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Javni razpisi
Ob-1352/18
Sprememba
Mariborska razvojna agencija p.o. objavlja spremembe Tretjega javnega razpisa za garancije bančnim
kreditom za mikro, mala in srednja podjetja v okviru
Regijske garancijske sheme za Podravje, objavljenega
v Uradnem listu RS, št. 22/17 dne 28. 4. 2017, v katerega se vključijo naslednje spremembe:
V celotnem besedilu razpisa se »Tretji javni razpis
za sofinanciranje manjših začetnih naložb« nadomesti
s »Četrti javni razpis za sofinanciranja manjših začetnih
investicij na problemskem območju Maribora s širšo
okolico 2018«.
V tč. 1. Predmet javnega razpisa pod 5. nadomesti z:
5. MRA v Uradnem listu RS, št. 9/18 z dne 16. 2.
2018b objavlja Četrti javni razpis za sofinanciranja manjših začetnih investicij na problemskem območju Maribora
s širšo okolico 2018 (v nadaljevanju: razpis manjše začetne naložbe), ki je namenjen gospodarskim subjektom,
ki imajo svoj sedež oziroma registriran del v naslednjih
občinah iz statistične regije Podravje: Kungota, Hoče Slivnica, Mestna občina Maribor, Pesnica, Ruše in Selnica ob Dravi. Ta podjetja lahko kandidirajo za sredstva po
obeh razpisih, eden od pogojev za pridobitev nepovratnih
sredstev po razpisu za manjše začetne naložbe pa je pridobitev kredita z garancijo po tem javnem razpisu.
V tč. 2. Razpisna dokumentacija se briše in se nadomesti z:
2. Razpisna dokumentacija
2.1. Razpisna dokumentacija za pridobitev garancije po »de minimis« shemi vsebuje:
– Povabilo k oddaji vloge, ki povzema vsebino javnega razpisa
– Razpisni obrazec št. 1: Prijavni obrazec za pridobitev garancije RGS Podravje (1-1 – če se prijavljate
samo za garancijo), ki ga ustrezno izpolnjenega natisnete, nato pa podpisanega in žigosanega, skupaj z zahtevanimi prilogami posredujete na MRA
– Prilogo razpisne dokumentacije, ki vključuje:
– kreditne pogoje sodelujočih bank v RGS Podravje,
– merila za ocenjevanje vlog in navodilo,
– Razpisni obrazec št. 2: izjava o že prejetih (ali
zaprošenih) »de minimis« pomočeh in drugih že prejetih (zaprošenih) državnih pomočeh za iste upravičene
stroške,
– Razpisni obrazec št. 3: vzorec pogodbe o izdaji
garancije,
– Razpisni obrazec št. 4: vzorec besedila garancije,

– Razpisni obrazec št. 5: vzorec vmesnih in končnih poročil o projektu, ki je izdelan v elektronski obliki
in ga je potrebno ustrezno izpolnjenega natisniti ter ga
v roku 1 meseca po zaključku projekta posredovati na
MRA. Dosegljiv bo na spletni strani MRA – http://www.
mra.si ter
– Razpisni obrazec št. 6: vzorec ovojnice za prijavo
na javni razpis.
2.2. Razpisna dokumentacija za pridobitev garancije v povezavi z manjšimi začetnimi naložbami je sestavni
del Četrtega javnega razpisa za sofinanciranj manjših
začetnih investicij na problemskem območju Maribora
s širšo okolico 2018 in razpisne dokumentacije.
2.3. Obvezna vsebina vloge za pridobitev garancije
po »de minimis« shemi:
– Izpolnjen in podpisan razpisni obrazec št. 1: Prijavni obrazec za pridobitev garancije RGS Podravje (1-1
– če se prijavljate samo za garancijo),
– Poslovni načrt ali Predstavitev podjetja in namena
kredita s prilogami,
– Razpisni obrazec št. 2: izjava o že prejetih (ali
zaprošenih) »de minimis« pomočeh in drugih že prejetih (zaprošenih) državnih pomočeh za iste upravičene
stroške,
– Razpisni obrazec št. 3: parafiran vzorec pogodbe
o izdaji garancije,
– Potrdilo FURS o poravnanih obveznostih do države,
– Bonitetna ocena AJPES-a – S.BON-1 za družbe,
samostojne podjetnike in zadruge, ter S.BON-1/K za
skupino podjetij, ki ne sme biti starejša od 30 dni od
datuma oddaje vloge,
– Potrdilo ZZZS o številu zaposlenih na zadnji dan
preteklega meseca pred oddajo vloge.
2.4. Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani RRA Koroška http://www.mra.si.
Zainteresirani lahko informacije o javnem razpisu pridobijo v delovnih dneh od 9. do 14. ure na tel. 059/085-180
oziroma na e-naslov: razpis.ukrepi@mra.si.
V tč. 3: Roki in način prijave:
– se briše tč. 3 in 9. in doda:
V kolikor prijavitelj kandidira tudi za nepovratna
sredstva po razpisu manjše začetne naložbe, mora upoštevati način prijave in razpisne roke iz Četrtega javnega
razpisa za sofinanciranje manjših začetnih investicij in
razpisne dokumentacije.
Črta se tč. 4.4. Pogoji po shemi regionalne pomoči
vključno s točkami 4.4.1., 4.4.2. in 4.4.3. in se nadomesti z:
4.4. Razpisni pogoji po shemi regionalne pomoči
so določeni v Četrtem javnem razpisu za sofinanciranje
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manjših začetnih investicij na problemskem območju Maribora s širšo okolico 2018 in v razpisni dokumentaciji.
V tč. 5. Merila za ocenjevanje, se:
– v tč. II. C. Dodatno merilo za ocenitev vlog doda
alineja:
– Zgodovina financiranja
– zadnji odstavek se briše in nadomesti z:
Najvišje možno število točk v okviru dodeljevanja
garancij in nepovratnih sredstev po regionalni shemi pomoči je 95, pogoj za dodelitev garancije in nepovratnih
sredstev je zraven pozitivnega sklepa kreditno garancijskega odbora doseženih najmanj 50 točk.
Ostalo besedilo razpisa ostane nespremenjeno.
Mariborska razvojna agencija p.o.
Ob-1359/18
Sprememba
RRA Koroška d.o.o. objavlja spremembe Tretjega
javnega razpisa za garancije bančnim kreditom za mikro, mala in srednja podjetja v okviru Regijske garancijske sheme v Koroški regiji, objavljenega v Uradnem listu
RS, št. 22/17 dne 28. 4. 2017, v katerega se vključijo
naslednje spremembe:
V celotnem besedilu razpisa se Tretji javni razpis
za sofinanciranje manjših začetnih naložb nadomesti
s Četrtim javnim razpisom za sofinanciranje manjših
začetnih investicij na problemskem območju Maribora
s širšo okolico 2018.
V tč.1. Predmet javnega razpisa se briše tč. 5 in se
nadomesti z:
5. Mariborska razvojna agencija je v Uradnem listu
RS, št. 9 z dne 16. 2. 2018 objavila Četrti javni razpis za
sofinanciranja manjših začetnih investicij na problemskem območju Maribora s širšo okolico 2018 (v nadaljevanju: razpis manjše začetne naložbe), ki je namenjen
gospodarskim subjektom, ki imajo svoj sedež oziroma
registriran del v naslednjih občinah iz Koroške regije:
Radlje ob Dravi, Podvelka in Ribnica na Pohorju. Ta
podjetja lahko kandidirajo za sredstva po obeh razpisih,
eden od pogojev za pridobitev nepovratnih sredstev po
razpisu za manjše začetne naložbe pa je pridobitev kredita z garancijo po tem javnem razpisu.
Tč. 2. Razpisna dokumentacija se briše in se nadomesti z:
2. Razpisna dokumentacija
2.1. Razpisna dokumentacija za pridobitev garancije po »de minimis« shemi vsebuje:
– Povabilo k oddaji vloge, ki povzema vsebino javnega razpisa
– Razpisni obrazec št. 1: Prijavni obrazec za pridobitev garancije RGS Koroška (1-1 – če se prijavljate
samo za garancijo), ki ga ustrezno izpolnjenega natisnete, nato pa podpisanega in žigosanega, skupaj z zahtevanimi prilogami, posredujete na RRA Koroška
– Prilogo razpisne dokumentacije, ki vključuje:
– kreditne pogoje sodelujočih bank v RGS Koroška,
– merila za ocenjevanje vlog in navodilo,
– Razpisni obrazec št. 2: izjava o že prejetih (ali
zaprošenih) »de minimis« pomočeh in drugih že prejetih (zaprošenih) državnih pomočeh za iste upravičene
stroške,
– Razpisni obrazec št. 3: vzorec pogodbe o izdaji
garancije,
– Razpisni obrazec št. 4: vzorec besedila garancije,
– Razpisni obrezec št. 5: vzorec vmesnih in končnih poročil o projektu, ki je izdelan v elektronski obliki

in ga je potrebno ustrezno izpolnjenega natisniti ter ga
v roku 1 meseca po zaključku projekta posredovati na
RRA Koroška. Dosegljiv bo na spletni strani RRA Koroška http://www.rra-koroska.si/si/aktualno/razpisi ter
– Razpisni obrazec št. 6: vzorec ovojnice za prijavo na javni razpis.
2.2. Razpisna dokumentacija za pridobitev garancije v povezavi z manjšimi začetnimi naložbami je sestavni
del Četrtega javnega razpisa za sofinanciranje manjših
začetnih investicij na problemskem območju Maribora
s širšo okolico 2018 in razpisne dokumentacije.
2.3. Obvezna vsebina vloge za pridobitev garancije
po »de minimis« shemi:
– Izpolnjen in podpisan razpisni obrazec št. 1: Prijavni obrazec za pridobitev garancije RGS Koroška (1-1
– če se prijavljate samo za garancijo),
– Poslovni načrt ali Predstavitev podjetja in namena
kredita s prilogami
– Razpisni obrazec št. 2: izjava o že prejetih (ali
zaprošenih) »de minimis« pomočeh in drugih že prejetih (zaprošenih) državnih pomočeh za iste upravičene
stroške
– Razpisni obrazec št. 3: parafiran vzorec pogodbe
o izdaji garancije
– Potrdilo FURS o poravnanih obveznostih do države
– Bonitetna ocena AJPES-a – S.BON-1 za družbe,
samostojne podjetnike in zadruge, ter S.BON-1/K za
skupino podjetij, ki ne sme biti starejša od 30 dni od datuma oddaje vloge. Potrdilo ZZZS o številu zaposlenih
na zadnji dan preteklega meseca pred oddajo vloge
2.4. Javni razpis in razpisna dokumentacija sta
dostopna na spletni strani RRA Koroška http://www.
rra-koroska.si/si/aktualno/razpisi. Zainteresirani lahko
informacije o javnem razpisu pridobijo v delovnih dneh
od 9. do 14. ure na tel. 059/085-180 oziroma na e-naslov: finance@rra-koroska.si.
V tč. 3: Roki in način prijave se briše tč. 3 in tč. 9 in
se nadomesti z:
3. V kolikor prijavitelj kandidira tudi za nepovratna
sredstva po razpisu manjše začetne naložbe, mora upoštevati način prijave in razpisne roke iz Četrtega javnega
razpisa za sofinanciranje manjših začetnih investicij in
razpisne dokumentacije.
Črta se tč. 4.4. Pogoji po shemi regionalne pomoči
vključno s točkami 4.4.1., 4.4.2. in 4.4.3. in se nadomesti z:
4.4. Razpisni pogoji po shemi regionalne pomoči
so določeni v Četrtem javnem razpisu za sofinanciranje
manjših začetnih investicij na problemskem območju
Maribora s širšo okolico 2018 in v razpisni dokumentaciji.
V tč. 5. Merila za ocenjevanje se v tč. II. C. Dodatno
merilo za ocenitev vlog doda alineja:
– Zgodovina financiranja
V tč. 5. Merila za ocenjevanje se briše zadnji odstavek in se nadomesti z:
Najvišje možno število točk v okviru dodeljevanja
garancij in nepovratnih sredstev po regionalni shemi pomoči je 95, pogoj za dodelitev garancije in nepovratnih
sredstev je zraven pozitivnega sklepa kreditno garancijskega odbora doseženih najmanj 50 točk.
Ostalo besedilo razpisa ostane nespremenjeno.
RRA Koroška d.o.o.
Ob-1349/18
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, na podlagi 13. člena Odloka
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o sofinanciranju kulturnih projektov v Mestni občini Nova
Gorica (Uradni list RS, št. 2/16 in 68/17) objavlja
spremembe
javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih
projektov v Mestni občini Nova Gorica v letu 2018
Mestna občina Nova Gorica objavlja spremembe
javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih projektov
v Mestni občini Nova Gorica v letu 2018 (v nadaljevanju: javni razpis), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS,
št. 3/18 dne 12. 1. 2018.
V IX. točki javnega razpisa se višina sredstev
»60.000 EUR« nadomesti s »70.000 EUR«.
V XIII. točki se datum »12. 2. 2018« nadomesti
s »23. 2. 2018«.
V XV. točki (tretji odstavek) se rok za pravočasno predložitev prijav podaljša, in sicer se datum »12. 2.
2018« nadomesti s »23. 2. 2018«.
V XVI. točki se datum »13. 2. 2018« nadomesti
s »26. 2. 2018«.
Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.
Spremembe javnega razpisa so objavljene na spletni strani Mestne občine Nova Gorica www.nova-gorica.si, pod rubriko razpisi in v Uradnem listu RS.
Mestna občina Nova Gorica
Ob-1353/18
Obvestilo
o objavi Javnega razpisa za izbor kulturnih
projektov na področjih umetnosti, ki jih bo
v letu 2018 sofinancirala Republika Slovenija
iz proračuna, namenjenega
za kulturo – JPR-UM-2018
Ministrstvo za kulturo obvešča zainteresirane prijavitelje, da objavlja Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področjih umetnosti, ki jih bo v letu 2018 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega
za kulturo – oznaka razpisa JPR-UM-2018.
Predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov na področjih uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih in
intermedijskih umetnosti, ki jih bodo kulturni izvajalci
izvedli v letu 2018.
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za razpis, je 455.000,00 evrov.
Razpis bo trajal od 16. 2. 2018 do 19. 3. 2018.
Besedilo javnega razpisa bo 16. 2. 2018 objavljeno na spletni strani Ministrstva za kulturo http://www.
mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.
Ministrstvo za kulturo
Št. 3421-5/2014/25

Ob-1326/18

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na
podlagi:
– Uredbe o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo
in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020,
ki se izvajajo v skladu z javnimi razpisi (Uradni list RS,
št. 14/17; v nadaljnjem besedilu: Uredba);
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu,
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splo-
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šnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347
z dne 20. 12. 2013, str. 320), zadnjič spremenjene
z Uredbo (EU) št. 2017/2305 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 12. decembra 2017 o spremembi Uredbe
(EU) št. 1303/2013 glede spremembe virov za ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo in virov za cilj
„naložbe za rast in delovna mesta“ ter cilj „evropsko teritorialno sodelovanje“ (UL L št. 335 z dne 15. 12. 2017,
str. 1); (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o Evropskem skladu za
pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES)
št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in
(ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 149, z dne 20. 5.
2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 2017/1787 z dne 12. junija 2017
o spremembi Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega
parlamenta in Sveta glede razdelitve sredstev v okviru
neposrednega upravljanja med cilje celostne pomorske politike in skupne ribiške politike spremembi Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 15. maja 2014 (UL L št. 56 z dne 4. 10. 2017,
str. 1); (v nadaljnjem besedilu: Uredba 508/2008/EU);
– Operativnega programa za izvajanje Evropskega
sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji
za obdobje 2014–2020, ki je bil potrjen z Izvedbenim
sklepom Komisije z dne 22. 7. 2015 o odobritvi »Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za
pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje
2014–2020« za podporo iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Sloveniji, št. CCI 2014SI14MFOP001,
zadnjič spremenjenim z Izvedbenim sklepom Komisije št. C(2017)16542 z dne 10. oktobra 2017 o spremembi Izvedbenega sklepa C(2015)5168 o odobritvi
Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za
obdobje 2014–2020 za podporo iz Evropskega sklada
za pomorstvo in ribištvo (v nadaljnjem besedilu: OP
ESPR 2014–2020) (v nadaljnjem besedilu: OP ESPR
2014-2020), in je dostopen na spletni strani Ministrstva
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: MKGP) ter na spletni strani OP ESPR 2014-2020
(www.ribiski-sklad.si), objavlja
tretji javni razpis
za ukrep »Produktivne naložbe v klasično
akvakulturo«
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v klasično vzrejo vodnih organizmov, naložbe v nove obrate
akvakulture ter naložbe v povečanje in posodabljanje
obstoječih obratov akvakulture.
II. Razpisana sredstva
(1) Sredstva se dodelijo v obliki nepovratnih sredstev.
(2) Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za sofinanciranje operacij v okviru tega javnega razpisa, znaša
3.869.047,00 eurov, od tega znaša prispevek Evropske
unije (v nadaljnjem besedilu: Unije) 2.901.785,25 eurov
ter prispevek Republike Slovenije 967.261,75 eurov.
Delež sredstev Unije znaša 75 odstotkov, delež sredstev
Republike Slovenije znaša 25 odstotkov.
(3) Sredstva, ki jih zagotovita Unija in Republika
Slovenija, bremenijo proračunski postavki:
PP 140023 – Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo 14 – 20 – udeležba Unije;
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PP 140024 – Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo 14 – 20 – SLO udeležba.
(4) Stopnja javne podpore je 50 odstotkov skupnih
upravičenih odhodkov za operacijo, od tega 75 odstotkov zagotovi Unija in 25 odstotkov zagotovi Republika
Slovenija, ostalih 50 odstotkov zagotovi upravičenec.
(5) Najnižji znesek javne podpore je 3.500 eurov
na posamezno vlogo. Najvišji znesek podpore je
500.000 eurov na posamezno vlogo.
(6) Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz naslova tega ukrepa pridobi največ
1.000.000 eurov podpore.
III. Vrsta javnega razpisa: ukrep produktivne naložbe v klasično akvakulturo se v skladu s prvim odstavkom
101. člena Uredbe izvaja z zaprtim javnim razpisom.
IV. Začetek vnosa vlog in zaključek javnega razpisa
(1) Tretji javni razpis za ukrep »Produktivne naložbe
v klasično akvakulturo« iz OP ESPR 2014-2020 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) velja od naslednjega dne
po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis se začne prvi delovni dan po izteku
enaindvajsetih dni od objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Rok za oddajo vlog je
trideset dni.
(3) MKGP na svojih spletnih straneh objavi prijavni
obrazec za izvedbo javnega razpisa, spremembo in zaprtje javnega razpisa.
V. Obdobje upravičenosti stroškov
(1) V skladu s 107. členom Uredbe so upravičeni
stroški operacij stroški, ki so nastali od izdaje odločbe
o odobritvi sredstev do dokončanja operacije oziroma
najpozneje v treh letih po izdaji odločbe o odobritvi
sredstev.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka so
upravičeni stroški lahko tudi splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo operacije, ter
stroški nakupa nepozidanega zemljišča ali pozidanega
zemljišča, nastali od 1. januarja 2014 dalje.
VI. Informacije o razpisu: INFO točka Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
(v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), Dunajska 160, 1000
Ljubljana, tel. 01/580-77-92, e-pošta aktrp@gov.si.
VII. Predmet podpore
V skladu z 68. členom Uredbe je predmet podpore
izvajanje operacij, katerih predmet so naložbe v obrate
klasične akvakulture, ki sledijo vsaj enemu od teh ciljev:
1. produktivne naložbe v klasično akvakulturo;
2. diverzifikacija proizvodnje akvakulture in gojenih
vrst;
3. posodobitev obratov akvakulture, vključno
z izboljšanjem delovnih in varnostnih razmer delavcev
v akvakulturi;
4. izboljšave in posodobitve, povezane z zdravjem
in dobrim počutjem živali, vključno z nakupom opreme, namenjene zaščiti obratov akvakulture pred plenilci
v naravi;
5. naložbe v izboljšanje kakovosti ali v dodano vrednost proizvodov iz akvakulture;
6. naložbe v obnovo obstoječih ribnikov ali lagun
akvakulture z odstranjevanjem blata ali naložbami za
preprečevanje nalaganja blata ali
7. diverzifikacija prihodka podjetij, ki se ukvarjajo
z akvakulturo, z razvojem dopolnilnih dejavnosti, kot so:
– turistično trnkarjenje oziroma komercialni športni
ribolov,
– okoljske storitve akvakulture,
– izobraževalne dejavnosti na področju akvakulture.
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VIII. Upravičenci
(1) V skladu z 69. členom Uredbe so upravičenci
lahko pravne ali fizične osebe, ki imajo ob oddaji vloge
v Republiki Sloveniji registrirano dejavnost gojenja vodnih organizmov, in ki so:
1. gospodarske družbe,
2. zadruge,
3. samostojni podjetniki posamezniki ali
4. nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
(2) Upravičenci iz prejšnjega odstavka so lahko le
mikro, mala in srednja podjetja (v nadaljnjem besedilu:
MSP), ki izpolnjujejo merila iz Priloge I Priporočila Komisije št. 361 z dne 6. maja 2003 o opredelitvi definicij
za mikro, mala in srednje velika podjetja (UL L št. 124
z dne 20. 5. 2003, str. 36):
1. mikro podjetje je podjetje z manj kot 10 zaposlenimi in letnim prihodkom, manjšim od dveh milijonov
eurov, ali vrednostjo premoženja, manjšo od dveh milijonov eurov;
2. malo podjetje je podjetje z manj kot 50 zaposlenimi in letnim prihodkom, manjšim od 10 milijonov eurov,
ali vrednostjo premoženja, manjšo od 10 milijonov eurov;
3. srednje podjetje je podjetje z manj kot 250 zaposlenimi in letnim prihodkom, manjšim od 50 milijonov
eurov, ali vrednostjo premoženja, manjšo od 43 milijonov eurov.
IX. Upravičeni stroški
(1) V skladu s 70. členom Uredbe so do podpore za
produktivne naložbe v akvakulturo upravičeni naslednji
stroški:
1. stroški novogradnje ali obnove nepremičnin, gospodarskih poslopij ter drugih zgradb in objektov, vezanih in potrebnih za izvajanje dejavnosti akvakulture in
dopolnilnih dejavnost akvakulture, ki so v sklopu obrata
akvakulture;
2. stroški nakupa opreme in naprav za proizvodnjo,
nakupa pripadajoče računalniške programske in strojne
opreme za računalniško vodenje proizvodnje akvakulture;
3. pri posameznih gradbenih in obrtniških delih
stroški nakupa gotovih elementov, prevoza in njihove
montaže ali stroški izvedbe del na kraju samem (stroški
materiala, prevoza in opravljenih del itd.);
4. pri postavitvi linij za gojenje školjk klapavic in
ostrig znaša najvišji upravičljiv strošek 100 eurov brez
DDV za tekoči meter gojitvene linije med prvo in zadnjo
bojo nosilne vrvi, pri postavitvi posod za gojenje ladink
pa do 2.500 eurov brez DDV za m2 površine gojitvene
posode;
5. pri nakupu strojne in transportne opreme za prevoz vodnih organizmov stroški, povezani z vključitvijo
opreme v proizvodni oziroma tehnološki proces, namenjen proizvodnji akvakulture;
6. nakup transportnih sredstev (gospodarska vozila,
prikolice) za transport živih proizvodov akvakulture iz lastne vzreje, s tem, da skupni strošek za nakup transportnih sredstev ne sme presegati 100.000 eurov brez DDV
ter ne sme presegati 50 odstotkov priznane vrednosti
naložbe; v primeru, da gre za gospodarsko vozilo, ki se
uporablja tudi za druge namene, je opravičljiv strošek za
nakup vozila le v deležu, povezanem z rabo izključno za
namene proizvodnje akvakulture;
7. nakup delovnih plovil, ki se uporabljajo izključno
za potrebe akvakulture, s tem, da skupni strošek naložbe v delovno plovilo ne sme presegati 200.000 eurov
brez DDV ter ne sme presegati 50 odstotkov priznane
vrednosti naložbe;
8. stroški nakupa nepozidanega zemljišča ali pozidanega zemljišča v vrednosti do 10 odstotkov skupnih
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upravičenih stroškov operacije. Pri propadajočih gradbenih lokacijah ali za nekdanje industrijske lokacije se
ta odstotek poveča na 15 odstotkov. Propadajoča lokacija pomeni objekt, ki je bil zgrajen pred letom 1968, in
v katerem se ne izvaja nobena gospodarska dejavnost.
Upravičenec mora priložiti dokazilo upravne enote, da je
bil objekt zgrajen pred letom 1968;
9. stroški nakupa in postavitve zaščitnih mrež, nadstreškov ter drugih naprav za odganjanje plenilcev v naravi;
10. stroški nakupa in namestitve opreme za bogatenje vode s kisikom, za sterilizacijo vode, hlajenje
oziroma ogrevanje vode;
11. stroški izgradnje prodajalne znotraj ribogojnice
za maloprodajo rib iz lastne vzreje s pripadajočo opremo;
12. splošni stroški, potrebni za izvedbo operacije,
ki so neposredno povezani z izvajanjem operacije do
skupne vrednosti, in sicer;
– do 12 odstotkov od odobrene vrednosti operacije
v višini do 50.000 eurov,
– do 8 odstotkov od odobrene vrednosti operacije
v višini nad 50.000 eurov;
13. ne glede na prejšnjo točko je vlagatelj upravičen
do največ 40.000 eurov splošnih stroškov za posamezno operacijo;
14. splošni stroški so:
– honorarji projektantov, inženirjev in svetovalcev,
ki so neposredno povezani s pridobivanjem gradbene
dokumentacije za operacijo, ki pa ne smejo presegati
treh odstotkov tistega dela naložbe, na katerega se
nanaša operacija,
– študije izvedljivosti in okoljska poročila, če se ta
zahtevajo v okviru celovite presoje vplivov operacije na
okolje, ki pa skupaj ne smejo presegati treh odstotkov
celotne operacije oziroma vrednosti nad 20.000 eurov
brez DDV,
– stroški nadzora, kadar je ta potreben, ki pa ne
smejo preseči 1,5 odstotka stroškov tistega dela operacije, nad katerim se izvaja nadzor,
– splošni stroški, vezani na izdelavo vloge s poslovnim načrtom, vključno s študijo ekonomske upravičenosti in pripravo zahtevkov, ki so upravičeni do 5.000 eurov
brez DDV in
– stroški informiranja ter obveščanja javnosti;
15. v primeru naložb v diverzifikacijo dejavnosti
akvakulture so poleg vseh navedenih stroškov upravičeni stroški tudi:
– stroški izgradnje predavalnice vključno z opremo
v primeru izobraževalnih dejavnosti akvakulture in varstva okolja,
– stroški izgradnje komercialnega ribnika za izvajanje športnega ribolova v primeru turističnega trnkarjenja.
(2) V skladu s 107. členom Uredbe so upravičeni
stroški samo stroški, ki so nastali od izdaje odločbe
o odobritvi sredstev do dokončanja operacije oziroma
najpozneje tri leta po izdaji odločbe o odobritvi sredstev.
Upravičeni so lahko tudi splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo operacije ter nakup
zemljišča, nastali od 1. 1. 2014 dalje.
(3) Podrobnejši upravičeni stroški so določeni v prijavnem obrazcu, ki je del tega javnega razpisa.
X. Neupravičeni stroški in operacije
(1) V skladu z 71. in 105. členom Uredbe so neupravičeni stroški in operacije:
1. DDV, razen kadar ni izterljiv v skladu s predpisi,
ki urejajo DDV;
2. prispevki v naravi;
3. plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu;
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4. obresti na dolgove, bančne stroške in stroške
garancij;
5. upravni stroški in takse;
6. vavčersko svetovanje;
7. stroški javne uprave;
8. prenos lastništva podjetja;
9. nakup rabljene opreme;
10. operativni stroški, vključno s stroški tekočega
poslovanja (stroški vzdrževanja in najema itd.);
11. stroški promocije;
12. stroški operacij, ki so nastali zaradi pristojbin za
uporabo in kotizacijo pred dokončanjem projekta, pa ti
zneski niso bili odšteti od upravičenih stroškov;
13. stroški operacij, katerih predmet so naložbe
v stroje, opremo in prostore za rabo, ki ni namenjena za
proizvodnjo, povezano z operacijo;
14. stroški operacij, katerih predmet so naložbe, ki
niso sklenjena celota oziroma pri katerih se predvidevajo
še dodatna vlaganja po njihovem dokončanju;
15. stroški operacij, ki se sofinancirajo v okviru
drugih evropskih investicijskih in strukturnih skladov ali
instrumentov financiranja Unije ali nacionalnih instrumentov financiranja ali iz drugih javnih sredstev;
16. stroški leasinga in zakupa objektov, naprav in
opreme;
17. stroški pridobitve patentih pravic, licenc, plačilnih pravic, avtorskih pravic in blagovnih in storitvenih
znamk, nakupa, »know-howa«, licenc in nepatentiranega tehničnega znanja;
18. stroški nakupa zemljišča, ki je predmet izvršbe;
19. drugi stroški, povezani s pogodbami o zakupu,
kot so marža najemodajalca, stroški refinanciranja obresti, režijski stroški in stroški zavarovanja;
20. stroški amortizacije;
21. gojenje gensko spremenjenih organizmov;
22. operacije akvakulture na zaščitenih morskih
območjih, če se z okoljsko presojo ugotovi, da bi operacija zelo škodljivo vplivala na okolje, česar ni mogoče
ustrezno omiliti;
23. operacije, katerih predmet so naložbe na ravni
trgovine, razen naložbe v prodajalne znotraj objektov
akvakulture za prodajo vodnih organizmov iz lastne
vzreje s pripadajočo opremo;
24. operacije, katerih predmet so naložbe v ribiška plovila, ki so opremljena za gospodarsko izkoriščanje morskih virov, skladno s 4. točko prvega odstavka 4. člena Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES)
št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi
uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004
ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (UL L št. 354 z dne
28. 12. 2013, str. 22), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2015/812 Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 20. maja 2015 o spremembi uredb Sveta (ES)
št. 850/98, (ES) št. 2187/2005, (ES) št. 1967/2006, (ES)
št. 1098/2007, (ES) št. 254/2002, (ES) št. 2347/2002
in (ES) št. 1224/2009 ter uredb (EU) št. 1379/2013 in
(EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta
glede obveznosti iztovarjanja ter razveljavitvi Uredbe
Sveta (ES) št. 1434/98 (UL L št. 133 z dne 29. 5. 2015,
str. 1);
25. operacije, katerih predmet so naložbe v mesta
za iztovor proizvodov iz marikulture;
26. operacije, ki spadajo med ukrepe za podporo
raziskovalnim projektom ali za ukrepe za promocijo proizvodov iz akvakulture;
27. naložbe v zdravje živali z vidika izkoreninjenja
kužnih bolezni;
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28. operacije, ki ne dosegajo najnižjega zneska
dodeljene podpore 3.500 eurov na posamezno naložbo;
29. nakup rib;
30. plačilo vodne pravice.
(2) Vlagatelji lahko pridobijo sredstva za isti namen
ali operacije na podlagi posamezne vloge samo iz tega
ukrepa.
(3) Sredstva se ne odobrijo vlagatelju, ki je za iste
upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev
sredstev po tem razpisu, že prejel sredstva Unije ali
druga javna sredstva Republike Slovenije.
XI. Pogoji za pridobitev podpore
A. Splošni pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj
ob oddaji vloge
(1) V skladu s 108. členom Uredbe mora vlagatelj
ob oddaji vloge izpolnjevati naslednje splošne pogoje:
1. operacija bo izvedena na območju Republike
Slovenije;
2. za izvedbo operacije so pridobljena vsa predpisana upravna dovoljenja;
3. če je vlagatelj pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v postopku prenehanja,
prisilne poravnave, stečaja, prepovedi delovanja, sodne
likvidacije ali izbrisa iz registra;
4. če je vlagatelj fizična oseba, razen samostojni
podjetnik posameznik, ne sme biti v osebnem stečaju;
5. vlagatelj ima poravnane vse davčne in finančne
obveznosti do države;
6. vlagatelj ne sme imeti neporavnanih nalogov za
izterjavo;
7. za nakazilo dodeljenih sredstev ima vlagatelj
odprt transakcijski račun v skladu z zakonom, ki ureja
kmetijstvo;
8. vsa dokumentacija in druga dokazila, ki se priložijo vlogi, se glasijo na vlagatelja;
9. vlagatelj se strinja, da se opis operacije ter znesek odobrenih in izplačanih javnih sredstev objavijo na
spletni strani ribiškega sklada v skladu s poglavjem 3.2
priloge V Uredbe 508/2014/EU;
10. nepremičnina, na kateri se opravlja izvršba
v skladu s predpisi, ki urejajo izvršbo in zavarovanje,
ne more biti predmet podpore po tem javnem razpisu;
11. vlagatelj ne sme začeti del, niti prevzeti nobenih
obveznosti na račun morebitnih dodeljenih sredstev, kot
je sklenitev katerekoli pogodbe ali naročanje materiala,
opreme, storitev ali del pred datumom upravičenosti
stroškov oziroma pred izdajo odločbe o odobritvi sredstev. Pripravljalna dela, kot sta pridobivanje dovoljenj in
izdelava študije izvedljivosti, se ne štejejo za začetek
izvajanja operacije;
12. v skladu s prejšnjo točko operacija ne sme biti
zaključena pred vložitvijo vloge za pridobitev sredstev;
13. iz dokazil, priloženih vlogi na javni razpis, je
razvidna zaprtost finančne konstrukcije z izjavo banke;
14. če vlagatelj kandidira za pridobitev sredstev za
operacije, katerih predmet so naložbe v graditev prostorov in nakup pripadajoče opreme, ki bo v objektih,
zgrajenih tudi za druge namene, se od vseh skupnih
stroškov graditve celotnega objekta (skupni prostori,
streha, fasada itd.) kot upravičene stroške prijavi le
stroške v sorazmernem deležu glede na neto tlorisno
površino objekta, ki jo upravičeni prostori zasedajo, ali
na drug razviden način razdelitve;
15. za izvedbo operacije, ki zahteva pridobitev
gradbenega dovoljenja, vlagatelj pridobi pravnomočno
gradbeno dovoljenje, iz katerega je razvidna namembnost objekta, ki mora biti v skladu z dejavnostjo prijavljene operacije;
16. če vlagatelj ni lastnik ali solastnik nepremičnine,
ki bo predmet operacije, ima sklenjeno dolgoročno po-
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godbo o najemu, zakupu, služnosti ali stavbni pravici za
obdobje najmanj pet let po zaključku operacije;
17. če vlagatelj kandidira za pridobitev sredstev za
operacije, katerih predmet so naložbe v ureditev objektov, ki niso v njegovi lasti, morata biti poleg pogoja iz
prejšnje točke izpolnjena še naslednja pogoja:
– vlagatelj ima overjeno soglasje lastnika ali solastnika k naložbi in
– vlagatelj ima izkazano pravico graditi;
18. če vlagatelj kandidira za pridobitev sredstev za
operacije, katerih predmet so naložbe v vzdrževalna
dela obratov, ki niso v njegovi lasti, morata biti izpolnjena
naslednja pogoja:
– vlagatelj ima overjeno soglasje lastnika ali solastnika k naložbi;
– vlagatelj ima veljavno pravnomočno gradbeno
oziroma pravnomočno uporabno dovoljenje za nepremičnino, ki je predmet vzdrževalnih del;
19. v primeru naložbe v opremo ali obnovo mora
biti gradbeno dovoljenje ali uporabno dovoljenje pravnomočno najpozneje na dan oddaje vloge na javni razpis.
Uporabno dovoljenje v primeru novogradnje pa mora
biti pravnomočno najpozneje na dan oddaje zadnjega
zahtevka;
20. če gre za operacijo, katere predmet je graditev
objektov, mora imeti vlagatelj pridobljeno projektno in
investicijsko dokumentacijo ter dovoljenje za graditev
objektov oziroma infrastrukture v skladu s predpisi, ki
urejajo graditev objektov;
21. računi za morebitne že nastale splošne stroške
in predračuni se morajo glasiti na upravičenca;
22. vloga in predloženi dokumenti morajo biti v slovenskem jeziku. Za dokumente, ki so predloženi v tujem
jeziku, vlagatelj – upravičenec zagotovi slovenski prevod
s strani sodnega tolmača;
23. v vlogi na javni razpis vlagatelj opredeli časovno dinamiko vlaganja zahtevkov za povračilo sredstev.
(2) Za izvajanje ukrepov iz tega javnega razpisa
vlagatelj glede izpolnjevanja obveznosti iz 3., 4., 5. in
6. točke prejšnjega odstavka predloži izjavo. Vlagatelj predložiti tudi izjavo, ali je MSP podjetje.
(3) Vlagatelj ne sme umetno ustvarjati pogojev, ki bi
upravičevali pridobitev sredstev. Za umetno ustvarjene
pogoje se sredstva ne odobrijo ali se odvzamejo.
B. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj
(1) V skladu z 72. členom Uredbe mora vlagatelj
poleg splošnih pogojev, določenih v prejšnjem podpoglavju, ob oddaji vloge na ta javni razpis izpolnjevati
še posebne pogoje. Posebni pogoji za pridobitev podpore so:
1. obrat akvakulture, ki je predmet naložbe, je vpisan v Centralni register objektov akvakulture in komercialnih ribnikov (v nadaljnjem besedilu: CRA), ki ga vodi
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: UVHVVR),
razen novogradenj, ki se morajo vpisati v CRA pred
zaključkom naložbe;
2. iz CRA razvidni podatki vlagatelja o staležu in
proizvodnji akvakulture najmanj od leta 2014 oziroma
od začetka proizvodnje, če se je ta začela po tem letu;
3. vlagatelj je imetnik vodne pravice za obrat akvakulture, ki je predmet naložbe, po predpisih, ki urejajo
področje voda;
4. vlagatelj ima pridobljeno pravnomočno uporabno
dovoljenje ali pravnomočno gradbeno dovoljenje v primeru novogradenj in obnove, ko se to zahteva;
5. za komercialni ribnik, ki je predmet naložbe, ima
vlagatelj pridobljeno vodno pravico po predpisih, ki urejajo področje voda;
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6. za plavajoče obrate na morju in celinskih vodah
dovoljenji iz prejšnje točke nista potrebni. Plavajoči obrati morajo biti postavljeni v skladu s pogoji, ki izhajajo iz
koncesijske pogodbe oziroma vodnega dovoljenja;
7. obrat akvakulture, ki je predmet naložbe, ima status odobrenega obrata pri UVHVVR, razen novogradenj,
za katere se pridobi status odobrenega obrata pred zaključkom naložbe;
8. poslovni načrt, s katerim vlagatelj izkaže ekonomsko upravičenost operacije, mora temeljiti na primerljivih tržno usmerjenih prihodkih in odhodkih. Ekonomska upravičenost se preverja z interno stopnjo donosnosti, ki mora biti pozitivna. Vlagatelj na vlogi kot
izhodiščno stanje prikaže skupno število zaposlenih
v ekvivalent polnega delovnega časa (v nadaljnjem besedilu: EPDČ) v zadnjem koledarskem letu, za katerega
so bili poslani podatki AJPES, ter pričakovano skupno
število zaposlenih, ki jih razdeli na ohranjena in novo
ustvarjena delovna mesta zaradi pridobitve podpore iz
Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo. Če skupna
vrednost operacije znaša 500.000 eurov brez DDV ali
več, mora vlagatelj ustvariti najmanj 1 EPDČ. Poslovni
načrt mora biti izdelan za ekonomsko dobo operacije,
ki v nobenem primeru ne sme biti krajša od petih let po
zaključku operacije;
9. obseg dejavnosti akvakulture je najmanj v višini
0,5 EPDČ, kar je razvidno iz poslovnega načrta;
10. vlagatelj je zavezan, da ohrani oziroma poveča
število delovnih mest, izraženih v EPDČ, zaradi pridobljene podpore iz Evropskega sklada za pomorstvo
in ribištvo;
11. če naložba posega v okolje, je treba v skladu
s predpisom, ki ureja posege v okolje, vlogi na javni
razpis priložiti okoljevarstveno soglasje ali sklep, da postopek presoje vplivov na okolje ni potreben;
12. vlagatelj, ki izvaja naložbo na varovanem območju, vlogi priloži presojo vpliva naložbe na okolje
v skladu s predpisi, ki urejajo presojo vplivov na okolje,
oziroma sklep, da postopek presoje vplivov na okolje
ni potreben;
13. vlagatelj, ki se začne ukvarjati z dejavnostjo
akvakulture, v primeru kadar znesek naložbe presega
50.000 eurov brez DDV, predloži študijo izvedljivosti, ki
zajema tudi presojo vplivov na okolje v skladu s predpisi,
ki urejajo presojo vplivov na okolje;
14. obrat akvakulture za vzrejo hladnovodnih vrst
rib, ki je predmet naložbe, ima zagotovljeno najmanj
fizikalno čiščenje vode ali usedalni bazen, oziroma je
tako čiščenje vode v naložbi predvideno;
15. obrat akvakulture, iz katerega se ribe lovijo ob
istočasnem praznjenju, ki je predmet naložbe, ima izlovno jamo oziroma izlovni bazen, iz katerega ribe med
praznjenjem ne morejo uhajati v odprte vode, oziroma
mora biti to z naložbo predvideno;
16. obrat akvakulture za vzrejo hladnovodnih vrst
rib oziroma kletke za vzrejo morskih vrst rib ima zagotovljeno zaščito pred plenilci iz narave oziroma je
ta predvidena v okviru naložbe;
17. če gre za naložbe v vzrejo tujerodnih vrst rib,
vlagatelj priloži ustrezno dovoljenje za njihovo vzrejo;
18. vlagatelj, ki izvaja naložbo v obnovo obstoječih
ribnikov ali lagun akvakulture, ima pridobljeno strokovno
mnenje Zavoda za ribištvo Slovenije glede časa in načina obnove ribnikov in ravnanja z ujetimi ribami, v primeru odstranjevanja blata pa priloži tudi ustrezno dovoljenje pristojnega organa za odvoz blata na drugo lokacijo;
19. v primeru naložbe v diverzifikacijo prihodka podjetja, ki se ukvarja z akvakulturo, z razvojem dopolnilnih
dejavnosti, se podpora dodeli le vlagateljem, ki se ukvar-
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jajo z akvakulturo, če so dopolnilne dejavnosti povezane
z osnovnim poslovanjem podjetja na področju akvakulture, kot so turistično trnkarjenje, kar dokaže z vodno
pravico za neposredno rabo vode za športni ribolov
v komercialnem ribniku, okoljske storitve akvakulture ali
izobraževalne dejavnosti na področju akvakulture;
20. če vlagatelj izvaja naložbe v opremo ali infrastrukturo, ki zagotavljajo skladnost z zahtevami glede
okolja, zdravja ljudi ali živali, higieno ali dobrim počutjem
živali v skladu s predpisi, ki urejajo ta področja, se lahko
podpora dodeli do datuma, ko take zahteve postanejo
zavezujoče za podjetja, ki se ukvarjajo z akvakulturo;
21. če vlagatelj kandidira za pridobitev sredstev za
naložbe v novogradnjo ali obnovo nepremičnin, ki niso
v njegovi lasti, morata biti izpolnjena naslednja pogoja:
– vlagatelj ima overjeno pogodbo o najemu nepremičnine za obdobje najmanj deset let po datumu ob
oddaji vloge in
– vlagatelj ima overjeno soglasje lastnika oziroma
morebitnih solastnikov k naložbi;
22. če se naložba nanaša na posege v naravo, za
katere je potrebna presoja sprejemljivosti posegov v naravo v skladu s predpisi, ki urejajo področje ohranjanja
narave, vlagatelj zagotovi, da se izvede presoja in pridobi naravovarstveno soglasje oziroma pozitivno mnenje
v okviru posegov v naravo;
23. kadar gre za nakup opreme v obratih in druge
strojne opreme, mora biti nabavljena oprema nova. To
mora biti razvidno iz ustreznih listin, originalnih računov ter kopij garancijskega in tehničnega lista, ki sodijo
k opremi. Oprema se mora nahajati na prijavljeni lokaciji
naložbe;
24. gradbena dela morajo biti izvedena v skladu
z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora, varstvu kulturne dediščine in varstvu okolja oziroma
vodnim dovoljenjem ali koncesijsko pogodbo za neposredno rabo vode za gojitev vodnih organizmov;
25. dejavnost akvakulture, ki je predmet naložbe,
mora biti v skladu z Nacionalnim strateškim načrtom
za razvoj akvakulture v Republiki Sloveniji za obdobje
2014–2020;
26. operacija je upravičena, če je za proizvode iz
dejavnosti akvakulture, ki so predmet naložbe, s tržim
poročilom MKGP za dobre in trajnostne tržne obete za
te proizvode ugotovljeno, da dobri in trajnostni tržni obeti
dejansko obstajajo.
(2) Poleg pogojev iz prejšnjega odstavka mora vlagatelj za nakup zemljišča izpolnjevati tudi naslednje
pogoje:
1. nakup zemljišča, ki je povezan z naložbo v akvakulturo;
2. v primeru nakupa pozidanega ali nepozidanega
zemljišča je naložba izvedena na zemljišču, ki je predmet nakupa;
3. priložena je pogodba o nakupu zemljišča ali odločba o odobritvi pravnega posla, če pogodba še ni bila
sklenjena in
4. upravičen je strošek nakupa zemljišča do višine
posplošene tržne vrednosti nepremičnin, kot je evidentirana v registru trga nepremičnin v skladu s predpisi, ki
urejajo množično vrednotenje nepremičnin, pri čemer
strošek nakupa nepozidanega zemljišča ne sme presegati deset odstotkov skupnih upravičenih stroškov oziroma 15 odstotkov skupnih upravičenih stroškov v primeru
propadajočih lokacij ali nekdanjih industrijskih lokacij,
v skladu z 69. členom Uredbe 1303/2013/EU.
XII. Obvezne priloge k vlogi na javni razpis
V skladu s 73. členom Uredbe so obvezne priloge,
ki jih vlagatelj priloži vlogi na javni razpis za podporo
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v naložbe klasične akvakulture in brez katerih se v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, vloga zavrže brez
pozivanja k dopolnitvi, naslednje:
1. poslovni načrt;
2. opis stanja, fotografije pred naložbo, tloris tehnološke izboljšave objektov po naložbi in opis tehnoloških
izboljšav, zamenjav opreme in inštalacij, kadar se operacija nanaša na ureditev objektov, za katere ni treba
pridobiti upravnih dovoljenj;
3. PZI, kadar se naložba nanaša na ureditev objektov, za katere je treba pridobiti upravno dovoljenje v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov;
4. tri primerljive ponudbe, ki ustrezajo zahtevam iz
projektne dokumentacije za storitve, dobave in dela, katerih vrednost je višja od 3.000 eurov, pri tem da:
– so ponudbe pridobljene od neodvisnih ponudnikov,
– vlagatelj izbere najcenejšo ponudbo,
– so ponudbe primerljive, ker je upravičenec vsem
možnim ponudnikom poslal enako povpraševanje, v katerem je navedel minimalne pogoje, ki jih mora neki
izdelek oziroma storitev izpolnjevati, da bo lahko izbrana. Če ponudba ne izpolnjuje minimalnih pogojev,
ki jih mora neki izdelek oziroma storitev izpolnjevati, je
vlagatelj ne sme izbrati;
5. podpisana izjava, s katero vlagatelj izjavi, da ni
storil kaznivega dejanja zoper okolje, prostor in naravne
dobrine iz 332., 334. in 344. člena Kazenskega zakonika
(Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo,
6/16 – popr., 54/15 in 38/16);
6. podpisana izjava, s katero vlagatelj izjavi, da ni
storil goljufije v okviru Evropskega sklada za ribištvo ali
Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo;
7. podpisana izjava, s katero vlagatelj izjavlja:
– da je seznanjen s pogoji in obveznostmi iz javnega razpisa za ukrep »Produktivne naložbe v klasično
akvakulturo« in prijavnega obrazca;
– da za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev sredstev, še ni prejel sredstev Unije ali
drugih javnih sredstev Republike Slovenije;
– da ima za izvedbo operacije pridobljena vsa predpisana upravna dovoljenja;
– da so vsi podatki, ki jih je navedel v vlogi na javni
razpis, resnični, točni, popolni ter da za svoje izjave prevzema vso kazensko in materialno odgovornost;
– da dovoljuje uporabo osebnih podatkov in podatkov, ki štejejo za davčno tajnost, iz uradnih evidenc;
– da za namen postopka za dodelitev nepovratnih
sredstev iz naslova ukrepa Produktivne naložbe v klasično akvakulturo dovoljujem Agenciji Republike Slovenije
za kmetijske trge in razvoj podeželja, da pridobi podatke
iz ustreznih uradnih evidenc skladno z zahtevami raz-

pisne dokumentacije, ki se nanaša na tretji javni razpis
za ukrep Produktivne naložbe v klasično akvakulturo;
– da ni izključen iz prejemanja podpore iz ukrepa
Produktivne naložbe v klasično akvakulturo;
– da ima poravnane vse davčne obveznosti do države;
– da nima neporavnanih nalogov za izterjavo;
– da nepremičnina, na kateri se izvaja naložba,
ni predmet izvršbe;
– da ima dejavnost s področja gojenja vodnih organizmov registrirano na ozemlju Republike Slovenije;
– da ni v postopku prenehanja, prisilne poravnave,
stečaja, prepovedi delovanja, sodne likvidacije ali izbrisa
iz sodnega registra;
– da ima odprt transakcijski račun v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo;
– da se strinja, da se opis operacije ter znesek odobrenih in izplačanih javnih sredstev objavijo na spletni
strani ribiškega sklada (http://www.ribiski-sklad.si/);
– da bo vodil ustrezno ločeno računovodstvo ali ločeno računovodsko kodo v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in pravili skrbnega računovodenja ter
zagotavljal evidentiranje poslovnih dogodkov, vezanih
na operacijo, v skladu s predpisanim kontnim okvirjem;
– da bo naložbo od dneva nakupa uporabljal za
namen, določen v vlogi oziroma v poslovnem načrtu;
– da bo naložbo od dneva nakupa uporabljal v skladu s predmetom podpore, določenim v vlogi oziroma
v poslovnem načrtu, še najmanj pet let od datuma končnega izplačila;
– da bo izpolnjeval pogoje iz prvega odstavka 113. člena Uredbe še pet let od datuma končnega izplačila;
– da bo hranil vso dokumentacijo, ki je bila podlaga
za pridobitev sredstev, še najmanj pet let od datuma
končnega izplačila;
– da bo omogočil dostop do dokumentacije o operaciji ter preverjanje operacije na kraju samem ARSKTRP,
MKGP, revizijskemu organu, izvajalcu vrednotenja, pooblaščenemu s strani MKGP, ter drugim nadzornim organom Unije in Republike Slovenije;
– da bo izpolnjeval pogoje iz prvega odstavka 76. člena Uredbe v celotnem obdobju izvajanja
operacije ter pet let od datuma končnega izplačila;
– da bo izpolnjeval pogoje iz drugega, tretjega in
četrtega odstavka 76. člena Uredbe;
– da bo obveznost obveščanja javnosti izpolnjeval
pet let od datuma končnega izplačila v skladu z navodili
za informiranje in obveščanje javnosti o operacijah, ki
prejemajo podporo iz OP ESPR 2014-2020, objavljenimi
na spletni strani ribiškega sklada.

XIII. Merila za ocenjevanje vlog
V skladu s 74. členom Uredbe so merila za ocenjevanje vlog naslednja
I. NAZIV UKREPA
II. MERILA ZA IZBOR OPERACIJ

Produktivne naložbe v klasično akvakulturo
Merilo

Število
točk

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

5
3

več kot 3
do 3
1

5
3
1

Povečanje števila polno zaposlenih oseb

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
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II. MERILA ZA IZBOR OPERACIJ
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Produktivne naložbe v klasično akvakulturo
Merilo

Število
točk

Prihodek iz dejavnosti akvakulture
(ocenjuje se prihodek iz podprte
dejavnosti akvakulture, ki jo vlagatelj
navede v prijavi)
75 ali več odstotkov prihodka izhaja iz podprte dejavnosti
akvakulture
od 50 do vključno 75 odstotkov prihodka izhaja iz podprte
dejavnosti akvakulture
od vključno 25 do vključno 50 odstotkov prihodka izhaja iz
podprte dejavnosti akvakulture

5

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

5

vzreja domorodnih lokalno prisotnih vrst
vzreja ostalih vrst

10
3

točkovni odvzem vode v sladkovodni akvakulturi oziroma ko
gre za gojenje alg v marikulturi
razlika med odvzemom in izpustom vode v sladkovodni
akvakulturi je manjša od vključno 100 metrov oziroma če
gre za gojenje školjk v marikulturi
razlika med odvzemom in izpustom vode v sladkovodni
akvakulturi je večja od 100 metrov oziroma če gre za
gojenje rib v kletkah v marikulturi

10

avtomatiziran sistem za izboljšanje kvalitete vode
(vpihavanje kisika, hlajenje)
neavtomatiziran sistem za izboljšanje kvalitete vode
(vpihavanje kisika, hlajenje)
avtomatizirano prezračevanje vode
ročno krmiljenje prezračevanje vode

10

naložbe v izgradnjo zaprte zidane prodajalne znotraj
ribogojnice za maloprodajo rib, očiščenih rib iz lastne
proizvodnje
naložbe v izgradnjo pokritega prostora znotraj ribogojnice
za maloprodajo rib, očiščenih rib iz lastne proizvodnje
naložbe v izgradnjo pokritega prostora za prodajo rib

5

okoljske storitve akvakulture
aktivnosti za izobraževanje na področju akvakulture
turistično trnkarjenje

5
3
1

3
1

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

3

1

2. Okoljski vidik
Okoljska sprejemljivost akvakulture na
okolje

Zmanjšanje negativnega vpliva
akvakulture na vode

5

3

3. Tehnološki vidik
Izboljšanje metod gojenja

5
3
1

Izboljšanje kakovosti in dodana vrednost
proizvodov iz akvakulture

3
1

Razvoj dopolnilnih dejavnosti
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Produktivne naložbe v klasično akvakulturo
Merilo

Število
točk

4. Veterinarsko higienski vidik
Izboljšave povezane z zdravjem in dobrim
počutjem rib
naložbe v izgradnjo oziroma posodobitev bazenov, ki se lahko
v celoti izsušijo in so narejeni iz gladkih materialov, ki se lahko
čistijo in razkužujejo (plastika, keramika, epoksi materiali,
nerjaveča pločevina) sem spadajo tudi kletke za gojenje rib in
naprave za gojenje školjk ter ribnikov z betonskimi brežinami,
ki se lahko v celoti izpraznijo in izsušijo
naložbe v izgradnjo oziroma posodobitev bazenov, ki so
zgrajeni iz betona se lahko v celoti izsušijo in ribnikov
z kamnom utrjenimi brežinami, ki se lahko v celoti izpraznijo
naložbe v izgradnjo oziroma posodobitev bazenov in ribnikov
v naravni izvedbi

5

naložba v zaščitno mrežo pred ribojedimi pticami nad celotno
ribogojnico
naložba v zaščitno mrežo pred ribojedimi pticami nad
ribogojnimi bazeni
naložba v zaščitno mrežo pred ribojedimi pticami ob bazenih
ali drugih naprav za plašenje ptic

5

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

5

da
ne

10
0
85

3
1

Zaščita pred plenilci iz narave

3
1

5. Varnostni vidik
Zagotavljanje boljših delovnih pogojev in
varnosti delavcev

3

1

6. Operacija ima jadransko-jonsko značko

NAJVIŠJE ŠTEVILO TOČK:
Sofinancirale se bodo investicije, ki bodo izpolnjevale razpisne pogoje in ki bodo na podlagi ocene presegle
minimalni prag 23 točk, in sicer glede na doseženo število točk do porabe sredstev, razpisanih na podlagi ukrepa
produktivne naložbe v klasično akvakulturo.
V primeru naložb iz 5. točke VII. poglavja tega javnega razpisa; naložbe v izboljšanje kakovosti ali v dodano
vrednost proizvodov iz akvakulture (neposredna prodaja lastnih proizvodov iz akvakulture) se doda dodatnih
10 točk v primeru, da naložba zagotavlja dostopnost za invalidne osebe.

XIV. Vlaganje vlog
V skladu s 102. členom Uredbe:
1. vlogo sestavlja prijavni obrazec s prilogami;
2. vlagatelj se pred elektronsko vložitvijo vloge iz
prejšnje točke prijavi pri ARSKTRP;
3. za elektronsko izpolnjevanje vloge iz prejšnje točke ARSKTRP vzpostavi spletno vstopno mesto na naslovu: http://e-kmetija.gov.si, prek katerega se vlagatelj
za elektronsko vložitev vloge s kvalificiranim digitalnim
potrdilom prijavi v informacijski sistem ARSKTRP. Vlagatelj izvede elektronski vnos in vloži prijavni obrazec
v informacijski sistem ARSKTRP;

4. prijavni obrazec, ki je izpolnjen in oddan v elektronski sistem, se ne šteje za vlogo na javni razpis. Za
vlogo na javni razpis se šteje natisnjena vloga z izpisom identifikacijske kode skupaj z vsemi sestavnimi deli
vloge na javni razpis, ki jih določa javni razpis, prijavni
obrazec in razpisna dokumentacija;
5. vlagatelj pošlje vlogo priporočeno na naslov Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija
Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, Ljubljana, ali jo vloži osebno
na vložišču ARSKTRP (v času uradnih ur) v roku, ki je
opredeljen v javnem razpisu;
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6. na ovojnici vloge na javni razpis morajo biti razvidni datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge na javni
razpis, ki ju označi izvajalec poštnih storitev oziroma vložišče ARSKTRP, ter naslov in oznaka javnega razpisa,
na katerega se prijavlja;
7. podrobnejša navodila o izpolnjevanju vloge v elektronskem sistemu pripravi ARSKTRP ter se objavijo na
spletni strani MKGP in ARSKTRP;
8. priloženi predračuni in druga dokazila ob vlogi se
morajo glasiti na vlagatelja oziroma upravičenca;
9. vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora
biti izdelana in predložena v skladu z zahtevami tega
javnega razpisa in prijavnega obrazca za ta ukrep. Vlogi
morajo biti priložene vse zahtevane priloge in dokazila;
10. določbe tega poglavja se smiselno uporabijo pri
vlaganju zahtevkov za povračilo sredstev.
XV. Nedopustnost vlog za operacije
V skladu s 103. členom Uredbe:
1. vloge za operacije za ukrepe na tem javnem razpisu, so nedopustne, če jih vloži vlagatelj, za katerega
je pristojno sodišče s pravnomočno sodbo ugotovilo, da
je storil kaznivo dejanje zoper okolje, prostor in naravne
dobrine iz 332., 334. in 344. člena Kazenskega zakonika
(Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo,
6/16 – popr., 54/15 in 38/16). Vlagatelj priloži izjavo, da
ni storil teh kaznivih dejanj;
2. če je bilo kaznivo dejanje iz prejšnje točke storjeno iz hude malomarnosti, je vloga nedopustna za
obdobje 12 mesecev, če je bilo kaznivo dejanje storjeno naklepno pa za obdobje 24 mesecev od datuma
pravnomočne sodbe pristojnega sodišča, v kateri je bilo
ugotovljeno, da je bilo storjeno eno ali več kaznivih dejanj iz prejšnje točke;
3. obdobje nedopustnosti iz prejšnje točke se
podaljša za šest mesecev, če se je pristojno sodišče
v pravnomočni sodbi iz 1. točke tega poglavja sklicevalo
na obstoj oteževalnih okoliščin oziroma ugotovilo, da je
dejanje, ki ga je storil vlagatelj, trajalo več kot eno leto;
4. v primeru 12 mesečne nedopustnosti vloge iz
2. točke tega poglavja, se ta lahko skrajša za šest mesecev, če se je pristojno sodišče s pravnomočno sodbo iz
1. točke tega poglavja izrecno sklicevalo na olajševalne
okoliščine;
5. za namene izračuna obdobja nedopustnosti se
upoštevajo le pravnomočne sodbe pristojnega sodišča
iz 1. točke tega poglavja, ki se nanašajo na kazniva dejanja, storjena od 1. januarja 2013.
XVI. Obravnava in izbor vlog
(1) V skladu s prvim odstavkom 104. člena Uredbe
se obravnava vloge začne s preveritvijo njene popolnosti
v skladu z določbami tretjega odstavka 125. člena Uredbe 1303/2013/EU in določbami tega javnega razpisa.
(2) V skladu z drugim odstavkom 104. člena Uredbe
se v primeru če je vloga nepopolna ali nerazumljiva, vlagatelja pozove k njeni dopolnitvi. Po prejemu dopolnitve
se vloga na javni razpis znova pregleda.
(3) V skladu s tretjim odstavkom 104. člena Uredbe
se vlagatelja popolne vloge, ki je vsebinsko nerazumljiva, pozove, da jo pojasni. Vlagatelj opravi pojasnitev na
način, določen v zahtevi za pojasnitev. Po prejemu pojasnitve se vloga na javni razpis znova pregleda.
(4) V skladu s četrtim odstavkom 104. člena Uredbe se vloga na javni razpis, ki je popolna in vsebinsko
ustrezna, oceni na podlagi meril, določenih v tem javnem razpisu. Sredstva se odobrijo vlogam, prispelim na
javni razpis, ki izpolnjujejo pogoje za dodelitev sredstev
in presegajo vstopno mejo točk. Med vlogami, ki presežejo vstopni prag, se izberejo tiste, ki dosežejo višje
število točk, do porabe sredstev za posamezni javni
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razpis. Vloge, ki ne dosegajo minimalne vstopne meje
ali ne izpolnjujejo pogojev, se zavrnejo.
(5) V skladu s petim odstavkom 104. člena Uredbe se
v primeru, če dve ali več popolnih vlog izpolnjuje vse pogoje, določene v javnem razpisu, in dosega enako število
točk ter ima na ovojnici enak datum in čas oddaje, sredstev
pa ni dovolj za odobritev obeh vlog, izvede žreb. Pri žrebu
je lahko navzoč tudi vlagatelj. O dnevu žreba se vlagatelji
pisno obvestijo. Tričlansko komisijo, ki nadzira žrebanje,
in osebo, ki ga vodi, imenuje predstojnik ARSKTRP med
javnimi uslužbenci, zaposlenimi na ARSKTRP.
(6) V skladu s šestim odstavkom 104. člena Uredbe
se opravi žrebanje v uradnih prostorih ARSKTRP. Evidenčne številke vlog se izpišejo na prepognjene listke,
ki se z žigom ARSKTRP overijo v navzočnosti komisije,
ki nadzira žrebanje. Listki z evidenčnimi številkami vlog
se v navzočnosti komisije zaprejo v škatlo, ki se takoj
zapečati. Škatla se odpre v navzočnosti prisotnih vlagateljev in komisije. Oseba, ki vodi žrebanje, vleče listke iz
škatle in javno pove evidenčno številko izžrebane vloge
ter izžrebani listek takoj odda komisiji.
(7) V skladu s sedmim odstavkom 104. člena Uredbe se o žrebanju sestavi zapisnik. Podpišejo ga člani
komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je vodila žrebanje, in vlagatelji, če so navzoči.
(8) V skladu z osmim odstavkom 104. člena Uredbe se vloga na javni razpis, ki je popolna, vsebinsko
ustrezna in izpolnjuje vstopne pogoje iz javnega razpisa,
vendar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za dodelitev
sredstev v celoti, zavrne.
(9) V skladu z devetim odstavkom 104. člena Uredbe se sredstva upravičencu odobrijo z odločbo o odobritvi sredstev, ki jo izda ARSKTRP. Odločbo izda predstojnik ARSKTRP.
XVII. Vlaganje zahtevkov za povračilo sredstev in
obveznosti upravičenca med izvajanjem operacije
(1) Ob vložitvi zahtevkov za izplačilo sredstev morajo biti v skladu s 110. členom Uredbe izpolnjeni naslednji pogoji:
1. sredstva se izplačajo na podlagi zahtevka upravičenca za povračilo sredstev. Zahtevki se vlagajo v skladu z roki, določenimi v odločbi o pravici do sredstev;
2. zahtevek za povračilo sredstev vloži upravičenec
v skladu s XVIII. poglavjem tega javnega razpisa in ga
pošlje ARSKTRP;
3. pri vložitvi zadnjega zahtevka za povračilo sredstev mora biti operacija pred vložitvijo zahtevka za povračilo sredstev zaključena in vsi računi plačani;
4. če gre za operacije, katerih predmet so naložbe
v objekte, morajo biti gradbena dela izvedena v skladu
s predpisi, ki urejajo graditev objektov, urejanje prostora,
varstvo kulturne dediščine, narave, vode in okolja;
5. računi in druga dokazila, ki dokazujejo upravičenost za povračila sredstev, se morajo glasiti na
upravičenca;
6. upravičenec zahtevku za povračilo sredstev priloži naslednja dokazila:
– končne ponudbe, na podlagi katerih je vlagatelj
sklenil pogodbe ali naročil opremo ali storitev je potrebno priložiti ob vložitvi zahtevka za povračilo sredstev, predstaviti v končnem poročilu tako, da je razvidno
povpraševanje, prejete ponudbe, odločitev za nakup in
utemeljitev izbora;
– izvirnike računov, kamor sodijo tudi verodostojni
elektronski in e-računi;
– izvirna dokazila o plačilu;
– poročilo o opravljenem delu, ki vsebuje tudi podatke o doseženih vmesnih oziroma končnih ciljih operacije (vrednostih kazalnikov rezultata);
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– fotografije izvedbe tistih operacij, katerih predmet
niso naložbe ali nadomestila;
– gradbene situacije v skladu s predpisi, ki urejajo
graditev objektov, če gre za operacije, katerih predmet je
graditev objektov. Upravičenec priloži začasne oziroma
končno gradbeno situacijo, ki jo potrdita pooblaščeni
nadzorni organ in izvajalec z izvirnimi dokazili o njihovem plačilu, ter gradbeno situacijo natančno specifikacijo po vrstah gradbenih del, po cenah na enoto in porabljenih količinah, ki jo podpiše upravičenec. Gradbeno
situacijo morajo podpisati in ožigosati glavni nadzorni
organ, izvajalec del in upravičenec/naročnik;
– fotografijo vgrajene opreme v času vgradnje in
tehnično dokumentacijo opreme, ki je predmet vgradnje
v primeru operacij, katerih predmet so naložbe, kjer gre
za vgrajeno skrito opremo, ki se je po končani naložbi
ne more več preveriti (oprema, do katere po končani
investiciji med preverjanjem na kraju samem ni več
dostopa);
– račun ali račun s specifikacijo, iz katerega so
razvidni vsaj serijska številka, tip stroja ali opreme in
nazivna moč pri operacijah, katerih predmet so naložbe
v strojno in transportno opremo;
– izjavo o prejetih javnih sredstvih za iste upravičene stroške;
– izjavo o vključitvi strojne in transportne opreme
v proizvodni proces, kadar gre za nakup opreme;
– vpis lastništva nepremičnine v zemljiško knjigo
pri operacijah, katerih predmet je naložba v nakup tega
zemljišča;
– knjigo obračunskih izmer v skladu z zakonom,
ki ureja graditev objektov, ki jo mora hraniti na kraju
samem ter jo predložiti na zahtevo ARSKTRP pri operacijah, katerih predmet so gradnje;
– pri operacijah, katerih predmet je nakup strojne in
transportne opreme, za katero je obvezno ugotavljanje
skladnosti s standardi in predpisi o varnosti strojev, upravičenec dokument, ki to izkazuje, hrani na kraju samem,
ter predloži na zahtevo ARSKTRP;
7. če gre za operacije, katerih predmet so naložbe
v objekte, upravičenec ob vložitvi zadnjega zahtevka za
povračilo sredstev predloži tudi pravnomočno uporabno
dovoljenje in projekt izvedenih del;
8. če gre za operacije, katerih predmet so naložbe v opremo ali investicijsko vzdrževanje obstoječega
objekta, upravičenec predloži pravnomočno uporabno
dovoljenje za ta objekt, kadar je to potrebno;
9. upravičenec za vse vrste gradenj in rekonstrukcij
vodi in hrani knjigo obračunskih izmer, ki mora biti pripravljena v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov.
Knjiga obračunskih izmer ni potrebna le kadar upravičenec izvaja izključno manjša obrtniška dela, kot so
pleskanje, fasaderska dela itd. Če so obrtniška dela del
graditve oziroma rekonstrukcije, je vodenje in hramba
knjige obračunskih izmer obvezna. Knjigo obračunskih
izmer upravičenec hrani na kraju samem ter jo predloži
na zahtevo ARSKTRP;
10. pri nakupu strojne in transportne opreme, za
katero je obvezno ugotavljanje skladnosti s standardi
in predpisi o varnosti strojev, upravičenec dokument, ki
to izkazuje, predloži na zahtevo ARSKTRP;
11. upravičenec vodi ustrezno ločeno računovodstvo ali ločeno računovodsko kodo v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in pravili skrbnega računovodenja ter zagotavlja evidentiranje poslovnih dogodkov, vezanih na operacijo, v skladu s predpisanim
kontnim okvirjem;
12. upravičenec, ki je pravna oseba ali samostojni
podjetnik posameznik, za operacije, katerih predmet so
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naložbe v infrastrukturo ali druge oblike naložb iz tega
javnega razpisa, vzpostavi register osnovnih sredstev
oziroma podobno knjigovodsko evidenco, iz katere bodo
za predmet operacije razvidni:
– opis predmeta operacije,
– lastništvo predmeta operacije,
– nabavna vrednost predmeta operacije in
– stanje in gibanje predmeta operacije;
13. upravičenec vsako finančno, vsebinsko in časovno spremembo operacije utemelji in obrazloži ter
pridobi zanjo soglasje ARSKTRP;
14. na podlagi vloženega popolnega zahtevka za
povračilo sredstev in po opravljenem preverjanju iz
XIX. poglavja tega javnega razpisa se sredstva izplačajo
na transakcijski račun upravičenca. Zahtevek, ki izpolnjuje pogoje iz tega javnega razpisa in odločbe o odobritvi
sredstev, ARSKTRP odobri in izplača sredstva v skladu
s petim odstavkom 112. člena Uredbe na transakcijski račun upravičenca, ki ga ta sporoči prek spletnega vstopnega mesta na naslovu; http://e-kmetija.gov.si. Nakazilo
na transakcijski račun upravičenca pomeni, da je bilo
zahtevku za povračilo v celoti ugodeno. Če zahtevku ni
v celoti ugodeno, ARSKTRP o zahtevku odloči z odločbo;
15. v skladu s šestim odstavkom 112. člena Uredbe
ARSKTRP z odločbo zahtevek zavrne, če je v nasprotju
z zahtevami iz tega javnega razpisa ali odločbe o odobritvi sredstev;
16. če ARSKTRP v skladu s sedmim odstavkom
112. člena Uredbe pri upravnem preverjanju vlog ali preverjanju na kraju samem ugotovi nepravilnosti, sredstev
ne izplača ali jih izplača delno. Če so bila sredstva že
izplačana upravičencu, ARSKTRP sproži postopek za
izterjavo zneskov dodeljene podpore;
17. upravičenec v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 763/2014 z dne 11. julija 2014 o določitvi
pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega
parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo
in ribištvo glede tehničnih značilnosti ukrepov informiranja in obveščanja ter navodil za oblikovanje simbola
Unije (UL L št. 209 z dne 16. 7. 2014, str. 1) ter navodili
za informiranje in obveščanje javnosti o operacijah, ki
prejemajo podporo iz OP ESPR 2014-2020, objavljenimi
na spletni strani ribiškega sklada, izpolni zahteve glede
označevanja operacij.
(2) Ob vložitvi zadnjega zahtevka za povračilo sredstev mora biti operacija zaključena v skladu s 75. členom Uredbe. Za zaključek operacije se glede na njeno
vrsto šteje:
– pravnomočno uporabno dovoljenje in vključitev
naložbe v uporabo, kadar gre za graditev objekta,
– vključitev strojne in transportne opreme
v proizvodni proces, kadar gre za nakup opreme,
– predložitev izjave o vključitvi naložbe v uporabo,
– vpis v CRA pri naložbah v nove obrate akvakulture,
– vpis v register odobrenih obratov akvakulture pri
naložbah v nove obrate akvakulture,
– vpis lastništva nepremičnine v zemljiško knjigo pri
naložbi v nakup zemljišča.
(3) Zahtevkom se predložijo dokazila o izvedenih
dejavnostih iz alinej prejšnjega odstavka.
XVIII. Časovna dinamika vlaganja zahtevkov za
povračilo sredstev
(1) V skladu s prvim odstavkom 111. člena Uredbe upravičenec vlaga zahtevke za povračilo sredstev
v skladu s časovno dinamiko, določeno v odločbi o pravici do sredstev. Zahtevek za povračilo sredstev se
vloži najpozneje na datum, določen v odločbi o pravici
do sredstev.
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(2) V skladu z drugim odstavkom 111. člena
Uredbe se upravičencu sredstva izplačajo na podlagi
odobrenega zahtevka za povračilo sredstev v skladu
s XVII. poglavjem tega javnega razpisa. Upravičenec
lahko na posamezno vlogo za podporo za naložbe v klasično akvakulturo vloži največ štiri zahtevke za povračilo sredstev. Za operacije, katerih priznana vrednost je
manjša od 20.000 eurov, se lahko vloži le en zahtevek.
(3) V skladu s tretjim odstavkom 111. člena Uredbe
lahko ARSKTRP v primeru, kadar upravičenec vloži obrazložen zahtevek za spremembo obveznosti v skladu
z zakonom, ki ureja kmetijstvo, podaljša rok za vložitev
zahtevka za največ 12 mesecev, vendar ne več kot
do datuma zaključka operacije, ki je določen v javnem
razpisu.
XIX. Obveznosti upravičenca med izvajanjem operacije in od datuma končnega izplačila upravičencu
(1) V skladu s 113. členom Uredbe so obveznosti
upravičenca med izvajanjem operacije in od datuma
končnega izplačila:
1. podprta operacija iz tega javnega razpisa se
mora uporabljati v skladu s predmetom podpore tega
javnega razpisa, za katerega so bila dodeljena sredstva, še najmanj naslednjih pet let od datuma končnega
izplačila;
2. za operacije, katerih predmet so naložbe tega
javnega razpisa, morajo upravičenci izpolnjevati pogoje
iz 71. člena Uredbe 1303/2013/EU še pet let od datuma
končnega izplačila upravičencu, in sicer;
– ne sme prenehati ali premestiti proizvodne dejavnosti iz programskega območja;
– ne sme spremeniti lastništva postavke infrastrukture, ki daje podjetju ali javnemu organu neupravičeno prednost;
– ne sme bistveno spremeniti, značaja, ciljev ali
pogojev izvajanja, zaradi česar bi se razvrednotili njeni
prvotni cilji;
3. upravičenec mora vso dokumentacijo, ki je bila
podlaga za pridobitev sredstev po tem javnem razpisu,
hraniti še najmanj pet let od datuma končnega izplačila.
Dokumenti se hranijo kot izvirniki, kopije izvirnikov ali na
splošno sprejetih nosilcih podatkov, vključno z elektronskimi različicami izvirnih dokumentov ali dokumentov,
ki so le v elektronski obliki v skladu s tretjim odstavkom
140. člena Uredbe 1303/2013/EU;
4. kadar so dokumenti samo v elektronski obliki,
morajo računalniški sistemi, ki se uporabljajo, izpolnjevati sprejete varnostne standarde, ki zagotavljajo, da
shranjeni dokumenti izpolnjujejo nacionalne zakonske
zahteve in da se je nanje možno sklicevati pri reviziji v skladu s šestim odstavkom 140. člena Uredbe
1303/2013/EU;
5. upravičenec mora omogočiti dostop do dokumentacije o operaciji ter preverjanje operacije na kraju
samem ARSKTRP, MKGP, revizijskemu organu, izvajalcu vrednotenja, pooblaščenemu s strani MKGP, ter drugim nadzornim organom Unije in Republike Slovenije;
6. upravičenec mora obveznost obveščanja javnosti
izpolnjevati pet let od datuma končnega izplačila upravičencu v skladu z navodili za informiranje in obveščanje
javnosti o operacijah, ki prejemajo podporo iz OP ESPR
2014-2020, objavljenimi na spletni strani ribiškega sklada (http://www.ribiski-sklad.si/).
(2) V skladu s prvim odstavkom 76. člena Uredbe
v času izvajanja operacije in še pet let po zadnjem izplačilu sredstev upravičenec ne sme biti pravnomočno
obsojen za kaznivo dejanje iz 332., 334. in 344. člena
Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno
prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16 in 21/17).
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(3) V skladu z drugim odstavkom 76. člena Uredbe
mora upravičenec po zadnjem izplačilu sredstev izpolnjevati še naslednje obveznosti:
1. ohranjati delovna mesta zaradi pridobitve podpore iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, kot
jih je vpisal v vlogo, še tri koledarska leta po zadnjem
izplačilu sredstev. Število delovnih mest mora biti izraženo v EPDČ;
2. v koledarskem letu zadnjega izplačila sredstev
doseči nova delovna mesta zaradi pridobitve podpore
iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, kot jih je
vpisal v vlogo, in jih ohranjati še tri koledarska leta po
zadnjem izplačilu sredstev. Število delovnih mest mora
biti izraženo v EPDČ;
3. tretje koledarsko leto po datumu zadnjega izplačila sredstev mora izpolniti vsaj 80 odstotkov vrednosti
vsakega posameznega kazalnika rezultata, načrtovanega v poslovnem načrtu. Kazalniki rezultata so:
– sprememba obsega proizvodnje akvakulture v tonah,
– sprememba vrednosti proizvodnje akvakulture
v tisočih eurov,
– sprememba čistega dobička v tisočih eurov in
– v primeru ekološke vzreje vodnih organizmov,
sprememba obsega ekološke proizvodnje akvakulture
v tonah;
4. če je upravičenec pri ocenjevanju vloge na tem
javnem razpisu pridobil točke iz naslova meril Socio-ekonomski vidik v merilih, vezanih na velikost podjetja, prihodek iz dejavnosti akvakulture in povečanje obsega
gojitve, postanejo ta merila obveznosti upravičenca še
5 let po zadnjem izplačilu sredstev.
(4) V skladu s tretjim odstavkom 76. člena Uredbe
mora upravičenec o izpolnjenih obveznostih iz prejšnjega odstavka poročati ARSKTRP za naslednja tri koledarska leta po zadnjem izplačilu sredstev. Poročilo iz
XXI. poglavja tega javnega razpisa pošlje do 31. marca
tekočega koledarskega leta za preteklo koledarsko leto,
in sicer se prvič poroča 31. marca drugega koledarskega leta za prvo koledarsko leto na obrazcu, objavljenem
na spletni strani ARSKTRP.
(5) V skladu s četrtim odstavkom 76. člena Uredbe
mora upravičenec voditi ločeno knjigovodstvo ali ločeno računovodsko kodo v skladu z enajstim odstavkom
XVII. Poglavja tega javnega razpisa od začetka izvajanja
operacije in še pet koledarskih let od datuma zadnjega
izplačila sredstev ter knjigovodske podatke do 31. marca vsako leto poslati ARSKTRP.
(6) Upravičenec mora izvesti naložbo v celoti, kot
jo je prikazal v vlogi.
XX. Neizpolnitev ali kršitev obveznosti in sankcije
za kršitve
(1) V skladu s prvim odstavkom 116. člena Uredbe
ARSKTRP pri namerni vložitvi napačne vloge ali zahtevka za povračilo, namerni nepravilnosti v skladu s predpisi
Unije in kadar upravičenec sredstva uporablja v nasprotju
z namenom, za katerega so mu bila dodeljena, ali je sredstva pridobil nezakonito, na podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav, ARSKTRP zahteva vračilo dodeljenih sredstev
v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.
(2) V skladu z drugim odstavkom 116. člena Uredbe se vlogo zavrne, če MKGP ali ARSKTRP na podlagi
uradnih dokumentov, evidenc inšpekcijskih zapisnikov,
evidenc Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
ali Finančne uprave Republike Slovenije ugotovita nepravilnosti, navedene v vlogi oziroma neizpolnjevanje
pogojev, določenih s tem javnim razpisom.
(3) V skladu s tretjim odstavkom 116. člena Uredbe
upravičenec ni upravičen do sredstev določenih v od-
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ločbi, če ne odstopi od pravice do sredstev v 30 dneh
od prejema odločbe o dodelitvi sredstev ali zamudi rok
za vložitev zahtevka za povračilo sredstev, ki je določen
v odločbi o pravici do sredstev, ravno tako se izključi iz
zadevnega ukrepa za koledarsko leto neizpolnitve obveznosti in v naslednjem koledarskem letu.
(4) V skladu s četrtim odstavkom 116. člena Uredbe
mora upravičenec v proračun Republike Slovenije vrniti
vsa izplačana sredstva, če ne uporablja operacije v skladu s 1. točko prvega odstavka prejšnjega poglavja še
najmanj pet let od datuma končnega izplačila.
(5) V skladu s petim odstavkom 116. člena Uredbe
mora upravičenec v proračun Republike Slovenije vrniti
vsa izplačana sredstva, če v petih letih od datuma končnega izplačila ne upošteva določb 2. točke prvega odstavka prejšnjega poglavja. Upravičenec se izključi iz prejemanja podpore v okviru istega ukrepa v koledarskem
letu ugotovitve kršitve in naslednjem koledarskem letu.
(6) V skladu s šestim odstavkom 116. člena Uredbe in v skladu s tretjim odstavkom 71. člena Uredbe
1303/2013/EU se prejšnji odstavek ne uporablja, če
proizvodna dejavnost preneha zaradi stečaja, ki ni posledica goljufij.
(7) V skladu s sedmim odstavkom 116. člena Uredbe se upravičencu, ki ne vodi knjigovodstva in ne poroča
o izpolnjenih obveznostih za operacije iz petega odstavka prejšnjega poglavja, določijo sankcije, in sicer:
1. po prvi ugotovljeni kršitvi upravičenec prejme
opozorilo,
2. po drugi ugotovljeni kršitvi mora vrniti celotno
višino izplačanih sredstev.
(8) V skladu z osmim odstavkom 116. člena Uredbe mora upravičenec, ki ne hrani dokumentacije iz 3. in
4. točke prvega odstavka prejšnjega poglavja, v proračun Republike Slovenije vrniti izplačana sredstva, in
sicer v naslednjih deležih:
1. po prvi ugotovljeni kršitvi mora vrniti deset odstotkov izplačanih sredstev,
2. po drugi ugotovljeni kršitvi mora vrniti 20 odstotkov izplačanih sredstev,
3. po tretji ugotovljeni kršitvi mora vrniti razliko med
vrnjenimi sredstvi in skupno višino izplačanih sredstev.
(9) V skladu z devetim odstavkom 116. člena Uredbe mora upravičenec, ki iz neutemeljenega razloga ne
omogoči preverjanj na kraju samem oziroma dostopa
do dokumentacije o operaciji iz 5. točke prvega odstavka prejšnjega poglavja, v proračun Republike Slovenije
vrniti vsa izplačana sredstva.
(10) V skladu z desetim odstavkom 116. člena
Uredbe upravičenec, ki ne označi operacije ali označenosti ne zagotavlja v času trajanja obveznosti označevanja iz 6. točke prvega odstavka prejšnjega poglavja:
1. po prvi ugotovljeni kršitvi prejme opozorilo,
2. po drugi in vsaki nadaljnji ugotovljeni kršitvi
v proračun Republike Slovenije vrne po deset odstotkov skupnih izplačanih sredstev.
(11) V skladu s prvim odstavkom 77. člena Uredbe
mora upravičenec, ki krši obveznosti iz drugega odstavka prejšnjega poglavja, v proračun Republike Slovenije
vrniti vsa izplačana sredstva.
(12) V skladu z drugim odstavkom 77. člena Uredbe mora upravičenec, ki v predpisanem roku ne izpolni
obveznosti iz 1. in 2. točke tretjega odstavka prejšnjega
poglavja, v proračun Republike Slovenije vrniti izplačana
sredstva, in sicer:
1. vsa izplačana sredstva, če ne ohrani delovnih
mest, zaradi pridobitve podpore iz Evropskega sklada za
pomorstvo in ribištvo, kot jih je navedel v vlogi. Število
delovnih mest mora biti izraženo v EPDČ;
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2. 50 odstotkov vseh izplačanih sredstev, če izpolni
manj kot 50 odstotkov ustvarjenih delovnih mest, kot
jih je navedel v vlogi. Število delovnih mest mora biti
izraženo v EPDČ.
(13) V skladu s tretjim odstavkom 77. člena Uredbe mora upravičenec, ki v predpisanem roku ne izpolni
obveznosti iz 3. točke tretjega odstavka prejšnjega poglavja, v proračun Republike Slovenije vrniti izplačana
sredstva, in sicer:
1. 20 odstotkov vseh izplačanih sredstev, če izpolni
do 60 odstotkov vrednosti vsakega posameznega kazalnika rezultata, načrtovanega v poslovnem načrtu;
2. 50 odstotkov vseh izplačanih sredstev, če izpolni
do 50 odstotkov vrednosti vsakega posameznega kazalnika rezultata, načrtovanega v poslovnem načrtu;
3. vsa izplačana sredstva, če izpolni do 40 odstotkov vrednosti vsakega posameznega kazalnika rezultata, načrtovanega v poslovnem načrtu.
(14) V skladu s četrtim odstavkom 77. člena Uredbe mora upravičenec, ki v predpisanem roku ne izpolni
obveznosti iz 4. točke tretjega odstavka prejšnjega poglavja, v proračun Republike Slovenije vrniti izplačana
sredstva, in sicer:
1. 50 odstotkov izplačanih sredstev po prvi ugotovljeni kršitvi;
2. razliko med vrnjenimi sredstvi in skupno višino
izplačanih sredstev po drugi ugotovljeni kršitvi.
(15) ARSKTRP v primeru, če upravičenec do sredstev naložbe ne zaključi v predpisanem roku in so mu
bila določena denarna sredstva na podlagi njegovih
zahtevkov že izplačana, izda odločbo o vračilu sredstev
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
XXI. Poročilo o uresničevanju obveznosti
(1) V skladu s 114. členom Uredbe se poročilo
o uresničevanju obveznosti predloži, kot to določa četrti
odstavek XIX. poglavja tega javnega razpisa. Poročilo
vloži upravičenec.
(2) Podrobnejša navodila glede poročanja o izpolnjenih obveznostih se objavijo na spletni strani ribiškega
sklada (http://www.ribiski-sklad.si/) in ARSKTRP.
XXII. Izvedba preverjanj izpolnjevanja obveznosti
ter sistem kršitev in sankcij
(1) V skladu s prvim odstavkom 115. člena Uredbe
je za preverjanje izpolnjevanja vseh obveznosti upravičenca, določenih v tem javnem razpisu, odgovorna
ARSKTRP.
(2) V skladu z drugim odstavkom 115. člena Uredbe
preverjanje podatkov o uresničevanju obveznosti za vse
operacija tega javnega razpisa izvaja ARSKTRP. Ob tem
ARSKTRP preveri še izpolnjevanje obveznosti iz prvega
odstavka 76. člena Uredbe.
(3) V skladu s tretjim odstavkom 115. člena Uredbe
MKGP kot organ upravljanja preverja pravilnost izvajanja ukrepov iz tega javnega razpisa.
(4) V skladu s četrtim odstavkom 115. člena Uredbe se neizpolnitev ali kršitev obveznosti iz tega javnega
razpisa sankcionira v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, in določbami tega javnega razpisa.
(5) V skladu s petim odstavkom 115. člena Uredbe za kršitve obveznosti, ki zahtevajo vračilo sredstev,
ARSKTRP upravičencu izda odločbo v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.
(6) V skladu s šestim odstavkom 115. člena Uredbe
lahko upravičenec, v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, po izdaji odločbe o pravici do sredstev in pred potekom roka za izpolnitev obveznosti, določenega v tem
javnem razpisu in v odločbi o pravici do sredstev, pri
ARSKTRP vloži obrazloženi zahtevek za spremembo
obveznosti, določenih v odločbi o pravici do sredstev.
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(7) V skladu s sedmim odstavkom 115. člena Uredbe v primeru, če ARSKTRP ugotovi, da so tudi s spremembo obveznosti izpolnjene vse obveznosti, določene
v tem javnem razpisu, ter je dosežen namen, za katerega je bila upravičencu dodeljena pravica do sredstev,
zahtevku za spremembo ugodi. Če ARSKTRP ugotovi,
da ni dosežen namen, z odločbo strankin zahtevek za
spremembo obveznosti zavrne.
XXIII. Višja sila in izjemne okoliščine
(1) V skladu s 117. členom Uredbe se za doseganje
vrednosti kazalnikov za ukrepe iz tega javnega razpisa
priznavajo primeri višje sile in izjemnih okoliščin.
(2) O višji sili ali izjemnih okoliščinah mora upravičenec ali njegova pooblaščena oseba ARSKTRP pisno
obvestiti in predložiti ustrezna dokazila v 15 delovnih
dneh od dneva, ko je upravičenec oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna storiti.
(3) Kraja in uničenje ali poškodovanje opreme in
objektov v primeru požara in drugih škodnih dogodkov
se ne šteje za višjo silo ali izjemno okoliščino iz prvega
odstavka tega poglavja. V tem primeru mora upravičenec predmet podpore vrniti v stanje pred nastankom
dogodka, sicer mora vrniti vsa dodeljena sredstva.
(4) O višji sili ali izjemnih okoliščinah odloči
ARSKTRP ter na podlagi prejetih dokazil izda odločbo.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Št. 3421-6/2014/21

Ob-1327/18

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na
podlagi:
– Uredbe o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo
in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020,
ki se izvajajo v skladu z javnimi razpisi (Uradni list RS,
št. 14/17; v nadaljnjem besedilu: Uredba);
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu,
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347
z dne 20. 12. 2013, str. 320), zadnjič spremenjene
z Uredbo (EU) št. 2017/2305 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 12. decembra 2017 o spremembi Uredbe
(EU) št. 1303/2013 glede spremembe virov za ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo in virov za cilj
„naložbe za rast in delovna mesta“ ter cilj „evropsko teritorialno sodelovanje“ (UL L št. 335 z dne 15. 12. 2017,
str. 1); (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o Evropskem skladu za
pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES)
št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in
(ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 149, z dne 20. 5.
2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 2017/1787 z dne 12. junija 2017
o spremembi Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega
parlamenta in Sveta glede razdelitve sredstev v okviru
neposrednega upravljanja med cilje celostne pomorske politike in skupne ribiške politike spremembi Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta
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z dne 15. maja 2014 (UL L št. 56 z dne 4. 10. 2017,
str. 1); (v nadaljnjem besedilu: Uredba 508/2008/EU);
– Operativnega programa za izvajanje Evropskega
sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji
za obdobje 2014–2020, ki je bil potrjen z Izvedbenim
sklepom Komisije z dne 22. 7. 2015 o odobritvi »Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za
pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje
2014–2020« za podporo iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Sloveniji, št. CCI 2014SI14MFOP001,
zadnjič spremenjenim z Izvedbenim sklepom Komisije št. C(2017)16542 z dne 10. oktobra 2017 o spremembi Izvedbenega sklepa C(2015)5168 o odobritvi
Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za
obdobje 2014–2020 za podporo iz Evropskega sklada
za pomorstvo in ribištvo (v nadaljnjem besedilu: OP
ESPR 2014–2020) (v nadaljnjem besedilu: OP ESPR
2014-2020), in je dostopen na spletni strani Ministrstva
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: MKGP) ter na spletni strani OP ESPR 2014-2020
(www.ribiski-sklad.si), objavlja
tretji javni razpis
za ukrep »Produktivne naložbe
v okoljsko akvakulturo«
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v okoljsko vzrejo vodnih organizmov, naložbe v nove obrate
akvakulture ter naložbe v povečanje in posodabljanje
obstoječih obratov akvakulture.
II. Razpisana sredstva
(1) Sredstva se dodelijo v obliki nepovratnih sredstev.
(2) Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za sofinanciranje operacij v okviru tega javnega razpisa, znaša
2.266.667,00 eurov, od tega znaša prispevek Evropske
unije (v nadaljnjem besedilu: Unija) 1.700.000,00 eurov
ter prispevek Republike Slovenije 566.667,00 eurov.
Delež sredstev Unije znaša 75 odstotkov, delež sredstev
Republike Slovenije znaša 25 odstotkov.
(3) Sredstva, ki jih zagotovita Unija in Republika
Slovenija, bremenijo proračunski postavki:
PP 140023 – Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo 14 – 20 – udeležba Unije;
PP 140024 – Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo 14 – 20 – slovenska udeležba.
(4) Stopnja javne podpore je 50 odstotkov skupnih
upravičenih odhodkov za operacijo od tega 75 odstotkov zagotovi Unija in 25 odstotkov zagotovi Republika
Slovenija, ostalih 50 odstotkov zagotovi upravičenec.
(5) Najnižji znesek javne podpore je 3.500 eurov
na posamezno vlogo. Najvišji znesek podpore je
500.000 eurov na posamezno vlogo.
(6) Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz naslova tega ukrepa pridobi največ
1.000.000 eurov podpore.
III. Vrsta javnega razpisa: ukrep produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo se v skladu s 101. členom
Uredbe izvaja z zaprtim javnim razpisom.
IV. Začetek vnosa vlog in zaključek javnega razpisa
(1) Tretji javni razpis za ukrep »Produktivne naložbe
v okoljsko akvakulturo« iz OP ESPR 2014-2020 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) velja od naslednjega dne
po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge
na javni razpis se začne prvi delovni dan po izteku enaindvajsetih dni od objave javnega razpisa v Uradnem listu
Republike Slovenije. Rok za oddajo vlog je trideset dni.

385

Stran

386 /

Št.

9 / 16. 2. 2018

(3) MKGP na svojih spletnih straneh objavi prijavni
obrazec za izvedbo javnega razpisa, spremembo in zaprtje javnega razpisa.
V. Obdobje upravičenosti stroškov
(1) V skladu s 107. členom Uredbe so upravičeni
stroški operacij stroški, ki so nastali od izdaje odločbe
o odobritvi sredstev do dokončanja operacije oziroma
najpozneje v treh letih po izdaji odločbe o odobritvi
sredstev.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka so
upravičeni stroški lahko tudi splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo operacije, ter
stroški nakupa nepozidanega zemljišča ali pozidanega
zemljišča, nastali od 1. januarja 2014 dalje.
VI. Informacije o razpisu: INFO točka Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
(v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), Dunajska 160, 1000
Ljubljana, tel. 01/580-77-92, e-pošta aktrp@gov.si.
VII. Predmet podpore
V skladu z 79. členom Uredbe je predmet podpore
izvajanje operacij, katerih predmet so naložbe v obrate
okoljske akvakulture, ki sledijo vsaj enemu od teh ciljev:
1. naložbe v zmanjševanje negativnih ali povečevanje pozitivnih vplivov na okolje ter izboljšanje učinkovite
rabe virov;
2. naložbe, ki bistveno zmanjšajo vpliv podjetij,
ki se ukvarjajo z akvakulturo, na porabo in kakovost
vode, zlasti z zmanjšanjem količine porabljene vode ali
kemikalij, antibiotikov in drugih zdravil ali izboljšanjem
kakovosti izhodne vode, vključno z uporabo večtrofičnih
sistemov akvakulture ali
3. spodbujanje akvakulture v zaprtih sistemih, kjer
se proizvodi iz akvakulture gojijo v zaprtih sistemih ponovnega kroženja, kar čim bolj zniža porabo vode.
VIII. Upravičenci
(1) V skladu z 80. členom Uredbe so upravičenci
lahko pravne ali fizične osebe, ki imajo ob oddaji vloge
v Republiki Sloveniji registrirano dejavnost gojenja vodnih organizmov, in ki so:
1. gospodarske družbe,
2. zadruge,
3. samostojni podjetniki posamezniki ali
4. nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
(2) Upravičenci iz prejšnjega odstavka so lahko le
mikro, mala in srednja podjetja (v nadaljnjem besedilu:
MSP), ki izpolnjujejo merila iz Priloge I Priporočila Komisije št. 361 z dne 6. maja 2003 o opredelitvi definicij
za mikro, mala in srednje velika podjetja (UL L št. 124
z dne 20. 5. 2003, str. 36):
1. mikro podjetje je podjetje z manj kot 10 zaposlenimi in letnim prihodkom, manjšim od dveh milijonov
eurov, ali vrednostjo premoženja, manjšo od dveh milijonov eurov;
2. malo podjetje je podjetje z manj kot 50 zaposlenimi in letnim prihodkom, manjšim od 10 milijonov eurov,
ali vrednostjo premoženja, manjšo od 10 milijonov eurov;
3. srednje podjetje je podjetje z manj kot 250 zaposlenimi in letnim prihodkom, manjšim od 50 milijonov
eurov, ali vrednostjo premoženja, manjšo od 43 milijonov eurov.
IX. Upravičeni stroški
(1) V skladu z 81. členom Uredbe so do podpore za
produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo upravičeni
naslednji stroški:
1. stroški novogradnje ali obnove nepremičnin, gospodarskih poslopij ter drugih zgradb in objektov, vezanih in potrebnih za izvajanje dejavnosti akvakulture;
2. stroški nakupa opreme in naprav za proizvodnjo, nakupa pripadajoče računalniške programske in
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strojne opreme za računalniško vodenje proizvodnje
akvakulture;
3. pri posameznih gradbenih in obrtniških delih
stroški nakupa gotovih elementov, prevoza in njihove
montaže ali stroški izvedbe del na kraju samem (stroški
materiala, prevoza in opravljenih del itd.);
4. pri nakupu strojne in transportne opreme stroški, povezani z vključitvijo opreme v proizvodni oziroma
tehnološki proces, namenjen proizvodnji akvakulture;
5. nakup transportnih sredstev (gospodarska vozila,
prikolice) za transport živih proizvodov akvakulture iz lastne vzreje, s tem, da skupni strošek za nakup transportnih sredstev ne sme presegati 100.000 eurov brez DDV
ter ne sme presegati 50 odstotkov skupnih upravičenih
stroškov operacije; v primeru, da gre za gospodarsko
vozilo, ki se uporablja tudi za druge namene je opravičljiv strošek za nakup vozila le v deležu, povezanem
z rabo izključno za namene proizvodnje akvakulture;
6. nakup delovnih plovil, ki se uporabljajo izključno
za potrebe akvakulture, s tem, da skupni strošek naložbe v delovno plovilo ne sme presegati 200.000 eurov
brez DDV ter ne sme presegati 50 odstotkov priznane
vrednosti naložbe;
7. stroški nakupa nepozidanega zemljišča ali pozidanega zemljišča v vrednosti do 10 odstotkov skupnih
upravičenih stroškov operacije. Pri propadajočih lokacijah ali za nekdanje industrijske lokacije se ta odstotek
poveča na 15 odstotkov. Propadajoča lokacija pomeni
lokacijo, ki je bila zgrajena pred letom 1968, in v kateri
se ne izvaja nobena gospodarska dejavnost. Upravičenec mora priložiti dokazilo upravne enote, da je bil objekt
zgrajen pred letom 1968;
8. stroški nakupa in postavitve zaščitnih mrež, nadstreškov ter drugih naprav za odganjanje plenilcev v naravi;
9. stroški nakupa in namestitve opreme za bogatenje vode s kisikom, za sterilizacijo vode, hlajenje oziroma ogrevanje vode;
10. biofilter oziroma celoten sistem biološkega čiščenja vode, vključno s sedimentacijskim bazenom, črpalkami, cevmi, ventili, upihovalniki zraka ali kisika;
11. stroški izgradnje prodajalne znotraj ribogojnice
za maloprodajo rib iz lastne vzreje s pripadajočo opremo;
12. splošni stroški, potrebni za izvedbo operacije,
ki so neposredno povezani z izvajanjem operacije do
skupne vrednosti, in sicer;
– do 12 odstotkov od odobrene vrednosti operacije
v višini do 50.000 eurov,
– do 8 odstotkov od odobrene vrednosti operacije
v višini nad 50.000 eurov;
13. ne glede na prejšnjo točko je vlagatelj upravičen
do največ 40.000 eurov splošnih stroškov za posamezno operacijo;
14. splošni stroški so:
– honorarji projektantov, inženirjev in svetovalcev,
ki so neposredno povezani s pridobivanjem gradbene
dokumentacije za operacijo, ki pa ne smejo presegati
treh odstotkov tistega dela naložbe, na katerega se
nanaša operacija,
– študije izvedljivosti in okoljska poročila, če se ta
zahtevajo v okviru celovite presoje vplivov operacije na
okolje, ki pa skupaj ne smejo presegati treh odstotkov
odobrene vrednosti operacije oziroma vrednosti nad
20.000 eurov brez DDV,
– stroški nadzora, kadar je ta potreben, ki pa ne
smejo preseči 1,5 odstotka stroškov tistega dela operacije, nad katerim se izvaja nadzor,
– splošni stroški, vezani na izdelavo vloge s poslovnim načrtom, vključno s študijo ekonomske upravičeno-
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sti in pripravo zahtevkov, ki so upravičeni do 5.000 eurov
brez DDV in
– stroški informiranja ter obveščanja javnosti.
(2) V skladu s 107. členom Uredbe so upravičeni
stroški samo stroški, ki so nastali od izdaje odločbe
o odobritvi sredstev do dokončanja operacije oziroma
najpozneje tri leta po izdaji odločbe o odobritvi sredstev.
Upravičeni so lahko tudi splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo operacije ter nakup
zemljišča, nastali od 1. 1. 2014 dalje.
(3) Podrobnejši upravičeni stroški so določeni v prijavnem obrazcu, ki je sestavni del tega javnega razpisa.
X. Neupravičeni stroški in operacije
(1) V skladu z 82. in 105. členom Uredbe so neupravičeni stroški in operacije:
1. DDV, razen kadar ni izterljiv v skladu s predpisi,
ki urejajo DDV;
2. prispevki v naravi;
3. plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu;
4. obresti na dolgove, bančne stroške in stroške
garancij;
5. upravni stroški in takse;
6. vavčersko svetovanje;
7. stroški javne uprave;
8. prenos lastništva podjetja;
9. nakup rabljene opreme;
10. operativni stroški, vključno s stroški tekočega
poslovanja (stroški vzdrževanja in najema itd.);
11. stroški promocije;
12. stroški operacij, ki so nastali zaradi pristojbin za
uporabo in kotizacijo pred dokončanjem projekta, pa ti
zneski niso bili odšteti od upravičenih stroškov;
13. stroški operacij, katerih predmet so naložbe
v stroje, opremo in prostore za rabo, ki ni namenjena za
proizvodnjo, povezano z operacijo;
14. stroški operacij, katerih predmet so naložbe, ki
niso sklenjena celota oziroma pri katerih se predvidevajo
še dodatna vlaganja po njihovem dokončanju;
15. stroški operacij, ki se sofinancirajo v okviru
drugih evropskih investicijskih in strukturnih skladov ali
instrumentov financiranja Unije ali nacionalnih instrumentov financiranja ali iz drugih javnih sredstev;
16. stroški leasinga in zakupa objektov, naprav in
opreme;
17. stroški pridobitve patentih pravic, licenc, plačilnih pravic, avtorskih pravic in blagovnih in storitvenih
znamk, nakupa, »know-howa«, licenc in nepatentiranega tehničnega znanja;
18. stroški nakupa zemljišča, ki je predmet izvršbe;
19. drugi stroški, povezani s pogodbami o zakupu,
kot so marža najemodajalca, stroški refinanciranja obresti, režijski stroški in stroški zavarovanja;
20. stroški amortizacije;
21. gojenje gensko spremenjenih organizmov;
22. operacije akvakulture na zaščitenih morskih
območjih, če se z okoljsko presojo ugotovi, da bi operacija zelo škodljivo vplivala na okolje, česar ni mogoče
ustrezno omiliti;
23. operacije, katerih predmet so naložbe na ravni
trgovine, razen naložbe v prodajalne znotraj objektov
akvakulture za prodajo vodnih organizmov iz lastne
vzreje s pripadajočo opremo;
24. operacije, katerih predmet so naložbe v akvaponiko, razen naložbe v bazene in opremo, v katerih so
ribe, in sistema biološkega čiščenja vode;
25. operacije, katerih predmet so naložbe v ribiška
plovila, ki so opremljena za gospodarsko izkoriščanje
morskih virov, skladno s 4. točko prvega odstavka 4. člena Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta
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in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in
(ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES)
št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta
2004/585/ES (UL L št. 354 z dne 28. 12. 2013, str. 22),
zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2015/812 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o spremembi uredb Sveta (ES) št. 850/98, (ES) št. 2187/2005, (ES)
št. 1967/2006, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 254/2002,
(ES) št. 2347/2002 in (ES) št. 1224/2009 ter uredb
(EU) št. 1379/2013 in (EU) št. 1380/2013 Evropskega
parlamenta in Sveta glede obveznosti iztovarjanja ter
razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1434/98 (UL L št. 133
z dne 29. 5. 2015, str. 1);
26. operacije, katerih predmet so naložbe v mesta
za iztovor proizvodov iz marikulture;
27. operacije, ki spadajo med ukrepe za podporo
raziskovalnim projektom ali za ukrepe za promocijo proizvodov iz akvakulture;
28. naložbe v zdravje živali z vidika izkoreninjenja
kužnih bolezni;
29. operacije, ki ne dosegajo najnižjega zneska
dodeljene podpore 3.500 eurov na posamezno naložbo;
30. nakup rib;
31. plačilo vodne pravice.
(2) Vlagatelji lahko pridobijo sredstva za isti namen
ali operacije na podlagi posamezne vloge samo iz tega
ukrepa.
(3) Sredstva se ne odobrijo vlagatelju, ki je za iste
upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev
sredstev po tem razpisu, že prejel sredstva Unije ali
druga javna sredstva Republike Slovenije.
XI. Pogoji za pridobitev podpore
A. Splošni pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj
ob oddaji vloge
(1) V skladu s 108. členom Uredbe mora vlagatelj
ob oddaji vloge izpolnjevati naslednje splošne pogoje:
1. operacija bo izvedena na območju Republike
Slovenije;
2. za izvedbo operacije so pridobljena vsa predpisana upravna dovoljenja;
3. če je vlagatelj pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v postopku prenehanja,
prisilne poravnave, stečaja, prepovedi delovanja, sodne
likvidacije ali izbrisa iz registra;
4. če je vlagatelj fizična oseba, razen samostojni
podjetnik posameznik, ne sme biti v osebnem stečaju;
5. vlagatelj ima poravnane vse davčne in finančne
obveznosti do države;
6. vlagatelj ne sme imeti neporavnanih nalogov za
izterjavo;
7. za nakazilo dodeljenih sredstev ima vlagatelj
odprt transakcijski račun v skladu z zakonom, ki ureja
kmetijstvo;
8. vsa dokumentacija in druga dokazila, ki se priložijo vlogi, se glasijo na vlagatelja;
9. vlagatelj se strinja, da se opis operacije ter znesek odobrenih in izplačanih javnih sredstev objavijo na
spletni strani ribiškega sklada v skladu s poglavjem 3.2
priloge V Uredbe 508/2014/EU;
10. nepremičnina, na kateri se opravlja izvršba
v skladu s predpisi, ki urejajo izvršbo in zavarovanje, ne
more biti predmet podpore po tej uredbi;
11. vlagatelj ne sme začeti del, niti prevzeti nobenih
obveznosti na račun morebitnih dodeljenih sredstev, kot
je sklenitev katerekoli pogodbe ali naročanje materiala,
opreme, storitev ali del pred datumom upravičenosti
stroškov oziroma pred izdajo odločbe o odobritvi sredstev. Pripravljalna dela, kot sta pridobivanje dovoljenj in
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izdelava študije izvedljivosti, se ne štejejo za začetek
izvajanja operacije;
12. v skladu s prejšnjo točko operacija ne sme biti
zaključena pred vložitvijo vloge za pridobitev sredstev;
13. iz dokazil, priloženih vlogi na javni razpis, je
razvidna zaprtost finančne konstrukcije z izjavo banke;
14. če vlagatelj kandidira za pridobitev sredstev za
operacije, katerih predmet so naložbe v graditev prostorov in nakup pripadajoče opreme, ki bo v objektih,
zgrajenih tudi za druge namene, se od vseh skupnih
stroškov graditve celotnega objekta (skupni prostori,
streha, fasada itd.) kot upravičene stroške prijavi le
stroške v sorazmernem deležu glede na neto tlorisno
površino objekta, ki jo upravičeni prostori zasedajo, ali
na drug razviden način razdelitve;
15. za izvedbo operacije, ki zahteva pridobitev
gradbenega dovoljenja, vlagatelj pridobi pravnomočno
gradbeno dovoljenje, iz katerega je razvidna namembnost objekta, ki mora biti v skladu z dejavnostjo prijavljene operacije;
16. če vlagatelj ni lastnik ali solastnik nepremičnine,
ki bo predmet operacije, ima sklenjeno dolgoročno pogodbo o najemu, zakupu, služnosti ali stavbni pravici za
obdobje najmanj pet let po zaključku operacije;
17. če vlagatelj kandidira za pridobitev sredstev za
operacije, katerih predmet so naložbe v ureditev objektov, ki niso v njegovi lasti, morata biti poleg pogoja iz
prejšnje točke izpolnjena še naslednja pogoja:
– vlagatelj ima overjeno soglasje lastnika ali solastnika k naložbi in
– vlagatelj ima izkazano pravico graditi;
18. če vlagatelj kandidira za pridobitev sredstev za
operacije, katerih predmet so naložbe v vzdrževalna
dela objektov, ki niso v njegovi lasti, morata biti izpolnjena naslednja pogoja:
– vlagatelj ima overjeno soglasje lastnika ali solastnika k naložbi,
– vlagatelj ima veljavno pravnomočno gradbeno
oziroma pravnomočno uporabno dovoljenje za nepremičnino, ki je predmet vzdrževalnih del;
19. v primeru naložbe v opremo ali obnovo mora biti
gradbeno dovoljenje ali uporabno dovoljenje pravnomočno najpozneje na dan oddaje vloge na javni razpis. Uporabno dovoljenje v primeru novogradnje pa mora biti pravnomočno najpozneje na dan oddaje zadnjega zahtevka;
20. če gre za operacijo, katere predmet je graditev
objektov, mora imeti vlagatelj pridobljeno projektno in
investicijsko dokumentacijo ter dovoljenje za graditev
objektov oziroma infrastrukture v skladu s predpisi, ki
urejajo graditev objektov;
21. računi za morebitne že nastale splošne stroške, predračuni in računi naložbe se morajo glasiti na
upravičenca;
22. v vlogi na javni razpis vlagatelj opredeli časovno dinamiko vlaganja zahtevkov za povračilo sredstev;
23. vloga in predloženi dokumenti morajo biti v slovenskem jeziku. Za dokumente, ki so predloženi v tujem
jeziku, vlagatelj – upravičenec zagotovi slovenski prevod
s strani sodnega tolmača.
(2) Za izvajanje ukrepov iz tega javnega razpisa
vlagatelj glede izpolnjevanja obveznosti iz 3., 4., 5., 6.
in 9. točke prejšnjega odstavka predloži izjavo. Vlagatelj predložiti tudi izjavo ali je MSP podjetje.
(3) Vlagatelj ne sme umetno ustvarjati pogojev, ki bi
upravičevali pridobitev sredstev. Za umetno ustvarjene
pogoje se sredstva ne odobrijo ali se odvzamejo.
B. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj
(1) V skladu s 83. členom Uredbe mora vlagatelj poleg splošnih pogojev, določenih v prejšnjem podpoglav-
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ju, ob oddaji vloge na ta javni razpis izpolnjevati še posebne pogoje. Posebni pogoji za pridobitev podpore so:
1. obrat akvakulture, ki je predmet naložbe, je vpisan v Centralni register objektov akvakulture in komercialnih ribnikov (v nadaljnjem besedilu: CRA), ki ga vodi
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: UVHVVR),
razen novogradenj, ki se morajo vpisati v CRA pred
zaključkom naložbe;
2. iz CRA razvidni podatki vlagatelja o staležu in
proizvodnji akvakulture najmanj od leta 2014 oziroma
od začetka proizvodnje, če se je ta začela po tem letu;
3. vlagatelj je imetnik vodne pravice za obrat akvakulture, ki je predmet naložbe, po predpisih, ki urejajo
področje voda;
4. vlagatelj ima pridobljeno pravnomočno uporabno
dovoljenje ali pravnomočno gradbeno dovoljenje v primeru novogradenj in obnove, ko se to zahteva;
5. za plavajoče objekte na morju in celinskih vodah dovoljenji iz prejšnje točke nista potrebni. Plavajoči
objekti morajo biti postavljeni v skladu s pogoji, ki izhajajo iz koncesijske pogodbe oziroma vodnega dovoljenja;
6. obrat akvakulture, ki je predmet naložbe, ima status odobrenega obrata pri UVHVVR, razen novogradenj,
za katere se pridobi status odobrenega obrata pred zaključkom naložbe;
7. v primeru naložbe v akvaponiko mora biti obrat
registriran tudi za primarno pridelavo živil rastlinskega
izvora, razen novogradenj, ki se morajo vpisati v register pred zaključkom naložbe;
8. poslovni načrt, s katerim vlagatelj izkaže ekonomsko upravičenost operacije mora temeljiti na primerljivih tržno usmerjenih prihodkih in odhodkih. Ekonomska upravičenost se preverja z interno stopnjo donosnosti, ki mora biti pozitivna. Poslovni načrt mora biti izdelan
za ekonomsko dobo operacije, ki v nobenem primeru ne
sme biti krajša od petih let po zaključku operacije;
9. obseg dejavnosti akvakulture je najmanj v višini
0,5 ekvivalenta polnega delovnega časa (v nadaljnjem
besedilu: EPDČ), kar je razvidno iz poslovnega načrta;
10. če naložba posega v okolje, je treba v skladu
s predpisom, ki ureja posege v okolje, vlogi na javni
razpis priložiti okoljevarstveno soglasje ali sklep, da postopek presoje vplivov na okolje ni potreben;
11. vlagatelj, ki izvaja naložbo na varovanem območju, vlogi priloži presojo vpliva naložbe na okolje v skladu
s predpisi, ki urejajo presojo vplivov na okolje, oziroma
sklep, da postopek presoje vplivov na okolje ni potreben;
12. vlagatelj, ki se začne ukvarjati z dejavnostjo
akvakulture, v primeru kadar znesek naložbe presega
50.000 eurov brez DDV, predloži študijo izvedljivosti, ki
zajema tudi presojo vplivov na okolje v skladu s predpisi,
ki urejajo presojo vplivov na okolje;
13. zaprt sistem akvakulture, ki je predmet naložbe,
ima biofilter za biološko čiščenje vode, oziroma je biološko čiščenje vode v naložbi predvideno;
14. obrat akvakulture ima zagotovljeno zaščito pred
plenilci iz narave oziroma je ta predvidena v okviru naložbe;
15. če gre za naložbe v vzrejo tujerodnih vrst rib,
vlagatelj priloži ustrezno dovoljenje za njihovo vzrejo;
16. če vlagatelj izvaja naložbe v opremo ali infrastrukturo, ki zagotavljajo skladnost z zahtevami glede
okolja, zdravja ljudi ali živali, higieno ali dobrim počutjem
živali v skladu s predpisi, ki urejajo ta področja, se lahko
podpora dodeli do datuma, ko take zahteve postanejo
zavezujoče za podjetja, ki se ukvarjajo z akvakulturo;
17. če se naložba nanaša na posege v naravo,
za katere je potrebna presoja sprejemljivosti posegov
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v naravo v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave, vlagatelj zagotovi, da se izvede presoja ter pridobi
naravovarstveno soglasje oziroma po potrebi pozitivno
mnenje v okviru posegov v naravo;
18. če vlagatelj kandidira za pridobitev sredstev za
naložbe v novogradnjo ali obnovo nepremičnin, ki niso
v njegovi lasti, morata biti izpolnjena naslednja pogoja:
– vlagatelj ima overjeno pogodbo o najemu nepremičnine za obdobje najmanj deset let po datumu ob
oddaji vloge in
– vlagatelj ima overjeno soglasje lastnika oziroma
morebitnih solastnikov k naložbi;
19. kadar gre za nakup opreme v obratih in druge
strojne opreme, mora biti nabavljena oprema nova. To
mora biti razvidno iz ustreznih listin, originalnih računov ter kopij garancijskega in tehničnega lista, ki sodijo
k opremi. Oprema se mora nahajati na prijavljeni lokaciji
naložbe;
20. gradbena dela morajo biti izvedena v skladu
z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora, varstvu kulturne dediščine in varstvu okolja ter
vodnim dovoljenjem ali koncesijsko pogodbo za neposredno rabo vode za gojitev vodnih organizmov;
21. dejavnost akvakulture, ki je predmet naložbe,
mora biti v skladu z Nacionalnim strateškim načrtom
za razvoj akvakulture v Republiki Sloveniji za obdobje
2014–2020;
22. operacija je upravičena, če je za proizvode iz
dejavnosti akvakulture, ki so predmet naložbe, s tržim
poročilom MKGP za dobre in trajnostne tržne obete za
te proizvode ugotovljeno, da dobri in trajnostni tržni obeti
dejansko obstajajo.
(2) Poleg pogojev iz prejšnjega odstavka mora vlagatelj za nakup zemljišča izpolnjevati tudi naslednje
pogoje:
1. nakup zemljišča, ki je povezan z naložbo v akvakulturo;
2. v primeru nakupa pozidanega ali nepozidanega
zemljišča je naložba izvedena na zemljišču, ki je predmet nakupa;
3. priložena je pogodba o nakupu zemljišča ali odločba o odobritvi pravnega posla, če pogodba še ni bila
sklenjena in
4. upravičen je strošek nakupa zemljišča do višine
posplošene tržne vrednosti nepremičnin, kot je evidentirana v registru trga nepremičnin v skladu s predpisi, ki
urejajo množično vrednotenje nepremičnin, pri čemer
strošek nakupa nepozidanega zemljišča ne sme presegati deset odstotkov skupnih upravičenih stroškov oziroma 15 odstotkov skupnih upravičenih stroškov v primeru
propadajočih lokacij ali nekdanjih industrijskih lokacij,
v skladu z 69. členom Uredbe 1303/2013/EU.
XII. Obvezne priloge k vlogi na javni razpis
V skladu s 84. členom Uredbe so obvezne priloge,
ki jih vlagatelj priloži vlogi na javni razpis za podporo
v naložbe okoljske akvakulture in brez katerih se v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, vloga zavrže brez
pozivanja k dopolnitvi, naslednje:
1. poslovni načrt;
2. opis stanja, fotografije pred naložbo, tloris tehnološke izboljšave objektov po naložbi in opis tehnoloških
izboljšav, zamenjav opreme in inštalacij, kadar se operacija nanaša na ureditev objektov, za katere ni treba
pridobiti upravnih dovoljenj;
3. PZI, kadar se naložba nanaša na ureditev objektov, za katere je treba pridobiti upravno dovoljenje v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov;
4. tri primerljive ponudbe, ki ustrezajo zahtevam
iz projektne dokumentacije za storitve, dobave in dela,
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katerih vrednost je višja od 3.000 eurov brez DDV, pri
tem da:
– so ponudbe pridobljene od neodvisnih ponudnikov,
– vlagatelj izbere najcenejšo ponudbo,
– so ponudbe primerljive, ker je upravičenec vsem
možnim ponudnikom poslal enako povpraševanje, v katerem je navedel minimalne pogoje, ki jih mora neki
izdelek oziroma storitev izpolnjevati, da bo lahko izbrana. Če ponudba ne izpolnjuje minimalnih pogojev,
ki jih mora neki izdelek oziroma storitev izpolnjevati, je
vlagatelj ne sme izbrati;
5. podpisana izjava, s katero vlagatelj izjavi, da ni
storil kaznivega dejanja zoper okolje, prostor in naravne
dobrine iz 332., 334. in 344. člena Kazenskega zakonika
(Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo,
6/16 – popr., 54/15 in 38/16);
6. podpisana izjava, s katero vlagatelj izjavi, da ni
storil goljufije v okviru Evropskega sklada za ribištvo ali
Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo;
7. podpisana izjava, s katero vlagatelj izjavlja:
– da je seznanjen s pogoji in obveznostmi iz javnega razpisa za ukrep »Produktivne naložbe v okoljsko
akvakulturo« in prijavnega obrazca,
– da za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev sredstev, še ni prejel sredstev Unije ali
drugih javnih sredstev Republike Slovenije,
– da ima za izvedbo operacije pridobljena vsa predpisana upravna dovoljenja,
– da so vsi podatki, ki jih je navedel v vlogi na javni
razpis, resnični, točni, popolni ter da za svoje izjave prevzema vso kazensko in materialno odgovornost,
– da dovoljuje uporabo osebnih podatkov in podatkov, ki štejejo za davčno tajnost, iz uradnih evidenc,
– da ni izključen iz prejemanja podpore iz ukrepa
Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo,
– da ima poravnane vse davčne obveznosti do države,
– da nima neporavnanih nalogov za izterjavo,
– da nepremičnina, na kateri se izvaja naložba,
ni predmet izvršbe,
– da ima dejavnost s področja gojenja vodnih organizmov registrirano na ozemlju Republike Slovenije,
– da ni v postopku prenehanja, prisilne poravnave,
stečaja, prepovedi delovanja, sodne likvidacije ali izbrisa
iz sodnega registra,
– da ima odprt transakcijski račun v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo,
– da se strinja, da se opis operacije ter znesek odobrenih in izplačanih javnih sredstev objavijo na spletni
strani ribiškega sklada (http://www.ribiski-sklad.si/),
– da bo vodil ustrezno ločeno računovodstvo ali
ločeno računovodsko kodo v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in pravili skrbnega računovodenja ter zagotavljal evidentiranje poslovnih dogodkov,
vezanih na operacijo, v skladu s predpisanim kontnim
okvirjem,
– da bo naložbo od dneva nakupa uporabljal za
namen določen v vlogi oziroma v poslovnem načrtu,
– da bo naložbo od dneva nakupa uporabljal v skladu s predmetom podpore določenim v vlogi oziroma
v poslovnem načrtu še najmanj pet let od datuma končnega izplačila,
– da bo izpolnjeval pogoje iz prvega odstavka 113. člena Uredbe še pet let od datuma končnega izplačila,
– da bo hranil vso dokumentacijo, ki je bila podlaga
za pridobitev sredstev, še najmanj pet let od datuma
končnega izplačila,
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– da bo omogočil dostop do dokumentacije o operaciji ter preverjanje operacije na kraju samem ARSKTRP,
MKGP, revizijskemu organu, izvajalcu vrednotenja, pooblaščenemu s strani MKGP, ter drugim nadzornim organom Unije in Republike Slovenije,
– da bo izpolnjeval pogoje iz prvega odstavka 87. člena Uredbe v celotnem obdobju izvajanja
operacije ter pet let od datuma končnega izplačila,
– da bo izpolnjeval pogoje iz drugega, tretjega in
četrtega odstavka 87. člena Uredbe),
– da bo obveznost obveščanja javnosti izpolnjeval
pet let od datuma končnega izplačila v skladu z navodili
za informiranje in obveščanje javnosti o operacijah, ki
prejemajo podporo iz OP ESPR 2014-2020, objavljenimi
na spletni strani ribiškega sklada.
XIII. Merila za ocenjevanje vlog
V skladu s 85. členom Uredbe so merila za ocenjevanje vlog naslednja:
I. NAZIV UKREPA

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

II. MERILA ZA IZBOR OPERACIJ
Merilo

Število
točk

1. Okoljski vidik
Okoljska sprejemljivost akvakulture na
okolje
zaprt sistem v zaprtem objektu akvakulture
zaprt sistem v naravnem okolju
večtrofični sistem akvakulture

10
5
3

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

10
5
3

mikro podjetje
malo podjetje

5
3

Zmanjšanje negativnega vpliva
akvakulture na vode

2. Socio-ekonomski vidik
Velikost podjetja
Povečanje števila polno zaposlenih oseb

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

10
5
3
5
3
1
5

3
1
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Produktivne naložbe v akvakulturo (točke e, i in j prvega
odstavka 48. člena Uredbe 508/2014/EU)

II. MERILA ZA IZBOR OPERACIJ
Merilo
naložbe v ribogojsko strojno opremo, s katero se v celoti
izvaja najmanj en ribogojni postopek, ki se drugače opravlja
ročno (krmljenje, lovljenje, sortiranje, nalaganje, tehtanje,
čiščenje mrež, dviganje vodnih zapornic)
naložbe v ribogojsko opremo, s katero se nadomesti najmanj
en del ribogojnega postopka, ki ga je potrebno drugače
izvajati ročno (krmljenje, lovljenje, sortiranje, nalaganje,
tehtanje, čiščenje mrež, dviganje vodnih zapornic)

Število
točk
5

3

4. Operacija ima jadransko-jonsko značko
da
ne

10
0

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

5
3
1
70

5. Uvajanje novih vrst v akvakulturi
z dobrimi tržnimi potenciali

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

XIV. Vlaganje vlog
V skladu s 102. členom Uredbe:
1. vlogo sestavlja prijavni obrazec s prilogami;
2. vlagatelj se pred elektronsko vložitvijo vloge iz
prejšnje točke prijavi pri ARSKTRP;
3. za elektronsko izpolnjevanje vloge iz prejšnje točke ARSKTRP vzpostavi spletno vstopno mesto na naslovu: http://e-kmetija.gov.si, prek katerega se vlagatelj
za elektronsko vložitev vloge s kvalificiranim digitalnim
potrdilom prijavi v informacijski sistem ARSKTRP. Vlagatelj izvede elektronski vnos in vloži prijavni obrazec
v informacijski sistem ARSKTRP;
4. prijavni obrazec, ki je izpolnjen in oddan v elektronski sistem, se ne šteje za vlogo na javni razpis. Za
vlogo na javni razpis se šteje natisnjena vloga z izpisom identifikacijske kode skupaj z vsemi sestavnimi deli
vloge na javni razpis, ki jih določa javni razpis, prijavni
obrazec in razpisna dokumentacija;
5. vlagatelj pošlje vlogo priporočeno na naslov Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija
Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, Ljubljana, ali jo vloži osebno
na vložišču ARSKTRP (v času uradnih ur) v roku, ki je
opredeljen v javnem razpisu;
6. na ovojnici vloge na javni razpis morajo biti razvidni datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge na javni
razpis, ki ju označi izvajalec poštnih storitev oziroma vložišče ARSKTRP, ter naslov in oznaka javnega razpisa,
na katerega se prijavlja;
7. podrobnejša navodila o izpolnjevanju vloge
v elektronskem sistemu pripravi ARSKTRP ter se objavijo na spletni strani MKGP in ARSKTRP;
8. priloženi predračuni in druga dokazila ob vlogi se
morajo glasiti na vlagatelja oziroma upravičenca;
9. vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora
biti izdelana in predložena v skladu z zahtevami tega
javnega razpisa in prijavnega obrazca za ta ukrep. Vlogi
morajo biti priložene vse zahtevane priloge in dokazila;

10. določbe tega poglavja se smiselno uporabijo pri
vlaganju zahtevkov za povračilo sredstev.
XV. Nedopustnost vlog za operacije
V skladu s 103. členom Uredbe:
1. vloge za operacije za ukrepe na tem javnem razpisu so nedopustne, če jih vloži vlagatelj, za katerega je
pristojno sodišče s pravnomočno sodbo ugotovilo, da je
storil kaznivo dejanje zoper okolje, prostor in naravne
dobrine iz 332., 334. in 344. člena Kazenskega zakonika
(Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo,
6/16 – popr., 54/15 in 38/16). Vlagatelj priloži dokazilo,
da ni storil teh kaznivih dejanj;
2. če je bilo kaznivo dejanje iz prejšnje točke storjeno iz hude malomarnosti, je vloga nedopustna za
obdobje 12 mesecev, če je bilo kaznivo dejanje storjeno naklepno pa za obdobje 24 mesecev od datuma
pravnomočne sodbe pristojnega sodišča, v kateri je bilo
ugotovljeno, da je bilo storjeno eno ali več kaznivih dejanj iz prejšnje točke;
3. obdobje nedopustnosti iz prejšnje točke se
podaljša za šest mesecev, če se je pristojno sodišče
v pravnomočni sodbi iz 1. točke tega poglavja sklicevalo
na obstoj oteževalnih okoliščin oziroma ugotovilo, da je
dejanje, ki ga je storil vlagatelj, trajalo več kot eno leto;
4. v primeru 12 mesečne nedopustnosti vloge iz
2. točke tega poglavja, se ta lahko skrajša za šest mesecev, če se je pristojno sodišče s pravnomočno sodbo iz
1. točke tega poglavja izrecno sklicevalo na olajševalne
okoliščine;
5. za namene izračuna obdobja nedopustnosti se
upoštevajo le pravnomočne sodbe pristojnega sodišča
iz 1. točke tega poglavja, ki se nanašajo na kazniva dejanja, storjena od 1. januarja 2013.
XVI. Obravnava in izbor vlog
(1) V skladu s prvim odstavkom 104. člena Uredbe
se obravnava vloge začne s preveritvijo njene popolnosti
v skladu z določbami tretjega odstavka 125. člena Uredbe 1303/2013/EU in določbami tega javnega razpisa.
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(2) V skladu z drugim odstavkom 104. člena Uredbe
se v primeru, če je vloga nepopolna ali nerazumljiva, vlagatelja pozove k njeni dopolnitvi. Po prejemu dopolnitve
se vloga na javni razpis znova pregleda.
(3) V skladu s tretjim odstavkom 104. člena Uredbe
se vlagatelja popolne vloge, ki je vsebinsko nerazumljiva, pozove, da jo pojasni. Vlagatelj opravi pojasnitev na
način, določen v zahtevi za pojasnitev. Po prejemu pojasnitve se vloga na javni razpis znova pregleda.
(4) V skladu s četrtim odstavkom 104. člena Uredbe se vloga na javni razpis, ki je popolna in vsebinsko
ustrezna, oceni na podlagi meril, določenih v tem javnem razpisu. Sredstva se odobrijo vlogam, prispelim na
javni razpis, ki izpolnjujejo pogoje za dodelitev sredstev
in presegajo vstopno mejo točk. Med vlogami, ki presežejo vstopni prag, se izberejo tiste, ki dosežejo višje
število točk, do porabe sredstev za posamezni javni
razpis. Vloge, ki ne dosegajo minimalne vstopne meje
ali ne izpolnjujejo pogojev, se zavrnejo.
(5) V skladu s petim odstavkom 104. člena Uredbe se
v primeru, če dve ali več popolnih vlog izpolnjuje vse pogoje, določene v javnem razpisu, in dosega enako število
točk ter ima na ovojnici enak datum in čas oddaje, sredstev
pa ni dovolj za odobritev obeh vlog, izvede žreb. Pri žrebu
je lahko navzoč tudi vlagatelj. O dnevu žreba se vlagatelji
pisno obvestijo. Tričlansko komisijo, ki nadzira žrebanje,
in osebo, ki ga vodi, imenuje predstojnik ARSKTRP med
javnimi uslužbenci, zaposlenimi na ARSKTRP.
(6) V skladu s šestim odstavkom 104. člena Uredbe
se opravi žrebanje v uradnih prostorih ARSKTRP. Evidenčne številke vlog se izpišejo na prepognjene listke,
ki se z žigom ARSKTRP overijo v navzočnosti komisije,
ki nadzira žrebanje. Listki z evidenčnimi številkami vlog
se v navzočnosti komisije zaprejo v škatlo, ki se takoj
zapečati. Škatla se odpre v navzočnosti prisotnih vlagateljev in komisije. Oseba, ki vodi žrebanje, vleče listke iz
škatle in javno pove evidenčno številko izžrebane vloge
ter izžrebani listek takoj odda komisiji.
(7) V skladu s sedmim odstavkom 104. člena Uredbe se o žrebanju sestavi zapisnik. Podpišejo ga člani
komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je vodila žrebanje, in vlagatelji, če so navzoči.
(8) V skladu z osmim odstavkom 104. člena Uredbe se vloga na javni razpis, ki je popolna, vsebinsko
ustrezna in izpolnjuje vstopne pogoje iz javnega razpisa,
vendar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za dodelitev
sredstev v celoti, zavrne.
(9) V skladu z devetim odstavkom 104. člena Uredbe se sredstva upravičencu odobrijo z odločbo o odobritvi sredstev, ki jo izda ARSKTRP. Odločbo izda predstojnik ARSKTRP.
XVII. Vlaganje zahtevkov za povračilo sredstev in
obveznosti upravičenca med izvajanjem operacije
(1) Ob vložitvi zahtevkov za povračilo sredstev morajo biti v skladu s 110. členom Uredbe izpolnjeni naslednji splošni pogoji:
1. sredstva se izplačajo na podlagi zahtevka upravičenca za povračilo sredstev. Zahtevki se vlagajo v skladu z roki, določenimi v odločbi o pravici do sredstev;
2. zahtevek za povračilo sredstev vloži upravičenec
v skladu s XIV. in XVIII. poglavjem tega javnega razpisa
in ga pošlje ARSKTRP;
3. pri vložitvi zadnjega zahtevka za povračilo sredstev mora biti operacija pred vložitvijo zahtevka za povračilo sredstev zaključena in vsi računi plačani;
4. če gre za operacije, katerih predmet so naložbe
v objekte, morajo biti gradbena dela izvedena v skladu
s predpisi, ki urejajo graditev objektov, urejanje prostora,
varstvo kulturne dediščine, narave, vode in okolja;
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5. računi in druga dokazila, ki dokazujejo upravičenost za povračila sredstev, se morajo glasiti na
upravičenca;
6. upravičenec zahtevku za povračilo sredstev priloži naslednja dokazila:
– končne ponudbe, na podlagi katerih je vlagatelj
sklenil pogodbe ali naročil opremo ali storitev je potrebno priložiti ob vložitvi zahtevka za povračilo sredstev, predstaviti v končnem poročilu tako, da razvidno
je povpraševanje, prejete ponudbe, odločitev za nakup
in utemeljitev izbora,
– izvirnike računov, kamor sodijo tudi verodostojni
elektronski in e-računi,
– izvirna dokazila o plačilu,
– poročilo o opravljenem delu, ki vsebuje tudi podatke o doseženih vmesnih oziroma končnih ciljih operacije (vrednostih kazalnikov rezultata),
– fotografije izvedbe tistih operacij, katerih predmet
niso naložbe ali nadomestila,
– gradbene situacije v skladu s predpisi, ki urejajo
graditev objektov, če gre za operacije, katerih predmet je
graditev objektov. Upravičenec priloži začasne oziroma
končno gradbeno situacijo, ki jo potrdita pooblaščeni
nadzorni organ in izvajalec z izvirnimi dokazili o njihovem plačilu, ter gradbeno situacijo natančno specifikacijo po vrstah gradbenih del, po cenah na enoto in porabljenih količinah, ki jo podpiše upravičenec. Gradbeno
situacijo morajo podpisati in ožigosati glavni nadzorni
organ, izvajalec del in upravičenec/naročnik,
– fotografijo vgrajene opreme v času vgradnje in
tehnično dokumentacijo opreme, ki je predmet vgradnje
v primeru operacij, katerih predmet so naložbe, kjer gre
za vgrajeno skrito opremo, ki se je po končani naložbi
ne more več preveriti (oprema, do katere po končani
investiciji med preverjanjem na kraju samem ni več
dostopa),
– račun ali račun s specifikacijo, iz katerega so
razvidni vsaj serijska številka, tip stroja ali opreme in
nazivna moč pri operacijah, katerih predmet so naložbe
v strojno in transportno opremo,
– izjavo o prejetih javnih sredstvih za iste upravičene stroške,
– izjavo o vključitvi strojne in transportne opreme
v proizvodni proces, kadar gre za nakup opreme,
– vpis lastništva nepremičnine v zemljiško knjigo
pri operacijah, katerih predmet je naložba v nakup tega
zemljišča,
– knjigo obračunskih izmer v skladu z zakonom,
ki ureja graditev objektov, ki jo mora hraniti na kraju
samem ter jo predložiti na zahtevo ARSKTRP pri operacijah, katerih predmet so gradnje,
– pri operacijah, katerih predmet je nakup strojne in
transportne opreme, za katero je obvezno ugotavljanje
skladnosti s standardi in predpisi o varnosti strojev, upravičenec dokument, ki to izkazuje, hrani na kraju samem,
ter predloži na zahtevo ARSKTRP;
7. če gre za operacije, katerih predmet so naložbe
v objekte, upravičenec ob vložitvi zadnjega zahtevka za
povračilo sredstev predloži tudi pravnomočno uporabno
dovoljenje in projekt izvedenih del;
8. če gre za operacije, katerih predmet so naložbe v opremo ali investicijsko vzdrževanje obstoječega
objekta, upravičenec predloži pravnomočno uporabno
dovoljenje za ta objekt, kadar je to potrebno;
9. upravičenec za vse vrste gradenj in rekonstrukcij
vodi in hrani knjigo obračunskih izmer, ki mora biti pripravljena v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov.
Knjiga obračunskih izmer ni potrebna, kadar upravičenec izvaja izključno manjša obrtniška dela, kot so
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pleskanje, fasaderska dela itd. Če so obrtniška dela del
graditve oziroma rekonstrukcije, je vodenje in hramba
knjige obračunskih izmer obvezna. Knjigo obračunskih
izmer upravičenec hrani na kraju samem ter jo predloži
na zahtevo ARSKTRP;
10. pri nakupu strojne in transportne opreme, za
katero je obvezno ugotavljanje skladnosti s standardi
in predpisi o varnosti strojev, upravičenec dokument, ki
to izkazuje, predloži na zahtevo ARSKTRP;
11. upravičenec vodi ustrezno ločeno računovodstvo ali ločeno računovodsko kodo v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in pravili skrbnega računovodenja ter zagotavlja evidentiranje poslovnih dogodkov, vezanih na operacijo, v skladu s predpisanim
kontnim okvirjem;
12. upravičenec, ki je pravna oseba ali samostojni
podjetnik posameznik, za operacije, katerih predmet
so naložbe v infrastrukturo ali druge oblike naložb iz te
uredbe, vzpostavi register osnovnih sredstev oziroma
podobno knjigovodsko evidenco, iz katere bodo za predmet operacije razvidni:
– opis predmeta operacije,
– lastništvo predmeta operacije,
– nabavna vrednost predmeta operacije in
– stanje in gibanje predmeta operacije;
13. upravičenec vsako finančno, vsebinsko in časovno spremembo operacije utemelji in obrazloži ter
pridobi zanjo soglasje ARSKTRP;
14. na podlagi vloženega popolnega zahtevka za
povračilo sredstev in po opravljenem preverjanju iz
XIX. poglavja tega javnega razpisa se sredstva izplačajo
na transakcijski račun upravičenca. Zahtevek, ki izpolnjuje pogoje iz tega javnega razpisa in odločbe o odobritvi
sredstev, ARSKTRP odobri in izplača sredstva v skladu
s petim odstavkom 112. člena Uredbe na transakcijski račun upravičenca, ki ga ta sporoči prek spletnega vstopnega mesta na naslovu; http://e-kmetija.gov.si. Nakazilo
na transakcijski račun upravičenca pomeni, da je bilo
zahtevku za povračilo v celoti ugodeno. Če zahtevku ni
v celoti ugodeno, ARSKTRP o zahtevku odloči z odločbo;
15. v skladu s šestim odstavkom 112. člena Uredbe
ARSKTRP z odločbo zahtevek zavrne, če je v nasprotju
z zahtevami iz tega javnega razpisa ali odločbe o odobritvi sredstev;
16. če ARSKTRP skladu s sedmim odstavkom
112. člena Uredbe pri upravnem preverjanju vlog ali
preverjanju na kraju samem ugotovi nepravilnosti, sredstev ne izplača ali jih izplača delno. Če so bila sredstva
že izplačana upravičencu, ARSKTRP sproži postopek
za izterjavo zneskov dodeljene podpore;
17. upravičenec v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 763/2014 z dne 11. julija 2014 o določitvi
pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega
parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo
in ribištvo glede tehničnih značilnosti ukrepov informiranja in obveščanja ter navodil za oblikovanje simbola
Unije (UL L št. 209 z dne 16. 7. 2014, str. 1) ter navodili
za informiranje in obveščanje javnosti o operacijah, ki
prejemajo podporo iz OP ESPR 2014-2020, objavljenimi
na spletni strani ribiškega sklada, izpolni zahteve glede
označevanja operacij.
(2) Ob vložitvi zadnjega zahtevka za povračilo sredstev mora biti operacija zaključena v skladu s 86. členom Uredbe. Za zaključek operacije se glede na njeno
vrsto šteje:
– pravnomočno uporabno dovoljenje in vključitev
naložbe v uporabo, kadar gre za graditev objekta;
– vključitev strojne in transportne opreme
v proizvodni proces, kadar gre za nakup opreme;
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– predložitev izjave o vključitvi naložbe v uporabo;
– vpis v CRA pri naložbah v nove obrate akvakulture;
– vpis v register odobrenih obratov akvakulture pri
naložbah v nove obrate akvakulture;
– vpis lastništva nepremičnine v zemljiško knjigo pri
naložbi v nakup zemljišča.
(3) Zahtevkom se predložijo dokazila o izvedenih
dejavnostih iz alinej prejšnjega odstavka.
XVIII. Časovna dinamika vlaganja zahtevkov za
povračilo sredstev
(1) V skladu s prvim odstavkom 111. člena Uredbe upravičenec vlaga zahtevke za povračilo sredstev
v skladu s časovno dinamiko, določeno v odločbi o pravici do sredstev. Zahtevek za povračilo sredstev se
vloži najpozneje na datum, določen v odločbi o pravici
do sredstev.
(2) V skladu z drugim odstavkom 111. člena Uredbe
se upravičencu sredstva izplačajo na podlagi odobrenega zahtevka za povračilo sredstev v skladu s XVII. poglavjem tega javnega razpisa. Upravičenec lahko na posamezno vlogo za podporo za okoljsko akvakulturo vloži
največ štiri zahtevke za povračilo sredstev. Za operacije,
katerih priznana vrednost je manjša od 20.000 eurov, se
lahko vloži le en zahtevek.
(3) V skladu s tretjim odstavkom 111. člena Uredbe
lahko ARSKTRP v primeru, kadar upravičenec vloži obrazložen zahtevek za spremembo obveznosti v skladu
z zakonom, ki ureja kmetijstvo, podaljša rok za vložitev
zahtevka za največ 12 mesecev, vendar ne več kot
do datuma zaključka operacije, ki je določen v javnem
razpisu.
XIX. Obveznosti upravičenca med izvajanjem operacije in od datuma končnega izplačila upravičencu
(1) V skladu s 113. členom Uredbe so obveznosti
upravičenca med izvajanjem operacije in od datuma
končnega izplačila:
1. podprta operacija iz tega javnega razpisa se
mora uporabljati v skladu s predmetom podpore tega
javnega razpisa, za katerega so bila dodeljena sredstva, še najmanj naslednjih pet let od datuma končnega
izplačila;
2. za operacije, katerih predmet so naložbe tega
javnega razpisa, morajo upravičenci izpolnjevati pogoje
iz 71. člena Uredbe 1303/2013/EU še pet let od datuma
končnega izplačila upravičencu, in sicer:
– ne sme prenehati ali premestiti proizvodne dejavnosti iz programskega območja,
– ne sme spremeniti lastništva postavke infrastrukture, ki daje podjetju ali javnemu organu neupravičeno prednost,
– ne sme bistveno spremeniti, značaja, ciljev ali
pogojev izvajanja, zaradi česar bi se razvrednotili njeni
prvotni cilji;
3. upravičenec mora vso dokumentacijo, ki je bila
podlaga za pridobitev sredstev po tem javnem razpisu,
hraniti še najmanj pet let od datuma končnega izplačila.
Dokumenti se hranijo kot izvirniki, kopije izvirnikov ali na
splošno sprejetih nosilcih podatkov, vključno z elektronskimi različicami izvirnih dokumentov ali dokumentov,
ki so le v elektronski obliki v skladu s tretjim odstavkom
140. člena Uredbe 1303/2013/EU;
4. kadar so dokumenti samo v elektronski obliki,
morajo računalniški sistemi, ki se uporabljajo, izpolnjevati sprejete varnostne standarde, ki zagotavljajo, da
shranjeni dokumenti izpolnjujejo nacionalne zakonske
zahteve in da se je nanje možno sklicevati pri reviziji v skladu s šestim odstavkom 140. člena Uredbe
1303/2013/EU;
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5. upravičenec mora omogočiti dostop do dokumentacije o operaciji ter preverjanje operacije na kraju
samem ARSKTRP, MKGP, revizijskemu organu, izvajalcu vrednotenja, pooblaščenemu s strani MKGP, ter drugim nadzornim organom Unije in Republike Slovenije;
6. upravičenec mora obveznost obveščanja javnosti
izpolnjevati pet let od datuma končnega izplačila upravičencu v skladu z navodili za informiranje in obveščanje
javnosti o operacijah, ki prejemajo podporo iz OP ESPR
2014-2020, objavljenimi na spletni strani ribiškega sklada (http://www.ribiski-sklad.si/).
(2) V skladu s prvim odstavkom 87. člena Uredbe
v času izvajanja operacije in še pet let po zadnjem izplačilu sredstev upravičenec ne sme biti pravnomočno
obsojen za kaznivo dejanje iz 332., 334. in 344. člena
Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16 in
21/17).
(3) V skladu z drugim odstavkom 87. člena Uredbe
mora upravičenec po zadnjem izplačilu sredstev izpolnjevati še naslednje obveznosti:
1. tretje koledarsko leto po datumu zadnjega izplačila sredstev mora izpolniti vsaj 80 odstotkov vrednosti
vsakega posameznega kazalnika rezultata, načrtovanega v poslovnem načrtu. Kazalniki rezultata so:
– sprememba obsega proizvodnje v sistemu ponovnega kroženja vode v tonah,
– sprememba obsega ekološke proizvodnje akvakulture v tonah (samo v primeru ekološke vzreje vodnih
organizmov),
– sprememba vrednosti proizvodnje akvakulture
v tisočih eurov in
– sprememba čistega dobička v tisočih eurov.
2. če je upravičenec pri ocenjevanju vloge na tem
javnem razpisu pridobil točke iz naslova meril Socio-ekonomski vidik v merilih, vezanih na velikost podjetja, prihodek iz dejavnosti akvakulture in povečanje obsega
gojitve, postanejo ta merila obveznosti upravičenca še
5 let po zadnjem izplačilu sredstev.
(4) V skladu s tretjim odstavkom 87. člena Uredbe
mora upravičenec o izpolnjenih obveznostih iz prejšnjega odstavka poročati ARSKTRP za naslednja tri koledarska leta po zadnjem izplačilu sredstev. Poročilo iz
XXI. poglavja tega javnega razpisa pošlje do 31. marca
tekočega koledarskega leta za preteklo koledarsko leto,
in sicer se prvič poroča 31. marca drugega koledarskega leta za prvo koledarsko leto na obrazcu, objavljenem
na spletni strani ARSKTRP.
(5) V skladu s četrtim odstavkom 87. člena Uredbe
mora upravičenec voditi ločeno knjigovodstvo ali ločeno
računovodsko kodo v skladu z 11. točko XVII. Poglavja
tega javnega razpisa od začetka izvajanja operacije
in še pet koledarskih let od datuma zadnjega izplačila
sredstev ter knjigovodske podatke do 31. marca vsako
leto poslati ARSKTRP.
(6) Upravičenec mora izvesti naložbo v celoti, kot
jo je prikazal v vlogi.
XX. Neizpolnitev ali kršitev obveznosti in sankcije
za kršitve
(1) V skladu s prvim odstavkom 116. člena Uredbe ARSKTRP pri namerni vložitvi napačne vloge ali
zahtevka za povračilo, namerni nepravilnosti v skladu
s predpisi Unije in kadar upravičenec sredstva uporablja
v nasprotju z namenom, za katerega so mu bila dodeljena, ali je sredstva pridobil nezakonito, na podlagi lažnih
podatkov ali lažnih izjav, zahteva vračilo dodeljenih sredstev v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.
(2) V skladu z drugim odstavkom 116. člena Uredbe se vlogo zavrne, če MKGP ali ARSKTRP na podlagi
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uradnih dokumentov, evidenc inšpekcijskih zapisnikov,
evidenc Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
ali Finančne uprave Republike Slovenije ugotovita nepravilnosti, navedene v vlogi oziroma neizpolnjevanje
pogojev, določenih s tem javnim razpisom.
(3) V skladu s tretjim odstavkom 116. člena Uredbe
upravičenec ni upravičen do sredstev, določenih v odločbi, če ne odstopi od pravice do sredstev v 30 dneh
od prejema odločbe o dodelitvi sredstev ali zamudi rok
za vložitev zahtevka za povračilo sredstev, ki je določen
v odločbi o pravici do sredstev, ravno tako se izključi iz
zadevnega ukrepa za koledarsko leto neizpolnitve obveznosti in v naslednjem koledarskem letu.
(4) V skladu s četrtim odstavkom 116. člena Uredbe
mora upravičenec v proračun Republike Slovenije vrniti
vsa izplačana sredstva, če ne uporablja operacije v skladu s 1. točko prvega odstavka prejšnjega poglavja še
najmanj pet let od datuma končnega izplačila.
(5) V skladu s petim odstavkom 116. člena Uredbe
mora upravičenec v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva, če v petih letih od datuma
končnega izplačila ne upošteva določb 2. točke prvega
odstavka prejšnjega poglavja. Upravičenec se izključi iz
prejemanja podpore v okviru istega ukrepa v koledarskem letu ugotovitve kršitve in naslednjem koledarskem
letu.
(6) V skladu s šestim odstavkom 116. člena Uredbe in v skladu s tretjim odstavkom 71. člena Uredbe
1303/2013/EU se prejšnji odstavek ne uporablja, če
proizvodna dejavnost preneha zaradi stečaja, ki ni posledica goljufij.
(7) V skladu s sedmim odstavkom 116. člena Uredbe se upravičencu, ki ne vodi knjigovodstva in ne poroča
o izpolnjenih obveznostih za operacije iz petega odstavka prejšnjega poglavja, določijo sankcije, in sicer:
1. po prvi ugotovljeni kršitvi upravičenec prejme
opozorilo,
2. po drugi ugotovljeni kršitvi mora vrniti celotno
višino izplačanih sredstev.
(8) V skladu z osmim odstavkom 116. člena Uredbe mora upravičenec, ki ne hrani dokumentacije iz 3. in
4. točke prvega odstavka prejšnjega poglavja, v proračun Republike Slovenije vrniti izplačana sredstva, in
sicer v naslednjih deležih:
1. po prvi ugotovljeni kršitvi mora vrniti deset odstotkov izplačanih sredstev,
2. po drugi ugotovljeni kršitvi mora vrniti 20 odstotkov izplačanih sredstev,
3. po tretji ugotovljeni kršitvi mora vrniti razliko med
vrnjenimi sredstvi in skupno višino izplačanih sredstev.
(9) V skladu z devetim odstavkom 116. člena Uredbe mora upravičenec, ki iz neutemeljenega razloga ne
omogoči preverjanj na kraju samem oziroma dostopa
do dokumentacije o operaciji iz 5. točke prvega odstavka prejšnjega poglavja, v proračun Republike Slovenije
vrniti vsa izplačana sredstva.
(10) V skladu z desetim odstavkom 116. člena
Uredbe upravičenec, ki ne označi operacije ali označenosti ne zagotavlja v času trajanja obveznosti označevanja iz 6. točke prvega odstavka prejšnjega poglavja:
1. po prvi ugotovljeni kršitvi prejme opozorilo,
2. po drugi in vsaki nadaljnji ugotovljeni kršitvi v proračun Republike Slovenije vrne po deset odstotkov skupnih izplačanih sredstev.
(11) V skladu s prvim odstavkom 88. člena Uredbe
mora upravičenec, ki krši obveznosti iz prvega odstavka prejšnjega poglavja, v proračun Republike Slovenije
vrniti vsa izplačana sredstva.
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(12) V skladu z drugim odstavkom 88. člena Uredbe mora upravičenec, ki v predpisanem roku ne izpolni
obveznosti iz 1. točke tretjega odstavka prejšnjega poglavja, v proračun Republike Slovenije vrniti izplačana
sredstva, in sicer:
1. 20 odstotkov vseh izplačanih sredstev, če izpolni
do 60 odstotkov vrednosti vsakega posameznega kazalnika rezultata, načrtovanega v poslovnem načrtu;
2. 50 odstotkov vseh izplačanih sredstev, če izpolni
do 50 odstotkov vrednosti vsakega posameznega kazalnika rezultata, načrtovanega v poslovnem načrtu;
3. vsa izplačana sredstva, če izpolni do 40 odstotkov vrednosti vsakega posameznega kazalnika rezultata, načrtovanega v poslovnem načrtu.
(13) V skladu s tretjim odstavkom 88. člena Uredbe mora upravičenec, ki v predpisanem roku ne izpolni
obveznosti iz 2. točke tretjega odstavka prejšnjega poglavja, v proračun Republike Slovenije vrniti izplačana
sredstva, in sicer:
1. 50 odstotkov izplačanih sredstev po prvi ugotovljeni kršitvi,
2. razliko med vrnjenimi sredstvi in skupno višino
izplačanih sredstev po drugi ugotovljeni kršitvi.
(14) ARSKTRP v primeru, če upravičenec do sredstev naložbe ne zaključi v predpisanem roku in so mu
bila določena denarna sredstva na podlagi njegovih
zahtevkov že izplačana, izda odločbo o vračilu sredstev
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
XXI. Poročilo o uresničevanju obveznosti
(1) V skladu s 114. členom Uredbe se poročilo
o uresničevanju obveznosti predloži, kot to določa četrti
odstavek XIX. poglavja tega javnega razpisa. Poročilo
vloži upravičenec.
(2) Podrobnejša navodila glede poročanja o izpolnjenih obveznostih se objavijo na spletni strani ribiškega
sklada (http://www.ribiski-sklad.si/) in ARSKTRP.
XXII. Izvedba preverjanj izpolnjevanja obveznosti
ter sistem kršitev in sankcij
(1) V skladu s prvim odstavkom 115. člena Uredbe
je za preverjanje izpolnjevanja vseh obveznosti upravičenca, določenih v tem javnem razpisu, odgovorna
ARSKTRP.
(2) V skladu z drugim odstavkom 115. člena Uredbe
preverjanje podatkov o uresničevanju obveznosti za vse
operacija tega javnega razpisa izvaja ARSKTRP. Ob tem
ARSKTRP preveri še izpolnjevanje obveznosti iz prvega
odstavka 87. člena Uredbe.
(3) V skladu s tretjim odstavkom 115. člena Uredbe
MKGP kot organ upravljanja preverja pravilnost izvajanja ukrepov iz tega javnega razpisa.
(4) V skladu s četrtim odstavkom 115. člena Uredbe se neizpolnitev ali kršitev obveznosti iz tega javnega
razpisa sankcionira v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, in določbami tega javnega razpisa.
(5) V skladu s petim odstavkom 115. člena Uredbe za kršitve obveznosti, ki zahtevajo vračilo sredstev,
ARSKTRP upravičencu izda odločbo v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.
(6) V skladu s šestim odstavkom 115. člena Uredbe
lahko upravičenec, v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, po izdaji odločbe o pravici do sredstev in pred potekom roka za izpolnitev obveznosti, določenega v tem
javnem razpisu in v odločbi o pravici do sredstev, pri
ARSKTRP vloži obrazloženi zahtevek za spremembo
obveznosti, določenih v odločbi o pravici do sredstev.
(7) V skladu s sedmim odstavkom 115. člena Uredbe v primeru, če ARSKTRP ugotovi, da so tudi s spremembo obveznosti izpolnjene vse obveznosti, določene
v tem javnem razpisu, ter je dosežen namen, za kate-
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rega je bila upravičencu dodeljena pravica do sredstev,
zahtevku za spremembo ugodi. Če ARSKTRP ugotovi,
da ni dosežen namen, z odločbo strankin zahtevek za
spremembo obveznosti zavrne.
XXIII. Višja sila in izjemne okoliščine
(1) V skladu s 117. členom Uredbe se za doseganje
vrednosti kazalnikov za ukrepe iz tega javnega razpisa
priznavajo primeri višje sile in izjemnih okoliščin.
(2) O višji sili ali izjemnih okoliščinah mora upravičenec ali njegova pooblaščena oseba ARSKTRP pisno
obvestiti in predložiti ustrezna dokazila v 15 delovnih
dneh od dneva, ko je upravičenec oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna storiti.
(3) Kraja in uničenje ali poškodovanje opreme in
objektov v primeru požara in drugih škodnih dogodkov
se ne šteje za višjo silo ali izjemno okoliščino iz prvega
odstavka tega poglavja. V tem primeru mora upravičenec predmet podpore vrniti v stanje pred nastankom
dogodka, sicer mora vrniti vsa dodeljena sredstva.
(4) O višji sili ali izjemnih okoliščinah odloči
ARSKTRP ter na podlagi prejetih dokazil izda odločbo.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Št. 342-25/2014/30

Ob-1328/18

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na
podlagi:
– Uredbe o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo
in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020,
ki se izvajajo v skladu z javnimi razpisi (Uradni list RS,
št. 14/17; v nadaljnjem besedilu: Uredba);
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu,
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347
z dne 20. 12. 2013, str. 320), zadnjič spremenjene
z Uredbo (EU) št. 2017/2305 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 12. decembra 2017 o spremembi Uredbe
(EU) št. 1303/2013 glede spremembe virov za ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo in virov za cilj
„naložbe za rast in delovna mesta“ ter cilj „evropsko teritorialno sodelovanje“ (UL L št. 335 z dne 15. 12. 2017,
str. 1); (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o Evropskem skladu za
pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES)
št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in
(ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 149, z dne 20. 5.
2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 2017/1787 z dne 12. junija 2017
o spremembi Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega
parlamenta in Sveta glede razdelitve sredstev v okviru
neposrednega upravljanja med cilje celostne pomorske politike in skupne ribiške politike spremembi Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 15. maja 2014 (UL L št. 56 z dne 4. 10. 2017,
str.1); (v nadaljnjem besedilu: Uredba 508/2008/EU);
– Operativnega programa za izvajanje Evropskega
sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji
za obdobje 2014–2020, ki je bil potrjen z Izvedbenim
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sklepom Komisije z dne 22. 7. 2015 o odobritvi »Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za
pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje
2014–2020« za podporo iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Sloveniji, št. CCI 2014SI14MFOP001,
zadnjič spremenjenim z Izvedbenim sklepom Komisije št. C(2017)16542 z dne 10. oktobra 2017 o spremembi Izvedbenega sklepa C(2015)5168 o odobritvi
Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za
obdobje 2014–2020 za podporo iz Evropskega sklada
za pomorstvo in ribištvo (v nadaljnjem besedilu: OP
ESPR 2014–2020) (v nadaljnjem besedilu: OP ESPR
2014-2020), in je dostopen na spletni strani Ministrstva
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: MKGP) ter na spletni strani OP ESPR 2014-2020
(www.ribiski-sklad.si), objavlja
tretji javni razpis
za ukrep »Predelava ribiških proizvodov in
proizvodov iz akvakulture«
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v nove
obrate in povečevanje ter posodabljanje obstoječih
obratov za predelavo ribiških proizvodov in proizvodov
iz akvakulture.
II. Razpisana sredstva
(1) Sredstva se dodelijo v obliki nepovratnih sredstev.
(2) Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za sofinanciranje operacij v okviru tega javnega razpisa, znaša
2.856.021,00 eurov, od tega znaša prispevek Evropske
unije (v nadaljnjem besedilu: Unija) 2.142.015,75 eurov
ter prispevek Republike Slovenije 714.005,25 eurov.
Delež sredstev Unije znaša 75 odstotkov, delež sredstev
Republike Slovenije znaša 25 odstotkov.
(3) Sredstva, ki jih zagotovita Unija in Republika
Slovenija, bremenijo proračunski postavki:
PP 140023 – Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo 14 – 20 – udeležba Unije;
PP 140024 – Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo 14 – 20 – slovenska udeležba.
(4) Stopnja javne podpore je 50 odstotkov skupnih
upravičenih odhodkov za operacijo od tega 75 odstotkov zagotovi Unija in 25 odstotkov zagotovi Republika
Slovenija, ostalih 50 odstotkov zagotovi upravičenec.
(5) Najnižji znesek javne podpore je 3.500 eurov
na posamezno vlogo. Najvišji znesek podpore je
500.000 eurov na posamezno vlogo.
(6) Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz naslova tega ukrepa pridobi največ
1.000.000 eurov podpore.
III. Vrsta javnega razpisa: ukrep predelava ribiških
proizvodov in proizvodov iz akvakulture se v skladu
s 101. členom Uredbe izvaja z zaprtim javnim razpisom.
IV. Začetek vnosa vlog in zaključek javnega razpisa
(1) Tretji javni razpis za ukrep »Predelava ribiških
proizvodov in proizvodov iz akvakulture« iz OP ESPR
2014-2020 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) velja od
naslednjega dne po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
(2) Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis se začne prvi delovni dan po izteku
enaindvajsetih dni od objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Rok za oddajo vlog je
trideset dni.
(3) MKGP na svojih spletnih straneh objavi prijavni
obrazec za izvedbo javnega razpisa, spremembo in zaprtje javnega razpisa.
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V. Obdobje upravičenosti stroškov
(1) V skladu s 107. členom Uredbe so upravičeni
stroški operacij stroški, ki so nastali od izdaje odločbe
o odobritvi sredstev do dokončanja operacije oziroma
najpozneje v treh letih po izdaji odločbe o odobritvi
sredstev.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka so
upravičeni stroški lahko tudi splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo operacije, ter
stroški nakupa nepozidanega zemljišča ali pozidanega
zemljišča, nastali od 1. januarja 2014 dalje.
VI. Informacije o razpisu: INFO točka Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
(v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), Dunajska 160, 1000
Ljubljana, tel. 01/580-77-92, e-pošta aktrp@gov.si.
VII. Predmet podpore
V skladu z 90. členom Uredbe je predmet podpore
izvajanje operacij, katerih predmet so naložbe v obrate predelave, ki sledijo vsaj enemu od teh ciljev:
1. prispevajo k varčevanju z energijo ali zmanjševanju vpliva na okolje, vključno z obdelavo odpadkov;
2. izboljšajo varnostne, higienske, zdravstvene in
delovne pogoje;
3. podpirajo predelavo ulova rib, ki se lahko tržijo in
niso namenjene za prehrano ljudi;
4. se nanašajo na predelavo stranskih proizvodov,
ki nastanejo pri glavnih dejavnostih predelave;
5. se nanašajo na predelavo iz ekološke akvakulture na podlagi 6. in 7. člena Uredbe 834/2007/ES
z dne 28. junija 2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe (EGS)
št. 2092/91 (UL L št. 189 z dne 20. 7. 2017, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (EU) št. 517/2013
z dne 13. maja 2013 o prilagoditvi nekaterih uredb ter
odločb in sklepov na področjih prostega pretoka blaga,
prostega gibanja oseb, prava družb, politike konkurence, kmetijstva, varnosti hrane, veterinarske in fitosanitarne politike, prometne politike, energetike, obdavčitve,
statistike, vseevropskih omrežij, pravosodja in temeljnih
pravic, pravice, svobode in varnosti, okolja, carinske unije, zunanjih odnosov, zunanje, varnostne in obrambne
politike ter institucij zaradi pristopa Republike Hrvaške
(UL L št. 158 z dne 10. 6. 2013, str. 1) ali
6. bodo omogočile nove in izboljšane proizvode,
nove ali izboljšane postopke ter nove ali izboljšane sisteme upravljanja in organizacijske sisteme.
VIII. Upravičenci
(1) V skladu z 91. členom Uredbe so upravičenci
lahko pravne ali fizične osebe, ki imajo ob oddaji vloge
v Republiki Sloveniji registrirano dejavnost predelave in
konzerviranja rib rakov in mehkužcev, in ki so:
1. gospodarske družbe,
2. zadruge,
3. samostojni podjetniki posamezniki ali
4. nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
(2) Upravičenci iz prejšnjega odstavka so lahko le
mikro, mala in srednja podjetja (v nadaljnjem besedilu:
MSP), ki izpolnjujejo merila iz Priloge I Priporočila Komisije št. 361 z dne 6. maja 2003 o opredelitvi definicij
za mikro, mala in srednje velika podjetja (UL L št. 124
z dne 20. 5. 2003, str. 36):
1. mikro podjetje je podjetje z manj kot 10 zaposlenimi in letnim prihodkom, manjšim od dveh milijonov
eurov, ali vrednostjo premoženja, manjšo od dveh milijonov eurov;
2. malo podjetje je podjetje z manj kot 50 zaposlenimi in letnim prihodkom, manjšim od 10 milijonov eurov, ali vrednostjo premoženja, manjšo od 10 milijonov
eurov;
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3. srednje podjetje je podjetje z manj kot 250 zaposlenimi in letnim prihodkom, manjšim od 50 milijonov
eurov, ali vrednostjo premoženja, manjšo od 43 milijonov eurov.
IX. Upravičeni stroški
(1) V skladu z 92. členom Uredbe so do podpore
za predelavo ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture upravičeni naslednji stroški:
1. stroški novogradnje ali obnove nepremičnin, gospodarskih poslopij ter drugih zgradb in objektov, vezanih in potrebnih za predelavo ribiških proizvodov in
proizvodov iz akvakulture;
2. stroški nakupa opreme in naprav za proizvodnjo,
nakupa pripadajoče računalniške programske in strojne
opreme za računalniško vodenje proizvodnje predelave;
3. pri posameznih gradbenih in obrtniških delih
stroški nakupa gotovih elementov, prevoza in njihove
montaže ali stroški izvedbe del na kraju samem (stroški
materiala, prevoza in opravljenih del itd.);
4. pri nakupu strojne in transportne opreme stroški,
povezani z vključitvijo opreme v proizvodni oziroma tehnološki proces, namenjen proizvodnji predelave;
5. nakup transportnih sredstev, ki so namenjena in
se bodo uporabljala izključno za transport oziroma distribucijo ribiških proizvodov in proizvodov akvakulture iz
lastne proizvodnje in predelave, s tem da skupni strošek naložbe v transportna sredstva ne sme presegati
100.000 eurov brez DDV ter ne sme presegati 20 odstotkov skupnih upravičenih stroškov operacije;
6. stroški nakupa nepozidanega zemljišča ali pozidanega zemljišča v vrednosti do 10 odstotkov skupnih
upravičenih stroškov operacije. Pri propadajočih lokacijah ali za nekdanje industrijske lokacije se ta odstotek
poveča na 15 odstotkov. Propadajoča lokacija pomeni
lokacijo, ki je bila zgrajena pred letom 1968, in v kateri
se ne izvaja nobena gospodarska dejavnost. Upravičenec mora priložiti dokazilo upravne enote, da je bil objekt
zgrajen pred letom 1968;
7. splošni stroški, potrebni za izvedbo operacije,
ki so neposredno povezani z izvajanjem operacije do
skupne vrednosti, in sicer;
– do 12 odstotkov od skupnih upravičenih stroškov
operacije v višini do 50.000 eurov,
– do 8 odstotkov od odobrene vrednosti operacije
v višini nad 50.000 eurov;
8. ne glede na prejšnjo točko je vlagatelj upravičen
do največ 40.000 eurov splošnih stroškov za posamezno operacijo;
9. splošni stroški so:
– honorarji projektantov, inženirjev in svetovalcev,
ki so neposredno povezani s pridobivanjem gradbene
dokumentacije za operacijo, ki pa ne smejo presegati
treh odstotkov tistega dela naložbe, na katerega se
nanaša operacija,
– študije izvedljivosti in okoljska poročila, če se ta
zahtevajo v okviru celovite presoje vplivov operacije na
okolje, ki pa skupaj ne smejo presegati treh odstotkov
skupnih upravičenih stroškov operacije oziroma vrednosti nad 20.000 eurov brez DDV,
– stroški nadzora, kadar je ta potreben, ki pa ne
smejo preseči 1,5 odstotka stroškov tistega dela operacije, nad katerim se izvaja nadzor,
– splošni stroški, vezani na izdelavo vloge s poslovnim načrtom, vključno s študijo ekonomske upravičenosti in pripravo zahtevkov, ki so upravičeni do 5.000 eurov
brez DDV in
– stroški informiranja ter obveščanja javnosti.
(2) V skladu s 107. členom Uredbe so upravičeni
stroški samo stroški, ki so nastali od izdaje odločbe
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o odobritvi sredstev do dokončanja operacije oziroma
najpozneje tri leta po izdaji odločbe o odobritvi sredstev.
Upravičeni so lahko tudi splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo operacije ter nakup
zemljišča, nastali od 1. 1. 2014 dalje.
(3) Podrobnejši upravičeni stroški so določeni v prijavnem obrazcu, ki je del tega javnega razpisa.
X. Neupravičeni stroški in operacije
(1) V skladu s 93. in 105. členom Uredbe so neupravičeni stroški in operacije:
1. DDV, razen kadar ni izterljiv v skladu s predpisi,
ki urejajo DDV;
2. prispevki v naravi;
3. plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu;
4. obresti na dolgove, bančne stroške in stroške
garancij;
5. upravni stroški in takse;
6. vavčersko svetovanje;
7. stroški javne uprave;
8. prenos lastništva podjetja;
9. nakup rabljene opreme;
10. operativni stroški, vključno s stroški tekočega
poslovanja (npr. stroški vzdrževanja in najema);
11. stroški promocije;
12. stroški operacij, ki so nastali zaradi pristojbin za
uporabo in kotizacijo pred dokončanjem projekta, pa ti
zneski niso bili odšteti od upravičenih stroškov;
13. stroški operacij, katerih predmet so naložbe
v stroje, opremo in prostore za rabo, ki ni namenjena za
proizvodnjo, povezano z operacijo;
14. stroški operacij, katerih predmet so naložbe, ki
niso sklenjena celota oziroma pri katerih se predvidevajo
še dodatna vlaganja po njihovem dokončanju;
15. stroški operacij, ki se sofinancirajo v okviru
drugih evropskih investicijskih in strukturnih skladov ali
instrumentov financiranja Unije ali nacionalnih instrumentov financiranja ali iz drugih javnih sredstev;
16. stroški leasinga in zakupa objektov, naprav in
opreme;
17. stroški pridobitve patentih pravic, licenc, plačilnih pravic, avtorskih pravic in blagovnih in storitvenih
znamk, nakupa, »know-howa«, licenc in nepatentiranega tehničnega znanja;
18. stroški nakupa zemljišča, ki je predmet izvršbe;
19. drugi stroški, povezani s pogodbami o zakupu,
kot so marža najemodajalca, stroški refinanciranja obresti, režijski stroški in stroški zavarovanja;
20. stroški amortizacije;
21. operacije, katerih predmet so naložbe v mesta
za iztovor proizvodov iz marikulture;
22. operacije, katerih predmet so naložbe, ki spadajo med ukrepe za podporo raziskovalnim projektom ali
za ukrepe za promocijo ribiških proizvodov in proizvodov
iz akvakulture;
23. operacije, ki ne dosegajo najnižjega zneska
dodeljene podpore 3.500 eurov na posamezno naložbo.
(2) Vlagatelji lahko pridobijo sredstva za isti namen
ali operacije na podlagi posamezne vloge samo iz tega
ukrepa.
(3) Sredstva se ne odobrijo vlagatelju, ki je za iste
upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev
sredstev po tem razpisu, že prejel sredstva Unije ali
druga javna sredstva Republike Slovenije.
XI. Pogoji za pridobitev podpore
A. Splošni pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj
ob oddaji vloge
(1) V skladu s 108. členom Uredbe mora vlagatelj
ob oddaji vloge izpolnjevati naslednje splošne pogoje:
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1. operacija bo izvedena na območju Republike
Slovenije;
2. za izvedbo operacije so pridobljena vsa predpisana upravna dovoljenja;
3. če je vlagatelj pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v postopku prenehanja,
prisilne poravnave, stečaja, prepovedi delovanja, sodne likvidacije ali izbrisa iz registra;
4. če je vlagatelj fizična oseba, razen samostojni
podjetnik posameznik, ne sme biti v osebnem stečaju;
5. vlagatelj ima poravnane vse davčne in finančne
obveznosti do države;
6. vlagatelj ne sme imeti neporavnanih nalogov
za izterjavo;
7. za nakazilo dodeljenih sredstev ima vlagatelj
odprt transakcijski račun v skladu z zakonom, ki ureja
kmetijstvo;
8. vsa dokumentacija in druga dokazila, ki se priložijo vlogi, se glasijo na vlagatelja;
9. vlagatelj se strinja, da se opis operacije ter znesek odobrenih in izplačanih javnih sredstev objavijo na
spletni strani ribiškega sklada v skladu s poglavjem 3.2
priloge V Uredbe 508/2014/EU;
10. nepremičnina, na kateri se opravlja izvršba
v skladu s predpisi, ki urejajo izvršbo in zavarovanje,
ne more biti predmet podpore po tej uredbi;
11. vlagatelj ne sme začeti del, niti prevzeti nobenih obveznosti na račun morebitnih dodeljenih sredstev, kot je sklenitev katerekoli pogodbe ali naročanje
materiala, opreme, storitev ali del pred datumom upravičenosti stroškov oziroma pred izdajo odločbe o odobritvi sredstev. Pripravljalna dela, kot sta pridobivanje
dovoljenj in izdelava študije izvedljivosti, se ne štejejo
za začetek izvajanja operacije;
12. v skladu s prejšnjo točko operacija ne sme biti
zaključena pred vložitvijo vloge za pridobitev sredstev;
13. iz dokazil, priloženih vlogi na javni razpis, je
razvidna zaprtost finančne konstrukcije z izjavo banke;
14. če vlagatelj kandidira za pridobitev sredstev za
operacije, katerih predmet so naložbe v graditev prostorov in nakup pripadajoče opreme, ki bo v objektih,
zgrajenih tudi za druge namene, se od vseh skupnih
stroškov graditve celotnega objekta (skupni prostori,
streha, fasada itd.) kot upravičene stroške prijavi le
stroške v sorazmernem deležu glede na neto tlorisno
površino objekta, ki jo upravičeni prostori zasedajo, ali
na drug razviden način razdelitve;
15. za izvedbo operacije, ki zahteva pridobitev
gradbenega dovoljenja, vlagatelj pridobi pravnomočno gradbeno dovoljenje, iz katerega je razvidna namembnost objekta, ki mora biti v skladu z dejavnostjo
prijavljene operacije;
16. če vlagatelj ni lastnik ali solastnik nepremičnine, ki bo predmet operacije, ima sklenjeno dolgoročno
pogodbo o najemu, zakupu, služnosti ali stavbni pravici
za obdobje najmanj pet let po zaključku operacije;
17. če vlagatelj kandidira za pridobitev sredstev za
operacije, katerih predmet so naložbe v ureditev objektov, ki niso v njegovi lasti, morata biti poleg pogoja iz
prejšnje točke izpolnjena še naslednja pogoja:
– vlagatelj ima overjeno soglasje lastnika ali solastnika k naložbi in
– vlagatelj ima izkazano pravico graditi;
18. če vlagatelj kandidira za pridobitev sredstev za
operacije, katerih predmet so naložbe v vzdrževalna
dela objektov, ki niso v njegovi lasti, morata biti izpolnjena naslednja pogoja:
– vlagatelj ima overjeno soglasje lastnika ali solastnika k naložbi;
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– vlagatelj ima veljavno pravnomočno gradbeno
oziroma pravnomočno uporabno dovoljenje za nepremičnino, ki je predmet vzdrževalnih del;
19. v primeru naložbe v opremo ali obnovo mora
biti gradbeno dovoljenje ali uporabno dovoljenje pravnomočno najpozneje na dan oddaje vloge na javni
razpis. Uporabno dovoljenje v primeru novogradnje
pa mora biti pravnomočno najpozneje na dan oddaje
zadnjega zahtevka;
20. če gre za operacijo, katere predmet je graditev objektov, mora imeti vlagatelj pridobljeno projektno in investicijsko dokumentacijo ter dovoljenje
za graditev objektov oziroma infrastrukture v skladu
s predpisi, ki urejajo graditev objektov;
21. računi za morebitne že nastale splošne stroške, predračuni in računi naložbe se morajo glasiti na
upravičenca;
22. v vlogi na javni razpis vlagatelj opredeli časovno dinamiko vlaganja zahtevkov za povračilo sredstev;
23. vloga in predloženi dokumenti morajo biti
v slovenskem jeziku. Za dokumente, ki so predloženi
v tujem jeziku, vlagatelj – upravičenec zagotovi slovenski prevod s strani sodnega tolmača.
(2) Za izvajanje ukrepov iz tega javnega razpisa
vlagatelj glede izpolnjevanja obveznosti iz 3., 4., 5., 6.
in 9. točke prejšnjega odstavka predloži izjavo. Vlagatelj predložiti tudi izjavo, ali je MSP podjetje.
(3) Vlagatelj ne sme umetno ustvarjati pogojev, ki
bi upravičevali pridobitev sredstev. Za umetno ustvarjene pogoje se sredstva ne odobrijo ali se odvzamejo.
B. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj
(1) V skladu s 94. členom Uredbe mora vlagatelj
poleg splošnih pogojev, določenih v prejšnjem podpoglavju, ob oddaji vloge na ta javni razpis izpolnjevati še posebne pogoje. Posebni pogoji za pridobitev
podpore so:
1. vlagatelj ima pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje ali pravnomočno gradbeno dovoljenje
v primeru novogradenj;
2. vlagatelj ima obrat predelave registriran pri
Upravi Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu:
UVHVVR), razen novogradenj, ki morajo biti registrirane pred zaključkom operacije;
3. poslovni načrt, s katerim vlagatelj izkaže ekonomsko upravičenost operacije mora temeljiti na
primerljivih tržno usmerjenih prihodkih in odhodkih.
Ekonomska upravičenost se preverja z interno stopnjo donosnosti, ki mora biti pozitivna. Poslovni načrt
mora biti izdelan za ekonomsko dobo operacije, ki
v nobenem primeru ne sme biti krajša od petih let po
zaključku operacije;
4. okoljevarstveno soglasje ali odločba, da postopek presoje vplivov na okolje ni potreben, če je
naložba poseg v okolje v skladu s predpisi, ki urejajo
posege v okolje;
5. presoja vpliva naložbe na okolje v skladu
s predpisi, ki urejajo presojo vplivov na okolje oziroma sklep, da postopek presoje vplivov na okolje ni
potreben če izvaja naložbo na varovanem območju;
6. presoja in naravovarstveno soglasje oziroma
pozitivno mnenje v okviru posegov v naravo, če se
naložba nanaša na posege v naravo, za katere je
potrebna presoja sprejemljivosti posegov v naravo
v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave;
7. kadar gre za nakup opreme v objektih in druge
strojne opreme, mora biti nabavljena oprema nova.
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To mora biti razvidno iz ustreznih listin, originalnih
računov ter kopij garancijskega in tehničnega lista, ki
sodijo k opremi. Oprema se mora nahajati na prijavljeni lokaciji naložbe;
8. gradbena dela morajo biti izvedena v skladu
z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora, varstvu kulturne dediščine in varstvu okolja;
9. če vlagatelj kandidira za pridobitev sredstev za
naložbe v novogradnjo ali obnovo nepremičnin (ne velja za zemljišča), ki niso v njegovi lasti, potem morata
biti izpolnjena naslednja pogoja:
– vlagatelj ima overjeno pogodbo o najemu nepremičnine za obdobje najmanj deset let po datumu
ob oddaji vloge in
– vlagatelj ima overjeno soglasje lastnika oziroma
morebitnih solastnikov naložbe za obdobje najmanj
deset let po datumu ob oddaji vloge.
(2) Poleg pogojev iz prejšnjega odstavka mora
vlagatelj za nakup zemljišča izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
1. nakup zemljišča, ki je povezan z naložbo
v predelavo;
2. v primeru nakupa pozidanega ali nepozidanega zemljišča je naložba izvedena na zemljišču, ki
je predmet nakupa;
3. priložena je pogodba o nakupu zemljišča ali
odločba o odobritvi pravnega posla, če pogodba še
ni bila sklenjena in
4. upravičen je strošek nakupa zemljišča do višine posplošene tržne vrednosti nepremičnin, kot je evidentirana v registru trga nepremičnin v skladu s predpisi, ki urejajo množično vrednotenje nepremičnin, pri
čemer strošek nakupa nepozidanega zemljišča ne
sme presegati desetih odstotkov skupnih upravičenih
stroškov oziroma 15 odstotkov skupnih upravičenih
stroškov v primeru propadajočih lokacij ali nekdanjih
industrijskih lokacij, v skladu z 69. členom Uredbe
1303/2013/EU.
XII. Obvezne priloge k vlogi na javni razpis
V skladu s 95. členom Uredbe so obvezne priloge, ki jih vlagatelj priloži vlogi na javni razpis za
podporo v naložbe predelava ribiških proizvodov in
proizvodov iz akvakulture in brez katerih se v skladu
z zakonom, ki ureja kmetijstvo, vloga zavrže brez pozivanja k dopolnitvi, naslednje:
1. poslovni načrt;
2. opis stanja, fotografije pred naložbo, tloris tehnološke izboljšave objektov po naložbi in opis tehnoloških izboljšav, zamenjav opreme in inštalacij, kadar
se operacija nanaša na ureditev objektov, za katere
ni treba pridobiti upravnih dovoljenj;
3. PZI, kadar se naložba nanaša na ureditev
objektov, za katere je treba pridobiti upravno dovoljenje v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov;
4. tri primerljive ponudbe, ki ustrezajo zahtevam
iz projektne dokumentacije za storitve, dobave in dela,
katerih vrednost je višja od 3.000 eurov brez DDV,
pri tem da:
– so ponudbe pridobljene od neodvisnih ponudnikov,
– vlagatelj izbere najcenejšo ponudbo,
– so ponudbe primerljive, ker je upravičenec
vsem možnim ponudnikom poslal enako povpraševanje, v katerem je navedel minimalne pogoje, ki jih
mora neki izdelek oziroma storitev izpolnjevati, da bo
lahko izbrana. Če ponudba ne izpolnjuje minimalnih
pogojev, ki jih mora neki izdelek oziroma storitev izpolnjevati, je vlagatelj ne sme izbrati;
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5. podpisana izjava, s katero vlagatelj izjavi, da ni
storil goljufije v okviru Evropskega sklada za ribištvo
ali Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo;
6. podpisana izjava, s katero vlagatelj izjavlja:
– da je seznanjen s pogoji in obveznostmi iz javnega razpisa za ukrep »Predelava ribiških proizvodov
in proizvodov iz akvakulture« in prijavnega obrazca;
– da za iste upravičene stroške, kot jih navaja
v vlogi za pridobitev sredstev, še ni prejel sredstev
Unije ali drugih javnih sredstev Republike Slovenije;
– da ima za izvedbo operacije pridobljena
vsa predpisana upravna dovoljenja;
– da so vsi podatki, ki sem jih navedel v vlogi na
javni razpis, resnični, točni, popolni ter da za svoje
izjave prevzemamo vso kazensko in materialno odgovornost;
– da dovoljuje uporabo osebnih podatkov in podatkov, ki štejejo za davčno tajnost, iz uradnih evidenc;
– da ni izključen iz prejemanja podpore iz ukrepa
Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture;
– da ima poravnane vse davčne obveznosti do
države;
– da nima neporavnanih nalogov za izterjavo;
– da nepremičnina, na kateri se izvaja naložba,
ni predmet izvršbe;
– da ima dejavnost s področja predelave in konzerviranja rib, rakov in mehkužcev registrirano na
ozemlju Republike Slovenije;
– da ni v postopku prenehanja, prisilne poravnave, stečaja, prepovedi delovanja, sodne likvidacije ali
izbrisa iz sodnega registra;
– da ima odprt transakcijski račun v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo;
– da se strinja, da se opis operacije ter znesek odobrenih in izplačanih javnih sredstev objavijo na spletni strani ribiškega sklada (http://www.ribiski-sklad.si/);
– da bo vodil ustrezno ločeno računovodstvo ali
ločeno računovodsko kodo v skladu s slovenskimi
računovodskimi standardi in pravili skrbnega računovodenja, ter zagotavljal evidentiranje poslovnih dogodkov, vezanih na operacijo, v skladu s predpisanim
kontnim okvirjem;
– da bo naložbo od dneva nakupa uporabljal za
namen, določen v vlogi oziroma v poslovnem načrtu;
– da bo naložbo od dneva nakupa uporabljal
v skladu s predmetom podpore, določenim v vlogi
oziroma v poslovnem načrtu, še najmanj pet let od
datuma končnega izplačila;
– da bo izpolnjeval pogoje iz prvega odstavka 113. člena Uredbe še pet let od datuma končnega izplačila;
– da bo hranil vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev, še najmanj pet let od datuma končnega izplačila;
– da bo omogočil dostop do dokumentacije
o operaciji ter preverjanje operacije na kraju samem
ARSKTRP, MKGP, revizijskemu organu, izvajalcu vrednotenja, pooblaščenemu s strani MKGP, ter drugim
nadzornim organom Unije in Republike Slovenije;
– da bo izpolnjeval pogoje iz prvega, drugega in
tretjega odstavka 98. člena Uredbe;
– da bo obveznost obveščanja javnosti izpolnjeval pet let od datuma končnega izplačila v skladu z navodili za informiranje in obveščanje javnosti o operacijah, ki prejemajo podporo iz OP ESPR 2014-2020,
objavljenimi na spletni strani ribiškega sklada.
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XIII. Merila za ocenjevanje vlog
V skladu s 96. členom Uredbe so merila za ocenjevanje vlog naslednja
I. NAZIV UKREPA

Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture (69. člena
Uredbe 508/2014/EU)

II. MERILA ZA IZBOR OPERACIJ
Merilo

Število
točk

1. Socio-ekonomski vidik naložbe
Velikost podjetja
mikro ali malo podjetje
srednje veliko podjetje

5
3

več kot 8
od 3 do vključno 8
do vključno 3

5
3
1

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

5

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

5

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

10

predelovalni obrat z naložbo uvaja tri ali več novih
asortimanov
predelovalni obrat z naložbo uvaja dva nova asortimana
predelovalni obrat z naložbo uvaja en nov asortima

5

naložbe v izgradnjo ali obnovo sistema predelave,
embaliranja, skladiščenja odpreme, kjer je od 75 in več
odstotkov proizvodnega procesa avtomatizirano
naložbe v izgradnjo ali obnovo sistema predelave, embaliranja,
skladiščenja odpreme, kjer je od 50 odstotkov do manj kot
vključno 75 odstotkov proizvodnega procesa avtomatizirano
naložbe v izgradnjo ali obnovo sistema predelave,
embaliranja, skladiščenja odpreme, kjer je več kot
vključno 25 odstotkov do manj kot vključno 50 odstotkov
proizvodnega procesa avtomatizirano

5

Povečanje števila polno zaposlenih oseb

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

3
1

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

3
1

2. Tehnološki vidik naložbe
Predelava odpadne surovine

5
3

Povečanje asortimana ribjih proizvodov

3
1

Izboljšanje pogojev dela in varnost
delavcev

3
1
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Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture (69. člena
Uredbe 508/2014/EU)

II. MERILA ZA IZBOR OPERACIJ
Merilo

Število
točk

4. Okoljski vidik naložbe
Zmanjšanje vpliva odpadnih voda na
okolje
naložbe v sistem čiščenja in ponovne uporabe očiščene vode
v tehnološkem procesu
naložba v sistem fizikalnega in kemičnega čiščenja odpadne
vode
naložba v sistem fizikalnega čiščenja odpadne vode

10

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

10
5
3

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

10
5
3

da
ne

10
0
80

5
3

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

Povečanje energetske učinkovitosti

4. Operacija ima jadransko-jonsko značko

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

XIV. Vlaganje vlog
V skladu s 102. členom Uredbe:
1. vlogo sestavlja prijavni obrazec s prilogami;
2. vlagatelj se pred elektronsko vložitvijo vloge iz
prejšnje točke prijavi pri ARSKTRP;
3. za elektronsko izpolnjevanje vloge iz prejšnje točke ARSKTRP vzpostavi spletno vstopno mesto na naslovu: http://e-kmetija.gov.si, prek katerega se vlagatelj
za elektronsko vložitev vloge s kvalificiranim digitalnim
potrdilom prijavi v informacijski sistem ARSKTRP. Vlagatelj izvede elektronski vnos in vloži prijavni obrazec
v informacijski sistem ARSKTRP;
4. prijavni obrazec, ki je izpolnjen in oddan v elektronski sistem, se ne šteje za vlogo na javni razpis. Za
vlogo na javni razpis se šteje natisnjena vloga z izpisom identifikacijske kode skupaj z vsemi sestavnimi deli
vloge na javni razpis, ki jih določa javni razpis, prijavni
obrazec in razpisna dokumentacija;
5. vlagatelj pošlje vlogo priporočeno na naslov Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija
Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, Ljubljana, ali jo vloži osebno
na vložišču ARSKTRP (v času uradnih ur) v roku, ki je
opredeljen v javnem razpisu;
6. na ovojnici vloge na javni razpis morajo biti razvidni datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge na javni
razpis, ki ju označi izvajalec poštnih storitev oziroma vložišče ARSKTRP, ter naslov in oznaka javnega razpisa,
na katerega se prijavlja;
7. podrobnejša navodila o izpolnjevanju vloge v elektronskem sistemu pripravi ARSKTRP ter se objavijo na
spletni strani MKGP in ARSKTRP;

8. priloženi predračuni in druga dokazila ob vlogi se
morajo glasiti na vlagatelja oziroma upravičenca;
9. vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora
biti izdelana in predložena v skladu z zahtevami tega
javnega razpisa in prijavnega obrazca za ta ukrep. Vlogi
morajo biti priložene vse zahtevane priloge in dokazila;
10. določbe tega poglavja se smiselno uporabijo pri
vlaganju zahtevkov za povračilo sredstev.
XV. Obravnava in izbor vlog
(1) V skladu s prvim odstavkom 104. člena Uredbe
se obravnava vloge začne s preveritvijo njene popolnosti
v skladu z določbami tretjega odstavka 125. člena Uredbe 1303/2013/EU in določbami tega javnega razpisa.
(2) V skladu z drugim odstavkom 104. člena Uredbe
se v primeru, če je vloga nepopolna ali nerazumljiva, vlagatelja pozove k njeni dopolnitvi. Po prejemu dopolnitve
se vloga na javni razpis znova pregleda.
(3) V skladu s tretjim odstavkom 104. člena Uredbe
se vlagatelja popolne vloge, ki je vsebinsko nerazumljiva, pozove, da jo pojasni. Vlagatelj opravi pojasnitev na
način, določen v zahtevi za pojasnitev. Po prejemu pojasnitve se vloga na javni razpis znova pregleda.
(4) V skladu s četrtim odstavkom 104. člena Uredbe se vloga na javni razpis, ki je popolna in vsebinsko
ustrezna, oceni na podlagi meril, določenih v tem javnem razpisu. Sredstva se odobrijo vlogam, prispelim na
javni razpis, ki izpolnjujejo pogoje za dodelitev sredstev
in presegajo vstopno mejo točk. Med vlogami, ki presežejo vstopni prag, se izberejo tiste, ki dosežejo višje
število točk, do porabe sredstev za posamezni javni
razpis. Vloge, ki ne dosegajo minimalne vstopne meje
ali ne izpolnjujejo pogojev, se zavrnejo.
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(5) V skladu s petim odstavkom 104. člena Uredbe se
v primeru, če dve ali več popolnih vlog izpolnjuje vse pogoje, določene v javnem razpisu, in dosega enako število
točk ter ima na ovojnici enak datum in čas oddaje, sredstev
pa ni dovolj za odobritev obeh vlog, izvede žreb. Pri žrebu
je lahko navzoč tudi vlagatelj. O dnevu žreba se vlagatelji
pisno obvestijo. Tričlansko komisijo, ki nadzira žrebanje,
in osebo, ki ga vodi, imenuje predstojnik ARSKTRP med
javnimi uslužbenci, zaposlenimi na ARSKTRP.
(6) V skladu s šestim odstavkom 104. člena Uredbe
se opravi žrebanje v uradnih prostorih ARSKTRP. Evidenčne številke vlog se izpišejo na prepognjene listke,
ki se z žigom ARSKTRP overijo v navzočnosti komisije,
ki nadzira žrebanje. Listki z evidenčnimi številkami vlog
se v navzočnosti komisije zaprejo v škatlo, ki se takoj
zapečati. Škatla se odpre v navzočnosti prisotnih vlagateljev in komisije. Oseba, ki vodi žrebanje, vleče listke iz
škatle in javno pove evidenčno številko izžrebane vloge
ter izžrebani listek takoj odda komisiji.
(7) V skladu s sedmim odstavkom 104. člena Uredbe se o žrebanju sestavi zapisnik. Podpišejo ga člani
komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je vodila žrebanje, in vlagatelji, če so navzoči.
(8) V skladu z osmim odstavkom 104. člena Uredbe se vloga na javni razpis, ki je popolna, vsebinsko
ustrezna in izpolnjuje vstopne pogoje iz javnega razpisa,
vendar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za dodelitev
sredstev v celoti, zavrne.
(9) V skladu z devetim odstavkom 104. člena Uredbe se sredstva upravičencu odobrijo z odločbo o odobritvi sredstev, ki jo izda ARSKTRP. Odločbo izda predstojnik ARSKTRP.
XVI. Vlaganje zahtevkov za povračilo sredstev in
obveznosti upravičenca med izvajanjem operacije
(1) Ob vložitvi zahtevkov za izplačilo sredstev morajo biti v skladu s 110. členom Uredbe izpolnjeni naslednji pogoji:
1. sredstva se izplačajo na podlagi zahtevka upravičenca za povračilo sredstev. Zahtevki se vlagajo v skladu z roki, določenimi v odločbi o pravici do sredstev;
2. zahtevek za povračilo sredstev vloži upravičenec
v skladu s XIV. in XVII. poglavjem tega javnega razpisa
in ga pošlje ARSKTRP;
3. pri vložitvi zadnjega zahtevka za povračilo sredstev mora biti operacija pred vložitvijo zahtevka za povračilo sredstev zaključena in vsi računi plačani;
4. če gre za operacije, katerih predmet so naložbe
v objekte, morajo biti gradbena dela izvedena v skladu
s predpisi, ki urejajo graditev objektov, urejanje prostora,
varstvo kulturne dediščine, narave, vode in okolja;
5. računi in druga dokazila, ki dokazujejo upravičenost za povračila sredstev, se morajo glasiti na
upravičenca;
6. upravičenec zahtevku za povračilo sredstev priloži naslednja dokazila:
– končne ponudbe, na podlagi katerih je vlagatelj
sklenil pogodbe ali naročil opremo ali storitev je potrebno priložiti ob vložitvi zahtevka za povračilo sredstev, predstaviti v končnem poročilu tako, da je razvidno
povpraševanje, prejete ponudbe, odločitev za nakup in
utemeljitev izbora;
– izvirnike računov, kamor sodijo tudi verodostojni
elektronski in e-računi;
– izvirna dokazila o plačilu;
– poročilo o opravljenem delu, ki vsebuje tudi podatke o doseženih vmesnih oziroma končnih ciljih operacije (vrednostih kazalnikov rezultata);
– fotografije izvedbe tistih operacij, katerih predmet
niso naložbe ali nadomestila;
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– gradbene situacije v skladu s predpisi, ki urejajo
graditev objektov, če gre za operacije, katerih predmet je
graditev objektov. Upravičenec priloži začasne oziroma
končno gradbeno situacijo, ki jo potrdita pooblaščeni
nadzorni organ in izvajalec z izvirnimi dokazili o njihovem plačilu, ter gradbeno situacijo natančno specifikacijo po vrstah gradbenih del, po cenah na enoto in porabljenih količinah, ki jo podpiše upravičenec. Gradbeno
situacijo morajo podpisati in ožigosati glavni nadzorni
organ, izvajalec del in upravičenec/naročnik;
– fotografijo vgrajene opreme v času vgradnje in
tehnično dokumentacijo opreme, ki je predmet vgradnje
v primeru operacij, katerih predmet so naložbe, kjer gre
za vgrajeno skrito opremo, ki se je po končani naložbi
ne more več preveriti (oprema, do katere po končani
investiciji med preverjanjem na kraju samem ni več
dostopa);
– račun ali račun s specifikacijo, iz katerega so
razvidni vsaj serijska številka, tip stroja ali opreme in
nazivna moč pri operacijah, katerih predmet so naložbe
v strojno in transportno opremo;
– izjavo o prejetih javnih sredstvih za iste upravičene stroške;
– izjavo o vključitvi strojne in transportne opreme
v proizvodni proces, kadar gre za nakup opreme;
– vpis lastništva nepremičnine v zemljiško knjigo
pri operacijah, katerih predmet je naložba v nakup tega
zemljišča;
– knjigo obračunskih izmer v skladu z zakonom,
ki ureja graditev objektov, ki jo mora hraniti na kraju
samem ter jo predložiti na zahtevo ARSKTRP pri operacijah, katerih predmet so gradnje;
– pri operacijah, katerih predmet je nakup strojne in
transportne opreme, za katero je obvezno ugotavljanje
skladnosti s standardi in predpisi o varnosti strojev, upravičenec dokument, ki to izkazuje, hrani na kraju samem,
ter predloži na zahtevo ARSKTRP;
7. če gre za operacije, katerih predmet so naložbe
v objekte, upravičenec ob vložitvi zadnjega zahtevka za
povračilo sredstev predloži tudi pravnomočno uporabno
dovoljenje in projekt izvedenih del;
8. če gre za operacije, katerih predmet so naložbe v opremo ali investicijsko vzdrževanje obstoječega
objekta, upravičenec predloži pravnomočno uporabno
dovoljenje za ta objekt, kadar je to potrebno;
9. upravičenec za vse vrste gradenj in rekonstrukcij
vodi in hrani knjigo obračunskih izmer, ki mora biti pripravljena v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov.
Knjiga obračunskih izmer ni potrebna le kadar upravičenec izvaja izključno manjša obrtniška dela, kot so
pleskanje, fasaderska dela itd. Če so obrtniška dela del
graditve oziroma rekonstrukcije, je vodenje in hramba
knjige obračunskih izmer obvezna. Knjigo obračunskih
izmer upravičenec hrani na kraju samem ter jo predloži
na zahtevo ARSKTRP;
10. pri nakupu strojne in transportne opreme, za
katero je obvezno ugotavljanje skladnosti s standardi
in predpisi o varnosti strojev, upravičenec dokument, ki
to izkazuje, predloži na zahtevo ARSKTR;
11. upravičenec vodi ustrezno ločeno računovodstvo ali ločeno računovodsko kodo v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in pravili skrbnega računovodenja ter zagotavlja evidentiranje poslovnih dogodkov, vezanih na operacijo, v skladu s predpisanim
kontnim okvirjem;
12. upravičenec, ki je pravna oseba ali samostojni
podjetnik posameznik, za operacije, katerih predmet
so naložbe v infrastrukturo ali druge oblike naložb iz te
uredbe, vzpostavi register osnovnih sredstev oziroma
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podobno knjigovodsko evidenco, iz katere bodo za predmet operacije razvidni:
– opis predmeta operacije,
– lastništvo predmeta operacije,
– nabavna vrednost predmeta operacije in
– stanje in gibanje predmeta operacije;
13. upravičenec vsako finančno, vsebinsko in časovno spremembo operacije utemelji in obrazloži ter
pridobi zanjo soglasje ARSKTRP;
14. na podlagi vloženega popolnega zahtevka za
povračilo sredstev in po opravljenem preverjanju iz
XVIII. poglavja tega javnega razpisa se sredstva izplačajo na transakcijski račun upravičenca. Zahtevek,
ki izpolnjuje pogoje iz tega javnega razpisa in odločbe
o odobritvi sredstev, ARSKTRP odobri in izplača sredstva v skladu s petim odstavkom 112. člena Uredbe na
transakcijski račun upravičenca, ki ga ta sporoči prek
spletnega vstopnega mesta na naslovu; http://e-kmetija.gov.si. Nakazilo na transakcijski račun upravičenca
pomeni, da je bilo zahtevku za povračilo v celoti ugodeno. Če zahtevku ni v celoti ugodeno, ARSKTRP o zahtevku odloči z odločbo;
15. v skladu s šestim odstavkom 112. člena Uredbe
ARSKTRP z odločbo zahtevek zavrne, če je v nasprotju
z zahtevami iz tega javnega razpisa ali odločbe o odobritvi sredstev;
16. če ARSKTRP skladu s sedmim odstavkom
112. člena Uredbe pri upravnem preverjanju vlog ali
preverjanju na kraju samem ugotovi nepravilnosti, sredstev ne izplača ali jih izplača delno. Če so bila sredstva
že izplačana upravičencu, ARSKTRP sproži postopek
za izterjavo zneskov dodeljene podpore;
17. upravičenec v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 763/2014 z dne 11. julija 2014 o določitvi
pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega
parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo
in ribištvo glede tehničnih značilnosti ukrepov informiranja in obveščanja ter navodil za oblikovanje simbola
Unije (UL L št. 209 z dne 16. 7. 2014, str. 1) ter navodili
za informiranje in obveščanje javnosti o operacijah, ki
prejemajo podporo iz OP ESPR 2014-2020, objavljenimi
na spletni strani ribiškega sklada, izpolni zahteve glede
označevanja operacij.
(2) Ob vložitvi zadnjega zahtevka za povračilo sredstev mora biti operacija zaključena v skladu s 97. členom Uredbe. Za zaključek operacije se glede na njeno
vrsto šteje:
– pravnomočno uporabno dovoljenje in vključitev
naložbe v uporabo, kadar gre za graditev objekta;
– vključitev strojne in transportne opreme
v proizvodni proces, kadar gre za nakup opreme;
– predložitev izjave o začetku uporabe naložbe;
– pri naložbah v nove obrate predelave vpis v register obratov predelave pri URSVHVVR;
– pri naložbi v nakup vpis lastništva nepremičnine
v zemljiško knjigo.
(3) Zahtevkom se predložijo dokazila o izvedenih
dejavnostih iz alinej prejšnjega odstavka.
XVII. Časovna dinamika vlaganja zahtevkov za povračilo sredstev
(1) V skladu s prvim odstavkom 111. člena Uredbe upravičenec vlaga zahtevke za povračilo sredstev
v skladu s časovno dinamiko, določeno v odločbi o pravici do sredstev. Zahtevek za povračilo sredstev se
vloži najpozneje na datum, določen v odločbi o pravici
do sredstev.
(2) V skladu z drugim odstavkom 111. člena Uredbe
se upravičencu sredstva izplačajo na podlagi odobrenega zahtevka za povračilo sredstev v skladu s XVI. po-
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glavjem tega javnega razpisa. Upravičenec lahko na
posamezno vlogo za podporo za naložbe v predelavo
ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture vloži
največ štiri zahtevke za povračilo sredstev. Za operacije,
katerih priznana vrednost je manjša od 20.000 eurov, se
lahko vloži le en zahtevek.
(3) V skladu s tretjim odstavkom 111. člena Uredbe
lahko ARSKTRP v primeru, kadar upravičenec vloži obrazložen zahtevek za spremembo obveznosti v skladu
z zakonom, ki ureja kmetijstvo, podaljša rok za vložitev
zahtevka za največ 12 mesecev, vendar ne več kot do datuma zaključka operacije, ki je določen v javnem razpisu.
XVIII. Obveznosti upravičenca med izvajanjem operacije in od datuma končnega izplačila upravičencu
(1) V skladu s 113. členom Uredbe so obveznosti
upravičenca med izvajanjem operacije in od datuma
končnega izplačila:
1. podprta operacija iz tega javnega razpisa se mora
uporabljati v skladu s predmetom podpore tega javnega
razpisa, za katerega so bila dodeljena sredstva, še najmanj naslednjih pet let od datuma končnega izplačila;
2. za operacije, katerih predmet so naložbe tega
javnega razpisa, morajo upravičenci izpolnjevati pogoje
iz 71. člena Uredbe 1303/2013/EU še pet let od datuma
končnega izplačila upravičencu, in sicer;
– ne sme prenehati ali premestiti proizvodne dejavnosti iz programskega območja;
– ne spremeniti lastništva postavke infrastrukture,
ki daje podjetju ali javnemu organu neupravičeno prednost;
– ne sme bistveno spremeniti, značaja, ciljev ali
pogojev izvajanja, zaradi česar bi se razvrednotili njeni
prvotni cilji;
3. upravičenec mora vso dokumentacijo, ki je bila
podlaga za pridobitev sredstev po tem javnem razpisu,
hraniti še najmanj pet let od datuma končnega izplačila.
Dokumenti se hranijo kot izvirniki, kopije izvirnikov ali na
splošno sprejetih nosilcih podatkov, vključno z elektronskimi različicami izvirnih dokumentov ali dokumentov,
ki so le v elektronski obliki v skladu s tretjim odstavkom
140. člena Uredbe 1303/2013/EU;
4. kadar so dokumenti samo v elektronski obliki,
morajo računalniški sistemi, ki se uporabljajo, izpolnjevati sprejete varnostne standarde, ki zagotavljajo, da
shranjeni dokumenti izpolnjujejo nacionalne zakonske
zahteve in da se je nanje možno sklicevati pri reviziji v skladu s šestim odstavkom 140. člena Uredbe
1303/2013/EU;
5. upravičenec mora omogočiti dostop do dokumentacije o operaciji ter preverjanje operacije na kraju
samem ARSKTRP, MKGP, revizijskemu organu, izvajalcu vrednotenja, pooblaščenemu s strani MKGP, ter drugim nadzornim organom Unije in Republike Slovenije;
6. upravičenec mora obveznost obveščanja javnosti
izpolnjevati pet let od datuma končnega izplačila upravičencu v skladu z navodili za informiranje in obveščanje
javnosti o operacijah, ki prejemajo podporo iz OP ESPR
2014-2020, objavljenimi na spletni strani ribiškega sklada (http://www.ribiski-sklad.si/).
(2) V skladu s prvim odstavkom 98. člena Uredbe
mora upravičenec po zadnjem izplačilu sredstev izpolnjevati še naslednje obveznosti:
1. drugo koledarsko leto po datumu zadnjega izplačila sredstev mora izpolniti vsaj 80 odstotkov vrednosti
vsakega posameznega kazalnika rezultata, načrtovanega v poslovnem načrtu. Kazalniki rezultata so:
– sprememba vrednosti prve prodaje v tisočih eurih;
– sprememba obsega prve prodaje v tonah in
– sprememba čistega dobička v tisočih eurov.
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2. če je upravičenec pri ocenjevanju vloge na
tem javnem razpisu pridobil točke iz naslova meril Socio-ekonomski vidik v merilih, vezanih na velikost podjetja, prihodek iz dejavnosti predelave in povečanje obsega predelave, postanejo ta merila obveznosti upravičenca še 5 let po zadnjem izplačilu sredstev.
(3) V skladu z drugim odstavkom 98. člena Uredbe
mora upravičenec o izpolnjenih obveznostih iz prejšnjega odstavka poročati ARSKTRP za naslednja tri koledarska leta po zadnjem izplačilu sredstev. Poročilo iz
XX. poglavja tega javnega razpisa pošlje do 31. marca
tekočega koledarskega leta za preteklo koledarsko leto,
in sicer se prvič poroča 31. marca drugega koledarskega leta za prvo koledarsko leto na obrazcu, objavljenem
na spletni strani ARSKTRP.
(4) V skladu s tretjim odstavkom 98. člena Uredbe
mora upravičenec voditi ločeno knjigovodstvo ali ločeno računovodsko kodo v skladu z enajstim odstavkom
XVI. Poglavja tega javnega razpisa od začetka izvajanja
operacije in še pet koledarskih let od datuma zadnjega
izplačila sredstev ter knjigovodske podatke do 31. marca vsako leto poslati ARSKTRP.
(5) Upravičenec mora izvesti naložbo v celoti, kot
jo je prikazal v vlogi.
XIX. Neizpolnitev ali kršitev obveznosti in sankcije
za kršitve
(1) V skladu s prvim odstavkom 116. člena Uredbe ARSKTRP pri namerni vložitvi napačne vloge ali
zahtevka za povračilo, namerni nepravilnosti v skladu
s predpisi Unije in kadar upravičenec sredstva uporablja v nasprotju z namenom, za katerega so mu bila
dodeljena, ali je sredstva pridobil nezakonito, na podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav, ARSKTRP zahteva
vračilo dodeljenih sredstev v skladu z zakonom, ki ureja
kmetijstvo.
(2) V skladu z drugim odstavkom 116. člena Uredbe se vlogo zavrne, če MKGP ali ARSKTRP na podlagi
uradnih dokumentov, evidenc inšpekcijskih zapisnikov,
evidenc Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
ali Finančne uprave Republike Slovenije ugotovita nepravilnosti, navedene v vlogi oziroma neizpolnjevanje
pogojev, določenih s tem javnim razpisom.
(3) V skladu s tretjim odstavkom 116. člena Uredbe
upravičenec ni upravičen do sredstev, določenih v odločbi, če ne odstopi od pravice do sredstev v 30 dneh
od prejema odločbe o dodelitvi sredstev ali zamudi rok
za vložitev zahtevka za povračilo sredstev, ki je določen
v odločbi o pravici do sredstev, ravno tako se izključi iz
zadevnega ukrepa za koledarsko leto neizpolnitve obveznosti in v naslednjem koledarskem letu.
(4) V skladu s četrtim odstavkom 116. člena Uredbe
mora upravičenec v proračun Republike Slovenije vrniti
vsa izplačana sredstva, če ne uporablja operacije v skladu s 1. točko prvega odstavka prejšnjega poglavja še
najmanj pet let od datuma končnega izplačila.
(5) V skladu s petim odstavkom 116. člena Uredbe
mora upravičenec v proračun Republike Slovenije vrniti
vsa izplačana sredstva, če v petih letih od datuma končnega izplačila ne upošteva določb 2. točke prvega odstavka prejšnjega poglavja. Upravičenec se izključi iz prejemanja podpore v okviru istega ukrepa v koledarskem
letu ugotovitve kršitve in naslednjem koledarskem letu.
(6) V skladu s šestim odstavkom 116. člena Uredbe in v skladu s tretjim odstavkom 71. člena Uredbe
1303/2013/EU se prejšnji odstavek ne uporablja, če
proizvodna dejavnost preneha zaradi stečaja, ki ni posledica goljufij.
(7) V skladu s sedmim odstavkom 116. člena Uredbe se upravičencu, ki ne vodi knjigovodstva in ne po-
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roča o izpolnjenih obveznostih za operacije iz četrtega
odstavka prejšnjega poglavja, določijo sankcije, in sicer:
1. po prvi ugotovljeni kršitvi prejme opozorilo;
2. po drugi ugotovljeni kršitvi mora vrniti celotno
višino izplačanih sredstev.
(8) V skladu z osmim odstavkom 116. člena Uredbe mora upravičenec, ki ne hrani dokumentacije iz 3. in
4. točke prvega odstavka prejšnjega poglavja, v proračun Republike Slovenije vrniti izplačana sredstva, in
sicer v naslednjih deležih:
1. po prvi ugotovljeni kršitvi mora vrniti deset odstotkov izplačanih sredstev;
2. po drugi ugotovljeni kršitvi mora vrniti 20 odstotkov izplačanih sredstev;
3. po tretji ugotovljeni kršitvi mora vrniti razliko med
vrnjenimi sredstvi in skupno višino izplačanih sredstev.
(9) V skladu z devetim odstavkom 116. člena Uredbe mora upravičenec, ki iz neutemeljenega razloga ne
omogoči preverjanj na kraju samem oziroma dostopa
do dokumentacije o operaciji iz 5. točke prvega odstavka prejšnjega poglavja, v proračun Republike Slovenije
vrniti vsa izplačana sredstva.
(10) V skladu z desetim odstavkom 116. člena
Uredbe upravičenec, ki ne označi operacije ali označenosti ne zagotavlja v času trajanja obveznosti označevanja iz 6. točke prvega odstavka prejšnjega poglavja:
1. po prvi ugotovljeni kršitvi prejme opozorilo;
2. po drugi in vsaki nadaljnji ugotovljeni kršitvi v proračun Republike Slovenije vrne po deset odstotkov skupnih izplačanih sredstev.
(11) V skladu s prvim odstavkom 99. člena Uredbe
mora upravičenec, ki v predpisanem roku ne izpolni
obveznosti iz 1. točke drugega odstavka prejšnjega poglavja, v proračun Republike Slovenije vrniti izplačana
sredstva, in sicer:
1. 20 odstotkov vseh izplačanih sredstev, če izpolni
do 60 odstotkov vrednosti vsakega posameznega kazalnika rezultata, načrtovanega v poslovnem načrtu;
2. 50 odstotkov vseh izplačanih sredstev, če izpolni
do 50 odstotkov vrednosti vsakega posameznega kazalnika rezultata, načrtovanega v poslovnem načrtu;
3. vsa izplačana sredstva, če izpolni do 40 odstotkov vrednosti vsakega posameznega kazalnika rezultata, načrtovanega v poslovnem načrtu.
(12) V skladu z drugim odstavkom 99. člena Uredbe mora upravičenec, ki v predpisanem roku ne izpolni
obveznosti iz 2. točke drugega odstavka prejšnjega poglavja, v proračun Republike Slovenije vrniti izplačana
sredstva, in sicer:
1. 50 odstotkov izplačanih sredstev po prvi ugotovljeni kršitvi;
2. razliko med vrnjenimi sredstvi in skupno višino
izplačanih sredstev po drugi ugotovljeni kršitvi.
(13) ARSKTRP v primeru, če upravičenec do sredstev naložbe ne zaključi v predpisanem roku in so mu
bila določena denarna sredstva na podlagi njegovih
zahtevkov že izplačana, izda odločbo o vračilu sredstev
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
XX. Poročilo o uresničevanju obveznosti
(1) V skladu s 114. členom Uredbe se poročilo
o uresničevanju obveznosti predloži, kot to določa tretji
odstavek XVIII. poglavja tega javnega razpisa. Poročilo
vloži upravičenec.
(2) Podrobnejša navodila glede poročanja o izpolnjenih obveznostih se objavijo na spletni strani ribiškega
sklada (http://www.ribiski-sklad.si/) in ARSKTRP.
XXI. Izvedba preverjanj izpolnjevanja obveznosti ter
sistem kršitev in sankcij
(1) V skladu s prvim odstavkom 115. člena Uredbe
je za preverjanje izpolnjevanja vseh obveznosti upra-
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vičenca, določenih v tem javnem razpisu, odgovorna
ARSKTRP.
(2) V skladu z drugim odstavkom 115. člena Uredbe
preverjanje podatkov o uresničevanju obveznosti za vse
operacija tega javnega razpisa izvaja ARSKTRP.
(3) V skladu s tretjim odstavkom 115. člena Uredbe
MKGP kot organ upravljanja preverja pravilnost izvajanja ukrepov iz tega javnega razpisa.
(4) V skladu s četrtim odstavkom 115. člena Uredbe se neizpolnitev ali kršitev obveznosti iz tega javnega
razpisa sankcionira v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, in določbami tega javnega razpisa.
(5) V skladu s petim odstavkom 115. člena Uredbe za kršitve obveznosti, ki zahtevajo vračilo sredstev,
ARSKTRP upravičencu izda odločbo v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.
(6) V skladu s šestim odstavkom 115. člena Uredbe
lahko upravičenec, v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, po izdaji odločbe o pravici do sredstev in pred potekom roka za izpolnitev obveznosti, določenega v tem
javnem razpisu in v odločbi o pravici do sredstev, pri
ARSKTRP vloži obrazloženi zahtevek za spremembo
obveznosti, določenih v odločbi o pravici do sredstev.
(7) V skladu s sedmim odstavkom 115. člena Uredbe v primeru, če ARSKTRP ugotovi, da so tudi s spremembo obveznosti izpolnjene vse obveznosti, določene
v tem javnem razpisu, ter je dosežen namen, za katerega je bila upravičencu dodeljena pravica do sredstev,
zahtevku za spremembo ugodi. Če ARSKTRP ugotovi,
da ni dosežen namen, z odločbo strankin zahtevek za
spremembo obveznosti zavrne.
XXII. Višja sila in izjemne okoliščine
(1) V skladu s 117. členom Uredbe se za doseganje
vrednosti kazalnikov za ukrepe iz tega javnega razpisa
priznavajo primeri višje sile in izjemnih okoliščin.
(2) O višji sili ali izjemnih okoliščinah mora upravičenec ali njegova pooblaščena oseba ARSKTRP pisno
obvestiti in predložiti ustrezna dokazila v 15 delovnih
dneh od dneva, ko je upravičenec oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna storiti.
(3) Kraja in uničenje ali poškodovanje opreme in
objektov v primeru požara in drugih škodnih dogodkov
se ne šteje za višjo silo ali izjemno okoliščino iz prvega
odstavka tega poglavja. V tem primeru mora upravičenec predmet podpore vrniti v stanje pred nastankom
dogodka, sicer mora vrniti vsa dodeljena sredstva.
(4) O višji sili ali izjemnih okoliščinah odloči
ARSKTRP ter na podlagi prejetih dokazil izda odločbo.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Št. 4301-1/2018/6

Ob-1368/18

Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4,
1535 Ljubljana, na podlagi 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) in 106.i člena Zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13
– popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617)
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje energetske prenove stavb
v lasti in rabi občin v letih 2018, 2019 in 2020
(oznaka JOB_2018)
v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020«, prednostne osi 4
»Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna
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omrežja«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in
uporabe energije iz obnovljivih virov v javni infrastrukturi,
vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«,
specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«
1. Splošni podatki o javnem razpisu
1.1. Podatki posredniškega organa
Neposredni proračunski uporabnik, ki dodeljuje
sredstva
Naziv: Ministrstvo za infrastrukturo (v nadaljevanju:
ministrstvo)
Naslov: Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana
Zakoniti zastopnik: dr. Peter Gašperšič, minister
Spletna stran: http://www.energetika-portal.si/
1.2. Dostopnost in vsebina razpisne dokumentacije
Dokumentacija javnega razpisa je na voljo na spletnem naslovu: http://www.energetika-portal.si/
Dokumentacija javnega razpisa je sestavljena iz
sledečih dokumentov:
– razpisna dokumentacija s prilogo:
– Priročnik upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja;
– obrazci za sestavo vloge:
– Obrazec št. 1.1: Osnovni podatki o vlagatelju,
– Obrazec št. 1.2: Osnovni podatki o (so)lastnikih,
– Obrazec št. 2.1: Skupni podatki o operaciji,
– Obrazec št. 2.2: Osnovni podatki o operaciji,
– Obrazec št. 3: Osnovni podatki o stavbi,
– Obrazec št. 4: Izjava vlagatelja,
– Obrazec št. 5: Vzorec pogodbe o sofinanciranju,
– Obrazec št. 6: Kontrolnik za popolnost vloge,
– Obrazec št. 7: Oprema ovojnice.
1.3. Vprašanja, dodatne informacije in obveščanje
Potencialni vlagatelji lahko zastavijo vprašanja
v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi
javnega razpisa na spletno pošto mzi.pp-eps@gov.si.
Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim razpisom je najkasneje 10 dni pred posameznim rokom
za oddajo vlog. Ministrstvo bo odgovore na zastavljena
vprašanja, ki se neposredno nanašajo na predmetni
javni razpis, podalo najkasneje 5 dni pred posameznim
rokom za oddajo vlog. Odgovori bodo objavljeni na spletni strani: http://www.energetika-portal.si/. Ministrstvo na
vprašanja, ki se ne nanašajo na predmetni javni razpis,
ne bo odgovarjalo in jih bo zavrglo.
Odgovori na zastavljena vprašanja in dodatne informacije predstavljajo sestavni del predmetne razpisne
dokumentacije.
Ministrstvo lahko po predhodni odobritvi Službe
Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko objavi spremembo javnega razpisa. Objava spremembe
javnega razpisa bo izvedena na enak način kot objava predmetnega javnega razpisa.
2. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa
Pravno podlago za izvedbo javnega razpisa predstavljajo sledeči dokumenti:
– Uredba (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 in o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347
z dne 20. 12. 2013, str. 320),
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– Uredba (EU) št. 1300/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Kohezijskem
skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1084/2006
(UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 281),
– Delegirana Uredba 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 z vsemi
spremembami (Uredba EU 480/2014),
– Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih
pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in
razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002
(UL L št. 298 z dne 26. 10. 2012, str. 1) in njena izvedbena uredba,
– Direktiva o energetski učinkovitosti (Direktiva
2012/27/EU),
– Direktiva o energetski učinkovitosti stavb (Direktiva 2010/31/EU),
– Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI
2014SI16M8PA001-1.3, z dne 30. 10. 2014,
– Operativni program za izvajanje evropske kohezijske
politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001,
z dne 16. 12. 2014, sprememba 4. 7. 2016,
– Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819) (Uradni list RS,
št. 71/17),
– 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),
– Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-C) (Uradni list
RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 –
ZDU-1l, 14/15 – ZUUJFO in 76/15),
– Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11,
42/12, 24/13 in 10/14 in 58/16),
– Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo),
– Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list
RS, št. 127/06),
– Pravilnik o vsebini upravičenosti izvedbe projekta
po modelu javno zasebnega partnerstva (Uradni list RS,
št. 32/07),
– Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS,
št. 91/15),
– Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS,
št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr.,
92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07,
108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13
– ZDavNepr, 110/13, 19/15, 61/17 – GZ in 66/17 – odl.
US),
– Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17
– popr.),
– Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06
– uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06
– odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08,
108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15,
102/15, 30/16 in 61/17 – GZ),
– Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list
RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13
in 32/16),
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– Energetski zakon (Uradni list RS, št. 17/14 in
81/15),
– Uredba o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14),
– Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16),
– Uredba o upravljanju z energijo v javnem sektorju
(Uradni list RS, št. 52/16),
– Uredba o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena (Uradni list RS, št. 109/11 in 61/17
– GZ),
– Pravilnik o metodologiji za izdelavo in vsebini
energetskega pregleda (Uradni list RS, št. 41/16),
– Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 52/10 in 61/17 – GZ, v nadaljevanju:
PURES),
– Tehnična smernica TSG-1-004:2010 Učinkovita
raba energije (v nadaljevanju: Tehnična smernica),
– Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb (Uradni list RS, št. 92/14);
– Uredba o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov
in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11),
– Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list
RS, št. 51/17),
– Pravilnik o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS,
št. 89/08, 25/09, 58/12 in 17/14 – EZ-1),
– Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in
99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16),
– Pravilnik o projektni dokumentaciji (Uradni list RS,
št. 55/08 in 61/17 – GZ),
– Proračun Republike Slovenije za leto 2018
(DP2018) (Uradni list RS, št. 80/16),
– Proračun Republike Slovenije za leto 2019
(DP2019) (Uradni list RS, št. 71/17),
– Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske
politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju
2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta
(Uradni list RS, št. 29/15 in 36/16, 58/16 in 69/16 – popr.,
15/17 in 69/17),
– Merila za izbor operacij v okviru Operativnega
programa za izvajanje Evropske kohezijske politike za
obdobje 2014–2020 (SVRK, oktober 2016),
– Navodila organa upravljanja za finančno upravljanje evropske kohezijske politike cilja Naložbe za rast in
delovna mesta v programskem obdobju 2014–2020,
julij 2015,
– Navodila organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje
izvajanja evropske kohezijske politike v programskem
obdobju 2014–2020, oktober 2017,
– Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020, november 2017,
– Navodila organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013
za programsko obdobje 2014–2020, oktober 2017,
– Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, avgust 2015,
– Navodila za delo posredniških organov in upravičencev pri ukrepu energetske prenove stavb javnega
sektorja (MZI),
– Odločitev o podpori št. 4-1-13/MZI/0 za »Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb
v lasti in rabi občin v letih 2018, 2019 in 2020 (oznaka
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JOB_2018)« Službe Vlade RS za razvoj in evropsko
kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja za strukturne sklade in kohezijski sklad št. 3032-12/2018/2 z dne
13. 2. 2018
in ostali veljavni predpisi v Republiki Sloveniji ter navodila organa upravljanja, objavljena na spletnem naslovu: http://www.eu-skladi.si, in v obsegu kot je določeno s tem javnim razpisom tudi navodila ministrstva,
objavljena na spletnem naslovu http://www.energetika-portal.si/ ter vsa druga veljavna zakonodaja na področju predmeta javnega razpisa. Navedene pravne
podlage morajo vlagatelji upoštevati tako pri oddaji vloge, kot pri morebitnem kasnejšem izvajanju operacije.
3. Predmet javnega razpisa
Predmet sofinanciranja so operacije celovite energetske prenove stavb v (so)lasti in rabi občin.
»Operacija« pomeni projekt, pogodbo, ukrep ali skupino projektov, ki jih izberejo organi upravljanja zadevnih
programov ali pa se izberejo pod njihovo pristojnostjo.
Operacija prispeva k ciljem povezane prednostne naloge ali prednostnih nalog, na katere se nanaša; v okviru
finančnih instrumentov operacijo sestavljajo finančni prispevki programa k finančnim instrumentom in nadaljnja
finančna podpora navedenih finančnih instrumentov.
Operacija lahko obsega tudi druga dela v sklopu
stavbe/stavb, ki je/so predmet operacije, če energetska
prenova te/teh stavbe/stavb zahteva tudi izvedbo drugih
del (npr. relevantni posegi v konstrukcijo ipd.). V primeru uporabe postopka javno-zasebnega partnerstva se
v okvir operacije štejejo vse stavbe in ukrepi, ki so predmet pogodbe med javnim in zasebnim partnerjem.
»Celovita energetska prenova« je usklajena izvedba ukrepov učinkovite rabe energije na ovoju stavbe
(npr. fasada, streha, tla) in na stavbnih tehničnih sistemih (npr. ogrevanje, prezračevanje, klimatizacija, priprava tople vode) na način, da se, kolikor je to tehnično
mogoče, izkoristi ves ekonomsko upravičeni potencial
za energetsko prenovo.
4. Podatki o sofinaciranju
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada.
Predmetni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru
»Operativnega programa Evropske kohezijske politike
za obdobje 2014–2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna
raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe
energije iz obnovljivih virov v javni infrastrukturi, vključno
z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije
v javnem sektorju«.
4.1. Razpoložljiva sredstva
Okvirna višina nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike, ki je na razpolago za sofinanciranje
operacij po tem javnem razpisu v letih 2018, 2019 in
2020, znaša 17.647.059 EUR (od tega 15.000.000 EUR
sredstev EU in 2.647.059 EUR iz slovenske udeležbe
kohezijske politike).
Namenska sredstva za kohezijsko politiko so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunskih postavkah ministrstva:
– PP
160328
PN4.1-Energetska
prenova
stavb-14-20-KS-EU,
– PP
160329
PN4.1-Energetska
prenova
stavb-14-20-KS-slovenska udeležba.
4.2. Višina sofinanciranja
S sredstvi evropske kohezijske politike bo sofinanciranih 40 % upravičenih stroškov operacije (od tega
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85 % iz sredstev Kohezijskega sklada in 15 % slovenske
udeležbe kohezijske politike), razen če izračun finančne
vrzeli izkazuje nižjo stopnjo sofinanciranja.
Izračun finančne vrzeli mora biti izdelan skladno
z Uredbo EU 1303/2013 in Uredbo EU 480/2014 ter
dokumentom Evropske komisije »Guide to Cost-Benefit
Analysis of Investment Projects – Economical appraisal
tool for Cohesion Policy 2014–2020« z upoštevanjem
15 letnega referenčnega obdobja operacije in ob upoštevanju 4 % finančne diskontne stopnje.
Sredstva lastne udeležbe v višini 60 % ali več upravičenih stroškov, neupravičenih stroškov in morebitne stroške primanjkljaja mora zagotavljati upravičenec oziroma,
v primeru javno-zasebnega partnerstva (v nadaljevanju:
JZP), upravičenec skupaj z zasebnim parterjem.
4.3. Upravičeni nameni in upravičeni stroški
Upravičeni nameni, upravičeni stroški (vrste, dovoljene vrednosti itd.) ter izdatki za sofinanciranje s sredstvi evropske kohezijske politike so podrobno obrazloženi v Priročniku upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (MZI), ki je sestavni
del in priloga predmetne razpisne dokumentacije.
Upravičeni stroški so:
– stroški storitev zunanjih izvajalcev v skupni višini največ 12 % celotnih upravičenih stroškov operacije
(brez DDV), ki obsegajo:
– stroške investicijske in projektne dokumentacije
v skupni višini največ 7 % celotnih upravičenih stroškov
operacije (brez DDV),
– stroške nadzora v skupni višini največ 3 % celotnih upravičenih stroškov operacije (brez DDV),
– stroške ostalih storitev,
kot so opredeljeni v poglavju 3.1 Priročnika upravičenih
stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega
sektorja (MZI);
– stroški gradnje in nakupa opreme, ki obsegajo:
– stroške gradnje,
– stroške nakupa in vgradnje opreme,
kot so opredeljeni v poglavju 3.2 Priročnika upravičenih
stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega
sektorja (MZI);
– stroški informiranja in komuniciranja, kot so opredeljeni v poglavju 3.3 Priročnika upravičenih stroškov
pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja
(MZI) v skupni višini največ 1 % celotnih upravičenih
stroškov operacije (brez DDV);
– stroški plač, kot so za upravičence opredeljeni
v poglavju 3.4.1 Priročnika upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (MZI),
v skupni višini največ 3 % celotnih upravičenih stroškov
operacije (brez DDV), in za zasebne partnerje v primeru
JZP v poglavju 3.4.2 Priročnika upravičenih stroškov pri
ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (MZI).
Neupravičeni stroški so:
– davek na dodano vrednost, razen davka na dodano vrednost za ukrepe, ki jih bo v okviru operacije, ki se
bo izvedla kot JZP, izvedel zasebni partner, kjer davek
na dodano vrednost ni strošek operacije,
– nepredvidena in dodatna dela,
– davek na promet z nepremičninami,
– nakup rabljene opreme,
– notarski in odvetniški stroški.
Stroški in izdatki so upravičeni, če:
– so z operacijo neposredno povezani, so potrebni
za njeno izvajanje in so v skladu s cilji operacije,
– so dejansko nastali: za dela, ki so bila opravljena; za blago, ki je bilo dobavljeno; za storitve, ki so bile
izvedene,
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– so prepoznani s skrbnostjo dobrega gospodarja,
– nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti,
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih
listinah in
– so izkazani v skladu z veljavnimi pravili skupnosti
in nacionalnimi predpisi.
Upravičeni so le stroški za del investicije, ki prispeva k neposrednemu prihranku pri rabi energije in povečanju proizvodnje energije iz obnovljivih virov v stavbah,
ki so predmet operacije.
Nameni, stroški in izdatki, ki niso opredeljeni kot
upravičeni, so neupravičeni do sofinanciranja s sredstvi
evropske kohezijske politike.
V primeru, da bo vlagatelj v vlogi kot upravičene navedel tudi neupravičene stroške, bo strokovna komisija
ustrezno znižala višino sofinanciranja ter vlagatelju dodelila nižjo višino sofinanciranja od prvotno zaprošene.
S sklepom o izboru se dodeli maksimalna višina
nepovratnih sredstev na podlagi dokumentacije, predložene v vlogi in preliminarnega pregleda upravičenosti
stroškov. Dokončna višina dodeljenih nepovratnih sredstev se določi v okviru administrativnega preverjanja
upravičenosti stroškov glede na izkazane in dokazane
upravičene stroške.
Programsko območje izvajanja tega javnega razpisa obsega območje celotne Slovenije.
4.4. Obdobje upravičenosti
Obdobje upravičenosti stroškov je za vse upravičene stroške operacije v skladu s Priročnikom upravičenih
stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega
sektorja (MZI), razen za stroške izdelave investicijske in
projektne dokumentacije ter stroškov ostalih storitev (kot
so opredeljeni v poglavju 3.1 navedenega priročnika), od
izdaje sklepa o izboru do 30. 9. 2020. Za stroške izdelave investicijske in projektne dokumentacije ter stroškov
ostalih storitev (kot so opredeljeni v poglavju 3.1 navedenega priročnika) je obdobje upravičenosti od 1. 1.
2014 do 30. 9. 2020.
Obdobje upravičenosti izdatkov je za vse izdatke, vezane na upravičene stroške operacije v skladu s Priročnikom upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove
stavb javnega sektorja (MZI), razen za stroške izdelave
investicijske in projektne dokumentacije ter stroškov ostalih storitev (kot so opredeljeni v poglavju 3.1 navedenega
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priročnika), od izdaje sklepa o izboru do 31. 12. 2020.
Za izdatke, vezane na stroške izdelave investicijske in
projektne dokumentacije ter stroškov ostalih storitev (kot
so opredeljeni v poglavju 3.1 navedenega priročnika) je
obdobje upravičenosti od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2020.
Operacije, ki so že zaključene pred izdajo sklepa
o sofinanciranju operacije, niso upravičene do sofinanciranja.
Za stroške, nastale v okviru obdobja upravičenosti
stroškov, za katere bodo pravilni zahtevki za izplačilo
izstavljeni najkasneje do 15. 10., bodo sredstva sofinanciranja upravičencu praviloma izplačana v istem
koledarskem letu, skladno s proračunskimi možnostmi.
Zadnji zahtevek za izplačilo mora biti izstavljen najkasneje do 15. 10. 2020.
5. Vlagatelj in druge osebe
»Vlagatelj« po tem javnem razpisu je lahko občina.
»Vlagatelj« postane »upravičenec« z dnem podpisa pogodbe o sofinanciranju.
V primeru, da je/so predmet operacije stavba/stavbe, ki je/so v (so)lasti občine/občin in/ali Republike Slovenije in/ali osebe/oseb širšega javnega sektorja, katere/katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, predstavljajo upravičene stroške stroški, ki so vezani na celotno
stavbo/-e.
V primeru, da je/so predmet operacije stavba/stavbe, ki je tudi v (so)lasti osebe/oseb širšega javnega
sektorja, katere/katerih ustanovitelj je občina in osebe/oseb zasebnega prava, je operacija lahko predmet
sofinanciranja zgolj v primeru, da oseba/osebe širšega
javnega sektorja, katere/katerih ustanovitelj je občina
in oseba/osebe zasebnega prava zagotovita/zagotovijo
celoto sredstev za izvedbo dela operacije, ki se nanaša
na njun/njihov (so)lastniški delež. Del, ki je v lasti osebe/oseb širšega javnega sektorja, katere/katerih ustanovitelj je občina in/ali osebe/oseb zasebnega prava,
ni predmet sofinanciranja.
V primeru (so)lastništva morajo (so)lastniki1 stavbe/stavb skleniti sporazum o sofinanciranju in o vodenju
operacije, ki opredeljuje ureditev medsebojnih razmerij
med (so)lastniki, način sofinanciranja operacije in v okviru katerega je občina s strani preostalih (so)lastnikov
imenovana za vlagatelja, prejemnika sredstev in nosilca
izvedbe investicije.

6. Pogoji, zahteve in merila za priznanje upravičenosti
6.1. Pogoji
Vloga mora za priznanje upravičenosti izkazovati izpolnjevanje sledečih pogojev:
POGOJI ZA
UGOTAVLJANJE
UPRAVIČENOSTI

Izkazovanje možnosti za
financiranje z energetskim
pogodbeništvom

VSEBINA POGOJA ZA UGOTAVLJANJE
UPRAVIČENOSTI

ZAHTEVANA DOKAZILA

Vlagatelj mora izkazati, da je bil za operacijo
izveden predhodni postopek ugotavljanja
primernosti JZP v skladu z Zakonom o JZP.

Ocena možnosti javno-zasebnega
partnerstva in obrazložitev
o načinu izvedbe predhodnega
postopka (izvedba postopka
na lastno pobudo s pozivom
promotorjem ali na podlagi vloge
o zainteresiranosti, datum prejema
morebitnih vlog itn.)
Razširjen energetski pregled

Vlagatelj mora izkazati, da stavba/e, ki
je/so predmet operacije, ne izpolnjuje/jo minimalnih
zahtev energetske učinkovitosti (Pravilnik
o učinkoviti rabi energije v stavbah).

1
V primeru da je stavba v solastništvu Republike Slovenije, se sporazum sklene s pristojno osebo ožjega ali širšega
javnega sektorja, katere ustanovitelj je Republika Slovenija.
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POGOJI ZA
UGOTAVLJANJE
UPRAVIČENOSTI

Podpora samo za
stavbe, ki izkazujejo
doseganje predpisane
ravni učinkovite rabe in
obnovljivih virov energije

Opredelitev predloga
celovite energetske
prenove stavbe

Izjava o zagotovitvi
obsega operacije in
izpolnjevanju pogojev,
kazalnikov in meril
v primeru spremembe
ukrepov –
samo v primeru JZP

Št.
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VSEBINA POGOJA ZA UGOTAVLJANJE
UPRAVIČENOSTI

ZAHTEVANA DOKAZILA

Vlagatelj mora izkazati, da je za stavbo/e,
ki je/so predmet operacije, izdelan razširjen
energetski pregled (REP) v skladu s točko
6.1 Navodil za delo posredniških organov in
upravičencev pri ukrepu energetske prenove
stavb javnega sektorja in da predviden scenarij
celovite energetske prenove dosega predpisano
raven učinkovite rabe in obnovljivih virov energije,
kot je opredeljena v točki 6.1 Navodil za delo
posredniških organov in upravičencev pri ukrepu
energetske prenove stavb javnega sektorja.
Vlagatelj mora izkazati, da je za stavbo/e, ki
je/so predmet operacije, izdelana energetska
izkaznica (EI), v kolikor je po 336. členu EZ-1
zahtevana.
Pridobljena izjava izdelovalca izkaza energijskih
lastnosti stavbe, da bo(do) stavba/e po izvedeni
energetski prenovi dosegala/e predpisano raven
učinkovite rabe in obnovljivih virov energije,
kot je opredeljena v točki 6.1 Navodil za delo
posredniških organov in upravičencev pri ukrepu
energetske prenove stavb javnega sektorja.
V primeru stavb kulturne dediščine, ki ne zadostijo
zahtevam in pogojem predpisane ravni učinkovite
rabe in obnovljivih virov energije, mora vlagatelj
s pridobljeno izjavo izdelovalca energijskih lastnosti
stavbe izkazati, da bo pri izvajanju operacije
upoštevana predpisana raven učinkovite rabe in
obnovljivih virov energije v delu, kot to dopuščajo
zahteve varstva kulturne dediščine, kar mora biti
utemeljeno glede na pridobljene kulturnovarstvene
usmeritve ali kulturnovarstvene pogoje ali
kulturnovarstveno soglasje k projektni dokumentaciji.
Vlagatelj mora izkazati, da se bo v primeru
izvedbe operacije v okviru JN izvajala celovita
energetska prenova z ukrepi, kot so predlagani
v razširjenem energetskem pregledu in projektni
dokumentaciji PZI, oziroma da je v primeru izvedbe
operacije v okviru JZP predvidena izvedba celovite
energetske prenove z ukrepi, kot so predlagani
v razširjenem energetskem pregledu.
Vlagatelj mora zagotoviti, da se bo v postopku
izbire zasebnega partnerja v okviru JZP operacija
izvedla v istem obsegu, kot je prijavljena v okviru
tega javnega razpisa (predmet operacije bo/bodo
ista/iste stavbe), in da bo v primeru spremembe
ukrepov glede na predviden scenarij iz razširjenega
energetskega pregleda operacija izpolnjevala
zahteve in pogoje za doseganje predpisane ravni
učinkovite rabe in obnovljivih virov energije ter
ostale pogoje, kazalnike in merila, na podlagi
katerih se dodeljujejo sredstva.
Vlagatelj mora izkazati, da je za stavbo/e, ki
je/so predmet operacije, izdelana investicijska
dokumentacija, pripravljena v skladu s točko 6.2
Navodil za delo posredniških organov in upravičencev
pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja
ter potrjena s strani pristojnega organa.

Razširjen energetski pregled

Stran

Energetska izkaznica2

Izjava izdelovalca izkaza
energijskih lastnosti stavbe,
vključno z elaboratom gradbene
fizike za področje učinkovite rabe
energije v stavbah ter
izkazom energijskih lastnosti stavb
Dodatno za stavbe
kulturne dediščine, ki ne
zadostijo predpisani ravni
učinkovite rabe in obnovljivih
virov energije: priložene
kulturnovarstvene usmeritve
ali kulturnovarstveni pogoji ali
kulturnovarstveno soglasje
k projektni dokumentaciji

Razširjen energetski pregled
Izjava vlagatelja, da se bo
v okviru operacije izvedla celovita
energetska prenova

Izjava vlagatelja, da se v postopku
JZP ne bo spremenil obseg
operacije in da bo v primeru
spremembe ukrepov glede
na predviden scenarij iz REP
operacija izpolnjevala zahteve in
pogoje za doseganje predpisane
ravni učinkovite rabe in obnovljivih
virov energije ter ostale pogoje,
kazalnike in merila, na podlagi
katerih se dodeljujejo sredstva
Investicijska dokumentacija
Sklep o potrditvi investicijske
dokumentacije

2
Zahteva o predložitvi energetske izkaznice se nanaša na stavbe, ki so v lasti ali uporabi javnega sektorja, imajo celotno
uporabno tlorisno površino nad 250 m2 in so v skladu z uredbo, ki ureja uvedbo in uporabo enotne klasifikacije vrst objektov
in določitev objektov državnega pomena, uvrščene v podrazrede standardne klasifikacije stavb ali delov stavb z naslednjimi
oznakami: 12201 Stavbe javne uprave, 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo, 12640 Stavbe za
zdravstvo in 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo. Stavbe kulturne dediščine pri tem niso izjema.
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POGOJI ZA
UGOTAVLJANJE
UPRAVIČENOSTI
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VSEBINA POGOJA ZA UGOTAVLJANJE
UPRAVIČENOSTI

Vlagatelj mora izkazati, da je za stavbo/e, ki
je/so predmet operacije, izdelan načrt merjenja in
kontrole prihrankov energije in drugih učinkov ter
načrt stalne optimizacije delovanja energetskih
sistemov, pripravljena v skladu s točko 6.3 Navodil
za delo posredniških organov in upravičencev pri
ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja.
Vlagatelj mora izkazati, da je za operacijo
pripravljen izračun finančne vrzeli v skladu s točko
6.2 Navodil za delo posredniških organov in
upravičencev pri ukrepu energetske prenove stavb
javnega sektorja.
Vlagatelj mora izkazati, da je vrednost operacije
Minimalna višina operacije v primeru JZP3 nad 750.000,00 € brez DDV in
v primeru JN4 nad 500.000,00 € brez DDV.
Vlagatelj mora izkazati, da je stavba/e, ki
je/so predmet operacije, v (so)lasti občine in/ali
Republike Slovenije in/ali oseb širšega javnega
Izkazovanje lastništva in sektorja, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija.
urejenega razmerja med V primeru (so)lastništva, kot izhaja iz poglavja
(so)lastniki
5 tega javnega razpisa, mora vlagatelj izkazati,
da ima za izvedbo operacije sklenjen sporazum
o sofinanciranju in o vodenju operacije z vsemi
drugimi (so)lastniki stavb/e.
Vlagatelj mora izkazati, da se bodo v okviru
Sočasno izvajanje drugih
operacije ob energetski prenovi v skladu z načeli
ukrepov za izboljšanje
dobrega gospodarja izvajali tudi drugi smiselni
stanja stavbe
ukrepi za izboljšanje stanja stavbe.
Vlagatelj mora izkazati, da ima za izvajanje
operacije pridobljeno pravnomočno gradbeno
Pravnomočno gradbeno
dovoljenje. V primeru, da gradbeno dovoljenje po
dovoljenje – samo
trenutno veljavni gradbeni zakonodaji ni potrebno,
v primeru JN
mora odgovorni projektant podati izjavo, da glede
na zakonodajo gradbeno dovoljenje ni potrebno.
PZI mora biti pripravljen skladno s točko
6.4 Navodil za delo posredniških organov in
upravičencev pri ukrepu energetske prenove stavb
javnega sektorja.
Projektna dokumentacija –
samo v primeru JN
Podpora le za tisti del
operacije, ki prispeva
k učinkoviti rabi in/ali
uporabi obnovljivih virov
energije

Zaključena finančna
konstrukcija

Izdelan LEK

Vlagatelj mora izkazati, da ima operacija
zaključeno finančno konstrukcijo oziroma,
ob upoštevanju virov po tem javnem razpisu,
zagotovljene vse ostale vire za izvedbo celotne
operacije (po tekočih cenah).

Vlagatelj mora izkazati, da ima lokalna skupnost,
v kateri se izvaja operacija, izdelan lokalni
energetski koncept (LEK).

ZAHTEVANA DOKAZILA
Načrt merjenja in kontrole
prihrankov energije in drugih
učinkov
Načrt stalne optimizacije delovanja
energetskih sistemov
Investicijska dokumentacija

Investicijska dokumentacija
Izpis iz zemljiške knjige
Sporazum o sofinanciranju in
o vodenju operacije (v primeru (so)
lastništva)

Izjava vlagatelja o sočasni izvedbi
drugih smiselnih ukrepov
Pravnomočno gradbeno dovoljenje
V primeru, da gradbeno dovoljenje
ni potrebno, se predloži izjava
odgovornega projektanta
o navedenem dejstvu
Projektna dokumentacija PZI
Izjava odgovornega projektanta,
da je v projektantskem popisu del
s projektantsko oceno v projektni
dokumentaciji PZI izvedena
delitev stroškov na upravičene
in neupravičene skladno
s Priročnikom upravičenih stroškov
pri ukrepu energetske prenove
stavb javnega sektorja (MZI)
Dokument o zagotovljenih sredstvih
za izvedbo operacije (odlok
o veljavnem proračunu lokalne
skupnosti in NRP, v katerega je
uvrščen projekt, ki je predmet
vloge za načrtovano obdobje
izvajanja operacije oziroma drugo
enakovredno dokazilo)
Odlok ali sklep o sprejemu
lokalnega energetskega koncepta
občine

3
Šteje se, da se operacija izvaja po JZP, če vsaj 50 % vrednosti operacije brez DDV predstavlja razmerje javno-zasebnega
partnerstva. Navedena razmejitev velja izključno za namene ocenjevanja in ne izključuje vlagateljeve obveznosti do predložitve dokazil, ki so zahtevana, če se del operacije izvaja v okviru javnega naročila, kot so predvidena v drugih delih predmetne
razpisne dokumentacije.
4
Šteje se, da se operacija izvaja po JN, če več kot 50 % vrednosti operacije brez DDV predstavlja javno-naročniško
razmerje.
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Stran

VSEBINA POGOJA ZA UGOTAVLJANJE
UPRAVIČENOSTI

ZAHTEVANA DOKAZILA

Vlagatelj mora izkazati, da stavba/e, ki
je/so predmet operacije, ni(so) namenjene
stalnemu bivanju in da ne gre za stavbo/e za
stalno bivanje oseb s posebnimi potrebami,
oseb z duševnimi motnjami in otrok iz socialno
zapostavljenih in izključenih družin.

Izjava vlagatelja, da stavba/e, ki
je/so predmet operacije, ni(so)
namenjene stalnemu bivanju
in da ne gre za stavbo/e za
stalno bivanje oseb s posebnimi
potrebami, oseb z duševnimi
motnjami in otrok iz socialno
zapostavljenih in izključenih družin
Grobi terminski načrt

Vlagatelj mora izkazati, da je časovni načrt
izvedbe investicije skladen s predvidenim načrtom
izstavljanja zahtevkov za izplačilo in predvideno
finančno konstrukcijo operacije.
Izkazovanje upravičenosti Vlagatelj mora izkazati, da ima za operacijo
stroškov skladno
pridobljena vsa zahtevana dokazila skladno
s Priročnikom upravičenih s Priročnikom upravičenih stroškov pri ukrepu
stroškov pri ukrepu
energetske prenove stavb javnega sektorja,
energetske prenove stavb v kolikor so potrebna.
javnega sektorja
Terminski načrt izvedbe
operacije

Št.

Občinski odlok ali pravilnik
Odlok o načrtu za kakovost zraka
Študija izvedljivosti alternativnih
sistemov za oskrbo z energijo
Izjave projektanta itn.

Vloge, ki ne bodo izpolnjevale zgoraj navedenih pogojev za ugotavljanje upravičenosti, bodo zavrnjene.
6.2. Zahteve
Vlagatelj mora izpolnjevati sledeče zahteve, katerih izpolnjevanje izkazuje z Obrazcem št. 4: Izjava vlagatelja:
ZAHTEVE
Vlagatelj/upravičenec je oziroma bo pri porabi sredstev upošteval zakon, ki ureja javno naročanje in javno-zasebno
partnerstvo, če so izpolnjeni pogoji za njegovo uporabo.
Vlagatelj/upravičenec bo moral pri informiranju in obveščanju javnosti upoštevati 115. in 116. člen Uredbe
1303/2013/EU in veljavna Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin na področju evropske
kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020.
Vlagatelj/upravičenec bo dolžan zagotavljati 10-letno hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na operacijo
ter zagotavljati vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske
unije in nacionalno zakonodajo. V skladu s 140. členom Uredbe 1303/2013/EU bo moral upravičenec zagotoviti
dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih operacije v obdobju treh let od 31. decembra po predložitvi obračunov
Evropski komisiji, ki vsebujejo končne izdatke končane operacije. O natančnem datumu za hrambo dokumentacije
bo upravičenec po končani operaciji pisno obveščen s strani ministrstva. Upravičenec bo dolžan 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 in za vsako operacijo posebej, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen
pregled nad namensko porabo sredstev. Navedeno ne velja za poenostavljene oblike nepovratnih sredstev in vračljive
podpore, za katere bo upravičenec dolžan voditi in spremljati prejeta sredstva za operacijo.
Vlagatelj/upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije,
katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani
ministrstva kot posredniškega organa, organa upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa ter
drugih nacionalnih in evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi).
Vlagatelj/upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost
in skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. V primeru preverjanja na kraju samem bo upravičenec
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, ministrstvo pa lahko
opravi tudi nenajavljeno preverjanje na kraju samem. Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz
končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati ministrstvo o izvedenih ukrepih.
Vlagatelj/upravičenec bo moral dokumentirano spremljati in prikazovati prihodke operacije. Če se bodo pri izvajanju
operacije ustvarili prihodki, se ti odštejejo od celotne vrednosti operacije, vrednost dodeljenih sredstev pa se
sorazmerno zmanjša.
Vlagatelj/upravičenec zagotavlja, da v skladu z 71. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 ne bo opustil ali premestil
proizvodne dejavnosti s programskega območja, spremenil lastništva nad infrastrukturo, ki daje podjetju ali javnemu
organu neupravičeno prednost, ali izvedel ali dopustil bistvene spremembe, ki bi vplivale na naravo, značaj, cilje ali
pogoje izvajanja operacije, zaradi katerih bi se spremenili prvotni cilji operacije. Spremembe operacije so dovoljene
zgolj ob upoštevanju veljavne zakonodaje in Navodil organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori,
spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020.
Vlagatelj/upravičenec soglaša s tem, da bo, v kolikor se ugotovi, da upravičenec ministrstva 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 ministrstva o dodelitvi sredstev, ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem
razpisu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, dolžan vrniti neupravičeno prejeta
sredstva skupaj z zakonskimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila
v proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
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ZAHTEVE
Vlagatelj/upravičenec bo pri izvajanju operacije zagotovil skladnosti z načeli spodbujanja enakosti moških in žensk
ter nediskriminacije in trajnostnega razvoja (7. in 8. člen EU Uredbe o skupnih določbah).
Vlagatelj/upravičenec bo za namen spremljanja in vrednotenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom
Uredbe 1303/2013/EU ter 6. členom ter Prilogo I Uredbe 1301/2013/EU dolžan spremljati in ministrstvu zagotavljati
podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije.
Vlagatelj/upravičenec zagotavlja, da pri operaciji ne prihaja do dvojnega uveljavljanja stroškov in izdatkov, ki so
že bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira. Dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili povrnjeni
iz katerega koli drugega vira oziroma so bili odobreni, ni dovoljeno. V kolikor se ugotovi dvojno uveljavljanje
stroškov in izdatkov, bo zahtevano vračilo že izplačanega zneska sofinanciranja z zakonskimi obrestmi od dneva
nakazila sredstev iz proračuna Republike Slovenije na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev
v proračun Republike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot
goljufija. V kolikor višina sofinanciranja operacije preseže maksimalno dovoljeno stopnjo, bo potrebno ustrezno
znižanje stopnje, ministrstvo pa zahteva od upravičenca vrnitev neupravičeno prejetih sredstev v skladu s pogodbo
o sofinanciranju.
Vlagatelj/upravičenec je seznanjen, da operacija ne sme predstavljati državne pomoči.
Vlagatelj/upravičenec mora zagotoviti, da v primeru, da je izvajalec istočasno tudi dobavitelj elektrike, toplote,
plina ter tekočih in trdnih goriv končnim odjemalcem, le-ta prihrankov energije, ki so posledica izvedenih ukrepov
energetske učinkovitosti in so predmet sofinanciranja, ne sme upoštevati v okviru sheme prihrankov energije pri
končnih odjemalcih opredeljene z 318. členom EZ-1 in Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS,
št. 96/14).
Vlagatelju/upravičencu ni prepovedano sodelovanje na razpisu zaradi kršitve pogodbe o sofinanciranju operacije
oziroma projekta.
Operacija ni sofinancirana iz drugih sredstev EU in skupna višina prejetih sredstev iz tega naslova ne
presega najvišje dovoljene višine sofinanciranja v skladu s tem razpisom, razen če so bila za stroške priprave
dokumentacije, potrebne za prijavo na javni razpis, že prejeta sredstva od ELENA (EIB, EBRD) ali drugega
nepovratnega vira v sklopu tehnične pomoči. V tem primeru se zadevni del investicije obravnava kot neupravičen
strošek, pri čemer znesek pridobljenih sredstev iz tega naslova ne vpliva na višino sofinanciranja v skladu s tem
javnim razpisom.

6.3. Merila
Predlagane operacije, ki bodo izpolnjevale pogoje upravičenosti, se bodo presojale na podlagi meril
za ocenjevanje. Merila za ocenjevanje operacij so, na
podlagi Meril za izbor operacij v okviru Operativnega
programa za izvajanje evropske kohezijske politike za
obdobje 2014–2020, razdeljena na tri sklope in dodatek
za stavbe kulturne dediščine:
A. prispevek k energetski učinkovitosti (50 %),
B. delež sofinanciranja upravičenih stroškov s strani
upravičenca (35 %),
C. prispevek k družbeni spremembi in dvigu družbene ozaveščenosti (15 %).
Sklopi so definirani z naslednjimi kazalniki:
A. Prispevek k energetski učinkovitosti:
a) razmerje med letnim prihrankom končne energije
in kondicionirano površino stavbe (kWh/m2/leto),
b) razmerje med povečanjem proizvodnje energije
iz OVE in porabo končne energije po prenovi.
B. Delež sofinanciranja upravičenih stroškov s strani upravičenca:
a) razmerje med letnim prihrankom končne energije
in vrednostjo upravičenih stroškov (kWh/€/leto).
C. Prispevek k družbeni spremembi in dvigu družbene ozaveščenosti:
a) izvedba operacije po JZP, ki omogoča izvedbo
financiranja z energetskim pogodbeništvom,
b) višina operacije brez DDV (mio €),
c) izgradnja električne polnilne naprave za avtomobile.
D. Specifična merila za stavbe kulturne dediščine:
Pri stavbah kulturne dediščine se bodo pri izračunu kazalnikov tAa (razmerje med letnim prihrankom
končne energije in kondicionirano površino stavbe
(kWh/m2/leto)) in tBa (razmerje med letnim prihrankom

končne energije in vrednostjo upravičenih stroškov
(kWh/€/leto)), upoštevali učinki izvedbe prenove, vključno z virtualnimi ukrepi, ki jih zaradi varovanja kulturne
dediščine ne bo možno izvesti v celoti ali delno (npr.
fasada) oziroma, kot da je bil ukrep izveden → »letni
prihranek končne energije« = »dejanski letni prihranek
končne energije« + »virtualni letni prihranek končne
energije«.
V vlogi, tj. v razširjenem energetskem pregledu in
obrazcih vloge, se pri stavbah kulturne dediščine za
namen točkovanja pri izboru operacije, poleg dejanskih
učinkov, ločeno prikažejo učinki izvedbe prenove, ki jih
zaradi varovanja kulturne dediščine ne bo možno izvesti
v celoti ali delno (upoštevajoč samo konstrukcijske sklope toplotnega ovoja stavbe, npr. izvedba toplotne zaščite zunanjih sten itn.), tj. virtualni letni prihranek končne
energije ob predpostavljeni izvedbi virtualnih ukrepov.
Tako se pri elementih stavbnega ovoja, na katerih
ukrepi energetske prenove zaradi varovanja kulturne
dediščine niso oziroma so zgolj delno izvedljivi, privzamejo največje dovoljene vrednosti toplotne prehodnosti
skladno s predpisom, ki ureja učinkovito rabo energije
v stavbah. To velja samo v primeru, ko toplotna prehodnost varovanega elementa v sklopu predvidene energetske prenove presega predpisane mejne vrednosti.
Izvedba virtualnih ukrepov se določi samo na podlagi
virtualnih ukrepov na toplotnem ovoju stavbe, ki se
vrednotijo z »virtualnim letnim prihrankom končne energije«, ki je eden od parametrov pri izračunu kazalnikov
tAa in tBa.
Virtualni prihranki se v investicijski dokumentaciji
ter načrtu merjenja in kontrole prihrankov energije ne
obravnavajo in niso namenjeni izkazovanju prihranka
energije ob dejanski rabi, temveč so namenjeni izključno
vrednotenju vlog v okviru meril za ocenjevanje.
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Najvišje možno skupno število točk je 100. Posamezni sklopi so ovrednoteni z utežmi (utež 1), znotraj
sklopov pa so z utežmi (utež 2) ovrednoteni posamezni
kazalniki. Za vsak kazalnik je mogoče prejeti največ
toliko točk, kolikor znaša zmnožek uteži posameznega
kazalnika (utež 2) s 100. Za vsak sklop je mogoče prejeti
največ toliko točk, kolikor znaša zmnožek uteži posameznega sklopa (utež 1) s 100.
Operacije, ki bodo pri merilih Aa in Ba skupno dosegle nič točk, ne glede na skupno število doseženih točk
pri ostalih merilih, bodo zavrnjene.
Pri vnosu podatkov in izračunu točk za posamezen
kazalnik se vrednosti zaokrožujejo na dve decimalki, pri
čemer se vrednosti od 0 do 4 zaokrožijo navzdol, vrednosti od 5 do 9 pa navzgor.
Višje število skupnih točk pomeni višjo uvrstitev na
listi operacij, ki bodo sofinancirane iz naslova energetske prenove stavb.
Utež 1
Prispevek k energetski učinkovitosti
Razmerje med letnim prihrankom končne energije in kondicionirano
površino stavbe (kWh/m2/leto)
A
Razmerje med povečanjem proizvodnje energije iz OVE in porabo
končne energije po prenovi
SKUPAJ
Delež sofinanciranja upravičenih stroškov s strani upravičenca
Razmerje med letnim prihrankom končne energije in vrednostjo
B
upravičenih stroškov (kWh/€/leto)
SKUPAJ
Prispevek k družbeni spremembi ter dvigu družbene ozaveščenosti
Izvedba operacije po JZP, ki omogoča izvedbo financiranja
z energetskim pogodbeništvom
C
Višina operacije brez DDV (€)
Izgradnja električne polnilne naprave za avtomobile
SKUPAJ

Utež 2

Max.
št. točk

Skupno
št. točk

0,80

100,00

40,00

0,20

100,00

10,00

0,50

1,00

100,00

50,00

0,35

1,00

100,00

35,00

0,35

1,00

100,00

35,00

0,30

100,00

4,50

0,50
0,20
1,00

100,00
100,00
100,00
SKUPAJ

7,50
3,00
15,00
100,00

0,50

0,15
0,15

Posamezni kazalniki se točkujejo po formuli:
kazalnikn = utež 1 x utež 2 x tn
pri čemer sta n zaporedna številka kazalnika in tn število
izračunanih točk za ta kazalnik
Za izračun skupnega števila točk (SŠT) celotne
operacije je treba točke, pridobljene za posamezne kazalnike, sešteti:
SŠT = kazalnikAa + kazalnikAb + ... + kazalnikCc
pri čemer so SŠT skupno število točk in Aa, Ab,..., Cc
oznake kazalnikov
A. Prispevek k energetski učinkovitosti, z utežjo
50 %:
a. razmerje med letnim prihrankom končne energije5 in kondicionirano površino stavbe (kWh/m2/leto),
s podrejeno utežjo 80 %:
od vključno 0 do 30
0 točk
od vključno 30 do 155
od 0,01 do 99,99 točk
po enačbi:
tAa = 0,7999 X

letni prihranek končne energije
– 23,9901
kondicionirana površina stavbe

od vključno 155 ali več

100 točk

5
Pri stavbah kulturne dediščine se bodo pri izračunu kazalnikov tAa (razmerje med letnim prihrankom končne energije
in kondicionirano površino stavbe (kWh/m2/leto)) in tBa (razmerje med letnim prihrankom končne energije in kondicionirano
površino stavbe (kWh/m2/leto)) upoštevali učinki izvedbe prenove, vključno z ukrepi, ki jih zaradi varovanja kulturne dediščine
ne bo možno izvesti v celoti ali delno (npr. fasada) oziroma, kot da je bil ukrep izveden.
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b. razmerje med povečanjem proizvodnje energije
iz OVE in porabo končne energije po prenovi, s podrejeno utežjo 20 %:
od vključno 0,00 do 0,25
0 točk
od vključno 0,25 do 0,75
od 0,01 do 99,99 točk
po enačbi:
tAb = 199,6008 X

povečanje proizvodnje
energije iz OVE
poraba končne energije
po prenovi

od vključno 0,75 ali več

– 49,7006

100 točk

B. Delež sofinanciranja upravičenih stroškov s strani upravičenca, z utežjo 35 %:
a. razmerje med letnim prihrankom končne energije5 in vrednostjo upravičenih stroškov (kWh/€/leto),
s podrejeno utežjo 100 %:
od vključno 0,00 do 0,15
0 točk
od vključno 0,15 do 0,85
od 0,01 do 99,99 točk
po enačbi:
tBa = 142,6534 X

letni prihranek končne energije
– 21,2553
upravičeni stroški

od vključno 0,85 ali več

100 točk

C. Prispevek k družbeni spremembi in dvigu družbene ozaveščenosti, z utežjo 15 %:
a. izvedba operacije po JZP6,7, ki omogoča izvedbo
financiranja z energetskim pogodbeništvom, s podrejeno utežjo 30 %, pri čemer delež vrednosti operacije brez
DDV, ki se nanaša na JZP, znaša:
do 50,00 %
0,00 točk
od vključno 50,00 % do
od 45,00 do
99,99 %
99,99 točk
po enačbi:
tCa = 1,1000 X delež operacije po JZP – 9,9989
za 100,00 %
100 točk
b. višina operacije brez DDV (mio €), s podrejeno
utežjo 50 %:
i. v primeru javno-zasebnega partnerstva8:
5
Pri stavbah kulturne dediščine se bodo pri izračunu
kazalnikov tAa (razmerje med letnim prihrankom končne
energije in kondicionirano površino stavbe (kWh/m2/leto))
in tBa (razmerje med letnim prihrankom končne energije in
kondicionirano površino stavbe (kWh/m2/leto)) upoštevali
učinki izvedbe prenove, vključno z ukrepi, ki jih zaradi varovanja kulturne dediščine ne bo možno izvesti v celoti ali
delno (npr. fasada) oziroma, kot da je bil ukrep izveden.
6
Če so pri operaciji izpolnjeni pogoji iz druge alineje tretjega odstavka 34. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu, ki določa, »da v primeru dejavnosti, ki so tako povezane
z varovanjem državne, uradne ali vojaške skrivnosti, da bi z izvedbo postopka bilo onemogočeno varovanje te skrivnosti«,
se šteje, kot da je operacija izvedena v celoti (100 %) po JZP, ki
omogoča izvedbo financiranja z energetskim pogodbeništvom.
7
Šteje se, da se operacija izvaja po JZP, če vsaj
50 % vrednosti operacije brez DDV predstavlja razmerje
javno-zasebnega partnerstva. Navedena razmejitev velja
izključno za namene ocenjevanja in ne izključuje vlagateljeve obveznosti do predložitve dokazil, ki so zahtevana, če se
del operacije izvaja v okviru javnega naročila, kot so predvidena v drugih delih predmetne razpisne dokumentacije.
8
Šteje se, da se operacija izvaja po JZP, če vsaj
50 % vrednosti operacije brez DDV predstavlja razmerje
javno-zasebnega partnerstva. Navedena razmejitev velja
izključno za namene ocenjevanja in ne izključuje vlagateljeve obveznosti do predložitve dokazil, ki so zahtevana, če se
del operacije izvaja v okviru javnega naročila, kot so predvidena v drugih delih predmetne razpisne dokumentacije.

od vključno 0,75 do 1,50
od 0,00 do 99,99 točk
po enačbi:
tCbi = 133,1558 X višina operacije – 99,7337
od vključno 1,50 ali več
100 točk
ii. v primeru javnega naročila9:
od vključno 0,5 do 1,5
od 0,00 do 99,99 točk
po enačbi:
tCbii = 99,0099 X višina operacije – 48,5149
od vključno 1,5 ali več
100 točk
c. vzporedno z EPS se bo izvedla izgradnja električne polnilne naprave za avtomobile, s podrejeno
utežjo 20 %:
DA
NE

100 točk
0 točk

7. Način predložitve vlog
7.1. Splošno
Vlagatelj vlogo pripravi tako, da izpolni, datira, žigosa in podpiše obrazce iz dokumentacije javnega razpisa
ter jim priloži vse zahtevane dokumente. Obrazci morajo
biti izpolnjeni, kot to zahtevajo navodila obrazca ali kot
to izhaja iz njihovega besedila.
Zaželeno je, da so zahtevani obrazci zloženi v vrstnem redu, kot izhaja iz poglavja 7.2. Prav tako je zaželeno, da so vse strani vloge oštevilčene z zaporednimi
številkami.
Celotna vloga mora biti predložena (1) v fizični obliki
in (1) v elektronski obliki (CD/DVD/USB medij). Vloga je
sestavljena iz izpolnjenih obrazcev ter ostalih zahtevanih dokumentov.
Vsi obrazci in ostali dokumenti, ki jih izpolni vlagatelj, morajo biti opremljeni z žigom in podpisom zakonitega zastopnika vlagatelja ali osebe, ki ima pisno pooblastilo s strani zakonitega zastopnika za podpis vloge.
Dokumenti, ki se predložijo kot sestavni del vloge
in ki niso pripravljeni s strani vlagatelja (npr. dokumenti
zunanjih izvajalcev), so lahko predloženi v originalih ali
v kopijah s štampiljko »kopija enaka originalu«. Vloga mora biti predložena v zaprti, zapečateni ovojnici,
na kateri je nalepljen pravilno izpolnjen obrazec št. 7:
Oprema ovojnice.
Zaželeno je, da so vsi listi dokumentacije vloge
prešiti z jamstvenikom ali vrvico, oba konca le-tega pa
na zadnji (hrbtni) strani ponudbe pritrjena s pečatom
ali lepilnim trakom, pritrditev pa zavarovana z žigom
in podpisom osebe, ki sicer podpisuje vlogo. Način
vezave je smiselno povzet po 35. členu Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 33/07 – ZSReg-B, 45/08 in 91/13). Pregled
vloge mora biti mogoč, ne da bi se pri tem pečat ali
vrvica poškodovala.
V primeru obsežnejše dokumentacije je potrebno
mape oziroma registratorje z vlogo oddati v isti ovojnici, lahko pa tudi v več ovojnicah, pri čemer je potrebno
vsako enako opremljeno ovojnico dodatno označiti s številko ovojnice in skupnim številom ovojnic.
Vloga in ostali dokumenti, vezani na predmetni javni
razpis, morajo biti v slovenskem jeziku.
7.2. Vsebina vloge
Dokumentacijo vloge sestavljajo spodaj našteti dokumenti, ki morajo po vsebini in obliki ustrezati obrazcem in drugim navodilom iz razpisne dokumentacije.
9
Šteje se, da se operacija izvaja po JN, če več kot 50 %
vrednosti operacije brez DDV predstavlja javno-naročniško
razmerje.
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1. Osnovni podatki o vlagatelju in (so)lastnikih
(obrazca št. 1.1 in 1.2):
– v obrazca se vpišejo zahtevani podatki,
– obrazca se datira in žigosa z žigom vlagatelja
(obrazec 1.1) oziroma (so)lastnika (obrazec 1.2),
– obrazca podpiše odgovorna oseba vlagatelja
(obrazec 1.1) oziroma (so)lastnika (obrazec 1.2),
– obrazec 1.1 mora biti izpolnjen, podpisan in skeniran ter izpolnjen in shranjen tudi v izvorni PDF obliki
in priložen vlogi v elektronski obliki skladno z zahtevami
razpisne dokumentacije,
– v primeru, da je (so)lastnikov več, se podatki vseh
ostalih (so)lastnikov v obrazcu 1.2 vnesejo v rubrike
v nadaljevanju; pri tem se rubrike dodajo glede na skupno število (so)lastnikov.
2. Skupni in osnovni podatki o operaciji (obrazca
št. 2.1 in 2.2):
– v obrazca se vpišejo zahtevani podatki,
– obrazca se datira in žigosa z žigom vlagatelja,
– obrazca podpiše odgovorna oseba vlagatelja,
– obrazec 2.1 mora biti izpolnjen, podpisan in skeniran ter izpolnjen in shranjen tudi v izvorni PDF obliki
in priložen vlogi v elektronski obliki skladno z zahtevami
razpisne dokumentacije,
– v obrazcu 2.2 morajo biti vse vrednosti vpisane v zneskih po tekočih cenah (razen kadar v skladu
z veljavno Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in
obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ preračun stalnih v tekoče cene ni potreben),
– zneski iz tabele finančne konstrukcije – viri financiranja – morajo biti skladni z zneski iz investicijske
dokumentacije,
– v primeru, da operacija zajema več stavb, se
manjkajoče vrstice dodajo.
3. Osnovni podatki o stavbi (obrazec št. 3):
– v obrazec se vpišejo zahtevani podatki,
– obrazec se datira in žigosa z žigom vlagatelja,
– obrazec podpiše odgovorna oseba vlagatelja,
– v obrazcu morajo biti vse vrednosti vpisane v zneskih po tekočih cenah brez DDV (razen kadar v skladu
z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo
investicijske dokumentacije na področju javnih financ
(Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) preračun stalnih v tekoče cene ni potreben),
– v primeru prijavljanja sklopa stavb se obrazec
v celoti izpolni za vsako v sklop vključeno stavbo posebej.
4. Izjava vlagatelja (obrazec št. 4):
– z X se označi strinjanje z navedbami v izjavi, razen v primerih, navedenih v opombah,
– obrazec se datira in žigosa z žigom vlagatelja,
– obrazec podpiše odgovorna oseba vlagatelja.
5. Vzorec pogodbe o sofinanciranju (obrazec št. 5):
– obrazec na vsaki strani parafira odgovorna oseba
vlagatelja.
6. Kontrolnik za popolnost vloge (obrazec št. 6):
– v obrazec se vpišejo zahtevani podatki,
– z X se označi, katera dokazila (ni)so vlogi priložena,
– obrazec se datira in žigosa z žigom vlagatelja,
– obrazec podpiše odgovorna oseba vlagatelja.
Vlagatelji morajo vlogi priložiti tudi vse dokumente
oziroma dokazila, ki so zahtevana v poglavju 6.1.
7.3. Oddaja vloge
Javni razpis bo odprt do porabe sredstev oziroma
najkasneje do 12. 11. 2018.
Prvi rok za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije je 12. 3. 2018, drugi rok je 16. 4.
2018, tretji rok je 14. 5. 2018, četrti rok je 17. 9. 2018
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in skrajni rok 12. 11. 2018. Če bodo sredstva porabljena pred potekom posameznih rokov, bo na spletni strani ministrstva: http://www.energetika-portal.si/ in v Uradnem listu RS objavljeno posebno obvestilo o porabi
sredstev.
Vloga z zahtevano vsebino mora biti oddana na
naslov: Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4,
1535 Ljubljana, oziroma osebno v glavno pisarno na
naslovu ministrstva vsak delovni dan med 9. in 15.30 (v
petek do 14.30) do dneva, določenega kot skrajni rok za
oddajo vlog v zaprti ovojnici, ovitek pa mora biti označen
z vidno navedbo javnega razpisa, na katerega se vloga
nanaša, kot to določa obrazec št. 7 (naziv in naslov vlagatelja, naziv razpisa s pripisom »Ne odpiraj – vloga«).
Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko je
organ prejel vlogo, šteje dan oddaje na pošto do 24. ure.
Vloga se šteje za pravočasno, če bo osebno dostavljena v vložišče ministrstva ali poslana priporočeno
po pošti do 12. 3. 2018 (prvi rok), 16. 4. 2018 (drugi rok),
14. 5. 2018 (tretji rok), 17. 9. 2018 (četrti rok), oziroma
najkasneje do 12. 11. 2018 (skrajni rok). Vloga, ki bo
oddana po poteku posameznega roka, bo odprta na
naslednjem odpiranju vlog. V kolikor naslednji rok za oddajo vlog ni predviden ali v primeru porabe sredstev, se
vloga s sklepom zavrže kot prepozna ter vrne vlagatelju.
Neustrezno označene vloge bodo s sklepom zavržene. Nepravilno označene ovojnice, ki ne bodo označene z »Ne odpiraj – vloga«, kot to določa obrazec št. 7
in ki ne bodo vsebovale datuma oddaje vloge na pošto
– original poštna nalepka oziroma datuma oddaje vloge
pri drugem izvajalcu poštnih storitev, bodo s sklepom
zavržene in neodprte vrnjene pošiljatelju. V primeru,
da iz nepravilno označene ovojnice ne bo mogoče ugotoviti pošiljatelja, bo ovojnica komisijsko odprta zaradi
ugotovitve naziva in naslova vlagatelja ter nato vrnjena
pošiljatelju.
Po oddaji vloge in pred iztekom posameznega roka
za oddajo vloge lahko vlagatelj vlogo dopolni, spremeni ali umakne, kar mora na ovojnici označiti z oznako
»Dopolnitev«, »Sprememba« ali »Umik«, kot to določa
obrazec št. 7. V primeru umika vloge pred iztekom roka
za oddajo vloge, se vloga vrne vlagatelju.
8. Postopek in način izbora
Postopek javnega razpisa za izbor operacij bo vodila strokovna komisija, ki jo je s sklepom imenoval predstojnik ministrstva.
8.1. Odpiranje vlog
Zaporedno odpiranje vlog, ki ne bo javno (zaradi
pričakovanega večjega števila vlog), bo izvedla komisija ministrstva v prostorih Direktorata za energijo, najkasneje v roku 8 dni od poteka posameznega roka za
oddajo vlog.
Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene ovojnice, ki vsebujejo vloge, in
sicer po vrstnem redu prejema. Nepravilno izpolnjene
in označene ovojnice se vrnejo pošiljatelju.
O odpiranju vlog bo komisija sproti vodila zapisnik,
ki vsebuje:
– naslov, prostor in čas odpiranja dospelih vlog;
– predmet javnega razpisa;
– imena navzočih predstavnikov komisije;
– imena oziroma naziv vlagateljev (potencialnih
prejemnikov sredstev) po vrstnem redu prejema vlog;
– ugotovitve o popolnosti vlog;
– imena tistih vlagateljev, ki niso dostavili popolne
vloge.
Pri odpiranju vlog bo komisija ugotavljala popolnost
vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti (formalna popolnost).
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8.2. Dopolnjevanje vlog
Če komisija, v roku osmih dni od odpiranja vlog,
ugotovi, da je vloga formalno nepopolna, bo pozvala
tiste vlagatelje vlog, katerih vloge niso bile formalno
popolne, da jih dopolnijo. Komisija bo od vlagatelja
zahtevala dopolnitev njegove vloge le v primeru, če
določenega dejstva ne more sama preveriti. Če vlagatelj v roku, ki ga določi komisija, oziroma najkasneje
v 15 dneh, vloge ustrezno ne bo dopolnil, oziroma če je
vloga tudi po prejeti dopolnitvi formalno nepopolna, bo
komisija tako vlogo zavrgla.
Na glede na prejšnji odstavek sme izključno vlagatelj ob pisnem soglasju neposrednega uporabnika
državnega proračuna popraviti očitne računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri
tem se višina zaprošenih sredstev ne sme spreminjati.
V primeru, da vloga v predpisanem roku ni dopolnjena,
se vloga s sklepom zavrže.
8.3. Ocenjevanje vlog
Komisija bo opravila strokovni pregled popolnih
vlog ter jih ocenila na podlagi pogojev in meril, ki so
bila navedena v tem javnem razpisu oziroma razpisni
dokumentaciji. Komisija bo o opravljanju strokovnega
pregleda popolnih vlog in o njihovem ocenjevanju vodila zapisnik.
Na podlagi ocene vlog bo komisija pripravila predlog
prejemnikov sredstev, ki bo predložen ministru za infrastrukturo.
8.4. Odločanje in obveščanje o izboru: o izboru
in dodelitvi sredstev odloči s sklepom minister za infrastrukturo. Vlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni
s sklepom predvidoma v roku 60 dni od datuma posameznega odpiranja vlog. Zoper odločitev ministrstva
o vlogi za dodelitev sofinanciranja pritožba ni dovoljena. Zoper sklep je dopusten upravni spor. Po prejemu
sklepa o izboru bodo izbrani vlagatelji v podpis prejeli
pogodbo o sofinanciranju. V kolikor se izbrani vlagatelj
na poziv k podpisu pogodbe ne odzove v osmih dneh
od prejema poziva, se šteje, da je odstopil od vloge.
Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo
objavljeni na spletnem naslovu ministrstva: http://www.
energetika-portal.si/.
Ministrstvo za infrastrukturo
Št. 430-7/2018-1/jzu

Ob-1324/18

V skladu s Pravilnikom o prometu z nepremičninami, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike
Slovenije (v nadaljevanju: Sklad) objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo stavbnih zemljišč
zaporedna št. 1
parc. št. 128/3, v izmeri 74 m2, k.o. 2217 – Sedlo,
osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč,
izklicna cena za nepremičnino znaša 2.708,40 EUR (v
izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremičnine znaša 51,85 EUR (z vključenim 22 % DDV).
zaporedna št. 2
parc. št. 129/3, v izmeri 25 m2, k.o. 2217 – Sedlo,
osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč,
izklicna cena za nepremičnino znaša 915,00 EUR (v
izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremičnine znaša 51,85 EUR (z vključenim 22 % DDV).
zaporedna št. 3
parc. št. 132/1, v izmeri 450 m2, k.o. 2217 – Sedlo,
do deleža 14/16, osnovna namenska raba: območje
stavbnih zemljišč, izklicna cena za nepremičnino znaša
14.411,25 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV).

Strošek cenitve nepremičnine znaša 51,85 EUR (z vključenim 22 % DDV).
zaporedna št. 4
parc. št. 137/3, v izmeri 440 m2, k.o. 2217 – Sedlo,
do deleža 14/16, osnovna namenska raba: območje
stavbnih zemljišč, izklicna cena za nepremičnino znaša
14.091,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV).
Strošek cenitve nepremičnine znaša 51,85 EUR (z vključenim 22 % DDV).
zaporedna št. 5
parc. št. 8641, v izmeri 162 m2, k.o. 2207 – Bovec,
osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč,
izklicna cena za nepremičnino znaša 5.929,20 EUR (v
izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremičnine znaša 146,40 EUR (z vključenim 22 % DDV).
Izbrani ponudnik se zaveže pri nepremičnini s parc.
št. 8641, k.o. 2207 – Bovec brezplačno dovoliti vpis
služnostne pravice dostopa do nepremičnine s parc.
št. 8645, k.o. 2207 – Bovec v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 8645, k.o. 2207 – Bovec.
zaporedna št. 6
parc. št. 379/2, v izmeri 42 m2, k.o. 573 – Zgornje Hlapje, osnovna namenska raba: stavbno zemljišče
izven ureditvenih območij za poselitev, izklicna cena
za nepremičnino znaša 1.178,52 EUR (v izklicno ceno
je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremičnine
znaša 69,31 EUR (z vključenim 22 % DDV). Nepremičnina je obremenjena s stvarno služnostjo (ID omejitve
11138423).
zaporedna št. 7
parc. št. 379/4, v izmeri 117 m2, k.o. 573 – Zgornje Hlapje, osnovna namenska raba: stavbno zemljišče
izven ureditvenih območij za poselitev, izklicna cena
za nepremičnino znaša 3.283,02 EUR (v izklicno ceno
je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremičnine
znaša 69,31 EUR (z vključenim 22 % DDV). Nepremičnina je obremenjena s stvarno služnostjo (ID omejitve
11138423).
zaporedna št. 8
parc. št. 415/5, v izmeri 35 m2, k.o. 573 – Zgornje Hlapje, osnovna namenska raba: stavbno zemljišče
izven ureditvenih območij za poselitev, izklicna cena
za nepremičnino znaša 982,10 EUR (v izklicno ceno
je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremičnine
znaša 69,31 EUR (z vključenim 22 % DDV). Nepremičnina je obremenjena s stvarno služnostjo (ID omejitve
11138423).
zaporedna št. 9
parc. št. 415/12, v izmeri 150 m2, k.o. 573 – Zgornje Hlapje, osnovna namenska raba: stavbno zemljišče
izven ureditvenih območij za poselitev, izklicna cena
za nepremičnino znaša 4.209,00 EUR (v izklicno ceno
je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremičnine
znaša 69,31 EUR (z vključenim 22 % DDV). Nepremičnina je obremenjena s stvarno služnostjo (ID omejitve
11138423). Na zemljišče s parc. št. 415/12, k.o. 573 –
Zgornje Hlapje posega objekt (stavba št. 102), ki ni last
prodajalca in ni predmet prodaje.
Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS, fizične osebe državljani RS in tujci, pod
pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki
jo ratificira Državni zbor Republike Slovenije. Fizične
osebe morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu
in potrdilo o plačilu varščine, pravne osebe pa izpis
iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni in potrdilo
o plačilu varščine.
Ponudbe z navedbo cene morajo prispeti v zaprti
kuverti na naslov: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije, Dunajska cesta 58, Ljubljana, naj-
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kasneje do 2. 3. 2018, do 12. ure. Na kuverti mora biti
pod naslovom vidna (poudarjena) oznaka, z navedbo
»Ponudba za nakup stavbnega zemljišča pod zaporedno št. _____ – Ne odpiraj«.
Interesenti morajo v roku za oddajo ponudb vplačati
varščino v višini 10 % od izklicne cene na račun Sklada
kmetijskih zemljišč in gozdov RS št. 01100-6030960677,
odprt pri Upravi RS za javna plačila, s sklicevanjem na
št. 430-7/2018 za javni razpis. Ponudnikom, ki na razpisu ne bodo uspeli, bo vplačani znesek brezobrestno
vrnjen v petih dneh po odpiranju ponudb. V primeru
uveljavljanja predkupne pravice s strani solastnikov bo
vplačani znesek varščine brezobrestno vrnjen v petih
dneh po sprejemu ponudbe s strani solastnikov oziroma v petih dneh po poteku roka za sprejem ponudbe
s strani solastnikov.
Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno.
Ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene, ali ki bodo
prispele po preteku razpisnega roka ali s pogoji v nasprotju s tem razpisom in ponudb, za katere ne bo vplačana celotna varščina, se ne bodo upoštevale.
Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno –
kupljeno«.
V skladu s 66. členom Stvarnopravnega zakonika
lahko solastniki na nepremičninah pod zaporedno številko 3 in 4 uveljavljajo predkupno pravico. Če predkupno
pravico uveljavlja hkrati več solastnikov, lahko vsak od
njih uveljavlja predkupno pravico v sorazmerju s svojim
idealnim deležem. Prodajalec bo po izvršenem komisijskem odpiranju ponudb podal pisno ponudbo za prodajo
solastniškega dela nepremičnin po najvišje doseženi
ceni iz tega razpisa solastnikom. O ponudbi se morajo
solastniki izjaviti najpozneje v petnajstih dneh od prejema ponudbe, sicer se šteje, da nepremičnin ne bodo
kupili. Če solastniki ponudbe ne sprejmejo, bo Sklad
sklenil prodajno pogodbo z najugodnejšim ponudnikom
v postopku javnega zbiranja ponudb.
Izbrani ponudnik mora podpisati prodajno pogodbo
najpozneje v petnajstih dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik, kupnino
pa mora plačati v celoti najkasneje v osmih dneh od
izstavitve računa, pri čemer se položena varščina všteje
v kupnino. Plačilo kupnine v zgoraj navedenem roku je
bistvena sestavina pogodbe. Če ponudnik v petnajstih
dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot
najugodnejši ponudnik, ne podpiše prodajne pogodbe,
Sklad zadrži njegovo varščino. V primeru, da kupec ne
plača celotne kupnine v osmih dneh od izstavitve računa, pa velja, da je pogodba razvezana na podlagi samega zakona, Sklad pa zadrži njegovo varščino.
Kupec se zaveže poleg kupnine za nepremičnino
plačati strošek sestave kupoprodajne pogodbe, strošek
notarske overitve podpisa prodajalca, strošek cenitve nepremičnin, vse stroške povezane z vložitvijo zk predloga
in vpisom lastninske pravice na ime kupca in morebitne
druge stroške v zvezi s kupoprodajno pogodbo. Predlog
za vpis lastninske pravice v korist kupca se zaveže vložiti
prodajalec. Kupec se nadalje zaveže plačati davek na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč. V skladu
z Zakonom za uravnoteženje javnih financ (Uradni list
RS, št. 40/12) se z davkom na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč obdavči kapitalski dobiček od
prodaje zemljišč, ki se ob odsvojitvi štejejo za zemljišča
za gradnjo stavb. Zemljišča za gradnjo stavb za namene tega zakona so zemljišča, ki so kot zemljišča za
gradnjo stavb evidentirana v registru nepremičnin, v skladu s predpisi o množičnem vrednotenju nepremičnin, ali
zemljišča, ki so stavbna zemljišča, za katera občina potr-
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di, da ustrezajo kriterijem za določitev zemljišč za gradnjo
stavb. Izbrani ponudnik pri nepremičnini po zaporedno
št. 5 se poleg zgoraj navedenih stroškov zaveže plačati
strošek notarske overitve svojega podpisa in vse stroške
povezane z vložitvijo zk predloga in vpisom služnostne
pravice. Predlog za vpis služnostne pravice pri nepremičnini pod zaporedno št. 5 se zaveže vložiti prodajalec.
Objava javnega razpisa za zbiranje ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom
sklenil prodajno pogodbo za nepremičnine, ki so predmet razpisa. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to
navedel razloge.
Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo dne 5. 3.
2018 ob 13.15, na sedežu Sklada kmetijskih zemljišč in
gozdov Republike Slovenije, Dunajska cesta 58, Ljubljana, lahko sodelujejo tudi ponudniki ali njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom.
Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni.
Interesenti lahko dobijo dodatne informacije in si
ogledajo razpoložljivo dokumentacijo po predhodnem
dogovoru (tel. 01/43-41-100).
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije
Št. 430-6/2018-1/jzu

Ob-1325/18

V skladu s Pravilnikom o prometu z nepremičninami
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije
(v nadaljevanju: Sklad KZG RS) objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine
parc. št. 135/6, v izmeri 95 m2, k.o. 301 – Vinski
vrh, predmetna nepremičnina je po planu občine opredeljena delno kot območje stavbnih zemljišč in delno
kot območje kmetijskih zemljišč. Izklicna cena za nepremičnino skupno znaša 780,06 EUR, in sicer: za del
nepremičnine, ki je po planu opredeljeno kot stavbno
zemljišče, znaša 111,26 EUR (z 22 % DDV) oziroma
91,20 EUR (brez 22 % DDV), za del nepremičnine, ki
je po planu opredeljena kot kmetijsko zemljišče pa znaša 668,80 EUR. Strošek cenitve nepremičnine znaša
357,46 EUR (z 22 % DDV). Zemljišče je obremenjeno
z zakupom do 31. 12. 2026.
Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS, fizične osebe državljani RS in tujci, pod
pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki
jo ratificira Državni zbor Republike Slovenije. Fizične
osebe morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu
in potrdilo o plačilu varščine, pravne osebe pa izpis
iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni in potrdilo
o plačilu varščine.
Ponudbe z navedbo cene morajo prispeti v zaprti
kuverti na naslov: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, najkasneje
do 2. 3. 2018 do 12. ure. Na kuverti mora biti pod naslovom vidna (poudarjena) oznaka, z navedbo »Ponudba
za nakup nepremičnine v k.o. Vinski vrh – Ne odpiraj«.
Interesenti morajo v roku za oddajo ponudb vplačati
varščino v višini 10 % od izklicne cene na račun Sklada
kmetijskih zemljišč in gozdov RS, št. 01100-6030960677,
pri Upravi RS za javna plačila, s sklicevanjem na
št. 430-6/2018 za javni razpis. Ponudnikom, ki na razpisu ne bodo uspeli, bo vplačani znesek brezobrestno
vrnjen v petih dneh po odpiranju javnih ponudb.
Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno.
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Ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene, ali ki bodo
prispele po preteku razpisnega roka ali s pogoji v nasprotju s tem razpisom in ponudb, za katere ne bo vplačana celotna varščina, se ne bodo upoštevale.
Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno –
kupljeno«.
Kupec se zaveže poleg kupnine za zemljišče plačati
strošek sestave kupoprodajne pogodbe v skladu z veljavnim cenikom za pripravo soglasij, pogodb in obračun
odškodnin oziroma nadomestil sprejetim s strani Sklada
KZG RS, strošek cenitve nepremičnine, strošek notarske overitve podpisa prodajalca, ki se bo kupcu zaračunal posebej na podlagi dejanskega stroška, vse stroške
povezane z vložitvijo zk predloga in vpisom lastninske
pravice na ime kupca ter morebitne druge stroške v zvezi s kupoprodajno pogodbo. Predlog za vpis lastninske
pravice v korist kupca se zaveže vložiti prodajalec na
stroške kupca. Kupec se nadalje zaveže plačati davek
na promet z nepremičninami in davek na dobiček zaradi
spremembe namembnosti zemljišč. V skladu z Zakonom
za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12)
se z davkom na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč obdavči kapitalski dobiček od prodaje zemljišč, ki se ob odsvojitvi štejejo za zemljišča za gradnjo
stavb. Zemljišča za gradnjo stavb za namene tega zakona so zemljišča, ki so kot zemljišča za gradnjo stavb
evidentirana v registru nepremičnin, v skladu s predpisi
o množičnem vrednotenju nepremičnin, ali zemljišča, ki
so stavbna zemljišča, za katera občina potrdi, da ustrezajo kriterijem za določitev zemljišč za gradnjo stavb.
Na nepremičnini, ki je predmet tega razpisa, v skladu s 23. členom Zakona o kmetijskih zemljiščih, obstaja predkupna pravica. Sklad KZG RS se obvezuje, da bo
v roku 15 dni po komisijskem odpiranju ponudb v skladu
z določili Zakona o kmetijskih zemljiščih objavil ponudbo
za prodajo zgoraj navedene nepremičnine na pristojni
upravni enoti po najvišji ponujeni ceni. Ponudnik najvišje
cene je po izvršenem komisijskem odpiranju zavezan
podati pisno izjavo o sprejemu ponudbe v skladu z določili 21. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih. V primeru, da bo ponudnik najvišje cene izbran kot predkupni
upravičenec v skladu s 23. členom Zakona o kmetijskih
zemljišči se bo vplačani znesek varščine vštel v kupnino
za zemljišče, v primeru neplačila kupnine se znesek varščine ne bo vračal ponudniku najvišje cene. V primeru,
da ponudnik najvišje cene ne bo izbran kot predkupni
upravičenec v skladu s 23. členom Zakona o kmetijskih
zemljiščih, mu bo vplačani znesek varščine brezobrestno vrnjen v petih dneh po prejetem zapisniku upravne
enote o prispelih prijavah na ponudbo. V primeru, da
ponudnik najvišje cene ne bo sprejel ponudbe za prodajo zemljišča, objavljene na pristojni upravni enoti, se
mu vplačani znesek varščine ne bo vrnil.
Objava javnega razpisa ne zavezuje prodajalca, da
bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno pogodbo za nepremičnino, ki je predmet razpisa. Prodajalec
lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do
sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedel razloge.
Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo dne 5. 3.
2018 ob 13. uri, na sedežu Sklada KZG RS, Dunajska 58, Ljubljana, lahko sodelujejo tudi ponudniki ali
njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom.
Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni.
Interesenti lahko dobijo dodatne informacije in si
ogledajo razpoložljivo dokumentacijo po predhodnem
dogovoru (tel. 01/43-41-100).
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Ob-1362/18
Javni razpis
P1 plus 2018 – Garancije Sklada za bančne kredite
s subvencijo obrestne mere
1. Izvajalec
Izvajalec javnega razpisa P1 plus 2018:
Firma: Javni sklad Republike Slovenije za
podjetništvo
Skrajšana firma: Slovenski podjetniški sklad
Sedež: 2000 Maribor, Ulica Kneza Koclja 22.
2. Pravna podlaga za izvedbo produkta
Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju: Sklad)
objavlja javni razpis na podlagi:
– Zakona o podpornem okolju za podjetništvo
(ZPOP, Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15
in 27/17),
– Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08
in spremembe),
– Ustanovitvenega akta Javnega sklada Republike
Slovenije za podjetništvo (Uradni list RS, št. 112/04,
11/07, 43/08, 71/09),
– Poslovnega in finančnega načrta Slovenskega
podjetniškega sklada za leto 2018 (sklep Vlade RS,
št. 47602-24/2017/3 z dne 12. 12. 2017),
– Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega podjetniškega sklada (22. 4. 2015 veljavni z dne 29. 7. 2015),
– Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS,
št. 44/07 – UPB 51/11, 39/13, 56/13, 27/16 in 5/17),
– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11
– UPB4 in spremembe),
– 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 (Uradni list Evropske unije L 187/1, 26. 6. 2014 in
spremembe),
– Uredbe komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. december 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list
Evropske unije L 352/1, 24. 12. 2013),
– Priglašene sheme de minimis pomoči pri Ministrstvu za finance, Mnenje o skladnosti sheme de minimis
pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT –
de minimis (št. priglasitve: M001-2399245-2015/I, z dne
9. 5. 2016),
– Programa izvajanja finančnih spodbud Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 2015–2020
(št. 3030-4/2015/8 z dne 22. 4. 2015, s spremembami),
– COSME-LGF-Counter Agreement med Evropskim investicijskim skladom (EIF) in Javnim skladom
Republike Slovenije za podjetništvo z dne 5. 11. 2015,
– Uredbe (ES) št. 45/2001 evropskega parlamenta
in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in
organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov
(Uradni list EU, L 008, 12. 1. 2001),
– Uredbe komisije (ES, EURATOM) št. 1302/2008
z dne 17. december 2008 o centralni podatkovni zbirki
o izključitvah (Uradni list Evropske unije L 344/12),
– Poslovnega načrta programa instrumentov finančnega inženiringa za mala in srednje velika podjetja
v Republiki Sloveniji za obdobje 2009–2013, ki ga je
Vlada RS sprejela na 50. redni seji, dne 22. 10. 2009,
sklep št. 30200-2/2009/5 s spremembami (v nadaljnjem
besedilu: Program PIFI),
– Letni načrt upravljanja holdinškega sklada za leto 2018, ki ga je potrdilo MGRT s soglasjem
št. 303-15/2014/164 z dne 15. 12. 2017,
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– Produkt P1 plus 2018 v obliki Javnega razpisa,
se izvaja na podlagi soglasja Ministrstva za gospodarski
razvoj in tehnologijo, št. 302-43/2017-17 z dne 29. 1.
2018.
3. Predmet produkta – Garancije Sklada za bančne
kredite s subvencijo obrestne mere
Predmet produkta so garancije Sklada za bančne
kredite s subvencijo obrestne mere, ki jih razpisuje
Sklad v sodelovanju z naslednjimi bankami:
Gorenjska Banka d.d., BKS Bank AG, Addiko Bank
d.d., Deželna Banka Slovenije d.d., Sberbank banka
d.d., Abanka d.d., Banka Intesa Sanpaolo d.d., Nova
kreditna banka Maribor d.d., Nova Ljubljanska banka
d.d., SKB banka d.d., Banka Sparkasse d.d., Hranilnica
Lon d.d. Kranj, Primorska hranilnica Vipava d.d. ter Delavska hranilnica d.d. Ljubljana.
Namen in cilji produkta
Produkt P1 plus 2018 je namenjen hitrejšemu, lažjemu in cenejšemu pridobivanju bančnih kreditov, ki
zagotavljajo rast in razvoj MSP preko novih naložb,
posodabljanja tehnološke opreme in zagotavljanja obratnega kapitala v povezavi z investicijami in razvojnim
projektom. Podjetjem je tako omogočeno konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja
ter širitev dejavnosti, izboljšanje financiranja obratnih
sredstev, povečanje dodane vrednosti na zaposlenega
ter ohranjanje in/ali ustvarjanje novih delovnih mest in
spodbujanje zasebnih vlaganj ter krepitev razvojno tehnoloških rešitev v podjetju.
Ugodnost kredita je izražena v nižji obrestni meri,
ročnosti kredita in možnosti koriščenja moratorija pri
vračilu kreditov. Garancija Sklada predstavlja povečano
možnost pridobitve kredita za tista podjetja, ki nimajo
zadostnih jamstev za zavarovanje bančnega kredita ali
za podjetja, ki želijo del svojih jamstev sprostiti za nov
investicijski ciklus.
4. Višina garancijskega in subvencijskega potenciala
Skupna višina razpisanih sredstev za izdajanje garancij je največ do 72.000.000 EUR. Od tega je predvidoma:
– 54.000.000 EUR namenjeno izdajanju garancij
za MSP 5+ (podjetja, ki so registrirana več kot 5 let do
vključno datuma vložitve vloge);
– 18.000.000 EUR namenjeno izdajanju garancij za
MLADE MSP (podjetja, ki so registrirana manj kot 5 let
do vključno datuma vložitve vloge).
Ocenjena skupna višina razpisanih sredstev za
subvencioniranje obrestne mere je 7.200.000 EUR. Od
tega je predvidoma:
– 5.400.000 EUR sredstev za subvencionirane
obrestne mere namenjeno za MSP 5+ (podjetja, ki so
registrirana več kot 5 let do vključno datuma vložitve
vloge),
– 1.800.000 EUR sredstev za subvencionirane
obrestne mere pa je namenjeno za MLADE MSP (podjetja, ki so registrirana manj kot 5 let do vključno datuma
vložitve vloge).
Tako za izdajanje garancij kot za subvencioniranje
obrestne mere velja, da se razmerje med višinama sredstev za posamezno starostno skupino podjetij (MLADI
MSP in MSP 5+) lahko spremeni glede na povpraševanje in potrebe MSP.
5. Pogoji za kandidiranje
5.1. Splošni pogoji kandidiranja
Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje
velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju MSP), ki se kot pravne ali fizične osebe,
ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane
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kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki1, zadruge in zavodi, ter socialna podjetja (so.p.)
s statusom gospodarske družbe, zadruge in zavoda, ki
so se preoblikovale po Zakonu o socialnem podjetništvu.
V okvir MSP po tem razpisu sodijo podjetja, ki
imajo vsaj 1 zaposlenega in manj kot 250 zaposlenih,
prav tako imajo letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega
43 milijonov EUR.
Kreditiranje ne bo pogojeno s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.
Podlage za pridobitev letnega prometa in bilančne
vsote so:
– za prijavne roke 15. 3., 1. 4., 15. 4. in 1. 5. 2018
izkaz poslovnega izida za leto 2016, bilanca stanja na
dan 31. 12. 2016;
– za prijavne roke od 15. 5. 2018 dalje izkaz poslovnega izida za leto 2017 in bilanca stanja na dan
31. 12. 2017;
– za podjetja, ustanovljena v letu 2018, velja, da se
zanje upoštevajo podatki na podlagi bilance stanja in
izkaza poslovnega izida, ki jo vlagatelj sestavi za obdobje od dneva ustanovitve do zadnjega dne preteklega
meseca, glede na mesec oddaje vloge na Sklad.
Podjetje mora imeti vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas2. Za izpolnjevanje osnovnega pogoja vsaj
1 zaposlenega v podjetju se število zaposlenih preverja
z izjavo o zaposlenih na zadnji dan preteklega meseca,
glede na mesec oddaje vloge na Sklad. Za potrebe tega
razpisa se upošteva kot zaposlena oseba tudi nosilec
dejavnosti pri s.p. (če je to njegova edina podlaga za
zavarovanje). V število zaposlenih se ne upoštevajo
zaposleni iz programa javnih del.
Za opredelitev MSP se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014 z dne 17. 6.
2014 in spremembe.
Opozarjamo na drugi odstavek 6. člena Priloge 1
Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014, ki govori o tem, da
se za podjetje, ki ima partnerska podjetja ali povezana
podjetja podatki, tudi glede števila zaposlenih, določijo
na podlagi računovodskih izkazov in drugih podatkov
podjetja ali na podlagi konsolidiranih računovodskih izkazov podjetja, v katerega je podjetje vključeno za namene konsolidacije, če ti obstajajo. Podatkom se prištejejo podatki za vsako partnersko podjetje.
Delitev MSP glede na starostni status:
– MSP 5+ so podjetja, ki so registrirana več kot 5 let
do vključno datuma vložitve vloge;
– MLADI MSP so podjetja, ki so registrirana do
vključno 5 let do vključno datuma vložitve vloge.
Omejitve, zaradi katerih se podjetja ne morejo prijaviti na javni razpis:
Produkt ne podpira podjetij, ki opravljajo glavno
dejavnost, razvrščeno v naslednja področja, oddelke,
skupine in razrede, skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08):
1
Samostojni podjetnik posameznik, ki vodi poslovne
knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva in predloži
letno poročilo na AJPES.
2
143. člen ZDR določa, če polni delovni čas ni določen z zakonom ali kolektivno pogodbo, se šteje za polni
delovni čas 40 ur na teden. V skladu s 67. členom Zakona
o delovnih razmerjih ima delavec, ki dela krajši delovni čas,
v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi
o starševskem dopustu, pravice iz socialnega zavarovanja,
kot če bi delal polni delovni čas. V primeru samostojnih
podjetnikov se kot zaposlena oseba po tem javnem razpisu
šteje tudi oseba, ki je nosilka dejavnosti in je zavarovana
za polni delovni čas.
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– A – Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo;
– B 05 Pridobivanje premoga;
– C 11.01 Proizvodnja žganih pijač, C 12 – Proizvodnja tobačnih izdelkov, C 20.51 Proizvodnja razstreliv,
C 25.4 Proizvodnja orožja in streliva, C 30.1. Gradnja
ladij in čolnov, C 33.15 Popravilo in vzdrževanje ladij in
čolnov, C 30.4 – Proizvodnja bojnih vozil;
– D – oskrba z električno energijo, plinom in paro;
– G 46.35 – Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki,
G 47.26 – Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tobačnimi izdelki, G 47.81 Trgovina na drobno na
stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki, G 46.39 Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki;
– R 92 – Prirejanje iger na srečo.
Produkt ne podpira projektov na področju:
– informacijske tehnologije – IT:
– raziskave, razvoj ali tehnične aplikacije, povezane z elektronskimi programi podatkov in rešitvami:
– ki podpirajo katerikoli zgoraj omenjen prepovedan sektor;
– na področju internetnih iger na srečo in
spletnih igralnic ali
– na področju pornografije;
– ki naj bi omogočila nezakonit:
– vstop v elektronske baze podatkov ali
– prenos podatkov v elektronski obliki.
– na področju bioznanosti:
– Pri zagotavljanju podpore k financiranju raziskav, razvoja ali tehničnih aplikacij, ki se nanašajo na:
– kloniranje ljudi, za raziskave ali v terapevtske
namene in
– gensko spremenjene organizme.
Produkt ne podpira podjetij v težavah, ki so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji oziroma so podjetja
v težavah v skladu z Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah
– ZPRPGDT (Uradni list RS, št. 44/07 – UPB 51/11,
39/13 in 56/13) in v skladu z 18. točko 2. člena Uredbe
651/2014/EU in spremembe.
Za podjetje se šteje, da je v težavah (2. člen
ZPRPGDT):
– v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča izguba
skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih
dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine osnovnega
kapitala, pa te izgube ni mogoče pokriti v breme prenesenega dobička, rezerv ali presežkov iz prevrednotenja;
– v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba
skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci in
je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih, dosegla
višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih
izkazih, pa te izgube ni mogoče pokriti v breme prenesenega dobička, rezerv ali presežkov iz prevrednotenja;
– če je družba iz prejšnjih alinej že postala plačilno
nesposobna ali če izpolnjuje pogoje za uvedbo postopkov v zvezi z insolventnostjo.
V primeru, da družba v težavah ne izkazuje izgube
kapitala v smislu prejšnjih alinej, lahko težavo dokazuje
z naraščajočimi izgubami, povečanimi terjatvami, zmanjševanjem prodaje, povečevanjem zalog, zmanjšanjem
izkoriščenosti proizvodnih sredstev, padanjem denarnih
tokov, naraščajočimi dolgovi, naraščajočimi stroški obresti ali zmanjševanjem vrednosti premoženja.
MSP, ki delujejo manj kot 3 leta od registracije do
vključno datuma oddaje vloge, se ne štejejo kot podjetja
v težavah v skladu z Zakonom o pomoči za reševanje
in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah, razen
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če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih,
ki urejajo finančno poslovanje podjetij.
Druge omejitve kandidiranja na javni razpis
Produkt ne podpira podjetij:
– ki bi skladno z Uredbo Komisije (EU)
št. 1407/2013, z dne 18. 12. 2013, pridobljena sredstva
namenila za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje
države ali države članice, in sicer pomoč, neposredno
povezano z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki,
povezanimi z izvozno dejavnostjo;
– imajo neporavnane davčne obveznosti do Republike Slovenije;
– podjetja, ki pridobivajo pomoč po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje;
– ki imajo neporavnane obveznosti do Sklada oziroma neporavnane obveznosti do poslovnih bank po razpisu Sklada z oznako P1, P1 TIP in P1 plus (garancije
Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere).
5.2 Osnovni pogoji kandidiranja
Podjetje mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– dosegati bonitetno oceno objavljeno na spletnem
portalu GVIN3 vsaj D2 (omejitev ne velja za vlagatelje,
ustanovljene po 1. 1. 2017 in zavode);
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– da v bilanci stanja za leto 2016 oziroma za leto
2017 izkazuje celotni kapital v obveznostih do virov
sredstev vsaj v višini 7,0 % (omejitev ne velja za vlagatelje, ustanovljene po 1. 1. 2018 in zavode);
– dosegati finančni kazalnik »finančne obveznosti/denarni tok iz poslovanja (EBITDA)« za leto 2016
oziroma za leto 2017 v vrednost 7,0 in manj (omejitev
ne velja za vlagatelje, ustanovljene po 1. 1. 2018 in
zavode);
– ohranjanje števila zaposlenih (izhodišče je število
zaposlenih delavcev na zadnji dan preteklega meseca
glede na mesec oddaje vloge) do zaključka projekta,
najkasneje do 31. 12. 2019 (za prijavne roke do vključno 1. 5. 2018) oziroma 31. 12. 2020 (za prijavne roke
po 1. 5. 2018);
– izboljšati tehnološko opremljenost in delovne pogoje podjetja z vidika povečanja prihodka in dobička
podjetja ali dodane vrednosti na zaposlenega;
– imeti zaprto finančno konstrukcijo in zagotovljeno
likvidnost (razvidno iz finančne priloge v vlogi);
– projekt mora biti realiziran v Republiki Sloveniji;
– zagotoviti porabo obratnih sredstev za krepitev
podjetniške aktivnosti v okviru obstoječih ali novih dejavnosti.

5.3 Kreditni in garancijski pogoji:
Kreditno-garancijske linije, glede na višino garancije Sklada na glavnico kredita in subvencionirano obrestno mero:
produkt/linija
A.1. Razvojne garancije in
mikrogarancije za MSP
A.2. Razvojne garancije
in mikrogarancije za
tehnološko inovativna
podjetja
A.3. Razvojne garancije in
mikrogarancije za MSP iz
dejavnosti šifre G*

% garancije

MSP 5+
obrestna mera
6 mesečni EURIBOR
+ pribitek v %

MLADI MSP
obrestna mera
% garancije
6 mesečni EURIBOR
+ pribitek v %

60 %

0,90 %

80 %

0,65 %

80 %

0,65 %

80 %

0,65 %

60 %

1,15 %

60 %

1,15 %

*Za podjetja z glavno dejavnostjo v okviru šifre dejavnosti “G – Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil”,
je določena posebna kreditno-garancijska linija A.3., pri tem pa je potrebno upoštevati nedovoljene dejavnosti v okviru
šifre dejavnosti G navedene v tč. 5.1.
Višina upravičenih stroškov projekta je opredeljena
v 6. točki tega razpisa.
Podjetje lahko kandidira za mikrogarancije – financiranje samo obratnih sredstev le v primeru, kadar je
iz poslovnega načrta podjetja razvidno, da podjetje ta
sredstva potrebuje za razvoj oziroma širitev dejavnosti
in s tem za krepitev podjetniške aktivnosti.
Kredit lahko krije do največ 80 % vrednosti upravičenih stroškov projekta. Za razliko mora podjetje zagotoviti lastna sredstva, med katera se ne vključujejo ostali
krediti. Prav tako med lastna sredstva ne spadajo viri, ki
vključujejo državno pomoč.
Strošek odobritve kredita in garancije:
Strošek odobritve kredita se določi v skladu s tarifo
banke.
Sklad ne zaračunava stroška odobritve garancije.
Zavarovanje kredita: izvede banka v skladu z njenimi pogoji poslovanja in Pogodbo o medsebojnem sodelovanju med banko in Skladom.
3
GVIN je spletni portal, ki omogoča pridobitev bonitetne ocene in celovit vpogled v položaj podjetij na slovenskem trgu in
pomaga odkriti poslovne povezave, kot so: lastništvo, vodstvo in nadzorni sveti v podjetjih.
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Zavarovanje garancije: Sklad ima v Pogodbi o medsebojnem sodelovanju z banko dogovorjeno zavarovanje svojega dela terjatve iz naslova unovčenja garancije. Banka je
pooblaščena za celotni postopek zavarovanja in postopek
izterjave neodplačanega dela glavnice in obresti kredita.
A.1. Razvojne garancije in mikrogarancije za MSP
Namen: spodbujanje podjetij za izvedbo projektov,
ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti in izboljšanje financiranja obratnih sredstev.
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Upravičeni stroški
– za razvojne garancije:
– stroški materialnih in nematerialnih investicij;
– obratna sredstva, le v kombinaciji z materialnimi in/ali nematerialnimi investicijami in lahko znašajo
največ 30 % od skupne vrednosti materialno/nematerialnih investicij oziroma maksimalno 200.000 EUR.
– za mikrogarancije:
– obratna sredstva, v skladu z navedbo v točki 6.2.

Pregled kreditno-garancijskih pogojev:
RAZVOJNE GARANCIJE
– 60 % garancija Sklada
– maksimalni znesek kredita je
1.250.000 EUR (za cestno tovorni promet
625.000 EUR)
– obrestna mera kredita:
6 mesečni EURIBOR +0,90 %
– ročnost kredita: 1,5 do 10 let
– moratorij na odplačilo glavnice kredita: do
24 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno
dobo kredita)
MLADI MSP – 80 % garancija Sklada
– maksimalni znesek kredita je
937.500 EUR (za cestno tovorni promet
468.750 EUR)
– obrestna mera kredita:
6 mesečni EURIBOR +0,65 %
– ročnost kredita: 1,5 do 10 let
– moratorij na odplačilo glavnice kredita: do
24 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno
dobo kredita)
MSP 5+

MIKROGARANCIJE
– 60 % garancija Sklada
– maksimalni znesek kredita je 100.000 EUR
za mikro in mala podjetja in 200.000 EUR za srednje
velika
– obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR
+0,90 %
– ročnost kredita: 1,5 do 5 let
– moratorij na odplačilo glavnice kredita: do
6 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo
kredita)
– 80 % garancija Sklada
– maksimalni znesek kredita je 100.000 EUR
za mikro in mala podjetja in 200.000 EUR za srednje
velika
– obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR
+0,65 %
– ročnost kredita: 1,5 do 5 let
– moratorij na odplačilo glavnice kredita: do
6 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo
kredita)

A.2. Razvojne garancije in mikrogarancije za tehnološko inovativna podjetja
Namen: spodbujanje podjetij za krepitev razvojno
tehnoloških rešitev, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja, širitev dejavnosti in izboljšanje financiranja obratnih sredstev.
Za kreditno-garancijsko linijo A.2. lahko kandidira
podjetje:
– če projekt v celoti predstavlja nakup nove tehnološke opreme ali
– če v vlogi ustrezno predstavi, zakaj je razvojno
tehnološko oziroma inovativno podjetje z vsaj enim od
spodaj navedenih pogojev:
– tekoči projekti s pričakovanimi rezultati in predstavitev ekipe, ki dela na projektu,
– patenti,
– registrirana RR dejavnost,
– razni standardi oziroma certifikati.
Upravičeni stroški
– za razvojne garancije:
– stroški materialnih in nematerialnih investicij;
– obratna sredstva, le v kombinaciji z materialnimi in/ali nematerialnimi investicijami in lahko
znašajo največ 30 % od skupne vrednosti materialno/nematerialnih investicij oziroma maksimalno
200.000 EUR.
– za mikrogarancije:
– obratna sredstva, v skladu z navedbo v točki 6.2.
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Pregled kreditno-garancijskih pogojev:
MSP 5+ in
MLADI MSP

RAZVOJNE GARANCIJE
– 80 % garancija Sklada
– maksimalni znesek kredita je
937.500 EUR (za cestno tovorni promet
468.750 EUR)
– obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR
+0,65 %
– ročnost kredita: 1,5 do 10 let
– moratorij na odplačilo glavnice kredita: do
24 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno
dobo kredita)

MIKROGARANCIJE
– 80 % garancija Sklada
– maksimalni znesek kredita je 100.000 EUR za
mikro in mala podjetja in 200.000 EUR za srednje
velika
– obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR
+0,65 %
– ročnost kredita: 1,5 do 5 let
– moratorij na odplačilo glavnice kredita: do
6 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo
kredita)

A.3. Razvojne garancije in mikrogarancije za MSP
iz dejavnosti šifre G – trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih vozil (upoštevati izvzete dejavnosti iz tč. 5.1.)
Namen: spodbujanje podjetij za izvedbo projektov,
ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti in izboljšanja financiranja obratnih sredstev.
Upravičeni stroški
– za razvojne garancije:
– stroški materialnih in nematerialnih investicij;
– obratna sredstva, le v kombinaciji z materialnimi in/ali nematerialnimi investicijami in lahko znašajo
največ 30 % od skupne vrednosti materialno/nematerialnih investicij oziroma maksimalno 200.000 EUR.
– za mikrogarancije:
– obratna sredstva, v skladu z navedbo v točki 6.2.
Pregled kreditno-garancijskih pogojev:
MSP 5+ in
MLADI MSP

RAZVOJNE GARANCIJE
– 60 % garancija Sklada
– maksimalni znesek kredita je
1.250.000 EUR (za cestno tovorni promet
625.000 EUR)
– obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR
+1,15 %
– ročnost kredita: 1,5 do 10 let
– moratorij na odplačilo glavnice kredita: do
24 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno
dobo kredita)

MIKROGARANCIJE
– 60 % garancija Sklada
– maksimalni znesek kredita je 100.000 EUR za
mikro in mala podjetja in 200.000 EUR za srednje
velika
– obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR
+1,15 %
– ročnost kredita: 1,5 do 5 let
– moratorij na odplačilo glavnice kredita: do
6 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo
kredita)

5.4 Pogoji za koriščenje kredita
Podjetje lahko koristi kredit le namensko, za dovoljene
upravičene stroške znotraj obdobja upravičenih stroškov.
Kredit se koristi namensko za poravnavo obveznosti za
materialne, nematerialne investicije ter obratna sredstva.
Refundacija oziroma povračilo že plačanih stroškov
za obratna sredstva ni dovoljena; izjemoma je s soglasjem Sklada dovoljena refundacija oziroma povračilo že
plačanih upravičenih stroškov za materialne investicije.
Garancije ni mogoče odobriti za tiste bančne kredite, ki nadomeščajo obstoječe kredite ali lizing pogodbe
vlagatelja.
6. Upravičeni stroški projekta
Garancija in subvencija obrestne mere se odobri za
dolgoročni namenski kredit. Kredit se lahko porabi za:
6.1 Investicijska vlaganja, kamor sodijo:
– materialne investicije, ki pomenijo stroške nakupa novih strojev in opreme, nakupa zemljišč4, stroške
komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč,
stroški gradnje in/ali nakupa objekta5;
4
Nakup zemljišča mora biti v neposredni povezavi z namenom celotne razvojne investicije. Upravičen strošek naložbe
v zemljišče lahko predstavlja max. 10 % višine upravičenih stroškov investicije (materialne + nematerialne investicije).
5
V primeru nakupa objektov je potrebno predložiti cenitev objekta, izdelano s strani pooblaščenega izvajalca, vsaj v letu 2015.
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– nematerialne investicije, ki pomenijo prenos tehnologije v obliki nakupa patentiranih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja.
6.2 Obratna sredstva, kamor sodijo:
– izdatki za nakup materiala in trgovskega blaga;
– izdatki za opravljene storitve;
– izdatki za plače (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in
z dela, stroški prehrane med delom).
Višina upravičenih stroškov projekta ni omejena.
Za materialne in nematerialne investicije se upoštevajo neto vrednosti (brez DDV), za obratna sredstva se
upoštevajo bruto vrednosti (z DDV). Izjema velja za
podjetja, ki niso zavezanci za DDV. Pri njih se vsi upravičeni stroški priznajo v bruto vrednosti (torej vrednost
računa z DDV).
Med upravičene stroške ne spada nakup cestno
transportnih sredstev6.
Upravičeni stroški se ne smejo nanašati na izvedbo projektov, s katerimi bi si vlagatelj krepil dejavnosti
in področja, ki so izločene skladno s točko 5.1. Splošni
pogoji kandidiranja.
Pregled upravičenih stroškov glede na kreditno-garancijsko linijo
INVESTICIJSKA VLAGANJA

OBRATNA SREDSTVA
max. 30 % materialno/ pri mikrogaranciji
kreditno-garancijska materialne/nematerialne
nakup stare opreme
nematerialne
100 % obratna
linija
investicije (nova sredstva)
investicije
sredstva
A.1.
da
ne
da
da
A.2.
da
ne
da
da
A.3.
da
ne
da
da
Upravičeni stroški morajo nastati za potrebe poslovnih procesov, ki jih vlagatelj opravlja na območju RS.
Nakup je dovoljeno izvesti le od tretjih oseb po
tržnih pogojih, pri tem pa tretja oseba ne sme biti povezana z vlagateljem s 25 % in več.
Za povezano osebo z vlagateljem se šteje lastniški
delež pravne ali fizične osebe in povezanost preko funkcije direktorja oziroma predsednika.
Kadar družinski član7 prvotnega lastnika prevzame
malo podjetje, se opusti pogoj, da se morajo sredstva
kupiti od tretjih oseb, ki niso povezane s kupcem.
Podjetje mora ohraniti predmet investicije v območju RS in v podjetju vsaj dve leti po odobritvi investicije
za isti namen. Predmet investicije torej ne sme biti prodan, oddan v najem ali lizing tretjim osebam najmanj
v obdobju dveh let po odobritvi financiranja investicijskega projekta.
Državna pomoč, po pravilu de minimis, se odobri
za upravičene stroške projekta, nastale od 1. 1. 2018
do 31. 12. 2019. Za datum nastanka stroška se šteje
nastanek dolžniško upniškega razmerja.
7. Vsebina vloge
1. Prijavni list za garancijo Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (spletni obrazec, ki ga
najdete na naslovu http://evloge.podjetniskisklad.si/),
obvezno izpolnite in posredujte v tiskani in elektronski
obliki, skladno z navodili spletnega obrazca.
2. a. Poslovni načrt s finančno prilogo,
b. Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida za leto
2016 oziroma leto 2017, oddan na AJPES. Podjetja
ustanovljena v letu 2018, morajo priložiti računovodske
Cestno transportna sredstva so vsa cestna prevozna sredstva, ki se morajo registrirati in pridobijo prometno dovoljenje.
Družinski člani; oče, mati ali njihov partner, otrok, posvojenec ali njihov partner, brat, sestra ali njihov partner, vnuki ali
njihovi partnerji.
6
7
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izkaze od dneva ustanovitve podjetja do zadnjega dne
preteklega meseca, glede na mesec oddaje vloge na
Sklad.
Predložiti je treba računovodske izkaze v obliki, ki je
bila s strani podjetja uradno oddana na AJPES (ne velja
izpis računovodskih izkazov iz spletne strani AJPES).
3. Bančni sklep o odobritvi kredita, zavarovanega
z garancijo Sklada.
4. Bonitetna dokazila morajo biti skladna z zadnjimi
objavljenimi računovodskimi izkazi – AJPES):
a. S.BON-1 za gospodarske družbe
b. S.BON-1 za samostojne podjetnike
c. S.BON-1 za zadruge
d. BON-1/Z za zavode
Za podjetja, ustanovljena v letu 2018, se predloži
BON-2.
Vlagatelj lahko za dokazilo bonitetne ocene predloži
eS.BON obrazec (spletna bonitetna informacija). Za prijavne roke do vključno 1. 5. 2018 se upošteva bonitetna
ocena na podlagi letnega poročila za leto 2016. Za prijavne roke od 15. 5. 2018 dalje se upošteva bonitetna
ocena na podlagi letnega poročila za leto 2017.
5. V primeru nakupa nepremičnin je treba predložiti
cenitev objekta s strani pooblaščenega izvajalca, izdelano vsaj v letu 2015.
Prijavni list, poslovni načrt s finančno prilogo in
pozitivni bančni sklep o odobritvi kredita niso predmet
dopolnitve vloge, zato se takšna vloga kot nepopolna
zavrže.
Priložene listine so osnova za ocenjevanje in končno izvedbo projekta. Finančna priloga se lahko v postopku obravnave vloge popravi, če so ugotovljene očitne
računske napake.
Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju od
št. 1 do št. 4 oziroma 5 in predložena v fizični obliki.
Posredovana elektronska oblika prijavnega lista in natisnjena oblika spletnega obrazca prijavnega lista morata
biti enaki. V primeru razlik med oddano natisnjeno obliko
in elektronsko obliko se bo upoštevala natisnjena oblika
prijavnega lista.
Sklad lahko od vlagatelja zahteva tudi dodatno dokumentacijo.
Če vloga ne bo popolna, bo vlagatelj pisno pozvan
k dopolnitvi vloge.
Če vloga v predvidenem roku (največ 5 dni) ne bo
dopolnjena oziroma spremenjena, se kot nepopolna
zavrže.
Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz razpisa, se kot
neustrezna zavrne.
Vsi podatki iz vloge so javni, razen tisti, ki jih vlagatelj posebej označi kot poslovno skrivnost. Kot poslovno
skrivnost lahko vlagatelj označi posamezen podatek oziroma del vloge. Poslovna skrivnost se ne more nanašati
na celotno vlogo in na podatke potrebne za oceno vloge
po merilih javnega razpisa.
8. Oddaja vlog
Vlagatelj posreduje vlogo v pisni obliki po pošti
ali neposredno na sedež Slovenskega podjetniškega
sklada. Ovojnica vloge mora biti opremljena s pripisom
»Ne odpiraj – Vloga za garancijo sklada in subvencijo
obrestne mere JR P1 plus 2018«.
Naslov za pošiljanje: Slovenski podjetniški sklad,
Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor.
Neposredna predložitev vlog na sedežu Sklada
(Ulica kneza Koclja 22, Maribor – 3. nadstropje) je možna vsak delovni dan v recepciji med 9. in 14. uro.
9. Roki za predložitev vlog
Roki za predložitev vlog so: 15. 3., 1. 4., 15. 4., 1. 5.,
15. 5., 1. 6., 15. 6., 1. 7., 1. 9., 15. 9., 1. 10., 15. 10. 2018.
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Merilo za pravočasno prispelo vlogo je poštni žig,
odtisnjen na ovojnici, ki za obravnavo na posameznem
roku ne sme biti kasnejši od datuma roka za predložitev
vlog. V primeru neposredne predložitve vloge pa datum
vpisan na potrdilu Sklada o prejemu pošiljke.
Javni razpis bo odprt do 15. 10. 2018 oziroma do
porabe sredstev. V primeru, da bodo vsa razpisana
sredstva porabljena pred 15. 10. 2018, bo Sklad objavil
zaprtje razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.
Vloge, ki bodo prispele po 15. 10. 2018 ali na roke
za predložitev vlog po objavi zaprtja javnega razpisa, se
kot prepozne zavržejo.
Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena,
v kolikor ne zadoščajo za pokrivanje celotnega planiranega sofinanciranja, opredeljenega v finančni konstrukciji
vloge, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja.
10. Datumi odpiranja vlog
Odpiranje se bo izvedlo v roku treh delovnih dni od
navedenega roka za predložitev vlog.
Odpiranje vlog ni javno.
11. Rok izdaje garancije: garancije Sklada se bodo
izdajale do vključno 1. 12. 2019.
12. Merila za izbor končnih upravičencev
Vse formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale
pogoje za kandidiranje in bodo skladne z namenom javnega razpisa, bo ocenila komisija za dodelitev sredstev
na osnovi naslednjih meril:
Zaposleni podjetja, lastna sredstva za izvedbo projekta, dinamika rasti čistih prihodkov od prodaje, povečanje dodane vrednosti na zaposlenega, višina kreditnih sredstev, namenjenih financiranju obratnih sredstev
v primerjavi s čistimi prihodki od prodaje, neposredna
prodaja izven trga RS, namen projekta, tržna naravnanost, vpliv projekta na okolje, status podjetja.
Podrobno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije (Poglavje III. Merila
za izbor končnih prejemnikov).
Komisija za dodelitev sredstev, za vse popolne in
ustrezne vloge, ki izpolnjujejo kreditne pogoje in po
oceni meril dosegajo vsaj 50 točk od možnih 100 točk,
poda predlog direktorici Sklada za odobritev oziroma
neodobritev vloge.
Komisija Sklada lahko predlaga neodobritev vloge
v primeru nedoseganja ciljev prijaviteljev v okviru že
podprtih projektov v preteklih petih letih oziroma, če oceni, da je izpostavljenost do projektov iz preteklih podprtih
instrumentov previsoka.
V primeru, da je za odobrene vloge potrebnih več
finančnih sredstev kot jih predvideva javni razpis, imajo
pri odobritvi prednost tisti vlagatelji, ki dosežejo večje
število točk. V primeru istega števila točk imajo prednost vloge, ki so pridobile več točk pri merilih z vrstnim
redom: dinamiki rasti čistih prihodkov od prodaje, neposredna prodaja izven trga RS/čisti prihodki od prodaje in
povečanje dodane vrednosti na zaposlenega.
Direktorica Sklada sprejme končno odločitev s sklepom o odobritvi oziroma sklepom o neodobritvi vloge.
13. Obveščanje o izboru in podpis pogodbe
Komisija za dodelitev sredstev bo obravnavala popolne in ustrezne vloge.
Sektor finančnih spodbud Sklada bo, najkasneje
v roku 45 dni od roka za odpiranje vlog, posredoval vlagateljem sklep o odobritvi ali neodobritvi vloge.
Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in
bodo objavljeni na spletni strani Sklada.
Zoper sklep o odobritvi oziroma neodobritvi garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere Sklada je možno sprožiti upravni spor na Upravno sodišče
Republike Slovenije.
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Na podlagi pozitivnega sklepa o izdaji garancije
Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere
bo Sklad s podjetjem podpisal pogodbo o izdaji garancije, podjetje pa bo z banko podpisalo kreditno pogodbo
in uredilo zavarovanje kredita.
14. Razpoložljivost razpisne dokumentacije in kontakti za dodatne informacije
Razpisna dokumentacija vsebuje: navodila, besedilo javnega razpisa, merila za izbor upravičencev, vzorec
prijavnega lista, vzorec pogodbe o odobritvi garancije za
bančni kredit s subvencijo obrestne mere.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki
na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada in na
spletni strani www.podjetniskisklad.si.
Vse ostale informacije dobite na tel. 02/234-12-74,
02/234-12-88,
02/234-12-42,
02/234-12-59
in
02/234-12-64 ali na e-pošti bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.
15. Viri financiranja
Vir sredstev je holdinški sklad Programa instrumentov finančnega inženiringa za mala in srednje velika podjetja v Republiki Sloveniji – PIFI za obdobje
2009–2013.
Financiranje je bilo mogoče zaradi jamstva v okviru COSME in Evropskega sklada za strateške naložbe
(»EFSI«), ustanovljenega v okviru investicijskega načrta za Evropo. Namen EFSI je podpora financiranju in
implementaciji produktivnih naložb v Evropski uniji in
zagotoviti boljši dostop do financiranja.
16. »De minimis« in ostale zahteve
Predmet produkta tega javnega razpisa ima status državne pomoči de minimis skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 ter na
podlagi mnenja o skladnosti sheme de minimis pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT –
de minimis«, podane s strani Ministrstva za finance,
Sektor za spremljanje državne pomoči (št. priglasitve
M001-2399245-2015/I) z dne 9. 5. 2016. Šteje se, da
je pomoč de minimis, ne glede na datum plačila podjetju, dodeljena takrat, ko se dodeli zakonska pravica do
njenega prejema.
Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju
– končnemu prejemniku na podlagi pravila de minimis,
ne sme presegati 200.000 EUR v kateremkoli obdobju
treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči. Za prvo leto se upošteva leto odobritve pomoči.
Omenjeni znesek se zniža na vrednost 100.000 EUR za
podjetja, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem
prevozu, ne sme pa se uporabljati za nabavo vozil za
cestni prevoz tovora.
V skladu s 5. členom Uredbe komisije (EU)
št. 1407/2013 z dne 18. december 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri
pomoči de minimis (Uradni list Evropske unije L 352/1)
se pomoč de minimis lahko kumulira s pomočjo de minimis do zgornje dovoljene meje (200.000 EUR oziroma
100.000 EUR za podjetja, ki delujejo v komercialnem
cestnem tovornem prometu), ne sme pa se kumulirati
z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški
ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja
intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, določen za posebne okoliščine vsakega primera v uredbi o skupnih
izjemah ali sklepu Komisije. Pomoč de minimis, ki ni
dodeljena za določene upravičene stroške ali je navedenim stroškom ni mogoče pripisati, se lahko kumulira
z drugo državno pomočjo, dodeljeno na podlagi uredbe
o skupinskih izjemah ali sklepa Komisije.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Bruto ekvivalent nepovratnih sredstev je izračunan
na podlagi referenčne obrestne mere, ki velja ob dodelitvi pomoči.
Vlagatelji katerih vloge bodo v postopku ocenjevanja ocenjene pozitivno bodo morali:
– hraniti vso dokumentacijo v zvezi s projektom
v skladu z veljavnimi predpisi, vendar najmanj 7 let od
datuma prenehanja garancije, za potrebe prihodnjih preverjanj. Pred iztekom tega datuma je lahko ta rok podaljšan zakonsko ali pa ga lahko podaljša Sklad;
– zagotoviti dostop do celotne dokumentacije v zvezi s projektom vsem organom, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega
razpisa;
– pri izvajanju projekta zadostiti naslednjim ciljem:
– učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska
učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin);
– okoljska učinkovitost (uporaba najboljših tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in
tveganj, zmanjšanje količin odpadkov, ločeno zbiranje
odpadkov);
– trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza);
– zmanjšanje vplivov na okolje (izdelava poročil
o vplivih na okolje oziroma strokovnih ocen vplivov na
okolje za posege, kjer je to potrebno).
Skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 se
upošteva definicija enotnega podjetja. Enotno podjetje
je definirano kot vsa podjetja, ki so med seboj najmanj
v enem od naslednjih razmerij:
– eno podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;
– eno podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati
večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega
organa drugega podjetja;
– pogodba med podjetjema ali določba v njuni družbeni pogodbi ali statutu, daje pravico enemu podjetju, da
izvršuje prevladujoč vpliv na drugo podjetje;
– eno podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega
podjetja, na podlagi dogovora, samo nadzoruje večino
glasovalnih pravic;
– podjetja, ki so v katerem koli razmerju, iz prejšnjih
alinej, preko enega ali več drugih podjetij, so prav tako
»enotno« podjetje.
Slovenski podjetniški sklad
Št. 6316-1/2018-8
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Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, Ljubljana, na podlagi
38. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti
(Uradni list RS, št. 22/06 – UPB1, 61/06 – ZDru-1,
112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A), 4. člena Pravilnika
o koncesiji za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 48/03, 20/14,
56/16 in 69/17), Sklepa o javnem razpisu za podelitev
koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnih programov v letu
2018, št. 410-38/2017/20 z dne 26. 1. 2018, objavlja
javni razpis
za financiranje koncesioniranih raziskovalnih
programov
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v
nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je predlog izbora prijav in financiranje izvajanja kon-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
cesioniranih raziskovalnih programov na podlagi koncesije, ki jo podeli minister, pristojen za znanost.
3. Subjekti javnega razpisa: javni razpis je namenjen raziskovalnim organizacijam, ki nimajo statusa javne raziskovalne organizacije (v nadaljnjem besedilu: RO
s koncesijo) in izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti (v nadaljnjem
besedilu: ZRRD), Pravilnikom o koncesiji za izvajanje
javne službe na področju raziskovalne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: pravilnik o koncesiji) in Pravilnikom
o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list
RS, št. 52/16 in 79/17; v nadaljnjem besedilu: pravilnik
o postopkih).
4. Vrste prijav in okvirni razrez sredstev javnega
razpisa
4.1. Nadaljevanje financiranja obstoječega raziskovalnega programa
RO s koncesijo, ki izvaja raziskovalni program, katerega obdobje financiranja se izteče 31. 12. 2018, lahko
na javni razpis odda prijavo za nadaljevanje financiranja
obstoječega raziskovalnega programa (tip prijave »Nadaljevanje obstoječega programa«), in sicer za obseg
sproščenih sredstev raziskovalnega programa v letu
2018.
S Sklepom o javnem razpisu za podelitev koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne
dejavnosti v obliki raziskovalnih programov v letu 2018,
št. 410-38/2017/20 z dne 26. 1. 2018 (v nadaljnjem
besedilu: sklep MIZŠ), je opredeljen obseg sproščenih
sredstev koncesioniranih raziskovalnih programov v letu
2018, ki znaša okvirno 1.080.000 EUR, ter okvirni razrez sproščenih sredstev po vedah (izražen v odstotkih),
kot sledi:
Veda
Naravoslovje
Tehnika
Medicina
Biotehnika
Družboslovje
Humanistika
Skupaj (vse vede)

Raziskovalni programi RO
s koncesijo – sproščena
sredstva v letu 2018 (v %)
0
1
80
6
7
6
100

4.2. Preoblikovanje raziskovalnih programov
RO s koncesijo lahko s prijavo na javni razpis (tip
prijave »Nova prijava – preoblikovanje«) predlaga preoblikovanje raziskovalnih programov, tako da raziskovalni
program oziroma programe:
– priključi h kateremu od drugih raziskovalnih programov (združitev raziskovalnih programov) ali
– razdeli na dva ali več novih raziskovalnih programov (razdružitev raziskovalnega programa) ali
– preoblikuje na drug način.
Preoblikovanje raziskovalnih programov je možno
tudi v primeru, da raziskovalni program, ki je predmet
preoblikovanja, poleg RO s koncesijo izvaja tudi javna raziskovalna organizacija (javni raziskovalni zavod
oziroma univerza ali samostojni visokošolski zavodi, ki
jo/ga je ustanovila Republika Slovenija; v nadaljnjem
besedilu: JRO).
RO s koncesijo mora v skladu z drugim odstavkom
66. člena pravilnika o postopkih pri oddaji prijave za
preoblikovanje raziskovalnega programa oziroma programov upoštevati minimalni letni obseg financiranja
programske skupine.
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V primeru izbora prijave preoblikovanega raziskovalnega programa, katere predmet je združitev raziskovalnih programov, financiranje raziskovalnih programov, ki
so predmet združitve, preneha. V primeru zavrnitve prijave
preoblikovanega raziskovalnega programa, katere predmet je združitev raziskovalnih programov, se financiranje
raziskovalnih programov nadaljuje do izteka obdobja financiranja raziskovalnih programov.
V primeru izbora vseh prijav preoblikovanega raziskovalnega programa/programov, katerih predmet je razdružitev raziskovalnega programa/programov, financiranje raziskovalnega programa/programov pred preoblikovanjem preneha. V primeru zavrnitve ene ali več prijav
preoblikovanega raziskovalnega programa/programov, ki
so predmet razdružitve, se financiranje raziskovalnega
programa/programov nadaljuje do izteka obdobja financiranja raziskovalnega programa/programov.
Če se obdobje financiranja raziskovalnega programa,
ki je predmet preoblikovanja, izteče v letu 2018, se izbrane
prijave financira ne glede na eno ali več zavrnjenih prijav,
ki so predmet preoblikovanja.
4.3. Nov raziskovalni program
4.3.1. Nov raziskovalni program na področju medicinskih ved – dodatna sredstva – usmeritve ministrstva,
pristojnega za znanost
V skladu z Usmeritvami Ministrstva za izobraževanje,
znanost in šport Republike Slovenije za financiranje novih
raziskovalnih programov – javni razpis in javni poziv v letu
2018, št. 410-38/2017/19 z dne 26. 1. 2018 in Popravkom Usmeritev Ministrstva za izobraževanje, znanost in
šport Republike Slovenije za financiranje novih raziskovalnih programov – javni razpis in javni poziv v letu 2018
(št. 410-38/2017/19 z dne 26. 1. 2018), št. 410-38/2017/21
z dne 1. 2. 2018 (v nadaljnjem besedilu: usmeritve MIZŠ)
in sklepom MIZŠ, se na področjih medicinskih ved ustanovita okvirno dva nova raziskovalna programa (tip prijave
»Nova prijava«), pri katerih je prijavitelj na javni razpis RO
s koncesijo, kot izvajalec raziskovalnega programa pa
mora sodelovati najmanj ena JRO. Prijavo novega raziskovalnega programa (tip prijave »Nova prijava«) s področij
medicinskih ved na javni razpis odda RO s koncesijo, JRO
pa podpiše izjavo iz 13.3. točke javnega razpisa.
Letni obseg financiranja novega raziskovalnega programa na področjih medicinskih ved znaša največ 2,5 FTE
cenovne kategorije A, kar mora prijavitelj upoštevati pri navedbi v 9. točki prijave na javni razpis. RO s koncesijo se
dodeli okvirno 2/3, JRO pa 1/3 sredstev, kar mora prijavitelj
upoštevati pri navedbi v 10. točki prijave na javni razpis.
Če bo prijavitelj v prijavi na javni razpis navedel letni
obseg financiranja novega raziskovalnega programa višji
od 2,5 FTE cenovne kategorije A, se prijava zavrne.
4.3.2. Nov raziskovalni program – sproščena sredstva
v letu 2018
V postopku izbora prijav se bodo v skladu s sklepom
MIZŠ prijave novih raziskovalnih programov (tip prijave
»Nova prijava«) obravnavale po vedah skupaj s prijavami
iz 4.1. točke javnega razpisa (tip prijave »Nadaljevanje
obstoječega programa«), upoštevajoč postopek določitve
obsega financiranja raziskovalnih programov, ki je opredeljen v pravilniku o postopkih, obseg sproščenih sredstev koncesioniranih raziskovalnih programov v letu 2018,
okvirni razrez sproščenih sredstev po vedah iz 4.1. točke
javnega razpisa in skupno oceno prijave.
Prijave novih raziskovalnih programov iz prejšnjega
odstavka se bodo obravnavale v obsegu raziskovalnih ur,
navedenih v prijavi, ki ne sme biti manjši od minimalnega
obsega, določenega v drugem odstavku 66. člena pravilnika o postopkih.
Obseg sproščenih sredstev koncesioniranih raziskovalnih programov v letu 2018 ne omogoča izbora prijave
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novega raziskovalnega programa na področjih naravoslovja, tehnike in humanistike.
4.3.3. Nov raziskovalni program RO, ki še nima raziskovalnega programa
Raziskovalna organizacija (v nadaljnjem besedilu:
RO), ki nima statusa JRO in še nima raziskovalnega programa, lahko prijavi nov raziskovalni program le, če ob
prijavi agencija tej RO sofinancira najmanj en raziskovalni projekt, pri čemer se bilateralni projekt iz šestega
odstavka 4. člena pravilnika o postopkih ne šteje za raziskovalni projekt.
5. Pogoji
5.1. Pogoji za vodjo raziskovalnega programa
Pogoji za vodjo raziskovalnega programa so določeni v ZRRD, pravilniku o postopkih, Pravilniku o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 53/16; v nadaljnjem besedilu: pravilnik o kriterijih za vodjo projekta) in
konkretizirani v Metodologiji ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017 – uradno prečiščeno besedilo, št. 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017,
št. 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018 in št. 6319-2/2013-41
z dne 1. 2. 2018 (v nadaljnjem besedilu: metodologija).
Vodja raziskovalnega programa mora, v skladu s pravilnikom o kriterijih za vodjo projekta in metodologijo (poglavje A. SPLOŠNO, točka III. Kvantitativni vstopni pogoji
za mentorje, vodje raziskovalnih projektov in programov),
izpolnjevati v nadaljevanju navedene pogoje, ki so določeni
z minimalnimi vrednostmi posameznih parametrov.
Predlagani vodja raziskovalnega programa mora izpolnjevati naslednje kvantitativne vstopne pogoje:
– dosegati minimalno 100 točk iz znanstvenih objav
v zadnjih petih letih. Vsaj ena objava mora biti v kategoriji
1. A, B, C oziroma za družboslovje in humanistiko lahko
tudi v 2. A ali 3. A, B.
– A1/2 ≥ 400 ali A' ≥ 200 ali A« ≥ 50 ali osnovni pogoj. Osnovni pogoj za vodje raziskovalnih programov je:
A1 ≥ A1 minimalni, CI ≥ CI minimalni in A3 ≥ A3 minimalni.
V tabelah so za vede in posamezna področja navedeni pogoji za A1 minimalni in CI minimalni. Področje je navedeno takrat, kadar predstavlja izjemo in je zanj določen
drugačen pogoj kot za celotno vedo. Za področja, ki niso
navedena, veljajo pogoji za vedo.
– Ocena A1 – A1 minimalni je naslednji:
Veda/področje
A1 minimalni
Naravoslovje, Tehnika, Medicina,
0,5
Biotehnika, Družboslovje, Arheologija,
Geografija
Humanistika, Pravo, Narodno vprašanje
1
– Čisti citati CI – Minimalno število čistih citatov, CI
minimalni, je naslednje (če področje ni navedeno v tabeli, se zanj uporablja vrednost, ki je določena za vedo):
Veda/področje
CI minimalni
Humanistika, Pravo, Narodno vprašanje
1
Družboslovje, Arheologija, Geografija
5
Rudarstvo in geotehnologija, Geodezija,
15
Promet, Vodarstvo, Psihologija, Šport
Tehnika, Biotehnika, Matematika,
50
Geologija
Medicina, Biologija, Računsko intenzivne
100
metode in aplikacije, Kemijsko
inženirstvo, Energetika, Materiali
Naravoslovje, Mikrobiologija in
200
imunologija, Biotehnologija
Vodje raziskovalnih programov morajo izpolnjevati
pogoj, da imajo A’ več kot 0 (velja za vse vede).
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Agencija bo za izračun kvantitativne ocene A1 pridobila oziroma uporabila podatke, ki bodo vpisani v bazah
SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
5.2. Sestava programske skupine ob prijavi
Programsko skupino sestavljajo vodja in najmanj
trije raziskovalci z doktoratom znanosti (skupaj z vodjo
najmanj štirje raziskovalci z doktoratom) iz ene ali več
RO s koncesijo oziroma JRO, člani programske skupine
so lahko tudi strokovni in tehniški sodelavci. Če se program izvaja na več RO s koncesijo oziroma JRO, mora
biti v RO v programski skupini najmanj en raziskovalec
z doktoratom.
Programsko skupino vodi vodja, ki je lahko vodja
le ene programske skupine. Člani programske skupine
so lahko vključeni v en sam raziskovalni program. Raziskovalci ter strokovni in tehniški sodelavci morajo biti
zaposleni v RO, ki izvaja raziskovalni program. V programski skupini lahko sodelujejo tudi mladi raziskovalci,
doktorandi in vodje podoktorskih projektov, ki so financirani iz drugih virov in so zaposleni v RO, ter upokojeni
raziskovalci.
5.3. Sestava programske skupine ob podpisu pogodbe in med izvajanjem raziskovalnega programa
Programska skupina, ki izvaja raziskovalni program, mora izpolnjevati vsaj enega od naslednjih kvantitativnih pogojev, kar velja za vse vede:
– dve tretjini raziskovalcev (vključno z vodjo raziskovalnega programa) mora izpolnjevati pogoj A' ≥ 25
ali A'' > 0;
– tri četrtine raziskovalcev (vključno z vodjo raziskovalnega programa) mora izpolnjevati pogoj A1/2 ≥ 25.
5.4. Obremenitev članov programske skupine
Vodja raziskovalnega programa in člani programske
skupine morajo za izvajanje raziskovalnega programa
imeti proste kapacitete glede efektivnih ur raziskovalnega dela (največja dopustna kapaciteta za polni delovni
čas je 1700 efektivnih ur raziskovalnega dela na leto ali
1 FTE) in biti zaposleni v RO, ki izvaja raziskovalni program, razen upokojenih raziskovalcev.
Vodja raziskovalnega programa mora imeti najmanj
0,1 FTE oziroma 170 efektivnih ur raziskovalnega dela
na leto, razen direktorjev javnih raziskovalnih zavodov
(v nadaljnjem besedilu: direktorji JRZ), ki na raziskovalnem programu lahko sodelujejo z 0 FTE. Član programske skupine (razen mladih raziskovalcev, doktorandov,
financiranih iz drugih virov, upokojenih raziskovalcev,
vodij podoktorskih projektov in direktorjev JRZ, ki na
raziskovalnem programu lahko sodelujejo z 0 FTE) mora
imeti najmanj 0,01 FTE oziroma 17 efektivnih ur raziskovalnega dela na leto.
Število oziroma delež strokovnih in tehniških sodelavcev, ki sodelujejo pri izvajanju raziskovalnega programa, mora biti v skladu 23. členom Uredbe o normativih
in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti financirane iz Proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 13/11, 56/12, 15/14, 103/15
in 27/17).
5.5. Dodatni pogoji za nov raziskovalni program
Predlagani člani programske skupine novega raziskovalnega programa (tip prijave »Nova prijava«) morajo v zadnjih petih letih pred objavo javnega razpisa
oziroma javnega poziva pridobiti minimalen obseg sredstev pri izvajanju raziskovalnih projektov, ki jih financira
agencija. Prijava novega raziskovalnega programa se
uvrsti v ocenjevanje le, če so člani nove programske
skupine v zadnjih petih letih (upošteva se pet koledarskih let pred letom objave poziva oziroma razpisa, tj.
v obdobju 2013–2017) dosegli minimalni obseg sredstev

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
v povprečju najmanj 0,5 FTE letno, preračunano v sredstva cenovne kategorije A. Med sredstva, pridobljena
na razpisih agencije za raziskovalne projekte, štejejo
sredstva, pridobljena v okviru prijavitelja in izvajalcev
novega raziskovalnega programa. Kot sredstva agencije za izvajanje raziskovalnega projekta se upoštevajo
sredstva, preračunana iz raziskovalnih ur iz PRU obrazcev raziskovalnih projektov, ki jih je imel posamezni
član predlagane nove programske skupine znotraj RO,
navedenih v 10. točki prijave.
V prvem letu financiranja novega raziskovalnega
programa se sestava programske skupine, navedena
v prijavi na javni razpis, ne more spreminjati.
5.6. Izpolnjevanje pogojev
Vodja raziskovalnega programa mora izpolnjevati
pogoje iz 5.1. točke javnega razpisa, ki so določeni za
vedo oziroma primarno raziskovalno področje, ki ga prijavitelj navede v prijavi na javni razpis.
Pogoji iz 5.1. točke in prvega odstavka 5.2. točke
javnega razpisa morajo biti izpolnjeni na dan zaključka
javnega razpisa. V nasprotnem primeru se prijava zavrne s sklepom direktorja agencije.
Pogoji iz drugega odstavka 5.2. točke javnega razpisa morajo biti izpolnjeni ob podpisu pogodbe za financiranje izbranega raziskovalnega programa in tudi med
izvajanjem raziskovalnega programa.
Izpolnjevanje pogoja sestave programske skupine
iz 5.3. točke javnega razpisa agencija preveri ob podpisu pogodbe za financiranje izbranega raziskovalnega
programa, pri čemer upošteva sestavo programske skupine, ki jo prijavitelj navede v prijavi na javni razpis. Če
programska skupina ne izpolnjuje pogojev iz 5.3. točke
javnega razpisa, se pogodba ne podpiše.
Pogoji iz 5. 3. in 5.4. točke javnega razpisa morajo
biti izpolnjeni tudi med izvajanjem raziskovalnega programa.
Prijava novega raziskovalnega programa RO
s koncesijo, ki ne izpolnjuje pogoja iz prvega odstavka 5.5. točke javnega razpisa, se ne uvrsti v ocenjevalni postopek in se na predlog Znanstvenega sveta
agencije (v nadaljnjem besedilu: ZSA) zavrne z odločbo
ministra, pristojnega za znanost.
6. Elementi ocenjevanja prijav
6.1. Kriteriji, kazalniki in merila za ocenjevanje prijav
Evalvacijski pogoji, kriteriji, kazalniki, merila za
ocenjevanje in metoda ocenjevanja prijav raziskovalnih programov so definirani v pravilniku o postopkih in
konkretizirani v metodologiji (v poglavjih A. Splošno in
H. Raziskovalni programi, točka III. Elementi ocenjevanja prijav).
Kriteriji za ocenjevanje raziskovalnih programov so:
– Znanstvena odličnost raziskovalcev,
– Relevantnost dosežkov raziskovalcev,
– Sposobnost delovanja in vitalnost skupine raziskovalcev,
– Znanstvena, tehnološka oziroma inovacijska
odličnost,
– Potencialni vpliv zaradi razvoja, razširjanja in uporabe pričakovanih rezultatov raziskav.
Kazalniki za ocenjevanje prijav so:
a) Za ocenjevanje programskih skupin po kriteriju
Znanstvene odličnosti raziskovalcev se uporabljajo naslednji kazalniki:
– Izjemni dosežki (kazalnik 1.3.);
– Statusna in mednarodna odličnost (kazalnik 1.6.);
– Sodelovanje pri mednarodnih projektih ali delih
mednarodnih projektov (kazalnik 1.8.).
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b) Za ocenjevanje programskih skupin po kriteriju
Relevantnosti dosežkov raziskovalcev se uporabljajo
naslednji kazalniki:
– Izkazani relevantni dosežki na področju gospodarstva, družbenih ali kulturnih dejavnosti (kazalnik 2.2.);
– Pretok mladih doktorjev znanosti (kazalnik 2.3.);
– Razširjanje rezultatov raziskav in varovanje intelektualne lastnine (kazalnik 2.4.).
c) Za ocenjevanje programskih skupin po kriteriju
Sposobnosti delovanja in vitalnosti skupine raziskovalcev se uporabljajo naslednji kazalniki:
– Struktura skupine raziskovalcev (vodja, izkušeni
in mlajši raziskovalci) (kazalnik 3.1.);
– Razpoložljivost opreme (kazalnik 3.2.);
– Vpetost v projekte (kazalnik 3.3.).
d) Za ocenjevanje kakovosti prijav po kriteriju Znanstvene, tehnološke oziroma inovacijske odličnosti se
uporabljajo naslednji kazalniki:
– Ustreznost naslavljanja pomembnih raziskovalnih
izzivov (kazalnik 4.1.);
– Jasnost koncepta, vključno z interdisciplinarnim
vidikom, in ustreznost ciljev (kazalnik 4.3.);
– Izvirnost zamisli (kazalnik 4.4.).
e) Za ocenjevanje po kriteriju Potencialnega vpliva zaradi razvoja, razširjanja in uporabe pričakovanih
rezultatov raziskav se uporabljata naslednja kazalnika:
– Potencialni vpliv na razvoj na področju gospodarstva, družbenih in kulturnih dejavnosti (kazalnik 5.1.);
– Pomen za razvoj znanosti oziroma stroke (kazalnik 5.4.).
6.2. Kriteriji, kazalniki in merila za določitev obsega
financiranja – za prijave iz 4.1. in 4.2. točke
Kriterija in kazalniki, ki se upoštevajo pri vrednotenju programskih skupin za določitev obsega financiranja raziskovalnih programov, ter postopek vrednotenja
programskih skupin, ki ga izvede agencija, so določeni
v 67. členu pravilnika o postopkih.
Vrednotenje programskih skupin se izvede za vse
raziskovalne programe, ki se izvajajo v letu 2018, razen
za prijave novih raziskovalnih programov iz 4.3. točke
javnega razpisa.
Kriterija za vrednotenje programskih skupin sta:
– znanstvena odličnost raziskovalcev (v nadaljnjem
besedilu: znanstveni kriterij);
– relevantnost dosežkov raziskovalcev (v nadaljnjem besedilu: relevančni kriterij).
Za ocenjevanje po znanstvenem kriteriju se uporabljata naslednja kazalnika:
– Skupna ocena raziskovalnega programa (kazalnik 1.9.);
– Sredstva, pridobljena od agencije za izvajanje
raziskovalnih projektov (kazalnik 1.10.).
Za ocenjevanje po relevančnem kriteriju se uporablja naslednji kazalnik:
– Sredstva iz drugih virov (ocena A3) (kazalnik 2.1.).
Sredstva, ki se spremljajo s kazalnikoma 1.10. in
2.1., se vrednotijo relativno glede na sredstva za financiranje posamezne programske skupine. Sredstva iz
drugih virov, upoštevana nominalno, se vrednotijo s tremi merili ločeno glede na vir, in sicer:
– sredstva iz projektov za gospodarstvo – GOSP;
– sredstva iz projektov EU in drugih mednarodnih
projektov – MED;
– sredstva, pridobljena iz državnega oziroma občinskih proračunov in drugih javnih virov – MIN.
Merila za vrednotenje kazalnikov in vrednosti meril
so konkretizirani v metodologiji (poglavje H. Raziskovalni programi, podpoglavji IV. Vrednotenje programskih
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skupin za povečanje financiranja raziskovalnih programov in VI. Vrednotenje programskih skupin za določitev
letnega obsega financiranja raziskovalnih programov
v ocenjevalnem postopku prijav na javni poziv in javni
razpis).
Pri vrednotenju programskih skupin, razen za kazalnik 1.9. Skupna ocena raziskovalnega programa, bo
agencija upoštevala sredstva iz drugih virov za obdobje
zadnjih pet let (2013–2017), vključno s podatki, pridobljenimi od raziskovalnih organizacij na podlagi poziva
v letu 2018 za posredovanje podatkov o vpetosti članov
programskih skupin – Sredstva iz drugih virov. Pri kazalniku 1.10. se kot sredstva agencije za izvajanje raziskovalnega projekta upošteva sredstva, preračunana iz
raziskovalnih ur iz PRU obrazcev raziskovalnih projektov, ki jih je imel posamezni član programske skupine
znotraj RO, ki izvaja raziskovalni program.
Rezultat vrednotenja programskih skupin so ocene
raziskovalnih programov (A, B, C) ter podatek o možnem letnem obsegu finančnih sredstev oziroma povečanju ali zmanjšanju obsega financiranja raziskovalnega
programa.
7. Izbor prijav
Ocenjevanje prijav in določitev obsega financiranja raziskovalnih programov, predlaganih za podelitev
koncesije, bo agencija izvedla na način in po postopkih,
ki so določeni v pravilniku o postopkih, javnem razpisu
in metodologiji, pri čemer bo upoštevala tudi usmeritve
MIZŠ.
7.1. Ocenjevanje prijav
Vsako prijavo raziskovalnega programa ocenita
najmanj dva tuja recenzenta. Recenzent prijavo ocenjuje po posameznih kriterijih ocenjevanja, navedenih
v 6.1. točki javnega razpisa, tako da izpolni ocenjevalni
obrazec, ki vsebuje številčne ocene po zgoraj navedenih
kriterijih iz 76. člena pravilnika o postopkih.
Recenzent k številčni oceni (pri posameznem kriteriju ocenjevanja prijav dodeli oceno na polovico točke
natančno) za vsak posamezen kriterij poda tudi opisno
oceno, v kateri navede razloge za dodeljeno oceno.
Recenzenta uskladita svoji mnenji glede ocene posamezne prijave raziskovalnega programa. Oceno prijave
uskladita tako, da za vsak posamezen kriterij podata
usklajene številčne in opisne ocene, seštevek teh ocen
pa predstavlja skupno oceno prijave.
Če agencija v predpisanem roku ne pridobi usklajene ocene recenzentov, Občasno strokovno telo za
ocenjevanje raziskovalnih programov določi tretjega recenzenta. Skupna ocena prijave je v tem primeru povprečje bližnjih dveh ocen recenzentov. Če je ena od treh
ocen enaka povprečju vseh treh ocen, ta ocena velja kot
skupna ocena prijave.
V postopek za določitev obsega financiranja oziroma izbora prijav, ki ga izvede ZSA, se lahko uvrsti prijava raziskovalnega programa, ki v postopku ocenjevanja
prijav doseže skupno oceno višjo od 14,0 točk. Prijava,
ki v postopku ocenjevanja ne doseže skupne ocene
višje od 14,0 točk, se na predlog ZSA zavrne z odločbo
ministra, pristojnega za znanost.
7.2. Določitev obsega financiranja – sproščena
sredstva
Skupno financiranje raziskovalnih programov znotraj RO s koncesijo se praviloma ne spreminja.
Na podlagi rezultatov vrednotenja programskih skupin ZSA za raziskovalne programe RO s koncesijo, ki
imajo več kot en raziskovalni program, oblikuje skupno
lestvico raziskovalnih programov, v okviru katere razvrsti
prijave raziskovalnih programov v tri skupine, in sicer:
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– v prvi skupini so raziskovalni programi, ki imajo
najmanj eno oceno A pri znanstvenem in najmanj eno
oceno A pri relevančnem kriteriju;
– v drugi skupini so raziskovalni programi, ki imajo
najmanj eno oceno A pri znanstvenem ali najmanj eno
oceno A pri relevančnem kriteriju;
– v tretji skupini so raziskovalni programi, ki nimajo nobene ocene A pri znanstvenem in relevančnem
kriteriju.
ZSA v postopku za določitev obsega financiranja
za raziskovalne programe posamezne RO s koncesijo
najprej ugotovi obseg sredstev raziskovalnih programov,
ki so v postopku ocenjevanja (sproščena sredstva), pri
čemer ZSA upošteva tudi rezultate Javnega poziva za
oddajo prijav za povečanje financiranja raziskovalnih
programov, objavljenega na spletnih straneh agencije
dne 12. 2. 2018.
Na predlog ZSA se obseg financiranja raziskovalnim programom iz prve in druge skupine skupne lestvice določi v okviru sproščenih sredstev raziskovalnega
programa v letu 2018.
Na predlog ZSA se obseg financiranja raziskovalnih
programov iz tretje skupine skupne lestvice zmanjša za
najmanj tri odstotke in največ 20 odstotkov. Če je razlika do povprečne vrednosti merila pri kazalniku 1.10.
iz tretjega odstavka 67. člena pravilnika o postopkih
manjša, se obseg raziskovalnega programa zmanjša
za to razliko. Če bi se na ta način obseg raziskovalnega
programa zmanjšal pod minimalni obseg financiranja iz
66. člena pravilnika o postopkih, ZSA predlaga financiranje v minimalnem obsegu. Enako velja za edino prijavo
raziskovalnega programa RO s koncesijo, ki nima nobene ocene A pri znanstvenem in relevančnem kriteriju.
Raziskovalne programe tistih RO s koncesijo, ki
imajo po eno prijavo raziskovalnega programa, ZSA
razvrsti po vedah, in sicer po padajočem vrstnem redu
skupne ocene prijave.
ZSA nato sprejme predlog sklepa o izboru prijav
(v nadaljnjem besedilu: sklep ZSA po prvem koraku),
s katerim pri posameznem raziskovalnem programu,
ki ga predlaga v izbor za financiranje, določi tudi letni
obseg programa v efektivnih urah raziskovalnega dela.
Pri določitvi obsega financiranja novih raziskovalnih programov iz 4.3.2. točke javnega razpisa, ki se obravnavajo skupaj s prijavami iz 4.1. točke javnega razpisa,
ZSA upošteva obseg sproščenih sredstev, okvirni razrez
sredstev po vedah iz sklepa MIZŠ in 4.1. točke javnega
razpisa ter skupno oceno prijave. Prijave iz 4.3.2. javnega razpisa točke ZSA obravnava v obsegu raziskovalnih
ur, navedenih v prijavi, pri čemer upošteva razpoložljiva sredstva. Prijave, za katere ni dovolj razpoložljivih
sredstev, se zavrnejo z odločbo ministra, pristojnega
za znanost.
S 74. členom pravilnika o postopkih je opredeljen postopek določitve obsega raziskovanih programov
v drugem koraku, ki predstavlja prerazporeditev sredstev znotraj RO.
Če na podlagi sklepa ZSA po prvem koraku na RO
ostanejo nerazporejena sredstva in ima RO več kot en
raziskovalni program, agencija o tem obvesti prijavitelja
in ostale izvajalce zavrnjenega ali zmanjšanega raziskovalnega programa. Agencija pozove RO, da v roku, ki ni
krajši od desetih delovnih dni od dneva oddaje poziva,
agenciji sporoči, na katere druge raziskovalne programe
RO, ki jih je mogoče povečati, predlaga prerazporeditev
sredstev. Če RO predloga prerazporeditve sredstev ne
pošlje pravočasno, ni več upravičena do teh sredstev.
Agencija s pozivom pošlje tudi seznam raziskovalnih
programov RO, ki jih je mogoče povečati, in maksimalni
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obseg povečanja za posamezni raziskovalni program.
Agencija o nerazporejenih sredstvih ne obvešča tiste
RO, ki nima raziskovalnega programa, ki ga je mogoče
povečati, oziroma ima le en raziskovalni program, ki ga
je mogoče povečati.
Pravočasne predloge RO o prerazporeditvi sredstev zaradi zmanjšanja obsega financiranja ali zavrnjenih prijav raziskovalnih programov obravnava ZSA
in sprejme predlog sklepa o prerazporeditvi sredstev
(v nadaljnjem besedilu: sklep ZSA po drugem koraku).
Če raziskovalni program izvaja več RO, povečan
obseg financiranja raziskovalnega programa velja za
celotno obdobje izvajanja raziskovalnega programa in
ga izvajalci raziskovalnega programa ne morejo prerazporejati iz ene v drugo RO.
7.3. Določitev obsega financiranja – dodatna sredstva – usmeritve MIZŠ
Pri določitvi letnega obsega financiranja novega
raziskovalnega programa RO s koncesijo na področju
medicinskih ved iz 4.3.1. točke javnega razpisa ZSA
upošteva obseg iz 9. točke prijave na javni razpis, ki
za RO s koncesijo znaša okvirno 1,67 FTE cenovne
kategorije A (skupaj z JRO največ 2,5 FTE cenovne
kategorije A).
7.4. Izbor prijav novih raziskovalnih programov –
dodatna sredstva – usmeritve MIZŠ
Prijave novih raziskovalnih programov na področjih
medicinskih ved iz 4.3.1. točke javnega razpisa se izberejo na podlagi usmeritev MIZŠ, skupne ocene prijave
po padajočem vrstnem ter razpoložljivih sredstev iz drugega odstavka 9. točke javnega razpisa.
V skladu s 3. točko usmeritev MIZŠ se spodbuja
prijave novih raziskovalnih programov, katerih predlagani vodja je prvi doktorat znanosti pridobil najmanj 7 in
največ 12 let pred letom objave javnega razpisa, pri čemer se upošteva leto zagovora doktorata (2006–2011).
V primeru enakih skupnih ocen prijav ima prednost pri
izbiri raziskovalni program, katerega predlagani vodja
je prvi doktorat znanosti pridobil v navedenem obdobju. V primeru enakih skupnih ocen prijav in pridobitve
prvega doktorata znanosti predlaganega vodje v navedenem obdobju, ima prednost pri izbiri prijava novega
raziskovalnega programa, ki ima najvišje število točk pri
kriteriju Znanstvena odličnost raziskovalcev iz 76. člena
pravilnika o postopkih.
ZSA sprejme predlog sklepa o izboru prijav novih
raziskovalnih programov, s katerim pri posameznem
raziskovalnem programu, ki ga predlaga v izbor za financiranje, določi tudi letni obseg programa v efektivnih
urah raziskovalnega dela.
8. Podelitev koncesije za izvajanje raziskovalnega
programa: minister, pristojen za znanost, na predlog sklepa ZSA po prvem koraku in sklepa ZSA po drugem koraku izda odločbe o podelitvi koncesije za izvajanje javne
službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnih programov oziroma odločbe o zavrnitvi prijave.
9. Okvirna višina sredstev javnega razpisa za financiranje koncesioniranih raziskovalnih programov in
način plačila koncesionarja
Okvirni letni obseg sredstev za realizacijo 4.1. točke
javnega razpisa znaša 1.080.000 EUR.
Okvirni letni obseg sredstev za realizacijo 4.3.1. točke javnega razpisa znaša 85.000 EUR za vsakega od
dveh novih raziskovalnih programov RO s koncesijo na
področjih medicinskih ved (skupaj 170.000 EUR).
Javni razpis bo realiziran v skladu s proračunskimi
možnostmi.
Okvirni letni obseg sredstev iz prvega odstavka te
točke se za realizacijo javnega razpisa poveča za obseg

Št.

9 / 16. 2. 2018 /

Stran

sredstev raziskovalnih programov, ki se jim financiranje v skladu s pogodbo o financiranju raziskovalnega
programa ne izteče v letu 2018 in so predmet odobrenih preoblikovanih raziskovalnih programov ter za obseg povečanja financiranja raziskovalnih programov na
podlagi rezultatov Javnega poziva za oddajo prijav za
povečanje financiranja raziskovalnih programov, objavljenega na spletnih straneh agencije dne 12. 2. 2018.
Koncesionar bo za izvajanje koncesionirane raziskovalne dejavnosti plačan v skladu s sklenjeno koncesijsko pogodbo, na podlagi odločbe o podelitvi koncesije. Koncesijsko pogodbo bo s koncesionarjem sklenila
agencija.
10. Obdobje in začetek trajanja koncesije: izbrane
koncesionirane raziskovalne programe bo agencija financirala za obdobje šestih let. Predvideni začetek oziroma nadaljevanje financiranja izbranih koncesioniranih
raziskovalnih programov je 1. 1. 2019.
11. Razpisna dokumentacija in pravne podlage za
izvedbo javnega razpisa
Razpisna dokumentacija in pravne podlage:
– Obrazec ARRS-RPROG-JP-Prijava/2018: Prijavna vloga;
– Obrazec ARRS-RPROG-JP-Prijava/2018-A: Razporeditev raziskovalnih ur v programski skupini prijavitelja;
– Obrazec ARRS-RPROG-JP-Prijava/2018-B: Razporeditev raziskovalnih ur v programski skupini izvajalca
raziskovalnega programa;
– Ocenjevalni list;
– Vzorec izjave prijavitelja in izvajalcev raziskovalnega programa;
– Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB1, 61/06 – ZDru-1, 112/07,
9/11 in 57/12 – ZPOP-1A);
– Usmeritve Ministrstva za izobraževanje, znanost
in šport Republike Slovenije za financiranje novih raziskovalnih programov – javni razpis in javni poziv v letu
2018, št. 410-38/2017/19 z dne 26. 1. 2018;
– Popravek Usmeritev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije za financiranje
novih raziskovalnih programov – javni razpis in javni poziv v letu 2018 (št. 410-38/2017/19 z dne 26. 1. 2018),
št. 410-38/2017/21 z dne 1. 2. 2018;
– Pravilnik o koncesiji za izvajanje javne službe
na področju raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS,
št. 48/03, 20/14, 56/16 in 69/17);
– Pravilnik o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti
(Uradni list RS, št. 52/16 in 79/17);
– Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja
pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list
RS, št. 53/16);
– Sklep o javnem razpisu za podelitev koncesije
za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnega programa v letu 2018,
št. 410-38/2017/20 z dne 26. 1. 2018;
– Metodologija ocenjevanja prijav za razpise, št. št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017 – uradno prečiščeno besedilo, št. 6319-2/2013-39 z dne
11. 12. 2017; št. 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018 in
št. 6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018.
Navedeni dokumenti so sestavni del razpisne dokumentacije in so objavljeni na spletnih straneh agencije.
12. Prijava na javni razpis
Če se raziskovalni program izvaja na različnih RO
s koncesijo in JRO, je prijavitelj (matična raziskovalna
organizacija) na javni razpis tista RO s koncesijo, pri
kateri je ob podpisu pogodbe o izvajanju in financiranju
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raziskovalnega programa zaposlen vodja raziskovalnega programa, ostale JRO in/ali RO s koncesijo pa
odda/jo prijavo v skladu s 13.3. točko javnega razpisa.
Prijava na javni razpis (Obrazec Prijavna vloga
ARRS-RPROG-JP-Prijava/2018) mora biti izpolnjena
v slovenskem in angleškem jeziku.
Vsebina 18., 19., 21., 22., 23, 24., 25., 26., 27., 28.
in 32. točke Prijavne vloge se hkrati šteje kot zaključno
poročilo.
12.1. Tip prijave »Nadaljevanje obstoječega programa«
Pri prijavi za nadaljevanje financiranja raziskovalnega programa, ki se mu financiranje izteče v letu 2018 (tip
prijave »Nadaljevanje obstoječega programa«), mora
biti obvezno priložen sporazum, sklenjen med vsemi
izvajalci, ki v letu 2018 izvajajo raziskovalni program.
S sporazumom se za nadaljnje obdobje financiranja
določi razporeditev vseh sproščenih raziskovalnih ur
v letu 2018. Če sporazum ne bo priložen k prijavni vlogi
oziroma ga prijavitelj ne bo predložil v roku za dopolnitev
prijave, bo agencija prijavo za nadaljevanje financiranja
raziskovalnega programa s sklepom zavrgla.
Sklenjen sporazum prijavitelj priloži kot priponko
k prijavi.
12.2. Tip prijave »Nova prijava«
Sporazum med izvajalci novega raziskovalnega programa (tip prijave »Nova prijava«), navedenimi
v 10. točki prijavne vloge, ni potreben.
12.3. Tip prijave »Nova prijava – preoblikovanje«
V primeru prijave za preoblikovanje raziskovalnega
programa oziroma programov (tip prijave »Nova prijava – preoblikovanje«) mora prijavitelj o svoji nameri do
15. 3. 2018 obvestiti agencijo, da mu lahko pravočasno
omogoči pripravo prijave v elektronski obliki. Agencija
v roku treh delovnih dni prijavitelju sporoči obseg letnih raziskovalnih ur, če gre za združitev raziskovalnih
programov, katerih cenovna kategorija ni enaka, da ga
prijavitelj navede v 9. točki Prijavne vloge.
K prijavi preoblikovanega/ih raziskovalnega/ih programa/ov mora biti obvezno priložen sporazum, sklenjen
med vsemi izvajalci, ki v letu 2018 izvajajo raziskovalni/e
program/e, ki je/so vključen/i v preoblikovanje. S sporazumom se uredi način preoblikovanja in razporeditev raziskovalnih ur za celoten obseg v preoblikovanje vključenih
programov. Če sporazum ne bo priložen k prijavni vlogi
oziroma ga prijavitelj ne bo predložil v roku za dopolnitev
prijave, bo agencija prijavo oziroma prijave za preoblikovanje raziskovalnih programov s sklepom zavrgla.
Sklenjen sporazum prijavitelj priloži kot priponko
k prijavi.
12.4. Izpolnjevanje prijave na spletnem portalu
agencije eObrazci
Prijavni obrazec se izpolnjuje na spletnem portalu
agencije eObrazci (v nadaljnjem besedilu: spletni portal).
Spletni portal lahko uporabljajo raziskovalci, vpisani
v evidence agencije, skrbniki spletnega portala prijavitelja, zastopniki prijavitelja, pooblaščenci zastopnikov
prijavitelja in dodatni uporabniki. Prijava na spletni portal
je možna na dva načina:
– z digitalnim potrdilom (SIGEN-CA, SIGOV-CA,
NLB-CA, POSTArCA ali HALCOM-CA),
– z uporabniškim imenom in geslom (raziskovalci
lahko geslo za prijavo pridobijo sami s spletnega portala, ostalim uporabnikom geslo dodeli skrbnik eObrazcev
prijavitelja ali agencija).
13. Oddaja prijav – način, oblika in rok
Prijavo na javni razpis se lahko odda v obliki določeni v točki 13.1. (elektronska prijava s kvalificiranim

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
digitalnim podpisom), ali na način, določen v točki 13.2.
(v elektronski obliki brez kvalificiranega digitalnega podpisa in tiskana prijava).
V primeru prijave raziskovalnega programa, ki ga
izvaja le prijavitelj, se prijava odda v skladu s 13.1. in
13.2. točko javnega razpisa.
V primeru prijave raziskovalnega programa, ki ga
poleg prijavitelja izvaja/jo tudi JRO ali druge RO s koncesijo, se pri oddaji prijave upošteva tudi postopek, ki je
opredeljen v 13.3. točki javnega razpisa.
Prijaviteljem svetujemo, da prijav ne oddajajo zadnji
dan razpisnega roka, ker lahko pride do preobremenjenosti strežnika.
13.1. Oddaja prijave s kvalificiranim digitalnim podpisom
Prijava se izpolni in odda na obrazcu Prijavna vloga ARRS-RPROG-JP-Prijava/2018/ na spletnem portalu
agencije eObrazci. Oddana prijava je popolna, če je
opremljena z obema digitalnima podpisoma (zastopnik
oziroma pooblaščena oseba prijavitelja in vodja raziskovalnega programa).
Prijave morajo biti oddane do vključno 4. 4. 2018
do 14. ure. Prijava z digitalnim podpisom se šteje za
pravočasno, če je izpolnjena in opremljena z obema
digitalnima podpisoma na spletnem portalu agencije
eObrazci do vključno 4. 4. 2018 do 14. ure.
13.2. Oddaja prijave brez kvalificiranega digitalnega
podpisa
V primeru, ko prijavitelj (zastopnik oziroma pooblaščena oseba prijavitelja) in/ali vodja raziskovalnega
programa nimata digitalnega podpisa, se prijava izpolni
in odda v elektronski obliki kot digitalno nepodpisana
na spletnem portalu agencije eObrazci (obrazec Prijavne vloge ARRS-RPROG-JP-Prijava/2018/) in v tiskani
obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom
zastopnika oziroma pooblaščene osebe prijavitelja in
vodje raziskovalnega programa ter žigom prijavitelja.
Obe obliki prijave, elektronska brez digitalnega podpisa in tiskana, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.
Tiskano prijavo je treba dostaviti v zaprti ovojnici
z oznako »Ne odpiraj – Prijava – Razpis za programe«
ter z nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov: Javna
agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije,
Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
Prijava brez digitalnega podpisa se šteje za pravočasno, če je izpolnjena na spletnem portalu agencije
eObrazci do vključno 4. 4. 2018 do 14. ure in v tiskani
obliki prispe v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije prav tako do
vključno 4. 4. 2018 do 14. ure. Kot pravočasna se šteje
tudi prijava, oddana priporočeno na pošto v Sloveniji do
vključno 4. 4. 2018 do 14. ure (upošteva se poštni žig).
13.3. Oddaja prijave za izvajalce raziskovalnega
programa
V primeru prijave raziskovalnega programa, ki ga
poleg prijavitelja RO s koncesijo izvaja/jo tudi JRO ali
druge RO s koncesijo, mora prijavitelj oddati tudi izpolnjeno in žigosano izjavo z lastnoročnimi podpisi zastopnikov oziroma pooblaščenih oseb vseh izvajalcev
raziskovalnega programa, navedenih v 10. točki prijave.
Izjava mora z oznako »Javni poziv/razpis za raziskovalne programe – izjava« prispeti v glavno pisarno agencije ali biti oddana priporočeno na pošto v Sloveniji, na
naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS,
Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, do vključno 4. 4.
2018 do 14. ure (upošteva se poštni žig).
13.4. Popolnost prijave
Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanih obrazcih in v predpisani obliki (točka 13.1. – elektronska; točka 13.2. – elektronska in tiskana) ter vsebuje
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vse zahtevane podatke, priloge (sporazum med izvajalci
raziskovalnega programa oziroma programov pri tipih
prijave iz točke 12.1. in 12.3.) in izjavo iz 13.3. točke,
kot določa javni razpis.
14. Datum odpiranja prijav
Komisija za odpiranje prijav bo z odpiranjem začela
v petek, 6. 4. 2018, ob 10. uri, na sedežu Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, pri čemer bo odprla vse
v roku dostavljene in pravilno označene prijave.
Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo
s spremnim dopisom neodprte vrnjene prijaviteljem. Če
z ovojnice ne bo mogoče razbrati prijavitelja, bo komisija
prijavo odprla.
Nepopolne prijave bodo obravnavane skladno
s pravilnikom o koncesiji.
15. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru prijav: prijavitelji bodo o rezultatih izbora prijav obveščeni z vročitvijo odločbe ministra, pristojnega za znanost, predvidoma v decembru 2018.
16. Kraj, čas in osebe, pri katerih lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni
strani agencije (http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/).
Informacije v zvezi z javnim razpisom lahko pridobite na spletnih straneh agencije http://www.arrs.gov.si
oziroma na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana,
vsak delovni dan med 9. in 12. uro.
Kontaktne osebe: Silvia Bodanec (tel. 01/400-59-34),
Ernesta Mlakar (tel. 01/400-59-74) in Ana Jakopin
(tel. 01/400-59-31).
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
Št. 9001-3/2018-DI/3
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Na podlagi 50., 51. in 53. člena Pravil obveznega
zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 –
prečiščeno besedilo, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05,
86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11,
49/12, 106/12, 99/13 – ZSVarPre-C, 25/14 in 85/14,
v nadaljevanju: Pravila), 4. člena Splošnega dogovora
za pogodbeno leto 2018, Finančnega načrta Zavoda za
zdravstveno zavarovanje Slovenije za leto 2018 (v nadaljevanju: Zavod) in Sklepa o planu in izvedbi javnega
razpisa za izbiro organizatorjev skupinske obnovitvene
rehabilitacije v letu 2018 objavlja Zavod
javni razpis
za izbiro organizatorjev skupinske obnovitvene
rehabilitacije v letu 2018
I. Predmet in namen javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izbira organizatorjev
(v nadaljevanju tudi vlagateljev) skupinske obnovitvene
rehabilitacije:
– za zavarovane osebe s paraplegijo;
– za zavarovane osebe s paralizo;
– za zavarovane osebe z multiplo sklerozo;
– za zavarovane osebe z mišičnimi in živčno-mišičnimi boleznimi;
– za zavarovane osebe in otroke s cerebralno paralizo;
– za zavarovane osebe z najtežjo obliko generalizirane psoriaze;
– za otroke z juvenilnim revmatoidnim artritisom,
sladkorno boleznijo in fenilketonurijo;
– za otroke s celiakijo.
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Namen javnega razpisa je, da se zavarovancem
omogoči sofinanciranje skupinske obnovitvene rehabilitacije.
II. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na tem razpisu lahko sodelujejo vsi vlagatelji, ki so
registrirani v skladu z Zakonom o društvih.
Za pravice iz 50. in 51. člena Pravil mora biti vlagatelj reprezentativna invalidska organizacija, ki ji je
priznan ta status v skladu z zakonom, ki ureja invalidske
organizacije, in je hkrati interesno združenje po medicinski diagnozi iz 50. oziroma 51. člena Pravil, za katero
organizira skupinsko rehabilitacijo oziroma skupinsko
usposabljanje (prvi odstavek 53. člena Pravil).
Če za posamezno medicinsko diagnozo iz 50. ali
51. člena Pravil reprezentativna invalidska organizacija
iz prejšnjega odstavka ne obstaja ali se ne prijavi na
javni razpis Zavoda za izbiro organizatorjev pravic iz
prejšnjega odstavka, je lahko vlagatelj za izbiro organizatorja humanitarna organizacija za kronične bolnike
za posamezno medicinsko diagnozo, ki ji je priznan ta
status v skladu z zakonom, ki ureja humanitarne organizacije, in je hkrati interesno združenje za kronično bolezen iz 50. oziroma 51. člena Pravil, za katero organizira
skupinsko rehabilitacijo oziroma skupinsko usposabljanje (drugi odstavek 53. člena Pravil).
III. Višina sredstev, ki so na razpolago in obdobje,
v katerem morajo biti porabljena: višina sredstev za
sofinanciranje programa skupinske obnovitvene rehabilitacije znaša v letu 2018 3.395.854,20 EUR. Sredstva
morajo biti porabljena do 31. 12. 2018.
IV. Merila, ki bodo uporabljena pri ocenjevanju vlog
in izbiri organizatorjev:
1. Zagotovitev višjega števila udeležencev glede na
planirano število ob določenih sredstvih: 0–2 točki. Po
tem merilu se bo vrednotilo število udeležencev, ki jim bo
izbrani vlagatelj omogočil koriščenje skupinske obnovitvene rehabilitacije. Največje možno število točk je dve.
Število udeležencev
do 30 % glede na plan Zavoda
od 31 % do 70 % glede na plan Zavoda
71 % in več glede na plan Zavoda

Število točk
0
1
2

2. Zagotovitev programa rehabilitacije, ki bo celovit
in bo vključeval optimalni delež fizikalne terapije in aktivnosti za socialno vključenost: 0–3 točke.
Po tem merilu se bo vrednotilo število in pogostost
storitev fizikalne terapije, ki jih bo izbrani vlagatelj omogočil uporabnikom skupinske obnovitvene rehabilitacije.
Največje možno število točk je tri.
Pogostost fizioterapije
5 krat v 7 dneh
6 krat v 7 dneh
7 krat v 7 dneh

Število točk
1
2
3

3. Predložitev priporočila ustreznih klinik, inštitutov
ali drugih zdravstvenih zavodov, oziroma priznanih strokovnjakov s področja medicine, da je vlagatelj primeren
za organizacijo skupinske obnovitvene rehabilitacije. Po
tem merilu bo vlagatelj, ki bo priložil vsaj eno priporočilo, pridobil eno točko. Več priporočil ne prinaša večjega
števila točk.
Priloženo priporočilo
da
ne

Število točk
1
0

V primeru, da zberejo vlagatelji enako število točk
ali da vlagatelj ponudi večje število udeležencev, kot
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je predvideno, se program razdeli po sorazmerni strukturi števila prijavljenih udeležencev.
V. Splošni pogoji:
1. Zavarovanim osebam se mora zagotavljati pravice v skladu z določili Zakona o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju in z določili Pravil obveznega
zdravstvenega zavarovanja.
2. Izbira udeležencev skupinske obnovitvene rehabilitacije ne bo pogojevana s članstvom v društvu.
3. Udeleženci skupinske obnovitvene rehabilitacije
morajo biti izbrani izključno s triažo.
4. Organizator mora v postopki izbire zavarovancev
imeti ustanovljeno komisijo za pritožbe.
5. Za udeležbo na skupinski obnovitveni rehabilitaciji organizator ne sme zahtevati napotnice ali delovnega
naloga izbranega osebnega zdravnika.
6. Organizator mora zagotoviti ustrezno vodenje, ki
ga strokovno izvaja ustrezna klinika ali inštitut ali drug
zdravstveni zavod.
7. Vlagatelj, ki kandidira za organiziranje skupinske
obnovitvene rehabilitacije, mora izpolnjevati zahteve za
organizacijo skupinske obnovitvene rehabilitacije:
a) zagotoviti izvajanje skupinske obnovitvene rehabilitacije z namenom ohranjanja ali izboljšanja telesne
zmogljivosti, pridobivanje socialnih in življenjskih veščin
b) zagotoviti izvajanje individualne in skupinske
obravnave, ki ima za cilj utrjevanje zavesti o pomembnosti neodvisnega življenja in kompleksno bio-psihosocialno rehabilitacijo oseb
c) zagotoviti skupinsko obnovitveno rehabilitacijo
v okolju brez gibalnih ovir, opremljenem s potrebno negovalno opremo, kot so npr. stropna dvigala, električne
postelje, prilagojene sanitarije in z namensko zdravstveno opremo
d) zagotoviti prvi zdravniški pregled, ki vključuje
oceno bolnikovih funkcijskih sposobnosti ob prihodu na
skupinsko obnovitveno rehabilitacijo, fizioterapevtsko
testiranje in dokumentiranje, individualno in skupinsko
baleneofizikalno terapijo in kontrolni zdravniški pregled
z odpustnim pismom oziroma oceno bolnikovih funkcijskih sposobnosti ob odpustu
e) zagotoviti asistirane vaje, skupinske vaje, aktivno
vadbo, različne vrste protibolečinskih terapij, izvajanje
tehnik psihofizične relaksacije
f) zagotoviti ustrezni strokovni kader, ki ga sestavljajo zdravniki, fizioterapevti, medicinske sestre, bolniške negovalke in ostalo pomožno osebje
g) zagotoviti poleg odobrenih osebnih spremljevalcev tudi 24-urno dežurno službo
h) zagotoviti strokovna predavanja za udeležence
skupinske obnovitvene rehabilitacije in njihove spremljevalce, kako ohranjevati zdravje z ustreznimi vajami
v domačem okolju, kako izbirati ustrezne ortopedske in
tehnične pripomočke, kako prilagajati pogoje bivanja na
domu, kako spoznavati sprožilce bolezni in kako se jim
izogniti, kaj lahko oseba sama naredi na področju prehrane, psihične stabilnosti, o sodelovanju in vključevanju
v socialno okolje.
Vlagatelj, ki kandidira za organiziranje skupinske
obnovitvene rehabilitacije za otroke s cerebralno paralizo, presnovnimi motnjami ali celiakijo, bo poleg zgoraj
navedenih pogojev zagotovil tudi:
i) da bo osnovna vsebina programa za otroke s cerebralno paralizo zajemala timsko diagnostično obravnavo, vsakodnevne individualne obravnave pri razvojnem nevrofizio-terapevtu oziroma strokovnjaku druge
specialnosti, skupinske psihosocialne obravnave in družabne aktivnosti, sprostitvene in rekreativne dejavnosti
za otroke in starše, šolo za starše – usposabljanje za
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»koterapevtsko« delo z otrokom doma, s pomočjo vaj,
demonstracij, predavanja in pogovori o cerebralni paralizi, otrokovem razvoju, igri, komunikaciji, negi – s pomočjo strokovnega tima ter zunanjih sodelavcev, organiziral
učne delavnice za otroke o možnostih nadaljnjega šolanja in izbiri poklica
j) da bodo strokovne programe za otroke s cerebralno paralizo pripravili vodje strokovnih timov izhajajoč
iz slovenske doktrine rehabilitacije otrok s cerebralno
paralizo ter večletnih izkušenj izvajanja zdravstveno-terapevtskih kolonij
k) da bo osnovna vsebina programa za otroke
s presnovnimi motnjami omogočila vaje o vodenju bolezni (odvzem krvi, delo z aparatom za merjenje sladkorja
v krvi, določitev krvnega sladkorja), predavanje zdravnika, medicinske sestre o pomenu inzulina v človeškem
telesu, prebavi in presnovi hranil, o kroničnih zapletih
bolezni, o pravilni aplikaciji inzulina, o pomenu higiene,
nege nog ...
l) različne proste aktivnosti skozi katere se otroci
učijo samostojnosti pri oblačenju, hranjenju, osebni higieni in drugih vsakodnevnih opravilih
m) v okviru programa skupinske obnovitvene rehabilitacije za otroke s celiakijo vzgojitelje, ki poznajo
bolezen in obvladajo brezglutensko dieto
n) za starejše udeležence (šolarje, dijake) s celiakijo »šolo celiakije« z zaključnim testom.
VI. Rok za predložitev vlog in način predložitve vlog
Vloge morajo biti oddane osebno ali priporočeno po
pošti na naslov Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1507 Ljubljana, vložišče,
soba št. 51, osebno najkasneje do 5. 3. 2018 do 12. ure
ali priporočeno po pošti najkasneje do 5. 3. 2018.
Vloge za dodelitev sredstev morajo biti dostavljene
v zaprti ovojnici tako, da je pri odpiranju vlog možno preveriti, da so zaprte tako, kot so bile predane, na spodaj
navedeni naslov tako, da je na ovojnici napisano:
– v desnem spodnjem kotu naziv in naslov: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva
cesta 24, 1507 Ljubljana;
– v levem spodnjem kotu, vidno označeno: »Ne
odpiraj – Vloga za javni razpis skupinska obnovitvena
rehabilitacija 2018«;
– v levem zgornjem kotu: naziv in naslov pošiljatelja.
Vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo
vlog nosijo organizatorji sami. Zavod v nobenem primeru ni odgovoren za te stroške, ne glede na potek in izid
postopka. Če vloga ne bo označena na navedeni način,
Zavod ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno
izgubo takšne vloge ali njeno prezgodnje odpiranje.
VII. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev
Javno odpiranje vlog bo v sredo, 7. 3. 2018, ob
9. uri, na sedežu Zavoda, sejna soba 231, II. nadstropje.
Na odpiranju se preveri pravočasnost, ustrezna
označenost ovojnic in formalna popolnost prispelih
vlog.
Nepravočasne in nepravilno označene vloge bodo
izločene in po končanem postopku odpiranja vlog neodprte vrnjene vlagateljem.
Vlagatelji s formalno nepopolno vlogo bodo pozvani k dopolnitvi. Rok za dopolnitev vloge je 2 delovna
dneva od prejema poziva za dopolnitev. Zavod poziva
k dopolnitvi vloge izključno po elektronski pošti tako, da
se zagotovi potrdilo ali drug listinski dokaz o prejemu.
Vlagatelj v dopolnitvi ne sme spreminjati vsebine
same vloge, temveč lahko vlogo dopolni samo z manjkajočim dokumentom oziroma odpravi drugo formalno
pomanjkljivost.
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Vloga, ki jo prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu
z razpisno dokumentacijo in pozivom za dopolnitev, bo
zavržena.
Zavod ne bo priznal sposobnosti vlagatelju, ki ne
bo na način iz tega razpisa in razpisne dokumentacije
dokazal, da izpolnjuje pogoje (pogoje za kandidiranje in
splošne pogoje). Zavod takšne vloge ne bo ocenjeval,
temveč jo bo zavrnil.
Obravnavajo in ocenjujejo se vse pravočasne, formalno popolne in ustrezne vloge.
VIII. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa s sklepom Upravnega odbora Zavoda obveščeni najpozneje
v 45 dneh po izteku roka za predložitev vlog.
Zavod bo izbrane organizatorje pozval, da sklenejo
z Zavodom pogodbo za sofinanciranje skupinske obnovitvene rehabilitacije za leto 2018.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po
podpisu pogodbe o sofinanciranju, Zavod lahko odstopi
od pogodbe o sofinanciranju, pri čemer je organizator
dolžan vrniti vsa že prejeta sredstva skupaj z zakonskimi
zamudnimi obrestmi od dneva prejema do dneva vračila.
IX. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od
dneva te objave do izteka roka za predložitev vlog dosegljiva na spletni strani http://www/zzzs.si ali pa jo v tem
roku zainteresirani lahko dvignejo na sedežu Zavoda,
Miklošičeva cesta 24, Ljubljana, v pritličju, vložišče, soba
št. 51, vsak delovni dan Zavoda v času uradnih ur.
X. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Za dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo ali s pripravo vloge za dodelitev sredstev, lahko
potencialni vlagatelj pošlje Zavodu pisni zahtevek za
dodatno pojasnilo najkasneje do 28. 2. 2018.
Vlagatelj naslovi zahtevek za dodatno pojasnilo
na elektronski naslov: darja.kusar@zzzs.si, s pripisom:
»Pojasnila – Javni razpis – Skupinska obnovitvena rehabilitacija 2018«.
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Št. 9001-3/2018-DI/5

Ob-1386/18

Na podlagi 52. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 – prečiščeno besedilo, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06,
90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12,
106/12, 99/13 – ZSVarPre-C, 25/14 in 85/14, v nadaljevanju: Pravila), 4. člena Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2018, Finančnega načrta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, v nadaljevanju: Zavod
in Sklepa o planu in izvedbi javnega razpisa za izbiro
organizatorjev zdravstvenih letovanj otrok in šolarjev
v letu 2018, objavlja Zavod
javni razpis
za izbiro organizatorjev zdravstvenih letovanj otrok
in šolarjev v letu 2018
I. Predmet in namen javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izbira organizatorjev
zdravstvenih letovanj otrok in šolarjev v organizirani in
strokovno vodeni zdravstveni koloniji za otroke, ki so bili
večkrat hospitalizirani ali pogosteje bolni.
Javni razpis se izvaja z namenom sofinanciranja
zdravstvenega letovanja otrok in šolarjev.
II. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na tem razpisu lahko sodelujejo vsi vlagatelji, ki so
registrirani kot pravne osebe ter imajo za opravljanje te
dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.
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Zavod ne bo izbral organizatorja:
– pri katerem so bile v zadnjih petih letih ugotovljene hujše nepravilnosti ali če je za izvedbo letovanja
pooblastil osebo, ki je takšnega organizatorja zastopala
v preteklosti;
– pri katerem so bile v zadnjih petih letih ugotovljene nepravilnosti v zvezi z organizacijo zdravstvenega
letovanja.
Šteje se, da vlagatelj iz prejšnjih dveh alinej ne
izpolnjuje pogojev za kandidiranje na tem razpisu, če
ima neporavnane obveznosti do ZZZS iz preteklih razpisov za organiziranje zdravstvenega letovanja otrok in
šolarjev.
III. Višina sredstev, ki so na razpolago in obdobje,
v katerem morajo biti porabljena: višina sredstev za
sofinanciranje zdravstvenega letovanja otrok in šolarjev
znaša v letu 2018 1.729.144,80 EUR. Sredstva, dodeljena s tem javnim razpisom, morajo biti porabljena do
31. 12. 2018.
IV. Merila, s pomočjo katerih se med vlagatelji, ki
izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev: so po
naslednjem vrstnem redu:
– bodo zagotovili nižji prispevek staršev;
– bodo zagotovili zdravstveno letovanje na morju;
– bodo zagotovili zdravstveno letovanje za enak
obseg sredstev za večje število otrok in šolarjev, določenih v Sklepu o planu zdravstvenega letovanja otrok
in šolarjev za leto 2018 in izvedbi javnega razpisa za
izbiro organizatorjev zdravstvenega letovanja otrok in
šolarjev v letu 2018.
V. Splošni pogoji:
1. Zavarovanim osebam bodo zagotovljene pravice
v skladu z določili Zakona o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju in z določili Pravil obveznega
zdravstvenega zavarovanja.
2. Zdravstveno letovanje otrok in šolarjev ne bo
krajše od 7 dni.
3. Izbor otrok in šolarjev bodo opravili osebni zdravniki otroškega in šolskega dispanzerja skladno z določili
tega razpisa.
4. Organizator bo razpolagal z zadostnimi kapacitetami za izvedbo zdravstvenih letovanj otrok in šolarjev.
5. Otrokom in šolarjem bo zagotovljena prehrana
pripravljena po veljavnih standardih.
6. V okviru letovanja bodo zagotovljene načrtovane
vzgojne dejavnosti na letovanju, program za rekreacijo
in športne dejavnosti, program za družabno življenje,
razvedrilo in program za zabavo in zagotovitev ustreznega osebja za izvajanje vzgojno-rekreacijskega programa.
7. Organizator bo zagotovil ustrezno zdravstveno
osebje.
8. Organizator bo zagotovil prevoz otrok in šolarjev
na/iz zdravstvenega letovanja.
9. Cena vključuje vse stroške, ki so vezani na
organizacijo in izvedbo zdravstvenega letovanja otrok
in šolarjev (stroške polnega penziona, programa, zdravstvene oskrbe, pedagoško-vzgojnega vodenja, stroške
kolektivnega zavarovanja, stroške prevoza itd.).
VI. Rok za predložitev vlog in način predložitve vlog
Vloge morajo biti oddane osebno do 5. 3. 2018 do
12. ure ali oddane priporočeno po pošti najkasneje do
5. 3. 2018.
Vloga za dodelitev sredstev mora biti dostavljena
v zaprti ovojnici tako, da je pri odpiranju vlog možno preveriti, da so zaprte tako, kot so bile predane, na spodaj
navedeni naslov tako, da je na ovojnici napisano:
– v desnem spodnjem kotu napisan naziv in naslov
pristojne Območne enote Zavoda. Naslove območnih
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enot najdete na www.zzzs.si, v Telefonskem imeniku
Slovenije, po tel. 30-77-200.
(primer naziva in naslova: Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Območna enota Ljubljana
Miklošičeva c. 24
1000 Ljubljana).
– v levem spodnjem kotu, vidno označeno: »Ne
odpiraj – Vloga za javni razpis – Zdravstveno letovanje
otrok in šolarjev 2018«
– v levem zgornjem kotu: naziv in naslov vlagatelja.
Vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo
vlog nosijo organizatorji sami. Območna enota Zavoda
oziroma Zavod v nobenem primeru ni odgovoren za te
stroške, ne glede na potek in izid postopka. Če vloga ne
bo označena na navedeni način, Zavod ne prevzema
nobene odgovornosti za morebitno izgubo takšne vloge
ali njeno prezgodnje odpiranje.
VII. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev
Javno odpiranje vlog bo v sredo, 7. 3. 2018, ob
9. uri, na pristojni Območni enoti Zavoda.
Na odpiranju se preveri pravočasnost, ustrezna
označenost ovojnine in formalna popolnost prispelih
vlog.
Nepravočasne in nepravilno označene vloge bodo
izločene in po končanem postopku odpiranja vlog neodprte vrnjene vlagateljem.
Vlagatelji s formalno nepopolno vlogo bodo pozvani k dopolnitvi. Rok za dopolnitev vloge je 2 delovna
dneva od prejema poziva za dopolnitev. Zavod poziva
k dopolnitvi vloge izključno po elektronski pošti tako, da
se zagotovi potrdilo ali drug listinski dokaz o prejemu.
Vlagatelj v dopolnitvi ne sme spreminjati vsebine
same vloge, temveč lahko vlogo dopolni samo z manjkajočim dokumentom oziroma odpravi drugo formalno
pomanjkljivost.
Vloga, ki jo prijavitelj ne bodo dopolnili v skladu
z razpisno dokumentacijo in pozivom za dopolnitev, bo
zavržena.
Zavod ne bo priznal sposobnosti vlagatelju, ki ne
bo na način iz tega razpisa in razpisne dokumentacije
dokazal, da izpolnjuje pogoje (pogoje za kandidiranje in
splošne pogoje). Zavod takšne vloge ne bo ocenjeval,
temveč jo bo zavrnil.
Obravnavajo in ocenjujejo se vse pravočasne, formalno popolne in ustrezne vloge.
VIII. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni
najpozneje v 45 dneh po izteku roka za predložitev vlog.
Zavod bo izbrane organizatorje pozval, da sklenejo
s pristojno OE Zavoda pogodbo za sofinanciranje zdravstvenega letovanja za leto 2018.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po podpisu pogodbe o sofinanciranju, Zavod lahko
odstopi od pogodbe o sofinanciranju, pri čemer je organizator dolžan vrniti vsa že prejeta sredstva skupaj
z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema do
dneva vračila.
IX. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
od dneva te objave do izteka roka za predložitev vlog
dosegljiva na spletni strani http://www/zzzs.si ali pa jo
v tem roku zainteresirani lahko dvignejo na pristojni Območni enoti Zavoda ali na sedežu Zavoda, Miklošičeva
cesta 24, Ljubljana, v pritličju, vložišče, soba št. 51, vsak
delovni dan Zavoda v času uradnih ur.
X. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Za dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo ali s pripravo vloge za dodelitev sredstev, lahko
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potencialni vlagatelj pošlje Zavodu pisni zahtevek za
dodatno pojasnilo najkasneje do 28. 2. 2018.
Vlagatelj naslovi zahtevek za dodatno pojasnilo na
elektronski naslov:
– pristojne Območne enote Zavoda, s pripisom
»Pojasnila – Javni razpis zdravstveno letovanje otrok
in šolarjev« ali
– darja.kusar@zzzs.si, s pripisom: »Pojasnila –
Javni razpis zdravstveno letovanje otrok in šolarjev«.
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Ob-1351/18
Mariborska razvojna agencija p.o., Pobreška
cesta 20, 2000 Maribor, objavlja
četrti javni razpis
za sofinanciranje manjših začetnih investicj
na problemskem območju Maribora
s širšo okolico 2018
1. Pravna podlaga: Zakon o spodbujanju skladnega
regionalnega razvoja (ZSRR-2, Uradni list RS, št. 20/11,
57/12 in 46/16), Zakon o javnih financah (ZJF, Uradni list
RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr.,
101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617, v nadaljnjem besedilu: ZJF), Proračun Republike Slovenije za
leto 2018 (DP2018, Uradni list RS, št. 80/16 in 71/17),
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za
leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819, Uradni list RS, št. 71/17),
Uredba o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih
nalog (Uradni list RS, št. 56/11), 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), Regionalna shema državnih pomoči (št. priglasitve: BE02-2399245-2014), Sklep o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemska območja z visoko brezposelnostjo (Uradni list RS,
št. 36/16 in 64/16), Program spodbujanja konkurenčnosti
Maribora s širšo okolico v obdobju 2013–2018 (sklep
Vlade RS št. 30200-1/2013/4 z dne 10. 10. 2013, sklepa
Vlade RS št. 30301-3/2016/3 o Spremembah Programa
z dne 23. 6. 2016 in sklep št. 30301-3/2016/10 o spremembah Programa z dne 13. 10. 2016), Pogodba o financiranju nalog v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 2013–2018
št. C 2130-14P998001 z dne 10. 3. 2014, dodatek št. 1
z dne 16. 7. 2014 in dodatka št. 2 z dne 26. 10. 2016, Pogodba o izvajanju in financiranju Instrumenta 1: Ustvarjanje in ohranitev delovnih mest s spodbujanjem novih naložb ali razširitvijo dejavnosti obstoječih podjetij; Sklop A:
Sofinanciranje manjših začetnih naložb, v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico
v obdobju 2013–2018, št. C2130 – 14P998005, dodatka
št. 1 z dne 8. 3. 2016 in dodatka št. 2 z dne 14. 3. 2017.
2. Izvajalec razpisa: izvajalec razpisa je Mariborska
razvojna agencija p.o., Pobreška cesta 20, 2000 Maribor
(v nadaljnjem besedilu: izvajalec).
3. Namen, cilj in predmet javnega razpisa
3.1. Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je spodbujanje začetnih
investicij ter ustvarjanje ali ohranjanje delovnih mest na
upravičenem problemskem območju, podpora gospodarskim družbam, ki nimajo dovolj akumulacije za nova
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vlaganja, imajo pa izdelane razvojne programe in programe prestrukturiranja, ki vključujejo začetna vlaganja
za nove programe ali razširitev dejavnosti.
Cilj javnega razpisa je znižanje vstopnih stroškov
investitorjem, katerih začetna investicija bo imela ugodne učinke na:
– spodbujanje začetnih vlaganj podjetij na upravičenem območju,
– ustvarjanje novih delovnih mest in ohranjanje delovnih mest,
– prestrukturiranje gospodarstva v regiji v smeri
dviga neto dodane vrednosti,
– zmanjšanje razvojnega zaostanka,
– spodbujanje razvoja novih proizvodov in tehnologij, storitev, tehnoloških in netehnoloških inovacij,
– usmerjati vlaganja na degradirana območja in varovana območja narave skladno z omejitvami območja
ter zapolniti neizkoriščen prostor v obstoječih poslovnih
in gospodarskih conah,
– razvoj socialnega podjetništva.
3.2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih
investicij v opredmetena in/ali neopredmetena osnovna
sredstva pri:
1. vzpostavitvi nove poslovne enote,
2. širitvi zmogljivosti obstoječe poslovne enote,
3. diverzifikaciji proizvodnje poslovne enote v nove
proizvode, ki niso bili predhodno proizvedeni v poslovni
enoti,
4. bistveni spremembi v celotnem proizvodnem procesu obstoječe poslovne enote.
Začetna investicija se mora izvajati na upravičenem
problemskem območju Maribora s širšo okolico (občine
Kungota, Hoče - Slivnica, Mestne občine Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju,
Ruše in Selnica ob Dravi).
Višina sofinanciranja upravičenih stroškov začetnih
investicij je lahko največ 35 % upravičenih stroškov za
mikro in mala podjetja ter 25 % za srednje velika podjetja
oziroma največ 50.000,00 evrov.
Upoštevati je potrebno predpisano finančno strukturo:
mikro in mala podjetja

srednja podjetja

min. 25 % lastnih sredstev
min. 35 % kredita
z garancijo RGS
max. 35 % nepovratnih
sredstev oziroma največ
50.000,00 EUR

min. 25 % lastnih sredstev
min 45 % kredita
z garancijo RGS
max. 25 % nepovratnih
sredstev oziroma največ
50.000,00 EUR

4. Ciljne skupine/upravičenci
Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednja
podjetja, samostojni podjetniki in zadruge, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo, razen pravnih oseb v večinski javni lasti, ki morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– na dan objave javnega razpisa poslujejo in imajo
vsaj šest mesecev sedež podjetja ali njegov registriran
del (obrat, podružnica ipd.) na upravičenem območju,
– so na dan objave javnega razpisa registrirana za
dejavnost, ki jo opravljajo in za dejavnost, ki bo predmet
začetne investicije,
– bodo poslovala ter izvajala projekt začetne investicije na upravičenem območju vsaj do zaključka vseh
obveznosti, ki bodo izhajale iz sklenjene pogodbe,
– bodo najmanj tri leta po zaključku investicije vsaj
ohranila obstoječa delovna mesta oziroma število zaposlenih.
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Za opredelitev podjetja se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014, z dne 17. 6.
2014, ki je objavljena na spletni strani: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:21
4:0003:0047:sl:PDF.
5. Pogoji za kandidiranje
Vloga prijavitelja mora izpolnjevati vse pogoje javnega razpisa. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz
vsebine celotne vloge. Če vloga ne izpolnjuje vseh pogojev, se zavrne.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi
po izdaji odločbe o dodelitvi sredstev, se pogodba o sofinanciranju ne sklene, odločba o dodelitvi sredstev pa
se odpravi.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi
po sklenitvi pogodbe o sofinanciranju, ministrstvo odstopi od pogodbe, upravičenec pa je 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 Upravičeni prijavitelji
1. Prijavitelj ni v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave, likvidacije ali izbrisa brez likvidacije.
2. Prijavitelj ni v težavah, ne prejema in tudi ni v postopku pridobivanja državne pomoči za podjetja v težavah (Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje
gospodarskih družb in zadrug v težavah, Uradni list RS,
št. 5/17 ter 18. točka 2. člena Uredbe 651/2014/EU).
3. Prijavitelj ni v položaju insolventnosti kot izhaja iz
14. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS,
št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr.,
27/16, 31/16 – odl. US, 38/16 – odl. US in 63/16 – ZD-C).
4. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti do Slovenskega regionalno razvojnega
sklada, Mariborske razvojne agencije ali RRA Koroška
iz naslova pogodb o sofinanciranju iz javnih sredstev, pri
čemer ni pogoj, da bi bile le-te že ugotovljene s pravnomočnim izvršilnim naslovom.
5. 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); šteje se,
da prijavitelj, ki je gospodarski subjekt, ne izpolnjuje
obveznosti tudi, če na dan oddaje vloge ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke
iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do
dne oddaje vloge.
6. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih obveznosti po odobrenem kreditu iz 1., 2. ali 3. javnega razpisa
za garancije bančnim kreditom za mikro, mala in srednja
podjetja v okviru regijske garancijske sheme za Podravje in Koroško.
7. Prijavitelj ni izkoristil maksimalne višine poroštva
oziroma garancije.
8. Prijavitelj ni izkoristil zgornje meje intenzivnosti
državne pomoči.
9. Prijaviteljeve dejavnosti niso izločene iz shem
državnih pomoči.
10. Glede prijavitelja ni podana prepoved poslovanja v obsegu, kot izhaja iz 35. člena Zakona o integriteti
in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 –
uradno prečiščeno besedilo).
11. Dejanski lastnik/i prijavitelja ni/niso vpleten/i
v postopke pranja denarja in financiranja terorizma kot
jih opredeljuje Zakon o preprečevanju pranja denarja in
financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16).
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12. Prijavitelj ne sme delovati oziroma investicija, ki
jo želi izvesti, ne sme soditi v:
a. sektor ribištva in akvakulture, kakor jih zajema Uredba (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in
(ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES)
št. 104/2000,
b. sektor primarne kmetijske proizvodnje, kot je
opredeljen v Prilogi I Pogodbe o Evropski uniji,
c. sektor predelave in trženja kmetijskih proizvodov,
v naslednjih primerih:
a. kadar je znesek pomoči določen na podlagi
cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni
od primarnih proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno
podjetje; ali
b. kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno
ali v celoti prenese na primarne proizvajalce,
d. premogovništvo po opredelitvi v Sklepu Sveta
št. 2010/787/EU o državnih pomočeh za lažje zaprtje
nekonkurenčnih premogovnikov,
e. sektorje jeklarstva, premogovništva, ladjedelništva, sintetičnih vlaken, v prometni sektor in povezano infrastrukturo, proizvodnjo in distribucijo energije ter
energetsko infrastrukturo.
13. Pomoč ni dovoljena:
a. za prijavitelja, ki je prenehal z enako ali podobno
dejavnostjo v EGP v dveh letih pred oddajo vloge za regionalno pomoč za naložbe, ali ki ima v trenutku oddaje
vloge za pomoč konkretne načrte za prenehanje s takšno
dejavnostjo v obdobju do dveh let po dokončanju začetne
naložbe, za katero je bila zaprošena pomoč, na zadevnem območju; prenehanje dejavnosti se ugotavlja na
ravni štirimestne številčne oznake po Uredbi o standardni
klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08),
b. za prijavitelja, ki je v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči na podlagi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za
nezakonito in nezdružljivo s kupnim trgom EU,
c. kadar je pomoč pogojena s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega blaga,
d. za aktivnosti povezane z izvozom, ko je pomoč
neposredno vezana na izvožene količine, na vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge
tekoče izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo,
e. za prijavitelja, ki je v javni lasti; za prijavitelja
v javni lasti se štejejo podjetja, ki so v večinski lasti države ali lokalnih skupnosti.
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev prijavitelja, lahko izvajalec zahteva dodatna pojasnila ali
dokazila.
5.2. Upravičeni projekti
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
podjetja, ki so povezana prek lastniških deležev fizičnih
oseb, njihovih sorodnikov do vključno drugega kolena ali
njihovih zakonskih oziroma izven zakonskih partnerjev.
Za opredelitev povezanega podjetja se upoštevajo določila 3. člena Priloge 1 Uredbe Komisije (ES)
št. 651/2014, z dne 17. 6. 2014, ki je objavljena na
spletni strani: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:214:0003:0047:sl:PDF.
Upravičeni projekti so tisti:
a. ki so skladni s predmetom, namenom in cilji javnega razpisa,
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b. kjer gre za začetno investicijo kot je definirana
v prvem odstavku poglavja 2. Predmet javnega razpisa,
c. ki se bodo začeli izvajati po oddaji vloge na javni
razpis, investicija pa bo zaključena najkasneje do 1. 10.
2018, ko je zadnji rok za posredovanje zahtevkov za
izplačilo,
d. ki zagotavljajo v treh letih po zaključku projekta
vsaj ohranitev (če ne povečanje) obstoječih delovnih
mest oziroma števila zaposlenih na podlagi opravljenih
delovnih ur razvidno iz izkaza poslovnega izida (šteto
od 31. 12. 2018),
e. ki se bodo izvajali na upravičenem območju, kot
je definirano v drugem odstavku poglavja 2. Predmet
javnega razpisa,
f. ki so v celoti pripravljeni za izvedbo in imajo skupaj s predvidenimi nepovratnimi sredstvi, zagotovljena
sredstva za kritje finančne konstrukcije za izvedbo projekta in zagotovljena sredstva za financiranje, dokler ne
bodo nakazana nepovratna sredstva,
g. za izvedbo katerih imajo prijavitelji pridobljena že
vsa ustrezna dovoljenja in soglasja,
h. ki se bodo izvajali v skladu z veljavno slovensko
in evropsko zakonodajo.
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka niso
upravičeni projekti:
a. ki morajo za začetek dejavnosti pridobiti igralniško koncesijo,
b. ki imajo negativne vplive na varstvo okolja in
ukrepi za omilitev le-teh niso predvideni,
c. za katere so se aktivnosti (v smislu izdaje naročilnic, podpisovanja pogodb ...) začele že pred oddajo
vloge,
d. ki so že prejeli državno pomoč za stroške, s katerimi podjetje kandidira za sredstva na tem razpisu in
bi z dodeljeno pomočjo presegli najvišjo dovoljeno stopnjo sofinanciranja določeno v Uredbi 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),
e. ki niso celoviti oziroma celovitosti projekta ni moč
razbrati iz prejete dokumentacije.
5.3. Drugi pogoj:
Pogoj za pridobitev subvencije za sofinanciranje
manjših začetnih investicij po tem razpisu je predhodno odobrena garancija po Tretjem javnem razpisu za
garancije bančnim kreditom za mikro, mala in srednja
podjetja v okviru regijske garancijske shema za Podravje (v nadaljevanju: RGS za Podravje) in regijske garancijske sheme Koroška (v nadaljevanju: RGS Koroška),
objavljenima v Uradnem listu RS, št. 22/17 z dne 28. 4.
2017 in spremembo le-teh z dne 16. 2. 2018, Uradni list
RS, št. 9/18.
6. Postopek izbora
Postopek javnega razpisa bo vodila strokovna komisija za izvedbo postopka javnega razpisa (v nadaljevanju: strokovna komisija), ki jo s sklepom imenuje
direktor izvajalca ali od njega pooblaščena oseba.
Popolne vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje
razpisa in bodo skladne s predmetom, namenom in cilji
razpisa, bo ocenila strokovna komisija na osnovi meril.
Vse ocenjene vloge bodo razvrščene glede na število doseženih točk. Za dodelitev sredstev mora vloga
doseči vsaj 50 točk.
Strokovna komisija bo pripravila seznam prijaviteljev, na osnovi katerega se bodo razpisana sredstva
dodelila najprej vlogam, ki bodo na podlagi meril iz poglavja 2.21. razpisne dokumentacije ocenjene z višjim
številom točk, do porabe sredstev.
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Če pride do ostanka sredstev, ki ne bodo zadostovala za sofinanciranje v obsegu kot ga je v vlogi predvidel prijavitelj, ostanejo sredstva neporabljena.
7. Merila za ocenjevanje vlog
Ocena podjetja:
Merilo
1 Velikost prijavitelja
2 Status socialnega podjetja
3 Tržna naravnanost podjetja
4 Razvojna naravnanost podjetja
5 Usmerjenost v izvoz
6 Finnačna struktura
7 Premoženje in možnost poplačila
v primeru unovčitve garancije
8 Bonitetna ocena
SKUPAJ

Št. točk
10
3
5
5
5
5
5
15
53

Ocena investicije:
Merilo
9 Namen in cilj investicije
10 Vlaganje v tehnologijo
11 Zaposleni podjetja
12 Lokacija investicije
13 Zgodovina financiranja
SKUPAJ

Št. točk
10
7
10
10
5
95

Način ocenjevanja vlog, način uporabe in pomen
posameznih meril za ocenjevanje vlog, so natančneje
opredeljeni v točkah 2.20. in 2.21. razpisne dokumentacije.
8. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago: okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 1.360.000,00 EUR.
Finančna sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije na proračunski postavki PP 989110 Dodatni
ukrepi za problemska območja za leto 2018.
9. Ključni termini
Projekt mora biti zaključen najkasneje 1. 10. 2018,
do 31. 12. 2018 pa morajo biti realizirane vse nove zaposlitve.
Skrajni rok za izstavitev zahtevka za izplačilo subvencije je 10. 10. 2018.
Obdobje upravičenosti stroškov je od oddaje vloge
do najkasneje 1. 10. 2018.
10. Upravičeni stroški in intenzivnost pomoči
Upravičeni stroški so stroški investicij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva:
– materialnih začetnih investicij, ki pomenijo nakup
novih strojev in opreme, nakupa zemljišč, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč,
stroške gradnje,
– nakup nematerialnih naložb, ki pomenijo prenos
tehnologije z nakupom patentnih pravic, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega
znanja, pod pogojem, da se uporabljajo na upravičenem
območju,
– nakup objektov.
Višina sofinanciranja v nobenem primeru ne sme
preseči:
– 45 % vrednosti upravičenih stroškov za mikro in
mala podjetja,
– 35 % vrednosti upravičenih stroškov za srednja
podjetja.
Višina pomoči po tem razpisu je enaka vsoti višine
nepovratnih sredstev, ki jo pridobi prijavitelj ter višine
državne pomoči, ki jo pridobi na podlagi kredita z ga-
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rancijo iz razpisa RGS. Tako določena državna pomoč
se sešteva z drugimi prejetimi državnimi pomočmi pri isti
investiciji za iste upravičene stroške.
Za opredelitev velikosti podjetja se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014,
z dne 17. 6. 2014, ki je objavljena na spletni strani:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=
OJ:L:2008:214:0003:0047:sl:PDF.
11. Roki in način prijave na javni razpis
Rok za oddajo vlog je 31. 3. 2018.
Navodila za izdelavo popolne vloge so navedena
v točki 2.13. razpisne dokumentacije.
Rok za oddajo vloge z vso zahtevano dokumentacijo je 31. 3. 2018. Vloge je potrebno poslati s priporočeno pošiljko po pošti, iz katere je razviden datum in ura
oddaje vloge. Osebna oddaja vloge ni možna. Vloga na
razpis mora biti oddana v skladu z navodilom prijaviteljem za izdelavo popolne vloge na javni razpis, in sicer
v zaprti ovojnici z ustrezno navedbo na sprednji strani,
dobesedno in brez okrajšav.
Vloga na razpis mora biti oddana v skladu poglavjem 2.12. Način prijave in razpisni roki, razpisne dokumentacije, in sicer v zaprti ovojnici z ustrezno navedbo
na sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav:
Kadar se investicija izvaja v občinah Kungota, Hoče
- Slivnica, MO Maribor, Pesnica, Ruše in Selnica ob
Dravi, se vloga pošlje na Mariborsko razvojno agencijo,
Pobreška cesta 20, 2000 Maribor, z oznako »Ne odpiraj – Vloga – RGS Podravja in subvencija« in s polnim
nazivom in naslovom prijavitelja.
Kadar se investicija izvaja v občinah Podvelka,
Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, se vloga pošlje
na RRA Koroška, Meža 10, 2370 Dravograd, z oznako
»Ne odpiraj – Vloga – RGS Koroška in subvencija« in
s polnim nazivom in naslovom prijavitelja.
Prijavitelj odda vlogo v enem listinskem izvodu ter
na elektronskem mediju (CD, USB ključ). Vloge, ki so
poslane na RRA Koroška pa v dveh listinskih izvodih ter
na elektronskem mediju (CD, USB ključ).
12. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev
Odpiranje vlog ne bo javno in se bo izvajalo v prostorih izvajalca.
Na odpiranju bo strokovna komisija preverila pravočasnost, pravilno označenost in popolnost prispelih vlog.
V primeru, da se ugotovi nepopolnost posamezne
vloge, se prijavitelja pozove k dopolnitvi. Rok za dopolnitev vlog bo določila strokovna komisija (največ 15 dni).
Vloga, ki ne bo ustrezno dopolnjena, se kot nepopolna
zavrže.
Nepravilno 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 z odločbo zavržene.
13. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni
o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni z vročitvijo odločbe v roku 60 dni od datuma
odpiranja vlog.
Prijavitelji bodo na podlagi odločbe o odobritvi vloge pozvani k podpisu pogodbe. Če se prijavitelj v roku
osmih dni od prejema poziva za podpis pogodbe na
poziv ne bo odzval, se bo štelo, da je umaknil vlogo za
pridobitev sredstev.
Rezultati javnega razpisa so informacije javnega
značaja in bodo objavljeni na spletni strani izvajalca.
14. Razpoložljivost razpisne dokumentacije: vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočili izdelavo
popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so navedeni v Razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave
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javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani izvajalca http://www.mra.si in na spletni strani RRA Koroška:
http://www.rra-koroska.si.
15. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji lahko interesenti zahtevajo le pisno, po elektronski pošti, na elektronski naslov
razpis.ukrepi@mra.si.
Vprašanja morajo na elektronski naslov prispeti
najkasneje do 23. 3. 2018, do 10. ure. Izvajalec bo, pod
pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno,
javno objavil odgovor najkasneje 26. 3. 2018 do 15. ure.
Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem
naslovu http://www.mra.si, zato pri postavljanju vprašanj
ne razkrivajte morebitnih osebnih podatkov, poslovnih
skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno
objavljeni. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo
sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja, ki ne
bodo pravočasna, ne bodo obravnavana.
Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti
obveščeni preko spletne strani http://www.mra.si.
Mariborska razvojna agencija p.o.
Št. 430-5/2018-6
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Na podlagi Pravilnika o spodbujanju zaposlovanja
v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 30/13 in 12/15), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni
list RS, št. 50/07, 61/08, 3/13 in 81/16), določil Odloka
o proračunu Občine Sežana za leto 2018 (Uradni list
RS, št. 74/17) in odločitve Komisije za vodenje postopka
javnega razpisa za sofinanciranje ukrepov spodbujanje
zaposlovanja v Občini Sežana za leto 2018 z dne 5. 2.
2018, Občina Sežana objavlja
javni razpis
za sofinanciranje ukrepov spodbujanja
zaposlovanja v Občini Sežana za leto 2018
1. Naročnik: Občina Sežana, Partizanska cesta 4,
6210 Sežana.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih
sredstev za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v Občini Sežana, in sicer:
– sofinanciranje prve zaposlitve oziroma pripravništva za kritje dela stroškov dela (ukrep 1),
– sofinanciranje novih zaposlitev za kritje dela stroškov dela (ukrep 2) in
– sofinanciranje samozaposlitev za kritje stroškov
za realizacijo samozaposlitve (ukrep 3).
3. Upravičenci do finančnih pomoči in pogoji, ki jih
morajo izpolnjevati:
Ukrep 1 in ukrep 2
Za ukrep spodbujanja prve zaposlitve oziroma pripravništva ter ukrep spodbujanja novih zaposlitev so
upravičenci gospodarske družbe v skladu z zakonom,
ki ureja gospodarske družbe, zadruge ter samostojni
podjetniki posamezniki, ki:
– imajo poslovni sedež ali podružnico (poslovno
enoto) na območju Občine Sežana in zaposlujejo za
namen opravljanja dejavnosti v poslovnem prostoru na
območju občine,
– so na dan prijave registrirani za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji,
– na dan prijave niso v stečajnem postopku, postopku
prenehanja, postopku prisilne poravnave ali v likvidaciji,
– na dan prijave niso v procesu prestrukturiranja
po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje
gospodarskih družb v težavah,

– imajo poravnane vse davke in druge obvezne
dajatve v Republiki Sloveniji in
– imajo v celoti izpolnjene vse finančne obveznosti
do Občine Sežana.
Do »de minimis« pomoči niso upravičena podjetja
iz sektorjev:
– ribištva in akvakulture,
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov,
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov v naslednjih primerih:
a) če je znesek pomoči določen na podlagi cene
oziroma količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni
od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo
na trg,
b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali
v celoti prenese na primarne proizvajalce.
Pomoč ne sme biti namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države
članice kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske
mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno
dejavnostjo.
Pomoč ne sme biti pogojena s prednostno rabo
domačih proizvodov pred uvoženimi.
Ukrep 3
Za ukrep spodbujanja samozaposlitev so upravičenci brezposelne osebe, ki:
– so državljani Republike Slovenije,
– imajo stalno bivališče na območju Občine Sežana,
– so na dan oddaje vloge prijavljeni na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje,
– imajo poravnane vse davke in druge obvezne
dajatve v Republiki Sloveniji,
– imajo v celoti izpolnjene vse finančne obveznosti
do Občine Sežana.
Do finančnih pomoči niso upravičeni vlagatelji, ki
so že prejeli državno pomoč za ukrep samozaposlitve.
4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci:
Za ukrep 1 – spodbujanje prve zaposlitve oziroma
pripravništva:
– mladi iskalec prve zaposlitve oziroma pripravnik
mora biti državljan Republike Slovenije, mora biti mlajši
od 26 let oziroma mlajši od 30 let v primeru podiplomske
izobrazbe ter mora imeti stalno prebivališče na območju
Občine Sežana,
– prijavitelj mora z izbranim kandidatom skleniti delovno razmerje v obdobju od 1. 1. 2018 oziroma najkasneje do 20. 6. 2018,
– zaposlitev mora biti sklenjena vsaj za dobo enega
leta za polni delovni čas,
– v primeru nudenja pripravništva pa mora delodajalec zagotoviti mentorja za pripravnika in program
pripravništva.
Ciljna skupina so mladi iskalci prve zaposlitve oziroma pripravniki z dokončano srednješolsko izobrazbo,
višješolsko izobrazbo, visokošolsko izobrazbo ter podiplomsko izobrazbo, ki začnejo oziroma so že začeli
prvič opravljati delo, ki ustreza vrsti in stopnji njihove
izobrazbe.
Za ukrep 2 – spodbujanje novih zaposlitev:
– imajo registriran sedež ali poslovno enoto na območju Občine Sežana vsaj eno leto pred oddajo vloge
na javni razpis,
– najkasneje do 20. 6. 2018 zaposlijo brezposelne
osebe za polni delovni čas za najmanj eno leto, ki so
državljani Republike Slovenije, imajo stalno prebivališče
na območju Občine Sežana in so prijavljeni na ZRSZ
zaporedoma vsaj 3 mesece pred oddajo vloge.
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Za ukrep 3 – spodbujanje samozaposlitev:
– upravičenec ni imel registrirane dejavnosti vsaj
eno leto pred oddajo vloge,
– sredstva lahko upravičenec pridobi za naslednje
oblike samozaposlitve: samozaposlitev kot direktor oziroma poslovodna oseba, če je lastnik ali solastnik v novoustanovljeni gospodarski družbi (zavarovalna podlaga
040 + 112 za polni delovni čas – 40 ur delovni čas) ter
pridobitev statusa samostojnega podjetnika posameznika – s.p. (zavarovalna podlaga 005 za polni delovni
čas – 40 ur delovni čas),
– realizira samozaposlitev na območju Občine Sežana (poslovni prostor in sedež morata biti na območju
Občine Sežana),
– dejavnost se mora ohraniti na območju Občine
Sežana vsaj 2 leti po realizaciji samozaposlitve,
– najkasneje do 20. 6. 2018 mora realizirati samozaposlitev.
5. Višina sredstev, ki je na razpolago za javni razpis
Skupna višina razpisanih sredstev za leto 2018,
ki je na razpolago na proračunski postavki 271001 –
Vzpodbujanje zaposlovanja, znaša 99.000,00 EUR, od
tega za:
– ukrep 1: spodbujanje prve zaposlitve oziroma pripravništva v okvirni višini 23.000,00 EUR,
– ukrep 2: spodbujanje novih zaposlitev v okvirni
višini 28.000,00 EUR in
– ukrep 3: spodbujanje samozaposlitev v okvirni
višini 48.000,00 EUR.
Sredstva se lahko prerazporedijo med posameznimi ukrepi glede na število upravičencev in višino zahtevanih sredstev ter razpoložljivih sredstev.
6. Višina finančne pomoči in upravičeni stroški sofinanciranja
Javni razpis se izvaja po pravilih državnih pomoči,
kar pomeni, da dodelitev sredstev v okviru namena
tega javnega razpisa predstavlja za prejemnika državno pomoč.
Finančne pomoči se dodeljujejo skladno z Uredbo
Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013
o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči »de minimis« (Uradni list EU L 352/1,
24. 12. 2013) (v nadaljevanju: Uredba »de minimis«).
Višina »de minimis« pomoči, dodeljena enotnemu
podjetju, ne sme presegati 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in namen
pomoči. V komercialnem cestnem tovornem prevozu pa
znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000 EUR.
Pomoč »de minimis« se ne uporablja za nabavo vozil
cestni prevoz tovora.
»Enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med
seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
– podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev
ali družbenikov drugega podjetja;
– podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega
organa drugega podjetja;
– podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv
na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega
podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz alinej
prejšnjega odstavka preko enega ali več drugih podjetij,
prav tako veljajo za enotno podjetje.
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Če je prejemnik za iste upravičene stroške prejel
ali namerava prejeti tudi drugo državno pomoč, skupni
znesek prejete pomoči de minimis ne sme preseči zgornje meje de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po
drugih predpisih.
Vlagatelj mora ob prijavi na javni razpis predložiti:
– pisno izjavo o že prejetih »de minimis« pomočeh,
vključno z navedbo pri katerih dajalcih in v kakšnem
znesku je v relevantnem obdobju še kandidiral za »de
minimis« pomoč,
– pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih)
pomočeh za iste upravičene stroške,
– pisno izjavo s seznamom vseh z njim povezanih
podjetji.
Prejemnika se pisno obvesti:
– da je pomoč dodeljena v skladu z Uredbo »de
minimis«,
– o znesku de minimis pomoči.
Upravičeni stroški sofinanciranja so za ukrep 1 –
spodbujanja prve zaposlitve oziroma pripravništva in
ukrep 2 – spodbujanje novih zaposlitev stroški za kritje
dela stroškov plač.
Za ukrep 3 – spodbujanje samozaposlitev pa so
upravičeni stroški sofinanciranja stroški za realizacijo samozaposlitve, ki so stroški povezani z izvajanjem dejavnosti, in sicer: stroški obveznih prispevkov za socialno
varnost, opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, računovodskih storitev, najemnin poslovnih prostorov ter stroški nabave pisarniške in računalniške opreme.
Višina sredstev sofinanciranja znaša za ukrep 1 –
spodbujanja prve zaposlitve oziroma pripravništva do
3.200,00 EUR.
Za ukrep 2 – spodbujanja novih zaposlitev znaša
višina sredstev sofinanciranja do 4.000,00 EUR ter za
ukrep 3 – spodbujanja samozaposlitev do 4.000,00 EUR.
Sredstva se dodelijo v enkratnem znesku.
Za kritje upravičenih stroškov mora upravičenec
do 22. 6. 2018 predložiti naslednjo dokumentacijo za
izplačilo:
a. za ukrep 1 – ukrep spodbujanja prve zaposlitve
oziroma pripravništva in ukrep 2 – ukrep novih zaposlitev:
– zahtevek za izplačilo ter seznam zaposlenih,
– fotokopijo pogodbe o zaposlitvi,
– fotokopijo obrazca prijave v zavarovanje (obr.
M-1)
b. za ukrep 3 – ukrep spodbujanja samozaposlitve:
– zahtevek za izplačilo,
– fotokopijo dokazila o registraciji dejavnosti (dokazilo o vpisu v Poslovni register Slovenije (Ajpes) oziroma
dokazilo o vpisu v sodni register),
– fotokopijo obrazca prijave v zavarovanje (obr.
M-1).
7. Merila za izbor končnih prejemnikov
Za ukrep 1 – spodbujanje prve zaposlitve oziroma
pripravništva:
– finančna stabilnost in likvidnost prosilca – bonitetna ocena,
– starost mladega iskalca zaposlitve oziroma pripravnika,
– zaposlitev za nedoločen čas.
Za ukrep 2 – spodbujanje novih zaposlitev:
– finančna stabilnost in likvidnost prosilca – bonitetna ocena,
– zaposlitev za nedoločen čas,
– dolgotrajno brezposelna oseba (prijavljena na zavodu več kot leto dni),
– invalid, ki dokazuje invalidnost na podlagi odločbe
pristojnega organa,
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– brezposelna oseba starejša od 50 let,
– mladi do vključno 29 let.
Sredstva bodo prejeli tisti upravičenci, ki bodo na
podlagi meril pridobili najvišje število točk.
Za ukrep 3 bodo sredstva razdeljena glede na število prijaviteljev, ki izpolnjujejo vse razpisne pogoje ukrepa
3 in glede na višino razpoložljivih sredstev za ukrep 3.
8. Rok za predložitev vlog je do vključno 30. 3.
2018.
9. Vlagatelji se prijavijo na razpis na obrazcu »Prijava na javni razpis za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v Občini Sežana za leto 2018«. Vloga
mora biti čitljiva, na ustreznih mestih podpisana ter žigosana in mora vsebovati vse obvezne priloge, dokazila in
podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
10. Razpisno dokumentacijo, ki vsebuje: javni razpis, obrazec za prijavo na razpis in vzorec pogodbe, se

dvigne v sprejemni pisarni, sobi št. 1. Razpis in obrazci
so dosegljivi tudi preko internetne strani Občine Sežana:
http://www.sezana.si (zavihek 'Javni razpisi, naročila in
natečaji').
11. Popolne vloge z vsemi zahtevanimi prilogami
pošljejo vlagatelji v zaprti kuverti na naslov: Občina
Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana. Na prednji strani kuverte mora biti na vidnem mestu napis »Ne
odpiraj, vloga na javni razpis – spodbujanje zaposlovanja – ukrep ____«. Na hrbtni strani kuverte mora biti
označen naziv in polni naslov vlagatelja. Kot pravočasne vloge se štejejo vloge oddane do vključno zadnjega dne roka za predložitev vlog – do vključno 30. 3.
2018 osebno v sprejemni pisarni v poslovnem času ali
oddane priporočeno po pošti. V primeru, da vlagatelj
pošilja več vlog za več ukrepov, mora biti vsaka vloga
v svoji kuverti.

12. Odpiranje in ocenjevanje vlog
Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja z vsemi
pogoji in kriteriji razpisa. Komisija, imenovana s sklepom
župana, se bo predvidoma sestala v roku 8 dni od poteka roka za predložitev vlog na razpis. Odpiranje vlog
ni javno. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge.
Prepozno prispele vloge komisija ne bo obravnavala in
bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. V primeru formalno
nepopolne vloge komisija v 8 dneh od odpiranja vloge
pozove vlagatelja, da v roku 8 dni od prejetega poziva
dopolni vlogo. Komisija lahko zaradi pojasnitve oziroma
preveritve v vlogi navedenih podatkov od vlagatelja zahteva tudi dostavo druge dokumentacije, ki v tem razpisu
ni zahtevana. Vloge, ki v postavljenem roku ne bodo
dopolnjene, bodo s sklepom zavržene.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, zahtevanih z razpisno dokumentacijo.
Strokovna komisija bo opravila pregled popolnih
vlog ter preverila izpolnjevanje pogojev. Po preveritvi izpolnjevanja pogojev bo pripravila predlog prejemnikov in
neprejemnikov finančnih pomoči in razdelitev razpisanih
sredstev ter ga skupaj z zapisnikom predložila direktorju
občinske uprave oziroma vodji notranje organizacijske
enote, ki bo izdal sklepe o dodelitvi oziroma nedodelitvi
sredstev.
13. Izbor in višina sredstev
Upravičencem bo posredovan sklep in poziv k podpisu pogodbe v 45 dneh po sprejeti odločitvi in podaji predloga prejemnikov in neprejemnikov finančnih pomoči na seji komisije. Če se upravičenec v roku 8 dni od
prejema poziva ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo
za pridobitev sredstev.

Zoper sklep o dodelitvi oziroma nedodelitvi je možna pritožba v roku 8 dni po prejemu sklepa. Vložena
pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi
upravičenci. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena
merila za ocenjevanje vlog. O pritožbi odloča župan.
14. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo
vlagatelji na občinski upravi – Oddelku za gospodarske in družbene dejavnosti Občine Sežana, Partizanska
c. 4, kontaktna oseba je Janja Kristančič, soba št. 67,
tel. 05/73-10-120.
Občina Sežana
Št. 03402-01/2018-7
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Občina Komen objavlja na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 3/13, 81/16),
6. člena Pravilnika o sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih
dejavnosti v Občini Komen (Uradni list RS, št. 1/17) in
Odloka o proračunu Občine Komen za leto 2018 (Uradni
list RS, št. 77/17)
javni razpis
za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti
v Občini Komen v letu 2018
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen.
2. Pravna podlaga: Pravilnik o sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Komen (Uradni list
RS, št. 1/17), Odlok o proračunu Občine Komen za leto
2018 (Uradni list RS, št. 77/17), Pravilnik o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07, 61/08, 3/13, 81/16), Zakon o uresničeva-
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nju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07
– UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17), Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za
izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni
list RS, št. 43/10, 62/16).
3. Predmet razpisa in razpisna področja
Predmet razpisa je sofinanciranje redne dejavnosti
ljubiteljskih izvajalcev s področja kulture (v nadaljevanju:
dejavnosti) v letu 2018. Po tem razpisu se sofinancirajo
naslednje dejavnosti, ki potekajo redno, organizirano in
ustrezno strokovno vodeno, vsaj 1-krat tedensko in vsaj
9 mesecev v letu, izvajalci pa so dolžni svojo dejavnost
javno predstaviti:
– glasbena dejavnost (vokalna glasba),
– plesna dejavnost (plesna umetnost, folklorna dejavnost),
– gledališka dejavnost.
4. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo ljubiteljska kulturna društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v občini in aktivno delujejo na območju Občine Komen,
– so v skladu z zakonodajo registrirani za izvajanje kulturnih dejavnosti najmanj eno leto pred objavo
razpisa,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih
dejavnosti,
– imajo urejeno evidenco o članstvu,
– redno dostavljajo poročila o realizaciji dejavnosti
in imajo na dan prijave poravnane vse zapadle obveznosti do Občine Komen,
– za isto dejavnost niso sofinancirani iz drugih virov
proračuna Občine Komen,
– izpolnjujejo druge pogoje določene z razpisom.
5. Okvirna vrednost sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Komen za leto 2018 na proračunski postavki 180312 'Sofinanciranje letnega programa kulture po razpisu' v višini
8.350 EUR.
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2018.
6. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški za redno delovanje društva, ki jih
sofinancira Občina Komen, so:
– avtorski honorarji, pogodbe o delu,
– stroški avtorskih pravic (SAZAS, IPF, AAS …),
– kotizacije (za udeležence na seminarjih) in prijavnine (za udeležence na festivalih),
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– stroški izvedbe izobraževanj za člane društva,
– najemi prostorov in opreme za vaje ali prireditve,
– notno gradivo (tudi kopiranje),
– tisk gradiva (oblikovanje in tisk promocijskega
materiala za prireditve, založniški projekti),
– poštne storitve za namen promocije prireditev,
– stroški scenografije, rekvizitov ter gledaliških, plesnih in folklornih kostumov,
– stroški nakupa zborovskih oblek,
– potni stroški organizatorjev, mentorjev in udeležencev,
– najem vozila oziroma stroški prevoza na nastop,
– članarine,
– stroški povezani z ureditvijo prostora za izvedbo
nastopa, koncerta …,
– poštne storitve za oglaševanje prireditev,
– stroški pogostitve največ v deležu 10 % sredstev,
prejetih na javnem razpisu za redno delovanje društva,
– drugi stroški največ v deležu 5 % sredstev, prejetih na javnem razpisu za redno delovanje društva.
Upravičeni materialni stroški za delovanje društva,
ki jih sofinancira Občina Komen, so:
– pisarniški material,
– stroški plačilnega prometa,
– stroški povezani z delovanjem spletnih strani,
– elektrika, voda, ogrevanje,
– stroški telefonskih storitev,
– računovodske storitve.
7. Dokazila o namenski porabi sredstev
Predlagatelji bodo do roka, določenega v pogodbi, morali kot prilogo k finančnemu poročilu predložiti
dokazila o namenski porabi sredstev, katerih skupna
vrednost bo vsaj v višini, ki ga bo predlagatelj prejel na
javnem razpisu. Kot dokazila se upoštevajo:
– kopije računov, izstavljenih na ime predlagatelja,
– kopije pogodb o stvaritvi avtorskega dela, sklenjenih med predlagateljem in avtorjem. Kopijam pogodb
mora biti predloženo dokazilo o izplačilu sredstev,
– kopije potnih nalogov za člane predlagatelja. Računi izdani s strani bencinskih servisov za nakup goriva
so lahko priloga potnemu nalogu, sami pa ne bodo upoštevani kot primerno dokazilo.
Vsa dokazila morajo biti izdana v letu 2018 ter se vsebinsko in terminsko skladati z vsebino sofinanciranja. Na
računih mora biti izpisana davčna številka predlagatelja.
8. Razpisni kriteriji
Upravičenost, izbor dejavnosti in višino sofinanciranja dejavnosti bo ugotavljala in predlagala strokovna
komisija na podlagi naslednjih kriterijev in meril:

1. Glasbena dejavnost
VRSTA DEJAVNOSTI
1.1. Pevski zbor
Pogoj: najmanj 3 javni nastopi izvedeni v preteklem letu
PROGRAMSKI STROŠKI NA VAJO (prizna se največ 40 vaj na skupino na sezono)
IZOBRAŽEVANJE ALI UDELEŽBA NA IZOBRAŽEVANJIH
ŠTEVILO ČLANOV
PAVŠAL ZA MATERIALNE STROŠKE
DOSEŽENA POSEBNA PRIZNANJA, NAGRADE, PLAKETE
KAKOVOST DELOVANJA
NASTOPI
Javni nastopi in gostovanja
Organizacija samostojnega koncerta

ŠTEVILO
MOŽNIH TOČK

3 točke/vaja
do 200 točk
5 točk/člana
100 točk
do 200 točk
do 200 točk
do 200 točk
do 200 točk

443

Stran
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VRSTA DEJAVNOSTI
PROMOCIJA OBČINE
S programi prispevajo k prepoznavnosti občine po Sloveniji in v tujini, predstavljajo njene
znamenitosti; internetna stran; brošure; objave v časopisih; izdelava CD …
UDELEŽBA NA TEKMOVANJU, FESTIVALU, SREČANJU
območna raven
medobmočna, regijska raven
državna raven
mednarodna raven
1.2. Ljudske pevke in pevci
Pogoj: najmanj 3 javni nastopi izvedeni v preteklem letu
PROGRAMSKI STROŠKI NA VAJO (prizna se največ 25 vaj na skupino na sezono)
IZOBRAŽEVANJE ALI UDELEŽBA NA IZOBRAŽEVANJIH
ŠTEVILO ČLANOV
PAVŠAL ZA MATERIALNE STROŠKE
DOSEŽENA POSEBNA PRIZNANJA, NAGRADE, PLAKETE
KAKOVOST DELOVANJA
NASTOPI
Javni nastopi in gostovanja
Organizacija samostojnega koncerta
PROMOCIJA OBČINE
S programi prispevajo k prepoznavnosti občine po Sloveniji in v tujini, predstavljajo njene
znamenitosti; internetna stran; brošure; objave v časopisih; izdelava CD …
UDELEŽBA NA TEKMOVANJU, FESTIVALU, SREČANJU
območna raven
medobmočna, regijska raven
državna raven
mednarodna raven

ŠTEVILO
MOŽNIH TOČK
do 100 točk

50
100
200
300

3 točke/vaja
do 200 točk
5 točk/člana
50 točk
do 200 točk
do 200 točk
do 200 točk
do 200 točk
do 100 točk

50
100
200
300

2. Plesna dejavnost
VRSTA DEJAVNOSTI
2.1. Plesna umetnost (balet, izrazni ples)
Pogoj: najmanj 3 javni nastopi izvedeni v preteklem letu
PROGRAMSKI STROŠKI NA VAJO (prizna se največ 40 vaj na skupino na sezono)
IZOBRAŽEVANJE ALI UDELEŽBA NA IZOBRAŽEVANJIH
ŠTEVILO ČLANOV
PAVŠAL ZA MATERIALNE STROŠKE
DOSEŽENA POSEBNA PRIZNANJA, NAGRADE, PLAKETE
KAKOVOST DELOVANJA
NASTOPI
Javni nastopi in gostovanja
Organizacija samostojnega koncerta
PROMOCIJA OBČINE
S programi prispevajo k prepoznavnosti občine po Sloveniji in v tujini, predstavljajo njene
znamenitosti; internetna stran; brošure; objave v časopisih; izdelava CD …
UDELEŽBA NA TEKMOVANJU, FESTIVALU, SREČANJU
območna raven
medobmočna, regijska raven
državna raven
mednarodna raven
2.2. Folklorna dejavnost
Pogoj: najmanj 3 javni nastopi izvedeni v preteklem letu
PROGRAMSKI STROŠKI NA VAJO (prizna se največ 30 vaj na skupino na sezono)
IZOBRAŽEVANJE ALI UDELEŽBA NA IZOBRAŽEVANJIH
ŠTEVILO ČLANOV
PAVŠAL ZA MATERIALNE STROŠKE
DOSEŽENA POSEBNA PRIZNANJA, NAGRADE, PLAKETE
KAKOVOST DELOVANJA
NASTOPI
Javni nastopi in gostovanja
Organizacija samostojnega koncerta

ŠTEVILO
MOŽNIH TOČK

3 točke/vaja
do 200 točk
5 točk/člana
50 točk
do 200 točk
do 200 točk
do 200 točk
do 200 točk
do 100 točk

50
100
200
300

3 točke/vaja
do 200 točk
5 točk/člana
100 točk
do 200 točk
do 200 točk
do 200 točk
do 200 točk

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

9 / 16. 2. 2018 /

VRSTA DEJAVNOSTI
PROMOCIJA OBČINE
S programi prispevajo k prepoznavnosti občine po Sloveniji in v tujini, predstavljajo njene
znamenitosti; internetna stran; brošure; objave v časopisih; izdelava CD …
UDELEŽBA NA TEKMOVANJU, FESTIVALU, SREČANJU
območna raven
medobmočna, regijska raven
državna raven
mednarodna raven

Stran

ŠTEVILO
MOŽNIH TOČK
do 100 točk

50
100
200
300

3. Gledališka dejavnost
VRSTA DEJAVNOSTI

ŠTEVILO
MOŽNIH TOČK

3.1. Gledališka skupina
Pogoj: najmanj 3 javni nastopi izvedeni v preteklem letu
PROGRAMSKI STROŠKI NA VAJO (prizna se največ 40 vaj na skupino na sezono)
IZOBRAŽEVANJE ALI UDELEŽBA NA IZOBRAŽEVANJIH
ŠTEVILO ČLANOV
PAVŠAL ZA MATERIALNE STROŠKE
DOSEŽENA POSEBNA PRIZNANJA, NAGRADE, PLAKETE
KAKOVOST DELOVANJA
NASTOPI
Javni nastopi in gostovanja
Organizacija samostojnega koncerta
PROMOCIJA OBČINE
S programi prispevajo k prepoznavnosti občine po Sloveniji in v tujini, predstavljajo njene
znamenitosti; internetna stran; brošure; objave v časopisih; izdelava CD …
UDELEŽBA NA TEKMOVANJU, FESTIVALU, SREČANJU
območna raven
medobmočna, regijska raven
državna raven
mednarodna raven

9. Razpisni rok: rok za oddajo vlog je najkasneje do
ponedeljka, 19. marca 2018.
10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– obrazce za prijavo na javni razpis,
– navodila za pripravo predlogov,
– vzorec pogodbe o sofinanciranju dejavnosti,
– končno poročilo o izvedbi programa v letu 2018.
Prijavitelj mora ob prijavi na javni razpis predložiti
v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec z vsemi
obveznimi prilogami.
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do
izteka prijavnega roka dosegljiva:
– na
spletni
strani
Občine
Komen:
www.komen.si/objave/razpisi

3 točke/vaja
do 200 točk
5 točk/člana
200 točk
do 200 točk
do 200 točk
do 200 točk
do 200 točk
do 100 točk

50
100
200
300

– v sprejemni pisarni Občine Komen v poslovnem
času občinske uprave.
11. Oddaja in dostava vlog
Prijava na javni razpis mora biti obvezno vložena
na predpisanih razpisnih obrazcih z vsemi obveznimi
prilogami in mora biti na ustreznih mestih podpisana in
ožigosana.
Vloga mora biti oddana osebno v sprejemni pisarni Občine Komen ali pa poslana po pošti na naslov:
Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen, v razpisanem roku, v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji
strani:
– v spodnjem desnem kotu naslov občine,
– v spodnjem levem kotu besedilo »Ne odpiraj –
vloga za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti«.
Na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja.

445

Stran
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Vloga je pravočasna, če je bila (najkasneje) zadnji
dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali dostavljena v sprejemno pisarno Občine
Komen.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh
obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in
razpisna dokumentacija.
Oddaja vloge pomeni, da se prosilec strinja z vsemi
pogoji ter merili razpisa.
Prijav se ob osebni vložitvi ne bo pregledovalo.
12. Odpiranje vlog in obveščanje o izidu
Po poteku razpisnega roka bo komisija za odpiranje
vlog odprle vse vloge, ki bodo prispele do razpisanega
roka. Odpiranje vlog ne bo javno. Odpirajo se samo
v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge, in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene.
Prijavitelje, katerih vloge so nepopolne, se v roku
osmih dni od odpiranja vlog pozove, naj vloge dopolnijo
v roku petih dni od prejema poziva k dopolnitvi vloge.
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v navedenem roku, se s sklepom zavržejo. Prav tako se
s sklepom zavržejo prepozne vloge in vloge, ki jih ni
vložil upravičen izvajalec.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni
najpozneje v roku 60 dni od datuma odpiranja prijav.
13. Način sofinanciranja: na podlagi sklepa o izbiri
bo občina sklenila z izvajalcem, ki bo izbran za sofinanciranje, pogodbo, s katero se uredijo medsebojne
pravice in obveznosti.
14. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po tel. 05/73-10-461 pri Soraji Balantič oziroma
po elektronski pošti: soraja.balantic@komen.si v času
uradnih ur.
Občina Komen
Št. 41011-0001/2018

Ob-1331/18

Na podlagi 114. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1,
56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16 in 61/17), 5. in 7. člena
Pravilnika o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti in ljubiteljskih kulturnih projektov v Občini
Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/2012 in
4/2016), sprejetega Odloka o proračunu Občine Prevalje
za leto 2018 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/2018),
Lokalnega programa kulture v Občini Prevalje za obdobje
2015–2018 in Izvedbenega načrta kulture Občine Prevalje za leto 2018, Občina Prevalje objavlja
javni razpis
za izbiro programov ljubiteljske kulture, ki se bodo
v letu 2018 sofinancirali iz proračuna
Občine Prevalje
I. Naročnik javnega razpisa: naročnik javnega razpisa je Občina Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje.
II. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je izbira programov ljubiteljske kulture, ki se bodo
v letu 2018 sofinancirali iz proračuna Občine Prevalje.
III. Področja kulturnih programov, ki so predmet
javnega razpisa
Iz proračuna Občine Prevalje se bodo v letu 2018
sofinancirali naslednji programi ljubiteljske kulture: instrumentalno glasbene, vokalno glasbene, plesne, gledališke, literarne, likovne, filmske, video idr. dejavnosti
posameznih izvajalcev na področju ljubiteljske kulture,
ki poteka redno, organizirano in ustrezno strokovno vodeno in ki je v javnem interesu.

Iz občinskega proračuna se sofinancirajo programi
ljubiteljske kulture, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– program sodi na področje ljubiteljske kulturne dejavnosti;
– program je nekomercialne narave – to pomeni,
da mu ni moč pripisati pretežno komercialnega namena
in člani za izvajanje programa ne prejemajo plačila in
– program poteka redno, organizirano in ustrezno
strokovno vodeno vsaj enkrat tedensko oziroma v strnjenih oblikah in vsaj osem mesecev v posameznem
koledarskem letu;
– program bo izveden v tekočem letu;
– rezultati vadbe so predstavljeni:
– v Občini Prevalje in
– enkrat letno na samostojnem koncertu oziroma
javni prireditvi ali enkrat letno na koncertu oziroma javni
prireditvi, ki združuje več društev, razen kadar pravilnik
določa drugače in
– izvajalci sodelujejo na protokolarnih in drugih javnih prireditvah v kraju oziroma občini, če scenarij take
prireditve to predvideva in po potrebi sodelujejo na promocijskih prireditvah Občine Prevalje oziroma organizirajo prireditev občinskega pomena na zahtevo občine
in v skladu z zahtevanimi kriteriji in standardi občine.
IV. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Na javnem razpisu lahko kandidirajo naslednji izvajalci programov ljubiteljske kulture:
a) kulturna društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirana v skladu z Zakonom o društvih,
s sedežem v Občini Prevalje in imajo v svoji dejavnosti
registrirano kulturno dejavnost,
– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, organizacijske in prostorske pogoje za uresničitev načrtovanih kulturnih programov,
– da na območju Občine Prevalje delujejo že najmanj eno leto,
– da imajo urejeno evidenco članstva;
b) javni zavodi na področju vzgoje in izobraževanja
s sedežem v Občini Prevalje, katerih ustanoviteljica je
Občina Prevalje, za kulturne programe oziroma projekte, ki presegajo osnovno dejavnost iz ustanovitvenega
akta javnega zavoda in niso financirani na podlagi letne
pogodbe o sofinanciranju dejavnosti in imajo zagotovljene ustrezne kadrovske, prostorske in druge pogoje za
kakovostno izvedbo programa oziroma projekta.
V. Merila in kriteriji za vrednotenje programov: programi ljubiteljske kulture, s katerimi posamezni izvajalci
kandidirajo na tem javnem razpisu, bodo vrednoteni
na osnovi meril in kriterijev Pravilnika o sofinanciranju
programov ljubiteljske kulturne dejavnosti in ljubiteljskih
kulturnih projektov v Občini Prevalje (Uradno glasilo
slovenskih občin, št. 5/2012 in 4/2016).
VI. Okvirna višina sredstev za sofinanciranje programov ljubiteljske kulture
Sredstva za sofinanciranje programov ljubiteljske
kulture so zagotovljena v sprejetem proračunu občine
za leto 2018, na postavki 43181610 Sofinanciranje dejavnosti ljubiteljske kulture, v skupni višini 36.156 €, od
tega sredstva v višini 21.694 € za programe v letu 2018
in sredstva v višini 14.462 € za uspešnost in kvaliteto
izvajalcev.
Dodeljena sredstva za sofinanciranje programov
ljubiteljske kulture morajo biti porabljena v letu 2018.
VII. Vsebina vloge in razpisna dokumentacija
Vloga za sofinanciranje programa ljubiteljske kulture v Občini Prevalje mora biti izdelana izključno na
obrazcih iz razpisne dokumentacije.
Razpisna dokumentacija obsega: besedilo razpisa,
prijavne obrazce in vzorec pogodbe.
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Predlagatelji lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo na Občini Prevalje, Trg 2/a, Prevalje, pri Mariji
Orešnik, v času od objave do izteka roka javnega razpisa, vsak delavnik, od 8. do 12. ure. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani www.prevalje.si.
VIII. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko izvajalci
programov ljubiteljske kulture dobijo na Občini Prevalje,
pri Mariji Orešnik, na tel. 02/82-46-121, vsak delovni dan
od 8. do 12. ure.
IX. Razpisni rok in način oddaje prijav
Vlagatelji morajo vloge oddati v zaprti kuverti najpozneje do 16. 3. 2018 na naslov: Občina Prevalje, Trg
2/a, 2391 Prevalje, s pripisom: »Prijava na javni razpis
– ne odpiraj!« in z oznako: »Sofinanciranje programov
ljubiteljske kulture v Občini Prevalje v letu 2018«.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je do
naročnika prispela najkasneje na zadnji dan roka za
oddajo prijav, do 12. ure. Vloga, ki ni pravočasna, se
neodprta vrne vlagatelju.
Na zaprti pisemski ovojnici mora biti prilepljen izpolnjen obrazec Oprema ponudbe, oziroma morajo biti
na ovojnici razvidni podatki: naziv in naslov vlagatelja in
prejemnika ter pripis in oznaka skladno z zahtevo točke
IX. javnega razpisa.
X. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog bo komisija opravila 19. 3. 2018 ob
9. uri v sejni sobi Občine Prevalje.
Vsi vlagatelji bodo v roku 30 dni po sprejeti odločitvi
obveščeni o izidu javnega razpisa.
Z izbranimi izvajalci programov ljubiteljske kulture
bo občina sklenila pogodbe o sofinanciranju programov
ljubiteljske kulture v letu 2018.
Občina Prevalje
Ob-1332/18
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopku za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Odloka o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto
2018 (Uradni list RS, št. 6/18) in Statuta Mestne občine
Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – UPB, 49/10,
39/15 in 69/17) objavlja Mestna občina Murska Sobota,
Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota
javni razpis

stva

za sofinanciranje programov v letu 2018
na področjih:
A) Socialnega varstva
B) Programi Društev upokojencev
C) Posebni programi na področju socialnega var-

D) Zdravstvenega varstva
I. Predmet razpisa so: programi nevladnih in/ali neprofitnih organizacij in društev ter zavodov, ki delujejo na
področju socialnega in zdravstvenega varstva.
Predmet javnega razpisa so:
Pod A)
1. programi humanitarnih društev in organizacij,
ki delujejo v javnem interesu na področju socialnega
varstva,
2. programi za aktivno preživljanje prostega časa
otrok in mladostnikov ter invalidnih otrok med poletnimi
počitnicami,
3. organiziranje prostovoljnega dela z mladimi in
preventivni programi za delo z mladimi,
4. programi vključevanja socialne izključenosti invalidnih oseb,
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5. programi za svetovanja, pomoč in rehabilitacijo
ter programi zagovorništva za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju,
6. programi za zmanjševanja nasilja nad ženskami
in otroki,
7. programi pomoči urejanja in reševanja socialnih
stisk, povezanih z uživanjem alkohola in prepovedanih
drog ter drugih oblik zasvojenosti.
Pod B)
1. programi Društev upokojencev za programe, ki
v bivalnem okolju skrbijo za zmanjševanje socialne izključenosti starostnikov.
Pod C)
1. programi ki vključujejo pripravo in dostavo toplih obrokov za občane zaradi revščine, ki jih izvajajo
humanitarne organizacije, ki delujejo v javnem interesu
na področju socialnega varstva, programi Območnih organizacij RK za zmanjševanje socialne izključenosti občanov zaradi revščine in dejavnost materinskih domov.
Pod D)
1. programi društev in organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju zdravstvenega varstva,
2. programi za promocijo zdravja v Mestni občini
Murska Sobota,
3. programi za vzgojo otrok in mladostnikov za
zdrav način življenja,
4. programi svetovanja, pomoči in rehabilitacije različnim kroničnim bolnikom in uporabnikom posameznih
zdravstvenih storitev.
II. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki na
javni razpis
Na ta razpis se lahko prijavijo vsi, ki prijavijo program, ki so predmet razpisa za A ali B ali C ali D področja. Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje, da so:
1. javni socialno varstveni in javni zdravstveni zavodi, ki v okviru svoje redne dejavnosti ne izvajajo dejavnosti razpisanih programov,
2. dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale
socialne stiske in težave občanov MO Murska Sobota,
ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom ali verske
skupnosti,
3. organizacije za samopomoč kot prostovoljne in
neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo posamezniki z namenom, da bi v njih skupno
reševali socialne in zdravstvene potrebe svojih članov,
4. invalidske in humanitarne organizacije kot prostovoljne neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo invalidi in
drugi posamezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo
socialne in zdravstvene programe in storitve, utemeljene
na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcijskih
okvarah, ki ogrožajo socialni položaj invalidov,
5. druga društva in zavodi, ki izvajajo občinske
programe na področju sociale in zdravstva ali občinske
programe izboljšanja kvalitete življenja za občane MO
Murska Sobota,
6. vloga mora biti dana v skladu z Zakonom
o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS,
št. 69/11 – UPB2),
7. prijavitelji se lahko prijavijo le na enem področju
razpisa, ali A ali B ali C ali D, in sicer največ s štirimi
programi,
8. prav tako se ne bodo sofinancirali programi prijavitelju, če se je prijavil z istim programom na druge
razpise v okviru Mestne občine Murska Sobota za sofinanciranje programov,
9. če se društvu ali organizaciji že financira isti
program iz proračuna Mestne občine Murska Sobota,
se jim program ne sofinancira, na podlagi tega razpisa.
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Izvajanje programov se mora nanašati na območje
MO Murska Sobota oziroma njene občane.
III. K prijavi na javni razpis se obvezno priloži:
1. Izpolnjeno prijavo na razpis, obrazce z vsemi
zahtevanimi podatki.
2. Odločbo oziroma sklep o registraciji (od upravne
enote za društva oziroma od sodišča za ustanove in
zavode, ki so registrirani za opravljanje socialno varstvenih storitev; namesto odločbe ali sklepa o registraciji se
lahko predloži odločba o statusu društva ali organizacije,
ki deluje v javnem interesu na področju socialnega in
zdravstvenega varstva).
3. Potrdilo oziroma drugo dokazilo prijaviteljev, ki
nimajo sedeža v Mestni občini Murska Sobota/potrdilo
AJPES-a ali druga dokazila, da imajo enoto v Murski
Soboti in da program izvajajo za občane Mestne občine
Murska Sobota.
4. Zaključni račun za leto 2017.
5. Seznam članov društva ali organizacije prijavitelj poda, če je število članov oziroma uporabnikov
do vključno 100. Člani in uporabniki morajo biti občani
Mestne občine Murska Sobota. Navede se priimek in
ime ter naslov stalnega bivališča, člana ali uporabnika.
6. Mestna občina Murska Sobota si pridržuje pravico, da kadarkoli v času izvajanja programa, vpogleda
v seznam članov društva ali organizacije, ki imajo nad
100 članov in so občani Mestne občine Murska Sobota
in v listo prostovoljcev, ki so vključeni v program.
7. Za programe, ki se izvajajo enkrat letno, kot so
strokovna predavanja, konference in drugo, prijavitelji
podajo seznam udeležencev programa oziroma listo
prisotnosti ob danem zahtevku za izplačilo odobrenih
sredstev za program.
IV. Orientacijska vrednost razpisa
Orientacijska vrednost razpisa za leto 2018 za posamezno področje so sledeča:
A) Socialnega varstva 24.400,00 EUR,
B) Programi Društev upokojencev 9.600,00 EUR,
C) Posebni programi na področju socialnega varstva 71.500,00 EUR,
D) Zdravstveno varstvo 7.000,00 EUR.
Sredstva predvidena za posamezno področje se
lahko prerazporedijo na drugo področje, če se glede na
prijavljene programe pokaže potreba po prerazporeditvi.
V. Rok izvedbe: dodeljena sredstva za leto 2018
morajo biti porabljena v letu 2018.
VI. Merila za izbor programov
Strokovna komisija za izvedbo javnega razpisa lahko v skladu z javnim interesom na področju socialnega
in zdravstvenega varstva na območju Mestne občine
Murska Sobota, če je to potrebno, po prostem preudarku
ocenjuje in odloča o sofinanciranju programov.
Programi bodo ocenjeni v skladu s kriteriji ob primerjavi istovetnih programov in ob upoštevanju specifičnosti posameznih programov. Programi, ki po merilih
ne dosežejo do 25 točk, se ne bodo sofinancirali. Konkretnejša merila za izbor programov bodo objavljena in
določena v razpisni dokumentaciji tega razpisa.
VII. Merila za dodelitev sredstev
1. Programi lahko prejmejo sredstva v višini do 80 %
vseh predvidenih odhodkov programa.
2. Sofinancirani bodo stroški izvajanja programa/projekta – stroški dela redno in honorarno zaposlenih ter materialni stroški, povezani z izvajanjem programa, kamor sodijo tudi stroški plačil oblik dela izven
zaposlitve, stroški dodatnega usposabljanja in stroški
supervizije za strokovne delavce.
3. Pri določanju višine sredstev za stroške dela upoštevala veljavne predpise oziroma cena stroškov dela za
posamezno področje.
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4. Investicije ne bodo sofinancirane!
5. Materialni stroški programov se bodo krili tako,
da bo po proučitvi prijav na razpis ter zaključnih računov
in poročil o delovanju programa v preteklem letu ocenila
nujen obseg materialnih stroškov programa. Pri odmeri
višine sredstev se bo upoštevala nujnost posameznega stroška za izvajanje programa ter primerjava višine
stroškov na uporabnika med posameznimi istovetnimi
programi.
Pri pregledu finančne konstrukcije programa se ne
bodo iz predvidenih odhodkov upoštevali tisti odhodki,
ki jih MO Murska Sobota v skladu s svojo usmeritvijo
in predpisi ne more sofinancirati. Preostali odhodki programa bodo ocenjeni v skladu z merili razpisa in glede
na njihov pomen za izvajanje programa. S pregledom
finančne konstrukcije, ob upoštevanju predvidenih strokovnih ravnaj in drugih aktivnosti, s katerimi program
dosega zastavljene cilje, bo na osnovi meril določena
višina sredstev, ki jih bo MO Murska Sobota zagotovila
za izvedbo programa. Na osnovi odmerjenega obsega
sredstev bo izvajalec programa s pogodbo pooblaščen
in zadolžen za čim bolj racionalno uporabo sredstev
in to na način, ki bo omogočal izvedbo prijavljenega
programa.
VIII. Način sofinanciranja programov
O dodelitvi sredstev na predlog komisije, odloči direktor mestne uprave, ki izda sklep o dodelitvi sredstev.
Zoper sklep je v osmih dneh možno vložiti pritožbo.
O pritožbi odloča župan. Odločitev župana je dokončna.
Na podlagi sklepa bo sklenjena pogodba o sofinanciranju programov za leto 2018:
a. izvajalcem programov, katerih programi bodo
prejeli do vključno 3.500,00 EUR, bodo sredstva nakazana enkrat letno, po izstavitvi zahtevka za nakazilo sredstev. K zahtevku morajo biti priložena dokazila
(računi ali druge enakovredne knjigovodske listine) za
odobreni program, v skladu z veljavno zakonodajo ter
dokazila o plačilu teh stroškov, in sicer najmanj v vrednosti višine zahtevka, skupno največ do višine pogodbeno opredeljenega zneska sofinanciranja. Izvajalec
mora predložiti tudi druga dokazila o izvedbi programa,
kot npr. slikovni material, vabila na dogodek, liste prisotnosti udeležencev, poročila medijev, podpise izvajalcev
aktivnosti ipd.
b. izvajalcem programov, katerih programi bodo
prejeli več kot 3.500,00 EUR, bodo sredstva nakazovana mesečno po dvanajstinkah odobrenega programa,
po izstavitvi zahtevka s strani izvajalca programa za
nakazilo za posamezni mesec v letu 2018. K zahtevku
morajo biti priložena dokazila (računi ali druge enakovredne knjigovodske listine) za odobreni program, v skladu
z veljavno zakonodajo ter dokazila o plačilu teh stroškov,
in sicer najmanj v vrednosti višine zahtevka, opredeljenega skupno največ do višine pogodbeno opredeljenega zneska sofinanciranja. Izvajalec mora predložiti
tudi druga dokazila o izvedbi programa, kot npr. slikovni
material, vabila na dogodek, liste prisotnosti udeležencev, poročila medijev, podpise izvajalcev aktivnosti ipd.
IX. Obvezna oblika in vsebina ponudbe:
a. Ponudniki morajo ponudbo oddati na obrazcu
2018 »Prijava na javni razpis za sofinanciranje programov s področja socialnega varstva in zdravstvenega
varstva na območju Mestne občine Murska Sobota za
leto 2018, za sofinanciranje programov – program pod
točko A ali B ali C ali D.«
b. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo (Obrazec 2018) na vložišču Mestne občine Murska
Sobota, Kardoševa 2, pritličje, vsak delavnik od 9. do
12. ure, pri Manueli Hochstetter ali na spletni strani Me-
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stne občine Murska Sobota www.murska-sobota.si Vse
dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu vsak delavnik med 9. in 12. uro na Oddelku za negospodarske dejavnosti, tel. 02/525-16-29
– mag. Rofina Bernjak.
c. Pisne ponudbe z zahtevanimi podatki je potrebno poslati v zaprtih ovojnicah na naslov: Mestna občina
Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota. Na
kuverto se zalepi obrazec »Oprema vloge«, ki je del
razpisne dokumentacije.
d. Rok za oddajo ponudb je 20. 3. 2018.
Šteje se, da je ponudba prispela pravočasno, če
je zadnji dan roka za oddajo, oddana na vložišču Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2 – pritličje ali
če je zadnji dan roka oddana na pošti kot priporočena
pošiljka.
1. Nepravočasno ali nepravilno označene ponudbe
bodo vrnjene ponudnikom neodprte. Iz nadaljnjega postopka ocenjevanja bodo izločene vse ponudbe, ki ne
bodo oddane na predpisanem obrazcu.
Program je potrebno, skupaj z zahtevano dokumentacijo, predložiti v kuverti, označeni na način, predpisan
v točki IX/c. Ponudbe z več programi so lahko oddane
v eni kuverti.
2. Komisija bo z odpiranjem prispelih ponudb pričela dne 23. 3. 2018.
3. Odpiranje bo na Mestni občini Murska Sobota in
ne bo javno.
4. Ponudniki bodo o izboru programov, ki jih bo
sofinancirala Mestna občina Murska Sobota, obveščeni
v roku 45 dni od dneva, ko bo končano odpiranje ponudb.
e. Posebni pogoji:
1. Mestna občina Murska Sobota si pridružuje pravico, da ne razdeli vseh razpisanih sredstev, v kolikor na
razpis ne bodo prijavljeni ustrezni programi.
2. Da se na povabilo Mestne občine Murska Sobota, brezplačno vključijo v promocijske aktivnosti, ki jih
organizira Mestna občina Murska Sobota.
Mestna občina Murska Sobota
Št. 430-0013/2018-3(173)
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Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07, 61/08 in 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in
81/16), Odloka o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2018 (Uradni list RS, št. 6/18) in Statuta
Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07
– UPB, 49/10, 39/15 in 69/17) objavlja Mestna občina
Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota
javni razpis
za sofinanciranje programov in projektov v MOMS
v letu 2018 s področja podpornih storitev v vzgoji
in izobraževanju ter prostem času predšolskih
in osnovnošolskih otrok
1. Namen in cilj razpisa: namen javnega razpisa je
izbor projektov in programov s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok,
ki bodo na območju MOMS izvedeni v letu 2018. Cilj
javnega razpisa preko programov v šolah je omogočiti
kreativno in kvalitetno dopolnjevanje učnega načrta in
interesnih dejavnosti v okviru šole ter predšolskim in
osnovnošolskim otrokom na območju MOMS omogočiti
kakovostno, ustvarjalno in aktivno preživljanje prostega
časa, jih spodbujati k ustvarjalnosti in zagotoviti prostočasne ter preventivne aktivnosti v prostem času in času
šolskih počitnic.
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2. Predmet razpisa
Vsebinska področja:
Sklop I) Programi in projekti v šolah za učence
Predmet tega vsebinskega področja je sofinanciranje programov in projektov dopolnilnih in interesnih dejavnosti osnovne in glasbene šole iz MOMS. Z razpisom
želimo omogočiti kreativno in kvalitetno dopolnjevanje
učnega načrta in interesnih dejavnosti v okviru šole.
V okviru tega sklopa so samo za osnovne šole in
glasbeno šolo iz MOMS razpisane teme:
– udeležba učencev in mentorjev na predmetnih
tekmovanjih iz znanja po učnem načrtu in predmetniku osnovne in glasbene šole – programi za nadarjene
učence,
– udeležba učencev in mentorjev na tekmovanjih
ter organizacija tekmovanj in prireditev s področja interesnih dejavnosti po posameznih področjih,
– program šolske organizacije in skupnosti: Vesela
šola, bralna značka, otroški parlament, taborniki, organizacija tedna otroka, program veselega decembra …,
– sodelovanje predšolskih in osnovnošolskih otrok
na razpisnih natečajih za delavnice in tabore iz različnih
področij,
– vključevanje učencev in mentorjev v mednarodno
sodelovanje preko razpisnih projektov,
– organizacija in vključevanje šolskih in predšolskih
športnih programov in tekmovanj,
– vključevanje osnovnošolskih otrok v organizirano
vadbo športne rekreacije,
– organizacija taborov,
– revije in tekmovanja glasbenih šol,
– organizacija glasbenih prireditev (koncertov, taborov in delavnic …),
– sodelovanje z drugimi šolami.
Sklop II) Programi in projekti s področja prostočasnih in aktivnosti osnovnošolskih otrok
Predmet tega vsebinskega področja je sofinanciranje prostočasnih in preventivnih programov za osnovnošolske otroke na območju MOMS, ki jih izvajajo drugi
zavodi, društva, klubi, samostojni podjetniki, samostojni
kulturni delavci in zveze ter druge organizacije, izvajajo
z osnovnošolsko populacijo določene programe:
– izvajanje programa delavnic, taborov, tekmovanj,
prireditev, natečajev, ki ne spadajo v redni program
osnovne šole.
Pod sklop III) Programi in projekti za predšolske
otroke
Predmet tega vsebinskega področja je sofinanciranje programov in projektov za predšolske otroke na
območju MOMS, ki jih izvajajo zavodi, društva, klubi,
samostojni podjetniki, samostojni kulturni delavci in zveze ter druge organizacije za določene programe predšolskih otrok:
– sodelovanje predšolskih otrok v krožkih, interesnih dejavnostih, razpisnih natečajih za delavnice in
tabore iz različnih področij.
2. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Vlagatelji morajo imeti sedež na območju MOMS in
delujejo na območju MOMS najmanj eno leto. Vsebina
vloge mora biti v skladu z namenom, s cilji in predmetom
tega javnega razpisa.
Osnovni pogoji, ki ga morajo izpolnjevati vlagatelji
za kandidiranje na javnem razpisu:
Sklop I)
– Osnovne šole, Glasbena šola in Vrtec, katerih
ustanoviteljica je v skladu z Odloki o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnih zavodov Mestna občina Murska Sobota;
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Sklop II in III)
– Drugi zavodi, društva, klubi, samostojni podjetniki,
samostojni kulturni delavci in zveze ter druge organizacije, ki po programu vzgojno-izobraževalnih zavodov
izvajajo s predšolsko in osnovnošolsko populacijo določene programe in so iz Mestne občine Murska Sobota,
ter niso sofinancirani iz drugih proračunskih postavk
proračuna Mestne občine Murska Sobota za program,
s katerim kandidirajo na razpis.
3. Posebni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji
za kandidiranje na javnem razpisu:
– vsebina vloge je v skladu z razpisanimi temami
v predmetu razpisa,
– vlagatelji lahko z istim projektom kandidirajo
samo na en javni razpis v Mestni občini Murska Sobota,
– vlagatelj se lahko prijavi z največ dvema vsebinsko različnima programoma ali projektoma,
– prijavljeni programi in projekti morajo biti izvedeni
med 1. 1. 2018 do 15. 12. 2018,
– vloga mora biti v skladu z Zakonom o integriteti
in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 –
UPB).
4. Merila za izbor vlog:
– ustreznost vsebine,
– ustreznost finančne konstrukcije.
5. Okvirna višina sredstev
Orientacijska vrednost razpisa za dodatno oziroma
razširjeno dejavnost znaša do:
Sklop I) 20.000,00 EUR
Sklop II) 10.000,00 EUR
Sklop III) 16.000,00 EUR.
6. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za leto 2018 morajo biti porabljena do 15. 12. 2018.
7. Rok za predložitev vlog in način predložitve: vlagatelji morajo popolne vloge oddati na naslov: Mestna
občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, do vključno 16. 3. 2018 oziroma najpozneje ta dan
oddana na pošti kot priporočena pošiljka. Na hrbtni strani
mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja. Na prednji
levi strani ovitka mora biti zapisano: »Ne odpiraj – vloga:
Sofinanciranje programov in projektov v MOMS v letu
2018 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju – Sklop I, ali Sofinanciranje programov in projektov
v MOMS v letu 2018 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju – Sklop II, ali Sofinanciranje programov
in projektov v MOMS v letu 2018 s področja podpornih
storitev v vzgoji in izobraževanju – Sklop III«.
8. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog je zaprto
za javnost. Komisija bo vloge odpirala v sejni sobi Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska
Sobota, dne 21. 3. 2018. V primeru nepopolnih izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo strokovna
komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog vlagatelja pisno
pozvala, da jih dopolni. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni
od prejema pošte.
9. Odločanje in obveščanje o izidu razpisa
Vsi vlagatelji bodo v roku 60 dni po sprejeti odločitvi
obveščeni o izidu javnega razpisa. Zavržene in zavrnjene bodo vse vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v 7. točki tega razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije,
– vloge, ki ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev,
– vloge, ki ne bodo izpolnjevale osnovnih in posebnih pogojev, določenih v besedilu razpisa in razpisne
dokumentacije,
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– vloge, ki jih bo strokovna komisija na podlagi meril
za ocenjevanje ocenila kot neustrezna.
Zoper odločitev lahko vlagatelj vloži pritožbo za preveritev utemeljenosti sklepa o dodelitvi sredstev v roku
osem dni od prejema sklepa. Pritožba se vloži na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000
Murska Sobota.
Vloži se pisno ali da ustno na zapisnik pri organu, ki
je sklep izdal. Če se pošlje po pošti priporočeno, se na
dan oddaje na pošto ne šteje za dan izročitve naslovniku. Odločitev župana o pritožbi je dokončna. Prepozno
vložena pritožba se zavrže.
10. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je na voljo na spletnih straneh Mestne občine
Murska Sobota (www.murska-sobota.si) in v vložišču
Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, vsak delovni dan.
11. Dodatne informacije: dodatne informacije vlagatelji dobijo po telefonu vsak dan od 8. do 12. ure oziroma
po e-pošti, in sicer pri Darji Kadiš:
– tel. 02/525-16-30,
– e-pošta: darja.kadis@murska-sobota.si.
Mestna občina Murska Sobota
Št. 430-0014/2017-3(610)

Ob-1334/18

Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16),
Odloka o proračunu Mestne občine Murska Sobota za
leto 2018 (Uradni list RS, št. 6/18) in Statuta Mestne
občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – UPB,
49/10, 39/15 in 69/17) objavlja Mestna občina Murska
Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota
javni razpis
za izbiro mladinskih projektov, ki jih bo v letu 2018
sofinancirala Mestna občina Murska Sobota
1. Predmet javnega razpisa
Mestna občina Murska Sobota razpisuje proračunska sredstva za sofinanciranje mladinskih projektov za
leto 2018 ter drugih aktivnosti, ki jih bodo upravičenci –
pravne osebe zasebnega prava, pravne osebe javnega
prava, samostojni podjetniki in samostojni kulturni delavci
(v nadaljevanju prijavitelji) izvajali v letu 2018 na območju
Mestne občine Murska Sobota na področju mladine.
Predmet javnega razpisa so: projekti za izvajanje
letnega programa na področju dejavnosti mladih v Mestni občini Murska Sobota.
2. Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je spodbujanje aktivnosti
na področju delovanja mladih v Mestni občini Murska
Sobota, katerih realizacija bo imela ugodne učinke na
vzpodbujanje aktivnosti ter angažiranja mladih in mladinskih organizacij v javno in družbeno življenje v Mestni
občini Murska Sobota.
Prijavitelji kandidirajo s projekti, namenjenimi otrokom in mladim do vključno 29. leta starosti na območju
Mestne občine Murska Sobota.
3. Cilj javnega razpisa: cilj razpisa je podpreti projekte na področju delovanja mladih v letu 2018 v Mestni
občini Murska Sobota.
4. Splošni pogoji za sodelovanje
Na ta razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izvajajo
dejavnost na področju mladinske dejavnosti:
– mladinske organizacije,
– študentske organizacije,
– pravne osebe zasebnega prava, pravne osebe
javnega prava, samostojni podjetniki in samostojni kulturni delavci.
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Prijavitelji, ki se prijavljajo na javni razpis, morajo
izpolnjevati naslednje pogoje:
– mora imeti sedež oziroma stalno prebivališče na
območju Mestne občine Murska Sobota in ne sme imeti
neizpolnjenih pogodbenih obveznosti do Mestne občine
Murska Sobota, če je v preteklih letih prejel sredstva iz
proračuna Mestne občine Murska Sobota,
– svojo dejavnost izvaja na področju Mestne občine
Murska Sobota,
– prijavlja projekt, ki je predmet razpisa,
– prijavlja projekt, ki je nepridobitnega značaja,
– ima zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev prijavljenega projekta,
– prijavitelj lahko z istim programom kandidira samo
na en javni razpis v Mestni občini Murska Sobota,
– pri podaji vloge, je treba upoštevati določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list
RS, št. 69/11 – UPB),
– da se na povabilo Mestne občine Murska Sobota
brezplačno vključijo v promocijske aktivnosti, ki jih organizira Mestna občina Murska Sobota.
Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni prijavitelji:
– ki so za isti namen 100 % sofinancirana iz drugih
sredstev državnega, lokalnega ali EU proračuna,
– zoper katere je s pravnomočno odločbo sodišča
ali dokončno odločbo drugega pristojnega organa začet
sodni ali izvensodni stečajni postopek, postopek prisilne
poravnave ali likvidacije,
– ki imajo neporavnane obveznosti do Mestne občine Murska Sobota.
5. Izpolnjevanje razpisnih pogojev: izpolnjevanje
razpisnih pogojev ugotavlja strokovna komisija, ki jo
imenuje župan Mestne občine Murska Sobota. Prijav
prijaviteljev, ki ne izpolnjujejo razpisanih pogojev za sodelovanje, komisija ne bo obravnavala.
6. Višina sredstev: okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev v letu 2018 znaša 10.000,00 €. Razpisana sredstva bodo razdeljena glede na dejansko
realizacijo proračuna.
7. Prednostni razpisani kriteriji
Prednostno bodo obravnavane prijave, ki bodo zadostile naslednjim kriterijem:
– prijavitelj kandidira z največ enoletnimi projekti za
otroke in mlade do vključno 29. leta starosti,
– število vključenih v projekt,
– sodelovanje v aktivnostih projekta je za udeležence brezplačno oziroma je njihov prispevek lahko le
simboličen,
– projekt presega splošno kakovostno raven svojega okolja in kaže aktualni in inovativni pristop,
– prijavitelj ima večletne izkušnje in reference.
8. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva
morajo biti porabljena v letu 2018.
9. Vloga
Vloga je popolna, če upravičenec v predpisanem
roku za oddajo vloge v javnem razpisu predloži vso
zahtevano razpisno dokumentacijo.
9.1. Obvezne priloge k vlogi
– v celoti izpolnjen razpisni obrazec z vsemi zahtevanimi podatki in prilogami, kot je navedeno v razpisni
dokumentaciji
– fotokopija dokumenta, iz katerega je razvidna registrirana dejavnost, ki ne sme biti starejša od 90 dni
(samo gospodarske družbe in samostojni podjetniki)
– podpisan (parafiran) vzorec pogodbe.
9.2. Dopolnitev vloge
Komisija bo najkasneje v roku 8 dneh od odpiranja
vlog pisno pozvala vse upravičence, katerih vloge niso
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bile popolne, da jih dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih
upravičenci ne bodo dopolnili v določenem roku, bodo
zavržene. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni od prejema
pošte. Upravičenci bodo prejeli obvestilo o dopolnitvi
tudi po faksu oziroma elektronski pošti.
10. Način prijave in razpisni rok
Popolna vloga v skladu z razpisno dokumentacijo
mora biti dostavljena na naslov: Mestna občina Murska
Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, vključno do
16. 3. 2018 oziroma najpozneje ta dan oddana na pošti
kot priporočena pošiljka. Vloga mora biti v zapečateni
ovojnici in ustrezno označena. Na prednji strani ovitka
mora biti zapisano: »Ne odpiraj – vloga na razpis: mladinski projekti«, na zadnji strani ovitka mora biti navedba prijavitelja: naziv ter poštni naslov (sedež). Vloge, ki
ne bodo prispele pravočasno, bodo vrnjene prosilcem.
Vloge morajo biti natisnjene, natipkane ali čitljivo napisane v slovenskem jeziku. Vsaka prijava za posamezen
projekt mora biti v ločeni ovojnici.
Vloga se za posamezni projekt pošlje tudi v elektronski obliki v Wordovem dokumentu na naslov: darja.kadis@murska-sobota.si.
Vloge prijaviteljev, ki so vložene prepozno; vloge,
ki so nepravilno označene; vloge, ki ne ustrezajo vsem
pogojem sodelovanja; vloge, ki niso dopolnjene v določenem roku in vloge, ki niso skladne z namenom razpisa, se zavržejo.
Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge, in sicer
v vrstnem redu, v katerem so bile predložene.
Vsi podatki iz vloge prijavitelja, razen dispozicije
projekta, so javni. Vlagatelj vloge zagotavlja, da so vsi
podatki, podani v vlogi na javni razpis, vključno z vsemi
prilogami, resnični in točni. Oddaja vloge pomeni, da
se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
11. Odpiranje vlog: odpiranje vlog je zaprto za javnost. Komisija bo vloge odpirala v sejni sobi Mestne
občine Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota,
dne 20. 3. 2018.
12. Obvestilo o dodelitvi sredstev: vsi vlagatelji
bodo v roku 60 dni po sprejeti odločitvi obveščeni o izidu javnega razpisa.
13. Nadzor nad izvajanjem pogodbe in koriščenjem
sredstev: izbrani prijavitelji, s katerimi bo Mestna občina
Murska Sobota podpisala pogodbo, morajo strokovni
službi občine vedno, kadar to zahteva, dovoliti nadzor
nad izvajanjem pogodbe in koriščenjem sredstev ter
v skladu z rokom, določenim v pogodbi, brez poziva občino obvestiti o realizaciji projekta s poročili in dokazili.
14. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je na voljo na spletnih straneh Mestne občine
Murska Sobota (www.murska-sobota.si) in v vložišču
Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska
Sobota, vsak delovni dan.
15. Dodatne informacije: dodatne informacije
so na voljo vsak delovni dan med 9. in 10. uro po
tel. 02/525-16-30 – kontaktna oseba Darja Kadiš. Morebitna vprašanja je mogoče posredovati tudi po elektronski pošti na elektronski naslov: darja.kadis@murska-sobota.si oziroma po faksu +386/2/525-16-14.
Mestna občina Murska Sobota
Št. 430-0017/2018-2(620)
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Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB,
56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16 in 61/17), v skladu
s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov
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(Uradni list RS, št. 43/10 in 62/16) in Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 38/12, 90/12 in
62/16) ter na osnovi Odloka o proračunu Mestne občine
Murska Sobota za leto 2018 (Uradni list RS, št. 6/18)
Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska
Sobota, objavlja
javni razpis
za izbiro investicijskih projektov na področju
kulture, ki jih bo v letu 2018 sofinancirala Mestna
občina Murska Sobota
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je izbira projektov za sofinanciranje nakupa:
a) opreme za potrebe delovanja ljubiteljskih kulturnih društev in
b) uniform za potrebe pihalnih orkestrov v Mestni
občini Murska Sobota (v nadaljevanju MOMS).
2. Cilj razpisa: namen razpisa je finančno podpreti
nakup opreme, ki je potrebna za delovanje ljubiteljskih
kulturnih društev in uniform, za potrebe pihalnih orkestrov v MOMS.
3. Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo ljubiteljska kulturna
društva, ki imajo sedež v MOMS in so registrirana za
opravljanje dejavnosti s področja kulture ter izpolnjujejo
kriterije in zahteve iz tega javnega razpisa. Prijavitelji
lahko na ta javni razpis prijavijo samo projekte ali dele
teh, ki bodo realizirani v letu 2018.
Pri podaji vloge je treba upoštevati določbe Zakona
o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS,
št. 69/11 – UPB2).
Na razpis se ne morejo prijaviti javne organizacije
oziroma javni zavodi, ki se ukvarjajo s kulturo in zasebni
zavodi na področju kulture. Upravičeni vlagatelj z istim
projektom ne more kandidirati na druge javne razpise
ali pozive MOMS.
4. Izpolnjevanje razpisnih pogojev: izpolnjevanje
razpisnih pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog,
ki jo imenuje župan MOMS. Komisija za odpiranje vlog
bo predlagala zavržbo vlog neupravičenih prijaviteljev,
prepoznih vlog, nepopolnih vlog ter vlog predlagateljev
projektov, ki ne izpolnjujejo splošnih razpisnih pogojev.
5. Okvirna vrednost sredstev
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet razpisa je 20.000,00 EUR. Sredstva
so predvidena v proračunu MOMS za leto 2018 na proračunski postavki 18035002 Ostali programi v kulturi,
konto 4310-00 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam.
Mestna občina Murska Sobota bo v letu 2018 sofinancirala naslednje sklope investicijskih projektov na
področju kulture:
Oznaka Razpisno področje
sklop 1 oprema za potrebe
delovanja ljubiteljskih
kulturnih skupin
sklop 2 uniforme za potrebe
pihalnih orkestrov
Skupaj:

Višina razpisanih
sredstev v €
10.000,00
10.000,00
20.000,00

6. Razpisni kriteriji
a) Kriteriji za izbor projektov za vsa razpisna področja so:
– gre za opremo, ki je nujno potrebna za izvajanje
programa,
– število članov društva,

– gre za prispevek k ugledu, razpoznavnosti in promociji MOMS,
– vzpostavlja ali/in izboljšuje pogoje za delovanje
društev na področju kulture,
– gre za projekt, ki omogoča kakovostnejše in trajnejše delovanje društev na področju kulture,
– je vsebinsko tehtno in celovito utemeljen,
– je realno ovrednoten in finančno uravnotežen,
– je nekomercialnega značaja.
b) Uporaba kriterijev
Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v postopku izbire
ocenjeni oziroma ovrednoteni višje.
Način ocenjevanja: kriteriji so ovrednoteni s točkami
in dostopni v razpisni dokumentaciji. Izbrani bodo tisti
projekti, ki jih bo MOMS na predlog strokovne komisije
uvrstila na seznam odobrenih projektov za leto 2018.
7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva na podlagi tega razpisa morajo
biti porabljena v proračunskem letu 2018. Skrajni rok
za predložitev poročila o izvedbi in zahtevka je 30. 10.
2018.
8. Rok razpisa: razpis je odprt od 16. 2. 2018 do
16. 3. 2018.
9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec,
– vzorec pogodbe.
Prijavitelj mora ob prijavi projekta na javni razpis
priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec
(vključno z izjavo),
– podpisan vzorec pogodbe o sofinanciranju projekta.
Prijavitelj mora do izteka prijavnega roka posredovati izpolnjeno prijavnico (dokument v Wordu) na elektronski naslov darja.potocnik@murska-sobota.si.
Zainteresirani lahko dokumentacijo razpisa dobijo
na vložišču Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, vsak delavnik od 8. do 14.30, ob sredah od 8. do
15.30 in ob petkih od 8. do 13.30 ali na spletnih straneh
Mestne občine Murska Sobota www.murska-sobota.si.
10. Način pošiljanja in vsebina vlog
Vloga mora biti izpolnjena na prijavnih obrazcih in
mora vsebovati vse bistvene sestavine vloge ter obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Vloge morajo vlagatelji poslati s priporočeno pošiljko
ali oddati osebno na naslov: Mestna občina Murska
Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, v zaprti kuverti s pripisom: »Ne odpiraj – vloga: investicijski projekti
2018-kultura«.
Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden naziv in
naslov vlagatelja. Vloge, oddane izven roka razpisa, ne
bodo upoštevane. V primeru, da posamezni vlagatelj
na razpis prijavlja več projektov, mora biti vsaka vloga
poslana v ločeni kuverti z ustreznimi oznakami.
Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja z vsemi
pogoji in kriteriji razpisa.
11. Dopolnitev vloge: vlagatelj lahko vlogo dopolnjuje le v razpisnem roku na način kot velja za pošiljanje
vlog, in sicer kot priporočeno pošiljko v zaprti ovojnici
z oznako na prednji strani: »Ne odpiraj – dopolnilna
vloga: investicijski projekti 2018-kultura« z obvezno navedbo na katero vlogo se dopolnitev nanaša.
12. Odpiranje vlog in obveščanje o izidu
Komisija za odpiranje vlog bo začela odpirati vloge
19. marca 2018. V primeru nepopolno izpolnjene vloge
s pomanjkljivo dokumentacijo, bo pristojni uslužbenec
v roku 5 dni od odprtja vloge vlagatelja pozval, da do
določenega roka dopolni vlogo. V primeru, da prijavitelj
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v zahtevanem roku vloge ne bo dopolnil, bo vloga s sklepom zavržena.
Strokovna presoja pravočasnih in popolnih vlog, ki
so jih podale upravičene osebe, bo potekala po poteku
razpisnega roka.
Na podlagi predloga strokovne komisije bo izdana
odločba, s katero bo odločena odobritev ter delež sofinanciranja ali zavrnitev sofinanciranja posameznega projekta.
Mestna občina Murska Sobota lahko javni razpis po
svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali
razdeli le določen del razpoložljivih sredstev. Razpisana
sredstva bodo razdeljena glede na dejansko realizacijo
v proračunu.
13. Dodatne informacije: vse dodatne informacije
v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo osebno ali po
telefonu vsak delavnik med 8. in 9. uro na Oddelku za negospodarske dejavnosti MOMS, tel. 02/525-16-24 (Darja
Potočnik) ali na naslovu darja.potocnik@murska-sobota.si.
Mestna občina Murska Sobota
Št. 430-0019/2018-2(620)

Ob-1338/18

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1,
56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16 in 61/17), v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za
izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list
RS, št. 43/10 in 62/16) in Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 38/12, 90/12 in 62/16) ter na osnovi
Odloka o proračunu Mestne občine Murska Sobota za
leto 2018 (Uradni list RS, št. 6/18) Mestna občina Murska
Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota, objavlja
javni razpis
za izbiro kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2018
sofinancirala Mestna občina Murska Sobota
1. Predmet razpisa in razpisna področja
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kulturnih
projektov (v nadaljevanju projekti), ki jih bodo prijavitelji
izvajali v letu 2018 na področju kulture na območju Mestne
občine Murska Sobota (v nadaljevanju MOMS).
Razpis se nanaša na sofinanciranje projektov na naslednjih področjih:
– uprizoritvene umetnosti,
– glasbene umetnosti,
– vizualne umetnosti,
– knjiga in založništvo,
– na drugih področjih (iz 4. člena ZUJIK).
Sofinanciranje kulturnih projektov je razdeljeno
v 2 sklopa:
– raznovrstni kulturni projekti s področij javnega razpisa,
– mednarodni kulturni projekti s področja sodobnega
plesa.
2. Namen in cilj razpisa: namen razpisa je finančno
podpreti raznovrstne kulturne projekte, ki bodo popestrili raznolikost kulturne ponudbe ter spodbujali aktivnosti
na področju kulture, katerih realizacija bo imela ugodne
učinke na vzpodbujanje razvoja kulture v MOMS. Cilj razpisa je podpreti projekte na področju kulture v letu 2018,
ki se bodo izvajali v MOMS in so usmerjeni v razvoj in
dostopnost kulture v MOMS.
3. Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo:
– pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje kulturne dejavnosti (kulturna društva, zasebni zavodi ali druge
organizacije na področju kulture ter organizacije registrirane za opravljanje dejavnosti na področju kulture) in fizične
osebe (ki se ukvarjajo ljubiteljsko s kulturo ali osebe s sta-
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tusom kulturnega ustvarjalca za področje profesionalne
kulture), ki se ukvarjajo z ustvarjanjem in posredovanjem
javnih kulturnih dobrin,
– pravne osebe, ki imajo sedež v MOMS in fizične
osebe, ki imajo stalno prebivališče v MOMS,
– projekti vezani na MOMS.
Prijavitelj, ki se prijavlja na razpis, mora izpolnjevati
naslednje pogoje:
– ne sme imeti neizpolnjenih pogodbenih obveznosti
do MOMS, če je v preteklih letih prejel sredstva iz proračuna MOMS,
– prijavlja projekt, ki je nepridobitnega značaja,
– prijavlja projekt, ki je predmet razpisa,
– ima zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske
in organizacijske pogoje za uresničitev prijavljenega projekta,
– prijavitelj lahko z istim projektom kandidira samo na
en javni razpis v MOMS,
– da se na povabilo MOMS brezplačno vključi v promocijske aktivnosti, ki jih organizira MOMS,
– pri podaji vloge je treba upoštevati določbe Zakona
o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS,
št. 69/11 – UPB2).
Prijavitelji lahko na ta javni razpis prijavijo samo projekte, ki bodo izvajani v letu 2018. Če prijavitelj pripravi dva
ali več projektov, jih mora oddati ločeno.
Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni prijavitelji:
– ki so za isti namen 100 % sofinancirana iz drugih
sredstev državnega, lokalnega ali EU proračuna,
– zoper katere je s pravnomočno odločbo sodišča
ali dokončno odločbo drugega pristojnega organa začet
sodni ali izvensodni stečajni postopek, postopek prisilne
poravnave ali likvidacije,
– ki imajo neporavnane obveznosti do MOMS,
– za katere velja omejitev poslovanja po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11
– UPB2).
4. Izpolnjevanje razpisnih pogojev: izpolnjevanje
razpisnih pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog,
ki jo imenuje župan MOMS. Komisija za odpiranje vlog
bo predlagala zavržbo vlog neupravičenih prijaviteljev, prepoznih vlog, nepopolnih vlog ter vlog predlagateljev, ki ne
izpolnjujejo splošnih razpisnih pogojev.
5. Okvirna vrednost sredstev
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet razpisa, je 21.000,00 EUR. Sredstva
so predvidena v proračunu MOMS na proračunski postavki 18033003 Sofinanciranje projektov kulturnih društev in
ustanov, konto 4120-00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam in 4133-02 Tekoči transferi v javne
zavode – za izdatke za blago in storitve.
MOMS lahko javni razpis po svoji prosti presoji brez
kakršnihkoli posledic razveljavi, razdeli le določen del razpoložljivih sredstev ter v primeru nezadostnega števila
prijaviteljev, prerazporedi sredstva iz enega sklopa v drugi
sklop. Razpisana sredstva bodo razdeljena glede na dejansko realizacijo v proračunu.
Mestna občina Murska Sobota bo v letu 2018 sofinancirala naslednje sklope kulturnih projektov:
Oznaka Razpisno področje
sklop 1 raznovrstni kulturni
projekti
sklop 2 mednarodni kulturni
projekti s področja
sodobnega plesa
Skupaj:

Višina razpisanih
sredstev v €
17.000,00
4.000,00
21.000,00
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6. Razpisni kriteriji
a) Kriteriji za izbor projektov za vsa razpisna področja so:
– kakovost, inovativnost in ustvarjalnost predloženega projekta,
– reference izvajalca, dosedanje delovanje, ki je
bilo v strokovni in širši javnosti ovrednoteno kot vrhunsko, uspešno in odmevno,
– obiskanost prireditev,
– zagotovilo za kvalitetno in korektno izvedbo projekta (kadrovska, tehniška in organizacijska usposobljenost, realnost ciljev in izvedbe projekta),
– kontinuiteta in večletno izvajanje projekta,
– raven prijavljenega projekta dosega oziroma presega občinski nivo,
– finančna konstrukcija in stroškovna učinkovitost.
b) Uporaba kriterijev
Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v postopku izbire
ocenjeni oziroma ovrednoteni višje.
Način ocenjevanja: kriteriji so ovrednoteni s točkami
in dostopni v razpisni dokumentaciji. Izbrani bodo tisti
projekti, ki jih bo MOMS na predlog strokovne komisije
uvrstila na seznam odobrenih projektov za leto 2018.
7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva na podlagi tega razpisa morajo
biti porabljena v proračunskem letu 2018. Skrajni rok
za predložitev zahtevkov in poročil je 30. 10. 2018.
8. Razpisni rok: razpis je odprt od 16. 2. 2018 do
16. 3. 2018.
9. Način pošiljanja in vsebina vlog
Vloga mora biti izpolnjena na prijavnih obrazcih in
mora vsebovati vse bistvene sestavine vloge ter obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Vloge morajo vlagatelji poslati s priporočeno pošiljko
ali oddati osebno na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, v zaprti kuverti
s pripisom: »Ne odpiraj – vloga: kulturni projekt 2018«.
Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden naziv in
naslov vlagatelja. Vloge, oddane izven roka razpisa, ne
bodo upoštevane. Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Vloga za posamezni projekt se pošlje tudi v elektronski obliki v Wordovem dokumentu na naslov: darja.potocnik@murska-sobota.si.
10. Dopolnitev vloge: vlagatelj lahko vlogo dopolnjuje le v razpisnem roku na način kot velja za pošiljanje
vlog, in sicer kot priporočeno pošiljko v zaprti ovojnici
z oznako na prednji strani: »Ne odpiraj – dopolnilna vloga: kulturni projekt 2018« z obvezno navedbo na katero
vlogo se dopolnitev nanaša.
11. Odpiranje vlog in obveščanje o izidu
Komisija za odpiranje vlog bo začela odpirati vloge predvidoma 21. marca 2018. Če se zaradi števila
prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje
naslednji dan. V primeru nepopolno izpolnjene vloge
s pomanjkljivo dokumentacijo, bo pristojni uslužbenec
v roku 5 dni od odprtja vloge vlagatelja pozval, da do
določenega roka dopolni vlogo. V primeru, da prijavitelj v zahtevanem roku vloge ne bo dopolnil, bo vloga
s sklepom zavržena.
Strokovna presoja pravočasnih in popolnih vlog, ki
so jih podale upravičene osebe, bo potekala po poteku
razpisnega roka.
Na podlagi predloga strokovne komisije bo izdana
odločba, s katero bo odločena odobritev ter delež sofinanciranja ali zavrnitev sofinanciranja posameznega
projekta.
12. Razpisna dokumentacija: zainteresirani lahko
dokumentacijo razpisa dobijo ali le pogledajo vanjo na
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vložišču Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2,
vsak delavnik od 8. do 14.30, ob sredah od 8. do 15.30
in ob petkih od 8. do 13.30 ali na spletnih straneh MOMS
www.murska-sobota.si.
13. Dodatne informacije: vse dodatne informacije
v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo osebno ali
po telefonu vsak delavnik med 8. in 9. uro na Oddelku
za negospodarske dejavnosti MOMS, tel. 02/525-16-24
(Darja Potočnik) ali na naslovu darja.potocnik@murska-sobota.si.
Mestna občina Murska Sobota
Št. 430-0018/2018-2(620)

Ob-1339/18

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08,
4/10, 20/11, 111/13, 68/16 in 61/17), v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za
izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni
list RS, št. 43/10 in 62/16) in Pravilnikom o strokovnih
komisijah (Uradni list RS, št. 38/12, 90/12 in 62/16) ter
na osnovi Odloka o proračunu Mestne občine Murska
Sobota za leto 2018 (Uradni list RS, št. 6/18) Mestna
občina Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota,
objavlja
javni razpis
za izbiro kulturnih programov, ki jih bo v letu 2018
sofinancirala Mestna občina Murska Sobota
1. Predmet razpisa: predmet javnega razpisa je
sofinanciranje kulturnih programov (v nadaljevanju: programov) v Mestni občini Murska Sobota (v nadaljevanju:
MOMS), ki jih bodo izvajalci programov realizirali v letu
2018.
2. Razpisna področja in cilji
Razpis se nanaša na sofinanciranje programov
v letu 2018 na naslednjih področjih:
– glasbena dejavnost (vokalna in instrumentalna),
– gledališka in lutkovna dejavnost,
– plesna dejavnost,
– fotografska, filmska in video dejavnost,
– likovna dejavnost,
– literarna dejavnost,
– večzvrstna dejavnost.
Namen razpisa je sofinancirati redno dejavnost ljubiteljskih kulturnih društev, ki se ukvarjajo s kulturo in
umetnostjo ter delujejo v MOMS.
Cilj razpisa je podpreti programe delovanja društev
na področju kulture v letu 2018. MOMS bo sofinancirala
stroške priprave in izvedbe programov kulturnih društev,
ki jih bodo izvajalci v celoti izvedli v letu 2018 na območju MOMS. Predmet javnega razpisa ni sofinanciranje
projektov in prireditev kulturnih izvajalcev.
3. Splošni pogoji
Upravičene osebe po tem razpisu so kulturna društva na območju MOMS. Pravne osebe, ki so program
prijavile na katerikoli drug razpis MOMS oziroma imajo
drugače zagotovljena proračunska sredstva, do sredstev po tem razpisu niso upravičene.
Na javni razpis se lahko prijavijo ljubiteljska kulturna
društva oziroma posamezne sekcije ali skupine v okviru
društva. Prijavitelj mora zadostiti naslednjim pogojem
na javnem razpisu:
– je registriran za opravljanje kulturno-umetniških
dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin;
– ima sedež v MOMS;
– opravlja dejavnost na neprofitni osnovi;
– ima potrjen program s strani izvršnega organa
društva;
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– deluje na področju kulture najmanj eno leto.
Pri podaji vloge je treba upoštevati določbe Zakona
o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS,
št. 69/11 – UPB2).
4. Izpolnjevanje razpisnih pogojev: izpolnjevanje
razpisnih pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog,
ki jo imenuje župan MOMS. Komisija za odpiranje vlog
bo predlagala zavržbo vlog neupravičenih prijaviteljev,
prepoznih vlog, nepopolnih vlog ter vlog predlagateljev
programov, ki ne izpolnjujejo splošnih razpisnih pogojev.
5. Okvirna vrednost sredstev: okvirna vrednost
razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet razpisa, je 10.000,00 EUR. Sredstva so predvidena v proračunu MOMS za leto 2018 na proračunski postavki
18033002 Sofinanciranje delovanja kulturnih društev,
konto 4120-00 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam.
6. Razpisni kriteriji
a) Kriteriji za izbor programov za vsa razpisna področja so:
– kakovost, inovativnost in ustvarjalnost predloženega programa,
– reference izvajalca, dosedanje delovanje, ki je
bilo v strokovni in širši javnosti ovrednoteno kot vrhunsko, uspešno in odmevno,
– obiskanost prireditev,
– zagotovilo za kvalitetno in korektno izvedbo programa (kadrovska, tehniška in organizacijska usposobljenost, realnost ciljev in izvedbe programa),
– kontinuiteta in večletno izvajanje programa,
– število članov društva oziroma sekcije,
– raven prijavljenega programa dosega oziroma
presega občinski nivo,
– finančna konstrukcija in stroškovna učinkovitost.
b) Uporaba kriterijev
Izbrani bodo tisti programi, ki bodo v postopku izbire
ocenjeni oziroma ovrednoteni višje.
Način ocenjevanja: kriteriji so ovrednoteni s točkami
in dostopni v razpisni dokumentaciji. Izbrani bodo tisti
programi, ki jih bo MOMS na predlog strokovne komisije
uvrstila na seznam odobrenih programov za leto 2018.
7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva na podlagi tega razpisa morajo
biti porabljena v proračunskem letu 2018. Zadnji rok
za predložitev zahtevka in poročila je 1. 12. 2018.
8. Rok razpisa: razpis je odprt od 16. 2. 2018 do
16. 3. 2018.
9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec,
– vzorec pogodbe.
Prijavitelj mora ob prijavi programa na javni razpis
priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec,
– podpisan vzorec pogodbe o sofinanciranju programa.
Vloga za posamezni program se pošlje tudi v elektronski obliki v Wordovem dokumentu na naslov: darja.potocnik@murska-sobota.si.
Zainteresirani lahko dokumentacijo razpisa dobijo
na vložišču Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, vsak delavnik od 8. do 14.30, ob sredah od 8. do
15.30 in ob petkih od 8. do 13.30 ali na spletnih straneh
Mestne občine Murska Sobota www.murska-sobota.si.
10. Način pošiljanja in vsebina vlog
Vloga mora biti izpolnjena na prijavnih obrazcih in
mora vsebovati vse bistvene sestavine vloge ter obvezne
priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
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Vloge morajo vlagatelji poslati s priporočeno pošiljko ali
oddati osebno na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, v zaprti kuverti
s pripisom: »Ne odpiraj – vloga: kulturni programi 2018
– dejavnost«.
Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden naziv in
naslov vlagatelja. Vloge, oddane izven roka razpisa, ne
bodo upoštevane. Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
11. Dopolnitev vloge: vlagatelj lahko vlogo dopolnjuje le v razpisnem roku na način kot velja za pošiljanje
vlog, in sicer kot priporočeno pošiljko v zaprti ovojnici
z oznako na prednji strani: »Ne odpiraj – dopolnilna
vloga: kulturni programi 2018 – dejavnost« z obvezno
navedbo na katero vlogo se dopolnitev nanaša.
12. Odpiranje vlog in obveščanje o izidu
Komisija za odpiranje vlog bo začela odpirati vloge predvidoma 19. marca 2018. Če se zaradi števila
prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje
naslednji dan. V primeru nepopolno izpolnjene vloge
s pomanjkljivo dokumentacijo, bo pristojni uslužbenec
v roku 5 dni od odprtja vloge vlagatelja pozval, da do
določenega roka dopolni vlogo. V primeru, da prijavitelj v zahtevanem roku vloge ne bo dopolnil, bo vloga
s sklepom zavržena.
Strokovna presoja pravočasnih in popolnih vlog, ki
so jih podale upravičene osebe, bo potekala po poteku
razpisnega roka.
Na podlagi predloga strokovne komisije bo izdana
odločba, s katero bo odločena odobritev ter delež sofinanciranja ali zavrnitev sofinanciranja posameznega
programa.
Mestna občina Murska Sobota lahko javni razpis po
svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi
ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev.
Razpisana sredstva bodo razdeljena glede na dejansko realizacijo v proračunu.
13. Dodatne informacije: vse dodatne informacije
v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo osebno ali
po telefonu vsak delavnik med 8. in 9. uro na Oddelku
za negospodarske dejavnosti Mestne občine Murska
Sobota, tel. 02/525-16-24 (Darja Potočnik) ali na naslovu darja.potocnik@murska-sobota.si.
Mestna občina Murska Sobota
Št. 410-54/2018 O401

Ob-1340/18

Na podlagi Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS,
št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15
in 27/17), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09
– ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Odloka o proračunu
občine Krško za leto 2018 (Uradni list RS, št. 1/17 in
40/17), Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja
kmetijstva in podeželja v Občini Krško za programsko
obdobje 2015–2020 (Uradni list RS, št. 41/15), Mnenja
o skladnosti sheme državne pomoči, št. priglasitve:
K-BE024-5874572-2015 izdanega s strani Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano in Mnenja
o skladnosti sheme de minimis pomoči, št. priglasitve:
M001-5874572-2015 izdanega s strani Ministrstva za
finance, objavlja Občina Krško
javni razpis
o dodeljevanju proračunskih sredstev
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja
v Občini Krško za leto 2018
I. Predmet javnega razpisa: Občina Krško (v nadaljevanju: občina) razpisuje nepovratna finančna sredstva
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za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva
in podeželja za leto 2018, ki se dodeljujejo po pravilih
o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, skladno
z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 in Uredbo Komisije
(EU) št. 1407/2013.
II. Okvirna višina razpisanih sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu za leto 2018
v okvirni višini 134.000,00 EUR bruto.
Vrsta ukrepa (ukrepi po Pravilniku):

Višina sredstev
v EUR – bruto

1. Pomoč za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih
v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (13., 14. in 15. člen), sredstva NORP
2. Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih
(17. člen Pravilnika)
3. Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe
v nekmetijsko dejavnost na kmetiji (18. in 20. člen)
4. Štipendiranje bodočih nosilcev kmetij (23. člen)

Sredstva v proračunu so omejena. V kolikor sredstva na posamezni proračunski postavki ne bodo porabljena, se lahko prerazporedijo na ostale proračunske
postavke v skladu z Odlokom o proračunu Občine Krško
za leto 2018.
III. Splošna določila – pogoji za upravičence
(1) Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki
so opredeljeni v okviru posameznega ukrepa.
(2) Pomoč ne sme biti omejena na določene kmetijske proizvode.
(3) Pomoč se ne sme dodeliti podjetju v težavah
v smislu smernic skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah.
(4) Če se upravičenec v skladu s predpisi o javnih
naročilih šteje za naročnika, mora predložiti dokazilo,
da je bil postopek izbire dobavitelja izveden v skladu
z zakonom o javnih naročilih.
(5) MSP ne sme uporabljati naložbe v nasprotju
z namenom dodelitve sredstev.
(6) MSP, ki je za isti namen, kot ga navaja v vlogi za
pridobitev sredstev, že prejel javna sredstva Republike
Slovenije ali EU, do sredstev ni upravičen.
(7) Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega javnega razpisa, mora voditi predpisano dokumentacijo, ki
je določena z javnim razpisom in pogodbo o dodelitvi
sredstev in jo mora hraniti še najmanj 10 let po zadnjem
izplačilu sredstev.
(8) Če je upravičenec – majhno ali srednje veliko
podjetje (samostojni podjetnik posameznik ali pravna
oseba), mora predložiti dokazilo, da je registriran za
opravljanje kmetijske dejavnosti, ki je predmet podpore.
(9) Upravičencu se ne dodelijo pomoči za: plačilo
davkov, raznih taks, prispevkov, stroškov poslovanja,
bančnih stroškov in garancij, stroškov zavarovanj, investicij v prostore za zasebno rabo kmetijskih gospodarstev, stroške za refinanciranje obresti, pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države
članice in naložbe izven območja občine. Upravičencu
se ne dodeli pomoč za plačilo davkov za 1., 2. in 3.
ukrep, če je upravičenec davčni zavezanec.
(10) Upravičenec mora predložiti izjavo o prejetih
sredstvih oziroma izjavo, da ni prejel sredstev za isti
namen iz drugih javnih sredstev (državnih ali EU).
(11) Mikropodjetja ter mala in srednje velika podjetja (MSP), ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, investirajo na območju občine Krško, so vpisani v register
kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti najmanj 1 ha
kmetijskih površin, ki ležijo na območju občine Krško.

110.000
10.000
10.000
4.000

(12) Vloge bodo obravnavane tudi na podlagi dodatnih pogojev in meril, ki so navedeni pri posameznih
ukrepih v poglavju tega razpisa.
IV. Ukrepi, predmet podpore, upravičenci, upravičeni stroški in višina sredstev
Skupinske izjeme za kmetijstvo
Splošna določila, ki se nanašajo na državne pomoči
po skupinskih izjemah v kmetijstvu (na podlagi Uredbe
komisije (EU) številka 702/2014):
(1) Do pomoči po razpisu za ukrepe na podlagi
Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 niso upravičeni subjekti, ki so:
– naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na
podlagi predhodnega sklepa Komisije EU, s katerim je
bila pomoč razglašena za nezakonito in nezdružljivo
z notranjim trgom;
– podjetja v težavah.
(2) Določbe o pomoči po tem razpisu se ne uporabljajo za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU)
št. 702/2014 za:
– pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje
države ali države članice, in sicer če je pomoč neposredno povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo
in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi
stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo;
– pomoč, ki je odvisna od prednostne uporabe domačega blaga pred uporabo uvoženega blaga.
(3) Za ukrepe po Uredbi komisije (EU) št. 702/2014
se pomoč lahko dodeli, če ima spodbujevalni učinek.
Pomoč ima spodbujevalni učinek, če je vloga za pomoč predložena pred začetkom izvajanja projekta ali
dejavnosti.
(4) Najvišji zneski pomoči po posameznih ukrepih,
določenih s tem razpisom, ne smejo preseči najvišjih zneskov pomoči, določenih v Uredbi Komisije (EU)
št. 702/2014, ne glede na to, ali se podpora za projekt
ali dejavnost v celoti financira iz nacionalnih sredstev ali
pa se delno financira iz sredstev EU.
(5) Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU)
št. 702/2014, se lahko kumulira z vsako drugo državno
pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški, ki se deloma ali v celoti prekrivajo samo, če se s tako kumulacijo ne preseže najvišje intenzivnosti pomoči ali zneska
pomoči, ki se uporablja za zadevno pomoč v skladu
z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014.
(6) Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU)
št. 702/2014, se ne kumulira s plačili iz člena 81(2) in
člena 82 Uredbe (EU) št. 1305/2013 v zvezi z istimi
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upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta
določena v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014.
(7) Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU)
št. 702/2014, se ne kumulira z nobeno pomočjo de
minimis v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila
s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali
znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU)
št. 702/2014.
1. Pomoč za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi
s primarno kmetijsko proizvodnjo – ukrep 1;
1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za naložbe v rastlinsko in živinorejsko proizvodnjo
1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
Okvirna višina razpisanih sredstev je 110.000 EUR
bruto (PP 5006)-(NORP).
Cilji ukrepa:
– Izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti
kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo
proizvodnje;
– Izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer
ali standardov za dobrobit živali, če zadevna naložba
presega veljavne standarde Unije;
– Vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo in izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem
z energijo in vodo;
– Zagotavljanje kakovostnih dobrin kmetijstva iz
ohranjenega okolja z namenom samooskrbe.
Pomoč se ne dodeli za:
– nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in
letnih rastlin;
– zasaditev letnih rastlin;
– dela v zvezi z odvodnjavanjem;
– nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč;
– naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo
pomoči, dodeljene mladim kmetom v 24 mesecih od
začetka njihovega delovanja;
– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne
dokumentacije;
– investicije, ki se izvajajo izven območja občine;
– nakup rabljene opreme in naprav;
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov
Republike Slovenije ali EU, vključno s sofinanciranjem
prestrukturiranja vinogradov;
– stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
– obratna sredstva.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo;
– investicija mora biti zaključena pred izplačilom
sredstev;
– vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva in mora imeti stalno prebivališče na naslovu kmetijskega gospodarstva;
– vsi predračuni, računi in dokazila o plačilih se
morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva
za tekoče leto vlaganj;
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah;
– kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od navedenih ciljev
ukrepa;
– na kmetijskem gospodarstvu morajo biti ob oddaji
vloge, glede na vrsto proizvodnje oziroma sektor kmetijske pridelave upoštevane vse predpisane zahteve glede
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okoljevarstvenih in veterinarskih pogojev ter zahtev za
dobrobit živali; če je investicija namenjena izpolnjevanju
teh zahtev, jih mora kmetijsko gospodarstvo izpolniti najkasneje do zaključka investicije;
– pomoč se ne sme dodeliti za že izvedene aktivnosti in za investicije, ki so bile izvedene na osnovi kredita
ali leasinga;
– izpis iz registra vinogradov in registra kmetijskih
gospodarstev, ki ga izda Upravna enota;
– nosilec kmetijskega gospodarstva mora imeti ob
oddaji vloge v lasti vsaj 1 ha kmetijskih površin;
– v primeru gradnje morajo biti dela izvedena
v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja;
– po zaključku investicije bo le-ta v uporabi za namen, za katerega je upravičenec pridobil(a) sredstva,
vsaj še 5 let po izplačilu sredstev.
K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno
dokumentacijo:
– zbirno vlogo za neposredna plačila Agencije RS
za kmetijske trge in razvoj podeželja;
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo oziroma študijo, za projektno dokumentacijo pa
račun o izdelavi;
– v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov
ustrezno dovoljenje za objekt;
– izdelan načrt ureditve pašnika s popisom del in
opreme, ki ga izdela strokovna oseba;
– v primeru agromelioracijskih del: kopijo katastrskega načrta, finančno ovrednoten popis in program del,
ki ga pripravi pristojna strokovna služba;
– kopijo katastrskega načrta za postavitev trajnega
nasada.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa;
– ali je investicija finančno upravičena;
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne velikosti;
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo javna
sredstva za namen investicije;
– ali kmetijsko zemljišče leži na območju občine
Krško.
Najvišji skupni znesek pomoči posamezniku iz naslova ukrepa 1 – podpor za naložbe, lahko znaša do
10.000,00 EUR.
1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za naložbe v rastlinsko in živinorejsko proizvodnjo;
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo (rekonstrukcijo) hlevov in spremljajočih gospodarskih poslopij na kmetiji;
– stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in gospodarskih poslopij na kmetiji, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev izpustov (stroški
materiala in storitev);
– stroški nakupa nove mehanizacije, priklopne kmetijske mehanizacije do njene tržne vrednosti, razen traktorjev;
– stroški nakupa opreme hlevov za rejo živali;
– stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme
v rastlinjaku;
– stroški postavitve novega ali obnove večletnega
nasada in nakup večletnega sadilnega materiala;
– stroški nakupa sadilnega materiala za postavitev
nasada špargljev;
– stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami (protitočne mreže …).
Upravičenci do pomoči so:
– mala in mikro podjetja, oziroma kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v register kmetijskih gospodar-
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stev, se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, investirajo na
območju občine Krško in dejavnost primarne kmetijske
proizvodnje opravljajo na najmanj 1,0 ha kmetijskih površin, ki ležijo na območju občine;
– člani kmečkega gospodinjstva, ki imajo pooblastilo nosilca in imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca
osnovne kmetijske dejavnosti na kmetiji, kar dokazuje
z izpisom registra kmetijskih gospodarstev in imajo kmetijska zemljišča na območju občine Krško.
Dodatni pogoji za pridobitev sredstev za:
a.) naložbe v rastlinsko proizvodnjo:
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to
potrebno;
– predložiti projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do
sofinanciranja;
– za naložbo, ki mora biti v skladu z določili
14(5) člena Uredbe 702/2014, mora biti presoja vplivov
na okolje, če je le-ta potrebna, predložena z vlogo za
pridobitev pomoči;
– ponudbe oziroma predračun za načrtovano naložbo;
– kmetijsko gospodarstvo se ukvarja ali se bo
ukvarjalo s pridelavo rastlinskih kmetijskih proizvodov
(ekološka, integrirana);
– rastlinjak mora biti montažno demontažnega tipa
minimalne površine 100 m2;
– za postavitev mreže proti toči mora vlagatelj imeti
v lasti nasad minimalne površine 0,3 ha pečkarjev ali
vinograda ali 0,1 ha koščičarjev;
– novi nasad ali obnova: minimalna površina 0,3 ha
za pečkarje ali 0,1 ha za koščičarje ali 0,1 ha za vinograde ali 0,3 ha za lupinarje ali 0,1 ha za jagodičevje na
zemljišču v svoji lasti;
– na novi nasad špargljev minimalne površine
0,1 ha na zemljišču v svoji lasti;
– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska
vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel;
– za obnovo trajnega nasada ali vinograda najemno
pogodbo za minimalno dobo 10 let;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
b.) naložbe v živinorejsko proizvodnjo – rejo živali
– kmetijsko gospodarstvo je usmerjeno ali se bo
usmerilo v prosto rejo živali;
– gradbeno dovoljenje za izvedbo naložbe iz prve
ali druge alineje prvega odstavka tega člena, če je zahtevano s predpisi s področja graditve objektov, oziroma
druga ustrezna dokumentacija;
– presoja vplivov na okolje, če je potrebna;
– ponudbe oziroma predračuni za načrtovano naložbo;
– predložitev zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekočem letu oziroma preteklem letu, če rok za oddajo
zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel;
– drugi pogoji opredeljeni z javnim razpisom.
c.) naložbe v živinorejsko proizvodnjo – za čebelarjenje
– gradbeno dovoljenje za izvedbo naložbe iz prve
ali druge alineja prvega odstavka tega člena, če je zahtevano s predpisi s področja graditve objektov, oziroma
druga ustrezna dokumentacija;
– ponudbe oziroma predračuni za načrtovano naložbo;
– predložitev zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekočem letu oziroma preteklem letu, če rok za oddajo
zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel;
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– čebelarjenje z najmanj 10 čebeljimi družinami
avtohtone kranjske čebele;
– vsaj ena vrsta medu vključena v sistem Slovenski
med z zaščiteno geografsko označbo;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih
sredstev;
– do 50 % zneska upravičenih stroškov naložb na
kmetijskih gospodarstvih na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost;
– do 40 % zneska upravičenih stroškov naložb na
ostalih območjih;
– v primeru, da uveljavlja delež pomoči za naložbe
kmetij mladi kmet, ki je bil vzpostavljen v petih letih pred
zahtevkom pomoči, se intenzivnost pomoči poveča za
20 % točk;
– skupna vrednost vseh prijavljenih investicij na
upravičenca oziroma na kmetijsko gospodarstvo mora
znašati najmanj 2.000 EUR in največ 20.000 EUR, kar
je razvidno iz priloženih računov. Pri izračunu subvencije
bo upoštevan spodnji in zgornji limit.
1. 2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča (nezahtevne agromelioracije, pašniki);
– stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije;
– stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z električno ograjo;
– stroški opreme za ureditev napajališč za živino.
Upravičenci do pomoči:
– posamezna kmetijska gospodarstva in ali več
kmetijskih gospodarstev, vključenih v skupno naložbo
(pašna skupnost, agrarna skupnost …);
– kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v register
kmetijskih gospodarstev, se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, investirajo na območju občine Krško in dejavnost
primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj
1,0 ha kmetijskih površin, ki ležijo na območju občine.
Pogoji za pridobitev:
– ustrezna dovoljenja oziroma projektna dokumentacija za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških,
kadar so upravičeni do sofinanciranja;
– predračun stroškov za manjša zemeljska dela, ki
ne pomenijo večje posege v prostor – odstranjevanje
skal, zarasti, ravnanje zemljišč, nasipanja, stroški strojnih ur, za katere se uveljavlja pomoč;
– kopija katastrskega načrta in program del, ki ga
pripravi pristojna strokovna služba, kadar je predmet
podpore ureditev kmetijskih zemljišč ali nezahtevna
agromelioracija in popis del in opreme za napravo pašnika;
– ponudbe oziroma predračun za nakup opreme za
ureditev napajališč za živino;
– naložba se mora izvesti na površini najmanj
0,5 ha za pašnike in 0,05 ha za nezahtevne agromelioracije.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih
sredstev;
– do 50 % zneska upravičenih stroškov naložb na
kmetijskih gospodarstvih na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost;
– do 40 % zneska upravičenih stroškov naložb na
ostalih območjih;
– v primeru, da uveljavlja delež pomoči mladi kmet,
ki je bil vzpostavljen v petih letih pred zahtevkom pomoči, se intenzivnost pomoči poveča za 20 % točk;
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– skupna vrednost vseh prijavljenih investicij na
upravičenca oziroma na kmetijsko gospodarstvo mora
znašati najmanj 1.000 EUR in največ 20.000 EUR, kar
je razvidno iz priloženih računov. Pri izračunu subvencije
bo upoštevan spodnji in zgornji limit.
2. Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih – ukrep 3
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
10.000 EUR bruto (PP 5069).
Predmet podpore:
V okviru ukrepa je predvideno sofinanciranje obnove zgodovinskih znamenitosti – objektov/tradicionalnih
stavb skupnega pomena zaščitenih z občinskim Odlokom ali so vpisani v Register nepremičnin kulturne
dediščine, ki ga vodi ministrstvo pristojno za kulturo ali
ima objekt zgodovinski in/ali tradicionalni pomen, kar
izkazuje s kulturno varstvenim mnenjem.
Cilji ukrepa:
– je varovanje in ohranjanje značilnosti kulturne in
naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
– stroški naložbe za obnovo kmetijskih stavb: kašča, kozolec, skedenj, čebelnjak … (stroški za nabavo
materiala za obnovo, stroški za izvajanje del);
– stroški za pripravo dokumentacije za rekonstrukcijo ali obnovo oziroma sanacijo objekta, projekt gradnje
ali obnove.
Pomoč se ne odobri za:
– davke, takse in režijske stroške;
– stroške zavarovanja;
– stroške za refinanciranje obresti;
– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne
dokumentacije;
– investicije, ki se izvajajo izven območja občine
in investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev
Republike Slovenije in EU.
K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno
dokumentacijo:
– zbirno vlogo za neposredna plačila Agencije RS
za kmetijske trge in razvoj podeželja ali posestni list;
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo, za projektno dokumentacijo pa račun o izdelavi;
– v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov
ustrezno dovoljenje za objekt;
– mnenje Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– naložba mora biti na območju občine Krško;
– stavba mora biti vpisana v register nepremične
kulturne dediščine (RKD), ki ga vodi ministrstvo, pristojno za kulturo ali mnenje Zavoda za varstvo kulturne
dediščine o nameravani investiciji;
– ustrezno dovoljenje za izvedbo naložbe, v kolikor
je le-to potrebno;
– ustrezna dokumentacija za izvedbo naložbe
s predračunom stroškov.
Upravičenci:
– kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s primarno kmetijsko proizvodnjo in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev ter so lastniki objektov in/ali vpisani
v register nepremične kulturne dediščine in ležijo na
območju občine.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih
sredstev;
– do 75 % zneska upravičenih stroškov naložbe na
kmetijskih gospodarstvih na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost;
– do 60 % zneska upravičenih stroškov naložbe na
ostalih območjih.
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Najvišji skupni znesek pomoči za naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 10.000 EUR.
Pomoči de minimis
Splošne določbe, ki se nanašajo za ukrepe pomoči
»de minimis« (na podlagi Uredbe Komisije (EU) številka 1407/2013):
(1) Do pomoči de minimis niso upravičena podjetja
iz sektorjev:
– ribištva in akvakulture,
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz
seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske
skupnosti,
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:
– če je znesek pomoči določen na podlagi cene
ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,
– če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali
v celoti prenese na primarne proizvajalce.
(2) Pomoč ne sme biti namenjena izvozu oziroma
z izvozom povezani dejavnosti v tretje države ali države
članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske
mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno
dejavnostjo. Pomoč ne sme biti pogojena s prednostno
rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.
(3) Pomoč ne bo namenjena nabavi vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni
tovorni prevoz.
(4) Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do občine ali do države.
(5) Skupna vrednost pomoči, dodeljena enotnemu podjetju na podlagi pravila »de minimis« v skladu
z Uredbo Komisije (ES) 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) ne sme preseči 200.000,00 EUR (v
primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prometu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči
100.000,00 EUR) v obdobju zadnjih treh proračunskih
let, ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede
na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine
ali Unije.
(6) Če je podjetje dejavno v sektorjih iz prvega
odstavka, ki govori iz katerih sektorjev podjetja niso
upravičena do pomoči de minimis, ter je poleg tega dejavno v enem ali več sektorjih, ali opravlja še druge dejavnosti, ki sodijo na področje uporabe Uredbe Komisije
(ES) št. 1407/2013, se ta uredba uporablja za pomoč,
dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če
podjetje na ustrezen način, kot je ločevanje dejavnosti
ali razlikovanje med stroški, zagotovi, da dejavnosti
v sektorjih, ki so izključeni iz področja uporabe te uredbe, ne prejemajo pomoči de minimis na podlagi Uredbe
Komisije (ES) št. 1407/2013.
(7) Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali
državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja,
če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči.
(8) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo
Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije
(EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi
št. 360/2012.
(9) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo
Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami
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de minimis do ustrezne zgornje meje (200.000 oziroma
100.000 EUR).
(10) Prejemnik podpore mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun v Republiki
Sloveniji.
(11) Prejemnik mora k vlogi predložiti:
– pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis,
ki jih je upravičenec oziroma enotno podjetje prejelo na
podlagi te ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh
in v tekočem proračunskem letu;
– pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih)
pomočeh za iste upravičene stroške in zagotovilo, da
z dodeljenim zneskom pomoči de minimis, ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti
pomoči po drugih predpisih;
– seznam podjetij, s katerimi je povezan, tako da se
preveri skupen znesek že prejetih de minimis pomoči za
vsa, z njim povezana podjetja;
– izjavo o ločitvi dejavnosti oziroma stroškov vezano na določilo šestega odstavka 19. člena pravilnika.
(12) Občina bo s sklepom pisno obvestila prejemnika:
– da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis
v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne
18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis
(Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013) o odobrenem znesku de minimis pomoči.
3. Naložbe za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na
kmetijah – ukrep 4
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
10.000 EUR bruto (PP 5065).
Predmet podpore:
Predmet podpore je zagotavljanje pogojev za začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti na kmetiji ali za
posodobitev in modernizacijo že obstoječe dopolnilne
dejavnosti skozi sofinanciranje investicij, usmerjenih v:
– predelavo kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 Uredbe o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje
dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 61/05);
– prodajo kmetijskih pridelkov s kmetije in z drugih
kmetij in izdelkov, ki jih druga kmetija proizvaja v skladu
s predpisi o dopolnilnih dejavnosti na kmetiji;
– turizem na kmetiji;
– dejavnosti (storitve in izdelki), povezane s tradicionalnimi znanji na kmetiji, domača obrt.
Cilj pomoči:
– je diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov, gozdnih lesnih sortimentov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.
Pomoč se dodeli za naložbe v:
– turizem na kmetiji;
– predelavo primarnih kmetijskih proizvodov, zelišč
in gozdnih sadežev;
– prodajo pridelkov in izdelkov s kmetij;
– dejavnosti, povezane s tradicionalnimi znanji na
kmetiji, storitvami oziroma izdelki;
– predelava gozdnih lesnih sortimentov.
Upravičeni stroški ukrepa:
– stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti predelave in trženja kmetijskih proizvodov ter
nekmetijske dejavnosti na kmetiji;
– stroški nakupa opreme in naprav za dejavnosti predelave in trženja na kmetijah ter nekmetijske dejavnosti.
K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo:
– zbirno vlogo za neposredna plačila Agencije RS
za kmetijske trge in razvoj podeželja,
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– finančno konstrukcijo investicije s planom izvedbe
oziroma dokončanja le-te,
– račune za nakup opreme oziroma račune o izvedenih delih, ki se glasi na nosilca dopolnilne dejavnosti,
– fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti,
– mnenje o ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba, če je investicija večja od
20.000 EUR,
– v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov
ustrezno dovoljenje za gradnjo,
– v primeru, da je vlagatelj malo ali srednje podjetje,
mora predložiti izpis iz AJPES-a, da podjetje ni v težavah,
– listino, ki izkazuje lastnino ali mapno kopijo.
Upravičenci do sredstev:
– mikro in srednje velika podjetja ali kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s predelavo in trženjem oziroma
z nekmetijskimi dejavnostmi, s sedežem dejavnosti in
naložbo na območju občine Krško.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za
opravljanje dopolnilne dejavnosti, skladno z veljavno zakonodajo,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti na kmetijskem
gospodarstvu ali dokazilo o registraciji dejavnosti, kolikor
upravičenec pomoči še nima dovoljenja za opravljanje
dejavnosti,
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti
na ime nosilca dopolnilne dejavnosti; v primeru, da je
kmetija vključena v sistem DDV, mora biti vlagatelj davčni
zavezanec,
– računi oziroma dokazila o plačilu stroškov za katere se uveljavlja pomoč, z datumom opravljene storitve od
1. 1. 2018 dalje, do vložitve zahtevka,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah,
– v primeru gradnje morajo biti dela izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja,
– dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 leti
po zaključeni naložbi,
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to
potrebno, oziroma druga ustrezna dokumentacija,
– računi, ponudbe oziroma predračuni za izvedbo
naložbe.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih
sredstev,
– do 50 % upravičenih stroškov neto vrednosti naložbe oziroma do 10.000 EUR za ukrep,
– skupna vrednost vseh prijavljenih investicij na
upravičenca mora znašati najmanj 2.000 EUR v enkratnem znesku in največ 20.000 EUR v več zneskih, kar je
razvidno iz priloženih računov. Pri izračunu subvencije bo
upoštevan spodnji in zgornji limit.
Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč
ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni
znesek de minimis pomoči iz 19. člena tega pravilnika.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo javna sredstva za namen investicije.
Druge vrste pomoči
4. Štipendiranje bodočih nosilcev kmetij – Ukrep 6
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 4.000 EUR
bruto (PP 5002).
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Predmet podpore:
Namen ukrepa je finančna pomoč pri izobraževanju
dijakov in študentov kmetijskih, gozdarskih in živilskih
programov, s stalnim prebivališčem na območju občine
in so predvideni za naslednike kmetij.
Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– izjavo, da bo prosilec prevzemnik kmetije;
– kopijo ali računalniški izpisek zadnjega šolskega
spričevala, letnika;
– potrdilo o višini prejemanja štipendije (če jo prosilec prejema);
– kopija zadnjega računalniškega izpisa subvencijskih obrazcev.
Dodatni pogoj za pridobitev sredstev – prednost pri
dodelitvi sredstev imajo prosilci, katerih edini vir dohodka izhaja iz kmetijske dejavnosti in prosilci z manjšimi
dohodki na družinskega člana.
Upravičenci:
– udeleženci rednega izobraževanja IV., V., VI.,
VII. stopnje kmetijske, živilske in gozdarske smeri, ki
so predvideni za naslednike kmetij s sedežem na območju občine;
– upravičenec ima stalno prebivališče v občini in
živi na kmetiji, ki je vpisana v register kmetijskih gospodarstev v občini Krško.
Finančne določbe:
– do 900 EUR/učenca v tekočem letu.
V. Rok in mesto oddaje vlog za prijavo na javni razpis
Vloge morajo biti oddane najkasneje do:
– četrtka, 20. 3. 2018, za ukrepe: naložbe v kmetijska gospodarstva, ohranjanje kulturne in naravne dediščine in naložbe v predelavo in trženje.
– ponedeljka, 1. 10. 2018, za ukrep: prevzemnik
kmetije.
na naslov: Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah
ali oddane v sprejemno pisarno Občine ter opremljene
z naslovom pošiljatelja in označene z oznako:
Ne odpiraj »JR – naložbe«.
Ne odpiraj »JR – varstvo stavb«.
Ne odpiraj »JR – DD«.
Ne odpiraj »JR – mladi kmet«.
VI. Obravnavanje vlog
Vloge bo obravnavala komisija, ki jo imenuje župan
občine Krško.
Vse pravočasne in popolne vloge bodo ocenjene na
podlagi meril, ki so sestavni del razpisa.
Odpiranje vlog bo strokovna komisija opravila po
končanju javnega razpisa.
Odpiranje vlog ne bo javno.
Vlagatelje nepopolnih vlog komisija pozove k dopolnitvi pisno ali telefonsko. Rok za dopolnitev vloge je
5 dni. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku ne dopolni,
se zavržejo. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se
kot neustrezne zavrnejo.
Vloge, ki bodo prispele po zaprtju javnega razpisa,
se kot prepozne zavržejo.
Opomba: Občinska uprava bo po odpiranju vlog
vzorčno preverila resničnost podatkov na terenu. V primeru ugotovljenih neresničnih podatkov, upravičencu ne bodo
za določen namen odobrena sredstva in izgubi pravico do
uveljavljanja proračunskih sredstev za naslednji dve leti.
Postopek ocenjevanja vlog in merila
Na podlagi predloga komisije odloča o dodelitvi
sredstev pooblaščena oseba s strani župana.
Upravičencem bo izdan sklep o višini odobrenih
sredstev za posamezen ukrep. V obrazložitvi sklepa
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se opredeli še namen ter opravičljive stroške za katere
so bila sredstva namenjena. Upravičenec pred izdanim
sklepom ne sme pričeti z aktivnostjo za katera so sredstva namenjena, in sicer za ukrepe: Pomoč za naložbe
v opredmetena in neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo in Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in
naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih. Datum
dodelitve pomoči je datum pravnomočnosti sklepa.
Zoper sklep iz prejšnjega odstavka lahko vlagatelj
vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema sklepa.
Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba se
pošlje priporočeno po pošti na Občino Krško. O pritožbi
odloči župan, njegova odločitev je dokončna.
Dodeljena sredstva bodo praviloma izplačana v letu
2018, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. Pogoj za dodelitev sredstev je sprejeti Odlok
o proračunu Občine Krško za leto 2018.
Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na transakcijski račun upravičenca, na podlagi
pogodbe in plačanimi računi.
Pogodba in računi morajo biti dostavljeni na Občino
Krško najkasneje do 10. 10. 2018.
K pogodbi morajo biti priložena dokazila o plačilu in
računi oziroma dokumentacije glede na posamezen ukrep.
Računi in dokazila o plačilu računov ter potrdila za
izvedene aktivnosti ukrepov: Pomoč za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo
in Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne
dediščine na kmetijskih gospodarstvih, morajo biti z datumom po prejemu sklepa, razen za aktivnosti v okviru
naložb v predelavo in trženje – dopolnilne dejavnosti,
katerih računi so lahko od 1. 1. 2018.
Če je račun nižji od predračuna priloženega na javni
razpis, se upravičencu sredstva ne izplačajo.
Račune z datumom pred izdajo sklepa odobritve,
kot račune z datumom po 10. 10. 2018, komisija ne bo
upoštevala.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni od datuma odpiranja prijav.
VII. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo
razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Krško www.krsko.si ali jo v tem roku zainteresirani
lahko dvignejo v času uradnih dni na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14, 8270 Krško.
Dodatne informacije posreduje Magda Krošelj,
tel. 07/498-13-19, e-mail: magdalena.kroselj@krsko.si,
v času uradnih dni od 8. do 10. ure.
Občina Krško
Št. 410-54/2018 O401

Ob-1341/18

Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško,
na podlagi 217. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 –
ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), objavlja
javni razpis
za sofinanciranje inovativnih programov, prireditev
in promocije na Tržnici Videm za leto 2018
1. Povabilo k oddaji vloge
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško,
vabi vse zainteresirane vlagatelje, da podajo svojo pisno
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vlogo v skladu z razpisno dokumentacijo, na osnovi javnega razpisa za sofinanciranje inovativnih programov,
prireditev in promocije na Tržnici Videm za leto 2018.
Vloga mora biti v celoti pripravljena v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo tega javnega razpisa.
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedenih inovativnih programov in
prireditev na tržnici Videm, promocija lokalnih izdelkov in
kmetij na območju Občine Krško, spodbujanje nakupov
na tržnici, osveščanje kupcev o lokalno pridelani ter sezonski hrani in organizacija dogodkov na tržnici Videm
v mestu Krško ter celostno promocijo tržnice Videm
v mestu Krško.
3. Pogoji javnega razpisa
Pogoji, ki jih mora vsebovati prijava, oziroma vlagatelj, so:
a. da je vlagatelj pravna oseba ali podjetnik, registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa,
kar potrjuje s priloženo izjavo;
b. da ima izkušnje na področju promocije, trženja
ter prodaje lokalnih kmetijskih ali rokodelskih izdelkov,
organizacije sejmov lokalnih rokodelskih, kmetijskih in
živilskih izdelkov, kar potrjuje s priloženo izjavo;
c. da je vlagatelj organiziral vsaj tri dogodke ali sejme lokalnih proizvodov v zadnjih dveh letih na območju
Občine Krško (obrazec št. 3);
d. da vlagatelj razpolaga z zadostnimi kadrovskimi
in tehničnimi kapacitetami, delovnimi sredstvi ter ostalimi pripravami, ki so potrebne za uspešno izvajanje predmeta razpisa, kar potrjuje s priloženo izjavo;
e. da je vlagatelj pridobil soglasje za uporabo prostora koncesionarja tržnične dejavnosti na tržnici Videm
(razen v primeru, če odda ponudbo sam koncesionar)
za izvedbo prireditev;
f. da je vlagatelj organizator prireditev, ki so predmet prijave na ta razpis, kar potrjuje s priloženo izjavo;
g. da vlagatelj v program prireditev vključuje fizične
in pravne osebe, ki delujejo na področju razvoja podeželja na območju občine, pri čemer bo pri kulturnih
vsebinah poudarek na izvajanju v slovenskem jeziku,
kar potrjuje s priloženo izjavo;
h. da vlagatelj nima zapadlih in neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost
ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več,
v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, kar potrjuje s priloženo izjavo;
i. da vlagatelj ni v postopku prisilnega prenehanja,
stečajnemu postopku ali postopku prisilne poravnave,
ter zoper njega ni podanega predloga za začetek teh
postopkov, ter da ni opustil poslovne dejavnosti, kar
potrjuje s priloženo izjavo;
j. da ima vlagatelj poravnane vse zapadle obveznosti do Občine Krško, kar potrjuje s priloženo izjavo;
k. da za vsebine, prijavljene na javni razpis, ni prejel
nobenih sredstev iz proračuna občine Krško ali Države
ali EU;
l. da vlagatelj prevzame odgovornost za škodo, ki
bi jo z opravljanjem ali v zvezi z opravljanjem dejavnosti
lahko povzročil tretji osebi, kar potrjuje s priloženo izjavo.
Ne glede na navedene pogoje ima Občina Krško
pravico za preverjanje izpolnjevanja le-teh, pravico pridobiti podatke iz uradnih evidenc, oziroma ji je vlagatelj
na njeno zahtevo dolžan dostaviti v 30 dneh od prejema
zahteve.
Vse vloge tistih vlagateljev, ki so za isti namen oziroma programe in aktivnosti že ali še bodo prejeli sredstva iz drugih javnih razpisov ali drugih virov Občinskega
proračuna, bodo zavrnjene.
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4. Vsebina programov in prireditev
Vlagatelj mora priložiti pregledni vsebinski in finančni načrt za posamezno aktivnost z vsebinskim opisom
vsake prireditve oziroma programa ali promocije in njegove finančne vrednosti.
Izvedba programov oziroma prireditev in promocija
mora predstavljati obogatitev celovite ponudbe na tržnici Videm, biti dostopna širšemu krogu obiskovalcev,
ter hkrati:
– vplivati na razvoj tržnice in promocijo lokalnih
rokodelskih in živilskih proizvodov ter tako prispevati
k večji prepoznavnosti celotne Občine oziroma regije;
– ohranjati in promovirati kmetijstvo, kulturno, etnološko in naravno dediščino ter ljudske običaje, ter posledično prispevati k oživitvi tržnice Videm.
Upoštevane bodo tudi predstavitve in nastopi (npr.
folklorni nastopi, razstave domačih in umetnostnih obrti,
razstave kulinarike itd.), ki vplivajo na kulturni razvoj in
promocijo krajev v Občini Krško. Posamezna prireditev
lahko vsebuje sestavine športnega ali kulturnega značaja, če s svojo vsebino prispevajo k razvoj podeželja ali
promociji tržnice in večjo prepoznavnost celotne občine.
5. Višina razpoložljivih sredstev: okvirna višina
sredstev, namenjenih za sofinanciranje inovativnih
programov in promocije tržnice Videm, je 49.000 EUR
z DDV, na proračunski vrstici 5021-Inovativni programi
za razvoj podeželskih ekonomij.
6. Merilo za izbor
Najboljšega izvajalca programa se bo izbralo po
kriteriju »vsebinski in finančni načrt«. V okviru kriterija se
bo vlagatelju dodelilo največ 100 točk, oziroma ustrezno
število točk glede na predložen načrt. Pri opisu načrta se
bosta upoštevala vsebina in obseg.
Najboljši kandidat bo izbran na osnovi najvišjega
števila točk.
7. Postopek izbire najugodnejše ponudbe in sklenitev pogodbe: za obravnavo prispelih vlog in sklenitev
pogodbe se smiselno uporabljajo določbe veljavnega
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
8. Skupna prijava
Če več kandidatov odda skupno prijavo, mora vsaj
en kandidat (partner) posebej izpolnjevati vse pogoje
pod točko 3, 5. in 6. Vsi kandidati oziroma partnerji iz
skupne prijave odgovarjajo za vse obveznosti do Občine
Krško in tretjih oseb solidarno.
Občina Krško sklene pogodbo z enim kandidatom
iz skupne prijave. E-računi morajo biti dostavljeni na
Občino Krško najkasneje do 21. 11. 2018.
9. Predložitev in odpiranje vlog
Prijava se šteje za pravočasno, če prispe na naslov
Občine Krško do dne 2. 3. 2018, najkasneje do 13. ure
v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – JR za izvedbo
programov in dogodkov na Tržnici Videm, št. 330-4/2018«.
Naslov pošiljatelja mora biti označen na hrbtni strani. Vlagatelji oddajo prijave po pošti navadno ali priporočeno ali osebno na naslov lastnika: Občina Krško, Cesta
krških žrtev 14, 8270 Krško.
Odpiranje vlog in postopek za izbor vlagateljev bo
opravila komisija imenovana z odločbo župana. Odpiranje vlog ne bo javno.
Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
Upravičencu bodo sredstva iz proračuna občine nakazana v dveh delih na transakcijski račun upravičenca,
na podlagi obojestransko podpisane pogodbe, e-računa
in priloženega poročila.
Prvi del računa bo plačan po zaključenih programih
in prireditvah, ki bodo izvedene do 30. 6. 2018 in drugi
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del, po zaključenih programih in prireditvah, ki bodo izvedene do 21. 11. 2018.
10. Vsebina prijave
Vlagatelj mora v prijavi predložiti naslednje obrazce
oziroma dokumente:
– Obrazec 1 (Podatki o vlagatelju) navedbo identifikacijskih podatkov: za fizične osebe – ime, priimek, naslov, EMŠO in davčno številko; za pravne osebe – firmo,
sedež, matično številko in davčno številko;
– Obrazec 2 (Izjave);
– Obrazce 3 (Soglasje koncesionarja tržnice);
– Obrazec 4 Seznam izvedenih programov in dogodkov-reference);
– Obrazec 5 (Seznam predvidenih programov/dogodkov/ promocije);
– Obrazec 6 (Osnutek pogodbe).
Prijavo, obrazce in vsako stran osnutka pogodbe
mora podpisati ter parafirati pooblaščena oseba vlagatelja, s čimer le-ta potrjuje, da je seznanjena z razpisnimi
pogoji.
11. Izločitveni razlogi
Občina Krško bo izločila ponudbo:
– ki ne izpolnjuje pogojev oziroma zahtev iz razpisne dokumentacije.
Nepravočasne ali nepravilno opremljene vloge
bodo vlagateljem vrnjene neodprte in s tem ne bodo
obravnavane.
12. Ustavitev postopka, zavrnitev vseh ponudb:
Občina Krško si na podlagi tega postopka pridržuje pravico, da ne sklene pogodbe z nobenim vlagateljem tako,
da začeti postopek do sklenitve pravnega posla ustavi
oziroma zavrne vse vloge.
13. Odgovorne osebe za dajanje informacij med
razpisom: razpisna dokumentacija je od dneva najave
javnega razpisa v Uradnem listu RS in objave javnega
razpisa na portalu Občine, dosegljiva na spletni strani
Občine Krško www.krsko.si, v rubriki javni razpisi. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje
Magdalena Krošelj, tel. 07/498-13-19, e-mail: magdalena.kroselj@krsko.si.
14. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije: občina si pridržuje pravico spremeniti oziroma dopolniti razpisno dokumentacijo. Vsak odgovor, pojasnilo,
sprememba ali dopolnitev bo vlagateljem posredovana
na spletni strani Občine Krško in se šteje kot del razpisne dokumentacije.
Občina Krško
Št. 302-0001/2018

Ob-1343/18

Na podlagi Pravilnika o subvencioniranju obrestne
mere pri posojilih za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Tolmin (Uradni list RS, št. 55/15 –
v nadaljevanju: Pravilnik), Odloka o proračunu Občine
Tolmin za leto 2018 (Uradni list RS, št. 79/17) in mnenja
o skladnosti sheme »de minimis« pomoči Ministrstva za
finance, št. M001-5881455-2015 z dne 16. julija 2015,
Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin, objavlja
javni razpis
za dodelitev kreditov s subvencionirano
obrestno mero za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva v Občini Tolmin v letu 2018
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa so sredstva Nove kreditne banke Maribor d.d., Intesa
Sanpaolo Bank d.d. in Abanke d.d. (v nadaljnjem besedilu: banka) in proračunska sredstva Občine Tolmin, namenjena dodeljevanju dolgoročnih kreditov za pospeševanje
razvoja malega gospodarstva v Občini Tolmin, za katere
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bo Občina Tolmin v letu 2018 subvencionirala obrestno
mero (v nadaljevanju: krediti, kreditna sredstva).
II. Nameni, upravičeni stroški, upravičenci, pogoji in
merila za dodelitev kreditov
II. 1. Nameni in upravičeni stroški, za katere se
krediti dodeljujejo:
Krediti se dodeljujejo za materialne investicije in
za financiranje trajnih obratnih sredstev (v nadaljnjem
besedilu: projekt) na področju malega gospodarstva, in
sicer za naslednje upravičene stroške:
– stroški nakupa zemljišč za gradnjo poslovnih prostorov,
– stroški izdelave projektne dokumentacije za gradnjo in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov,
– stroški nakupa, gradnje in investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov,
– stroški nakupa opreme in strojev,
– stroški nakupa materiala, trgovskega blaga in storitev,
– davek na dodano vrednost za stroške iz prej navedenih alinej, če ni povračljiv.
Upravičeni so zgoraj našteti stroški, nastali v obdobju od 1. januarja 2018 do vključno 21. decembra 2018.
II. 2. Upravičenci do dodelitve kreditov:
Do dodelitve kreditov po tem javnem razpisu je
upravičeno:
– mikro podjetje,
– malo podjetje in
– samostojni podjetnik posameznik,
ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in je v skladu
z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, organiziran
kot gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik (v nadaljnjem besedilu: podjetje, upravičenec).
Za opredelitev velikosti podjetja se uporabljajo določbe
iz Priloge I 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 št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 70;
v nadaljnjem besedilu: Uredba 651/2014/EU), kot sledi:
– mikro podjetje je podjetje, ki ima manj kot deset
zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto,
ki ne presega dva milijona evrov;
– malo podjetje je podjetje, ki ima manj kot petdeset
zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto,
ki ne presega deset milijonov evrov.
Za določitev podatkov o podjetju, ki ima partnerska
podjetja ali povezana podjetja, se upoštevajo določbe
6. člena Priloge I Uredbe 651/2014/EU.
Do dodelitve kreditov po tem razpisu ni upravičeno
podjetje, dejavno na vsaj enem od naslednjih področij:
– ribištvo in akvakultura, kakor ju zajema Uredba
Sveta (ES) št. 104/2000 z dne 17. decembra 1999
o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode
iz ribogojstva (UL L št. 17 z dne 21. 1. 2000, str. 22);
– primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije;
– predelava in trženje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije,
če je znesek pomoči določen na podlagi cene oziroma
količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje,
ali, če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti
prenese na primarne proizvajalce.
II. 3. Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za dodelitev
kredita:
1. Do dodelitve kredita je upravičeno podjetje, ki
izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima registriran sedež, podružnico ali poslovno
enoto na območju Občine Tolmin,
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– ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči ali pomoči de minimis,
– ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
– ima poravnane vse davke in prispevke,
– ima poravnane vse obveznosti do Občine Tolmin.
2. Projekt, za katerega se dodeljuje kredit, mora
izpolnjevati naslednje pogoje:
– projekt se izvaja na območju Občine Tolmin,
– projekt se je začel izvajati 1. januarja 2018 ali
kasneje,
– finančna konstrukcija projekta je zaprta, pri čemer
podjetje najmanj 25 % stroškov projekta pokriva z lastnimi viri sredstev.
3. Subvencija obrestne mere za kredite, odobrene
na podlagi tega razpisa, predstavlja pomoč po pravilu
de minimis, ki se dodeljuje v skladu z Uredbo Komisije
(EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi
členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije
pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013,
str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1407/2013/EU) (v
nadaljnjem besedilu: pomoč de minimis).
Pomoč de minimis se lahko dodeli, če izpolnjuje
naslednje pogoje:
– skupni znesek pomoči de minimis, dodeljen enotnemu podjetju, ne bo presegel 200.000 evrov v katerem
koli obdobju treh proračunskih let, ne glede na obliko ali
namen pomoči in ne glede na to, iz katerih javnih virov
je pomoč dodeljena;
– skupni znesek pomoči de minimis, dodeljen enotnemu podjetju, ki deluje v komercialnem cestnem tovornem prevozu, ne bo presegel 100.000 evrov v katerem
koli obdobju treh proračunskih let, ne glede na obliko ali
namen pomoči in ne glede na to, iz katerih javnih virov
je pomoč dodeljena;
– pomoč de minimis ne sme kumulirati z državno
pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi
se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost
pomoči ali znesek pomoči, določen za posebne okoliščine vsakega primera v uredbi o skupinskih izjemah ali
sklepu Komisije;
– pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo
1407/2013/EU, lahko kumulira s pomočjo de minimis,
dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012
z dne 25. aprila 2012 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis
za podjetja, ki opravljajo storitve splošnega gospodarskega pomena (UL L št. 114 z dne 26. 4. 2012, str. 8),
do zgornje meje, določene v zadnje navedeni uredbi;
– pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo
1407/2013/EU, lahko kumulira s pomočjo de minimis,
dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do
ustrezne zgornje meje iz prve oziroma druge alineje
tega odstavka;
– z dodeljenim zneskom pomoči de minimis ne sme
biti presežena zgornja meja pomoči de minimis in intenzivnosti pomoči po drugih predpisih.
Skladno z Uredbo 1407/2013/EU enotno podjetje
pomeni vsa podjetja, ki so med seboj vsaj v enem od
naslednjih razmerij:
– podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev
ali družbenikov drugega podjetja;
– podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega
organa drugega podjetja;
– podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv
na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki
navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih
pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Kot enotno podjetje štejejo tudi podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz prej navedenih štirih alinej medsebojno povezana prek enega ali več drugih podjetij.
II. 4. Omejitve pri dodelitvi kreditov:
– Kredit ne sme biti namenjen izvozu ali z izvozom
povezani dejavnosti v tretje države ali države članice, kot
je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami,
z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali z drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
– Dodelitev kredita ne sme biti pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.
– Kredit ne sme biti namenjen za nabavo vozil za
cestni prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni
cestni tovorni prevoz.
– Kredit ne sme biti namenjen poplačilu že obstoječih posojil ali leasing pogodb podjetja.
II. 5. Merila za dodelitev kreditov:
Vse formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale
pogoje in bodo skladne z nameni in upravičenimi stroški,
določenimi v tem javnem razpisu (tj. vse pravno formalno ustrezne vloge), bo Komisija za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Tolmin (v nadaljevanju:
komisija) ocenila na podlagi naslednjih meril:
Zap. Merilo
št.
1
2
3
4
5

Prispevek projekta k ohranjanju /
odpiranju delovnih mest
Lastna sredstva podjetja pri financiranju
projekta
Neposredni učinek projekta na
proizvodne procese podjetja in na
njihove izdelke/storitve
Vpliv projekta na okolje
Prejeta pomoč de minimis iz
občinskega proračuna na podlagi
javnih razpisov za dodeljevanje
kreditov s subvencionirano obrestno
mero malemu gospodarstvu v obdobju
2007–2017
SKUPAJ

Število
možnih
točk
15
10
10
20
10
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Natančneje razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije.
III. Višina razpoložljivih sredstev: sredstva proračuna Občine Tolmin, namenjena subvenciji obrestne mere
v letu 2018, znašajo 60.000,00 EUR in so zagotovljena na proračunski postavki 041401 »Subvencioniranje
obrestnih mer malemu gospodarstvu«.
IV. Kreditni pogoji
Krediti se dodeljujejo pod naslednjimi pogoji:
Letna obrestna mera za kreditojemalce:
Euribor (6-mesečni) + 0,10 odstotna točka letno,
subvencija je že vključena.
Doba vračanja kredita:
– Krediti se za materialne investicije dodeljujejo
z dobo vračanja najmanj tri do največ deset let.
– Krediti, namenjeni financiranju trajnih obratnih
sredstev, se dodeljujejo z dobo vračanja najmanj eno
do največ tri leta.
Najvišji znesek kredita:
– Krediti se za materialne investicije dodeljujejo
največ v višini 70 % predračunske vrednosti upravičenih
stroškov investicije.
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– Krediti se za financiranje trajnih obratnih sredstev
dodeljujejo največ v višini 70 % predračunske vrednosti
upravičenih stroškov obratnih sredstev.
– Ne glede na določbi iz prejšnjih dveh alinej, podjetje v letu 2018 lahko pridobi kredite za materialne
investicije največ do skupne višine 150.000 evrov in za
financiranje trajnih obratnih sredstev največ do skupne
višine 50.000 evrov.
Način vračila kredita:
Kredit (glavnica) se odplačuje v mesečnih obrokih,
skladno s podpisano kreditno pogodbo. Moratorija na
vračilo kredita ni. Predčasno odplačilo kredita, namenjenega financiranju trajnih obratnih sredstev, ni možno.
Obračun in plačilo obresti:
Obresti se obračunavajo in plačujejo mesečno.
Zavarovanje kredita:
Način zavarovanja kredita za vsak posamezen
primer določi banka po dogovoru s kreditojemalcem,
v odvisnosti od ocenjene tveganosti projekta in bonitete
komitenta ter upoštevaje bančno prakso. Možni načini
zavarovanja kredita so:
– hipoteka,
– depozit,
– poroštvo zavarovalnice,
– z dvema kreditno sposobnima porokoma,
– drugo.
Vsi stroški zavarovanja kredita bremenijo kreditojemalca.
Rok koriščenja kredita:
Kreditojemalec lahko odobren kredit, na podlagi predložitve ustrezne dokumentacije, črpa od dneva
sklenitve kreditne pogodbe do vključno 21. decembra
2018.
Način koriščenja kredita:
Koriščenje kredita je dokumentarno, po predložitvi
ustreznih dokazil (predračuni, računi, ponudbe, situacije,
pogodbe ipd.), na podlagi katerih bo zagotovljena namenskost koriščenja odobrenih kreditnih sredstev.
Možna je tudi refundacija že nastalih upravičenih
stroškov materialnih investicij oziroma financiranj trajnih
obratnih sredstev pod pogojem, da se le-ta niso začela
izvajati pred 1. januarjem 2018. V tem primeru mora kreditojemalec banki poleg ustreznih dokazil (predračuni,
računi, ponudbe, situacije, pogodbe ipd.) predložiti tudi
pripadajoča dokazila o plačilu le-teh.
Nadomestila in stroški za opravljene storitve, ki
bremenijo kreditojemalca:
Nadomestila in drugi stroški kredita, ki bremenijo
kreditojemalca (nadomestilo za odobritev kredita, nadomestilo za vodenje kredita, nadomestilo za rezervacijo
neporabljenega dela kredita, nadomestilo za predčasno
odplačilo kredita, druga nadomestila in stroški), se določijo v skladu s tarifo banke.
Komitentstvo kreditojemalca pri banki ni pogoj za
dodelitev kredita.
V. Vsebina vloge in rok(i) za prijavo
Vloga za prijavo na javni razpis obsega predpisane
prijavne obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, in sicer:
– Obrazec 1: »Podatki o podjetju«,
– Obrazec 2: »Podatki o investiciji/financiranju
obratnih sredstev«,
– Obrazec 3: »Izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji«,
– Obrazec 4: »Izjava o kumulaciji pomoči«,
– Obrazec 5: »Izjava o povezanih podjetjih«,
– Obrazec 6: »Izjava o združitvi ali pripojitvi podjetja
in razdružitvi podjetja«.
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Vlogi mora vlagatelj priložiti priloge in dokazila, ki so
navedena v razpisni dokumentaciji, in sicer na seznamu
»Dokumentacija za odobritev kredita«.
Razpisno dokumentacijo, skupaj s predpisanimi prijavnimi obrazci in seznamom zahtevane dokumentacije
za odobritev kredita, lahko zainteresirani vlagatelji od
dneva objave javnega razpisa dalje dvignejo vsak delovni
dan od 8. do 14. ure v tajništvu Občine Tolmin, Ulica padlih borcev 2, Tolmin. Razpisna dokumentacija je dostopna tudi spletni strani Občine Tolmin, http://www.tolmin.si.
Izpolnjene in podpisane prijavne obrazce skupaj
z zahtevanimi prilogami morajo vlagatelji poslati s priporočeno pošto ali oddati osebno na naslov: Občina
Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin. Vloge morajo biti oddane v zaprti ovojnici, in sicer za investicije
z oznako »Ne odpiraj, prijava na javni razpis – Subvencioniranje obresti MG 2018 – investicija«, oziroma za
obratna sredstva z oznako »Ne odpiraj, prijava na javni
razpis – Subvencioniranje obresti MG 2018 – obratna
sredstva«, in opremljene z naslovom pošiljatelja.
V primeru, da vlagatelj zaproša za dodelitev kredita
za namen investiranja in za namen financiranja obratnih
sredstev istočasno, mora pripraviti in oddati ločeni vlogi,
in sicer posebej za del, ki se nanaša na investicijo, in
posebej za del, ki se nanaša na obratna sredstva.
Vloge morajo biti, ne glede na način vložitve, na Občino Tolmin predložene v razpisnem roku, ki začne teči
z dnem objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije, in je odprt do porabe razpoložljivih proračunskih sredstev, namenjenih subvenciji obrestne mere
v letu 2018, oziroma do zadnjega roka za oddajo vloge,
tj. do vključno petka, 23. novembra 2018, do 12. ure.
VI. Obdelava vlog
Komisija bo prispele vloge odpirala praviloma enkrat mesečno na seji, opravljeni v roku osem dni po
preteku posameznega vmesnega roka oziroma zadnjega roka za vložitev vlog. Na posamezni seji bo komisija
odprla vloge, ki bodo prispele do izteka posameznega
(vmesnega oziroma zadnjega) roka za vložitev vlog. Posamezen vmesni rok za oddajo vloge je zadnji delovni
dan v posameznem mesecu znotraj razpisnega roka,
pri čemer je prvi vmesni rok za oddajo vloge 30. marec
2018.
Vloge, ki prispejo po izteku razpisnega roka (to
pomeni po datumu, s katerim bodo razpoložljiva proračunska sredstva porabljena in bo objavljen na spletni
strani Občine Tolmin, oziroma po 23. novembru 2018 od
12. ure dalje), in vloge, vložene v nepravilno opremljenih
ovojnicah, se zavržejo.
Odpirajo se le pravočasno in v pravilno opremljenih ovojnicah prejete vloge, in sicer v vrstnem redu,
kot so bile prejete. Na odpiranju vlog komisija ugotavlja
formalno popolnost vlog. Šteje se, da je vloga formalno
popolna, če vsebuje vse obrazce in zahtevane priloge,
določene v razpisni dokumentaciji.
Vlagatelja, katerega vloga je formalno nepopolna,
komisija v roku osem dni od odpiranja vlog pisno pozove, da vlogo dopolni. Rok za dopolnitev vloge je osem
dni od dneva vročitve poziva za dopolnitev vloge. Formalno nepopolno vlogo, ki jo vlagatelj v roku za dopolnitev ne dopolni ali jo dopolni neustrezno, se zavrže.
Komisija v roku osem dni od dneva izteka roka
za dopolnitev vlog opravi strokovni pregled formalno
popolnih vlog, v okviru katerega za posamezno vlogo
ugotovi njeno pravno formalno ustreznost. Šteje se, da
je vloga pravno formalno ustrezna, če izpolnjuje pogoje
in je skladna z nameni in upravičenimi stroški, določenimi v tem javnem razpisu. Vloga, ki je pravno formalno
neustrezna, se zavrne.
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Vse pravno formalno ustrezne vloge komisija oceni
na podlagi meril, določenih v tem javnem razpisu.
V kolikor razpoložljiva proračunska sredstva za
subvencijo obrestne mere zadoščajo za dodelitev kreditov v celotni zaprošeni višini oziroma, skladno s Pravilnikom in IV. točko tega javnega razpisa, najvišji dopustni
višini po vseh pravno formalno ustreznih vlogah, prejetih
do izteka posameznega (vmesnega oziroma zadnjega)
roka za vložitev vlog, se ne glede na doseženo oceno,
razpisana sredstva dodelijo vsem vlagateljem pravno
formalno ustreznih vlog, in sicer po vrstnem redu, kot
so bile vloge prejete, pri čemer se krediti dodelijo v zaprošeni višini oziroma, skladno s Pravilnikom in IV. točko
tega javnega razpisa, najvišji dopustni višini, upoštevaje
pri tem v vlogi navedeno in ustrezno dokumentirano višino upravičenih stroškov.
V kolikor se v okviru postopka ocenjevanja pravno
formalno ustreznih vlog, prejetih do izteka posameznega (vmesnega oziroma zadnjega) roka za vložitev vlog
ugotovi, da razpoložljiva proračunska sredstva za subvencijo obrestne mere ne zadoščajo za dodelitev kreditov na način, opisan v prejšnjem odstavku, se krediti
dodelijo v zaprošeni višini oziroma, skladno s Pravilnikom in IV. točko tega javnega razpisa, najvišji dopustni
višini, upoštevaje pri tem v vlogi navedeno in ustrezno
dokumentirano višino upravičenih stroškov, po pravno
formalno ustreznih vlogah, in sicer po vrstnem redu doseženega števila točk do porabe razpoložljivih sredstev.
V primeru, da dve ali več vlog doseže enako število točk,
ima prednost tista vloga, ki je dosegla višje število točk
po merilu pod zap. št. 1. Če imata dve ali več vlog še
vedno enako število točk, ima prednost tista vloga, ki je
dosegla višje število točk po merilu pod zap. št. 4.
Na podlagi predloga komisije organ občinske uprave, pristojen za gospodarstvo, izda posameznemu vlagatelju sklep, s katerim odloči o dodelitvi ali o nedodelitvi
pomoči de minimis. Vlagateljem bodo sklepi o dodelitvi
ali o nedodelitvi pomoči de minimis izdani v roku največ
trideset dni od dneva odpiranja vlog.
Zoper sklep o dodelitvi ali o nedodelitvi pomoči de
minimis je v osmih dneh od dneva vročitve možna pritožba na župana. Vložena pritožba ne zadrži podpisa
kreditnih pogodb z ostalimi izbranimi upravičenci. Predmet pritožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje vlog,
določena v tem javnem razpisu. Župan o pritožbi odloči
v roku osem dni.
Banka bo z upravičenci, katerim bo izdan sklep
o dodelitvi pomoči de minimis, dogovorila ustrezno zavarovanje kredita in, upoštevaje običajno bančno prakso,
sklenila kreditno pogodbo. Banka bo izvajala nadzor
nad porabo in vračanjem dodeljenih kreditnih sredstev,
po potrebi pa tudi nadzor nad njihovo izterjavo. Nadzor
nad namensko porabo dodeljenih kreditnih sredstev,
vključno z dodeljeno pomočjo de minimis, ter izvajanjem
določil kreditne pogodbe, bosta opravljala tudi organ
občinske uprave, pristojen za gospodarstvo, in komisija.
Upravičenec do kreditnih sredstev in pomoči de minimis po tem javnem razpisu, pri katerem se ugotovi, da:
– kreditnih sredstev delno ali v celoti ni porabil za
namen, za katerega so mu bila dodeljena, ali
– so mu bila kreditna sredstva dodeljena na podlagi
neresničnih navedb v vlogi ali
– je kršil druga določila kreditne pogodbe,
je dolžan vrniti dodeljeno pomoč de minimis v celoti,
skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunajo od dneva nakazila do dneva vračila sredstev. Upravičenec v teh primerih izgubi tudi pravico do pridobitve
pomoči de minimis po Pravilniku.
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VII. Dodatne informacije in pojasnila
Zainteresirani vlagatelji lahko dodatne informacije in
pojasnila v zvezi z javnim razpisom dobijo:
– na Občini Tolmin, kontaktna oseba je Janja Bičič,
na tel. 05/381-95-30, vsak delovni dan med 8. in 14. uro,
ali na elektronskem naslovu janja.bicic@tolmin.si;
– na Novi KBM d.d., Trg maršala Tita 14, Tolmin,
kontaktna oseba je Marjetka Krivec, na tel. 05/331-71-41,
vsak delovni dan med 8. in 15.30;
– na Intesa Sanpaolo Bank d.d., Poslovalnica Tolmin, Trg maršala Tita 7, Tolmin, kontaktna oseba je Mateja Lukman Pagon, na tel. 05/388-41-51, vsak delovni
dan med 8.30 in 16.30 in
– na Abanki d.d., Poslovalnica Tolmin, Mestni
trg 5, Tolmin, kontaktna oseba je Klavdija Rot, na
tel. 05/381-08-13, vsak delovni dan med 8.30 in 12. uro
ter med 14. in 17. uro.
Občina Tolmin
Št. 330-0002/2018

Ob-1344/18

Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni
list RS, št. 45/08, 57/12, 26/14, 32/15, 27/17), Odloka
o proračunu Občine Tolmin za leto 2018 (Uradni list RS,
št. 79/17), Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje
in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja
v Občini Tolmin (Uradni list RS, št. 21/16; v nadaljevanju:
pravilnik), mnenja o skladnosti sheme državne pomoči
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (št. priglasitve: K-BE140-5881455-2016) z dne 22. 3. 2016, ki
se vodi pod identifikacijsko številko: SA.44997(2016/XA),
in mnenja o skladnosti sheme de minimis pomoči Ministrstva za finance (št. priglasitve: M002-5881455-2015/I)
z dne 17. 3. 2016 Občina Tolmin objavlja
javni razpis
o dodeljevanju pomoči za ohranjanje
in spodbujanje razvoja kmetijstva in gozdarstva
v Občini Tolmin v letu 2018
I. Naziv in sedež naročnika: Občina Tolmin, Ulica
padlih borcev 2, 5220 Tolmin.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih
finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja
kmetijstva in gozdarstva v Občini Tolmin v letu 2018 po
shemi državne pomoči po skupinskih izjemah v kmetijstvu, skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014
z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči
v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju
za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in
108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193
z dne 1. 7. 2014, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba
702/2014/EU), in po shemi pomoči de minimis, skladno
z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352
z dne 24. 12. 2013, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba
1407/2013/EU). Sredstva se dodelijo za naslednje namene (vrste pomoči in ukrepov):
A.) Državne pomoči po skupinskih izjemah v kmetijstvu, skladno z Uredbo 702/2014/EU:
1. Pomoč za naložbe v primarno kmetijsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
B.) Pomoči de minimis v kmetijstvu, skladno z Uredbo 1407/2013/EU:
1. Pomoč za naložbe za opravljanje dopolnilnih
dejavnosti na kmetijah,
2. Pomoč za pokrivanje operativnih stroškov cestnega tovornega prometa,
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3. Pomoč za naložbe v gradnjo in rekonstrukcijo
gozdnih vlak,
4. Pomoč za naložbe v nakup opreme za sečnjo in
spravilo lesa.
III. Višina razpisanih sredstev za posamezen ukrep,
upravičeni stroški, upravičenci, pogoji za pridobitev
sredstev, omejitve, finančne določbe, zahtevana dokumentacija ter merila za ocenjevanje vlog
Višina razpisanih sredstev proračuna Občine Tolmin znaša skupaj 47.000,00 EUR.
Posamezni izrazi imajo po tem javnem razpisu naslednji pomen:
1. »Podjetje« je vsaka pravna ali fizična oseba, ki
se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in izpolnjuje merila iz Priloge I Uredbe 702/2014/EU, ne glede na njeno
pravno obliko in način financiranja.
2. »Kmetijsko gospodarstvo« je enota, ki obsega
zemljišče, objekte in naprave, ki se uporabljajo za primarno kmetijsko proizvodnjo.
3. »Nosilec kmetijskega gospodarstva« je pravna
ali fizična oseba, ki je pooblaščena ali upravičena, da za
kmetijsko gospodarstvo vlaga vloge iz naslova ukrepov
tega javnega razpisa.
4. »Enotno podjetje« so vsa podjetja, ki so med
seboj vsaj v enem od naslednjih razmerij:
– podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev
ali družbenikov drugega podjetja;
– podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega
organa drugega podjetja;
– podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv
na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega
podjetja.
Kot enotno podjetje štejejo tudi podjetja, ki so v kateremkoli razmerju iz prej navedenih štirih alinej medsebojno povezana prek enega ali več drugih podjetij.
5. Za opredelitev velikosti podjetja se uporabljajo
določbe iz Priloge I Uredbe 702/2014/EU, kot sledi:
– »Mikro podjetje« je podjetje, ki ima manj kot
10 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno
vsoto, ki ne presega 2 milijona evrov.
– »Malo podjetje« je podjetje, ki ima manj kot 50 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki
ne presega 10 milijonov evrov.
– »Srednje podjetje« je podjetje, ki ima manj kot
250 zaposlenih in ima letni promet, ki ne presega 50 milijonov evrov in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega
43 milijonov evrov.
6. »Podjetje v težavah« je podjetje, za katerega
velja vsaj ena od okoliščin, opredeljenih v štirinajstem
odstavku 2. člena Uredbe 702/2014/EU.
7. Za »1 ha primerljivih kmetijskih površin« se šteje:
– 1 ha njivskih površin (GERK 1100, 1150, 1170,
1610) ali
– 2 ha travniških površin (GERK 1222, 1300, 1320)
ali
– 0,25 ha trajnih nasadov – intenzivnih sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov, matičnjakov, hmeljišč, nasadov špargljev, artičok in hitro rastočega panjevca,
drevesnice (GERK 1160, 1161, 1180, 1181, 1211, 1212,
1221, 1230, 1240) ali
– 0,1 ha rastlinjakov (GERK 1190, 1191, 1192) ali
– 8 ha plantaže gozdnega drevja (GERK 1420).
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V primeru rabe kmetijskih zemljišč, ki je podlaga za
preračun 1 ha primerljivih kmetijskih površin, se šteje
raba po GERK-ih.
8. »Zemljišče v uporabi kmetijskega gospodarstva«
je zemljišče, za katero ima nosilec kmetijskega gospodarstva pravico do uporabe kot lastnik ali zakupnik zemljišča
oziroma ima za uporabo zemljišča pridobljeno soglasje
vseh lastnikov in solastnikov zemljišča ali drugo pravno
podlago, iz katere izhaja pravica do uporabe zemljišča.
9. »Nezahtevna agromelioracija« so ukrepi izravnave kmetijskih zemljišč, krčitve grmovja in dreves, nasipavanja rodovitne zemlje, odstranitve kamnitih osamelcev, ureditve obstoječih poljskih poti, ureditve gorskih in
kraških pašnikov, apnenja in založnega gnojenja, kot so
opredeljeni z veljavnimi predpisi s področja kmetijskih
zemljišč.
10. »Gozdna vlaka« je grajena ali negrajena
gozdna prometnica, namenjena spravilu lesa s spravilnimi sredstvi.
A.) Državne pomoči, dodeljene po Uredbi
702/2014/EU
Splošni pogoji dodeljevanja državne pomoči v kmetijstvu:
Državna pomoč v kmetijstvu se lahko dodeli, če
izpolnjuje naslednje pogoje:
1. državna pomoč ne bo namenjena izvozu ali z izvozom povezani dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi
količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske
mreže ali z drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo;
2. državna pomoč ne bo pogojena s prednostno
rabo domačih proizvodov pred uvoženimi;
3. državna pomoč ima spodbujevalni učinek. Šteje
se, da ima pomoč spodbujevalni učinek, če je vloga za
pomoč predložena pred začetkom izvajanja naložbe ali
dejavnosti;
4. najvišje intenzivnosti državne pomoči ali zneski
državne pomoči za ukrep »Pomoči za naložbe v primarno kmetijsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih« ne bodo presegli najvišjih intenzivnosti pomoči ali zneskov pomoči, določenih v 14. členu Uredbe
702/2014/EU, ne glede na to ali se podpora za naložbo
ali dejavnost v celoti financira iz občinskih in/ali nacionalnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev
Evropske unije;
5. državna pomoč z opredeljivimi upravičenimi stroški, izvzeta v skladu z Uredbo 702/2014/EU, lahko kumulira z vsako drugo državno pomočjo v zvezi z istimi
upravičenimi stroški, ki se deloma ali v celoti prekrivajo,
samo če s tako kumulacijo ne bo presežena najvišja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki se uporablja za
zadevno pomoč v skladu z Uredbo 702/2014/EU;
6. državna pomoč, izvzeta v skladu z Uredbo
702/2014/EU, ne bo kumulirala s plačili iz drugega odstavka 81. člena in 82. člena Uredbe (EU) št. 1305/2013
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra
2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2015 (UL L št. 347
z dne 20. 12. 2013, str. 487) v zvezi z istimi upravičenimi
stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, kot sta določena v Uredbi 702/2014/EU;
7. državna pomoč, izvzeta v skladu z Uredbo
702/2014/EU, ne bo kumulirala z nobeno pomočjo de
minimis v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila
s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali
znesek pomoči, kot sta določena v Uredbi 702/2014/EU.
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Splošni pogoji, ki jih mora naložba ali dejavnost
izpolnjevati, da se državna pomoč v kmetijstvu po tem
javnem razpisu lahko dodeli:
1. naložba ali dejavnost se bo izvajala na območju
Občine Tolmin;
2. naložba ali dejavnost se bo začela izvajati po
datumu predložitve vloge za dodelitev državne pomoči
v kmetijstvu na ta javni razpis;
3. naložba ali dejavnost bo zaključena pred predložitvijo zadnjega zahtevka za izplačilo dodeljene državne
pomoči v kmetijstvu, pri čemer se kot zaključek naložbe
šteje izveden tehnični prevzem, pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje, izjava gradbenega nadzora, da
so dela zaključena, ali vključitev mehanizacije in opreme
v proizvodni proces;
4. finančna konstrukcija naložbe ali dejavnosti je
zaprta;
5. predmet naložbe se mora ohraniti na območju
Občine Tolmin in v uporabi za isti namen, za katerega
je bila državna pomoč dodeljena, vsaj še 5 let po zaključku naložbe;
6. predmet naložbe ne sme biti prodan, oddan v najem ali leasing tretjim osebam vsaj še 5 let po zaključku
naložbe.
Državna pomoč v kmetijstvu se po tem javnem razpisu dodeljuje preko naslednjega ukrepa:
1. Pomoč za naložbe v primarno kmetijsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
A. 1. Pomoč za naložbe v primarno kmetijsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih
Višina razpisanih sredstev znaša za naložbe, namenjene:
– posodabljanju živinorejske in
rastlinske proizvodnje na kmetijskih
gospodarstvih
– urejanju kmetijskih zemljišč in/ali
urejanju pašnikov

23.000,00 EUR,
2.000,00 EUR.

Predmet, nameni in cilji pomoči:
Predmet pomoči so naložbe v opredmetena in
neopredmetena osnovna sredstva za lastno primarno
proizvodnjo kmetijskih proizvodov na kmetijskih gospodarstvih (v nadaljnjem besedilu: naložbe v kmetijska gospodarstva), skladno s 14. členom Uredbe
702/2014/EU.
Namen pomoči za naložbe v kmetijska gospodarstva je posodabljanje, prestrukturiranje in povečanje
konkurenčnosti, produktivnosti in stroškovne ter okoljske
učinkovitosti kmetijskih gospodarstev, dejavnih v primarni kmetijski proizvodnji.
Do pomoči za naložbe v kmetijska gospodarstva so
upravičene naložbe, ki:
1. so namenjene:
– posodabljanju
živinorejske
in
rastlinske
proizvodnje na kmetijskih gospodarstvih in/ali
– urejanju kmetijskih zemljišč in/ali urejanju pašnikov in
2. zasledujejo vsaj enega od naslednjih ciljev:
– izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti
kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo
proizvodnje;
– izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer
ali standardov za dobrobit živali, če zadevna naložba
presega veljavne standarde Evropske unije;
– vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva, vključno z izboljšanjem zemljišč.

Upravičeni stroški:
Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva se
lahko dodeli za naslednje upravičene stroške:
1. stroški izdelave projektne dokumentacije za
gradnjo ali rekonstrukcijo hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijskih gospodarstvih;
2. stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in gospodarskih poslopij ter urejanja izpustov na
kmetijskih gospodarstvih;
3. stroški nakupa kmetijske mehanizacije do njene
tržne vrednosti;
4. stroški nakupa in montaže opreme v hlevih in gospodarskih poslopjih na kmetijskih gospodarstvih;
5. stroški nakupa kmetijskih zemljišč do 10 odstotkov skupnih upravičenih stroškov naložbe, če je nakup
kmetijskih zemljišč sestavni del naložbe;
6. stroški nakupa in postavitve rastlinjaka s pripadajočo opremo, z izjemo namakalnih naprav;
7. stroški nakupa in postavitve zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami (mreža proti toči, zaščitna
folija proti pokanju in ožigu plodov, zaščitna mreža proti
ptičem);
8. stroški nakupa računalniške programske opreme,
patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk;
9. stroški izdelave načrta ureditve kmetijskih zemljišč (nezahtevna agromelioracija) in ureditve pašnikov;
10. stroški izvedbe nezahtevnih agromelioracijskih
del pri urejanju kmetijskih zemljišč;
11. stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo;
12. stroški nakupa opreme za ureditev napajališč
za živino;
13. davek na dodano vrednost za stroške iz prej
navedenih točk, če ni povračljiv.
Pri opredelitvi vrste in višine upravičenih stroškov
kmetijske mehanizacije, navedene v 3. točki prejšnjega odstavka, se upoštevajo zgornje višine posameznih
upravičenih stroškov, ki so določene v katalogu stroškov
kmetijske in gozdarske mehanizacije iz Pravilnika o seznamu kmetijske in gozdarske mehanizacije ter katalogu
stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije (Uradni
list RS, št. 7/16; v nadaljnjem besedilu: katalog), in sicer
so do pomoči po tem javnem razpisu upravičeni stroški
nakupa kmetijske mehanizacije, ki se v katalogu uvršča
v naslednje skupine:
1. traktorji, drugi vlečni stroji in oprema le-teh,
2. stroji za prekladanje materialov in oprema le-teh,
3. stroji za transport in oprema le-teh,
4. stroji za obdelavo tal in oprema le-teh,
5. stroji za gnojenje in oprema le-teh,
6. stroji za setev in sajenje in oprema le-teh,
7. stroji za nego in varstvo rastlin in oprema le-teh,
8. stroji za spravilo krme s travinja in oprema le-teh,
9. stroji za spravilo zrnatih, silažnih in predilnih poljščin in oprema le-teh,
10. stroji za spravilo krompirja in čebule in oprema
le-teh,
11. mobilna dvoriščna mehanizacija,
12. namenski sadjarski stroji in oprema le-teh,
13. namenski vrtnarski in zelenjadarski stroji in
oprema le-teh.
Za stroške iz zgoraj naštetih skupin kmetijske mehanizacije, ki so navedeni v katalogu, mora vlagatelj
k vlogi na javni razpis predložiti eno ponudbo. Če vlagatelj v vlogi za pridobitev sredstev uveljavlja višje stroške,
kot so določeni v katalogu, se pri izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo najvišje priznane vrednosti
iz kataloga. Če vlagatelj v vlogi za pridobitev sredstev
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uveljavlja nižje stroške kot so navedeni v katalogu, se
pri izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo vrednosti iz predložene ponudbe.
Če stroški iz zgoraj naštetih skupin kmetijske mehanizacije niso določeni v katalogu, mora vlagatelj k vlogi
na javni razpis priložiti tržno primerljive pisne ponudbe
najmanj treh ponudnikov. Ponudbe so primerljive, če je
vlagatelj vsem potencialnim ponudnikom poslal enako
povpraševaje, v katerem je navedel minimalne pogoje,
ki jih mora nek izdelek vsebovati, da bo lahko izbran.
V kolikor ponudba ne vsebuje minimalnih pogojev, je
vlagatelj ne more izbrati. Pri izračunu višine upravičenih
stroškov se upošteva vrednost najugodnejše ponudbe.
Pri opredelitvi vrste in višine upravičenih stroškov
izvedbe nezahtevnih agromelioracijskih del pri urejanju kmetijskih zemljišč, navedenih v 10. točki prvega
odstavka tega poglavja, se upoštevajo zgornje višine
posameznih upravičenih stroškov, ki so določene v katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti iz Pravilnika o katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti
(Uradni list RS, št. 7/16, 38/16, 73/17) in so za potrebe
tega javnega razpisa navedeni v Seznamu upravičenih
stroškov in najvišjih priznanih vrednosti – nezahtevne
agromelioracije, ki je Priloga 1 k razpisni dokumentaciji.
Za stroške, ki so navedeni v Prilogi 1, mora vlagatelj
k vlogi na javni razpis predložiti eno ponudbo. Če vlagatelj v vlogi za pridobitev sredstev uveljavlja višje stroške,
kot so določeni v Prilogi 1, se pri izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo najvišje priznane vrednosti
iz Priloge 1. Če vlagatelj v vlogi za pridobitev sredstev
uveljavlja nižje stroške kot so navedeni v Prilogi 1, se
pri izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo vrednosti iz predložene ponudbe.
Če stroški izvajanja nezahtevnih agromelioracij niso
določeni v Prilogi 1, mora vlagatelj k vlogi na javni razpis
priložiti tržno primerljive pisne ponudbe najmanj treh ponudnikov. Ponudbe so primerljive, če je vlagatelj vsem
potencialnim ponudnikom poslal enako povpraševaje,
v katerem je navedel minimalne pogoje, ki jih mora nek
izdelek oziroma storitev vsebovati, da bo lahko izbran.
V kolikor ponudba ne vsebuje minimalnih pogojev, je
vlagatelj ne more izbrati. Pri izračunu višine upravičenih
stroškov se upošteva vrednost najugodnejše ponudbe.
Upravičenci:
Do pomoči za naložbe v kmetijska gospodarstva je
upravičeno kmetijsko gospodarstvo, ki ustreza kriterijem
za mikro podjetje in izpolnjuje naslednje pogoje:
1. je vpisano v register kmetijskih gospodarstev
v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijstvo,
2. ima naslov ali sedež na območju Občine Tolmin,
3. ima v uporabi najmanj 1 hektar primerljivih kmetijskih površin na območju Občine Tolmin,
4. ni naslovnik neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Evropske komisije,
s katerim je bila pomoč razglašena za nezakonito in
nezdružljivo z notranjim trgom,
5. ni podjetje v težavah,
6. ima poravnane vse davke in prispevke,
7. ima poravnane vse obveznosti do Občine Tolmin.
Pogoji za pridobitev sredstev:
Poleg prej navedenih splošnih pogojev za dodelitev
državne pomoči v kmetijstvu, mora naložba v kmetijska
gospodarstva izpolnjevati še naslednje posebne pogoje:
1. gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora,
varstvu kulturne dediščine, varstvu naravnih vrednot in
varstvu okolja;
2. za naložbe, za katere mora biti opravljena presoja vplivov na okolje na podlagi Direktive 2011/92/EU
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Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra
2011 o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje (UL L št. 26 z dne 28. 1. 2012, str. 1),
mora biti s strani ministrstva, pristojnega za varstvo
okolja, izvedena presoja vplivov na okolje in pridobljeno
okoljevarstveno soglasje za izvedbo naložbe še pred
datumom dodelitve državne pomoči v kmetijstvu;
3. naložba mora biti izvedena v skladu s standardi
Evropske unije glede higiene, okolja in dobrega počutja
živali;
4. rastlinjak mora biti montažno demontažnega tipa,
minimalne površine 50 kvadratnih metrov, in po zaključeni naložbi vpisan v register kmetijskih gospodarstev
v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijstvo;
5. urejanje kmetijskih zemljišč (nezahtevna agromelioracija) se mora izvajati najmanj na 0,5 hektara
kmetijskih zemljišč v uporabi kmetijskega gospodarstva;
6. urejanje pašnikov se mora izvajati najmanj na
0,5 hektara kmetijskih zemljišč v uporabi kmetijskega
gospodarstva;
7. vlagatelj mora predložiti formalno popolno in pravno formalno ustrezno vlogo za dodelitev nepovratnih
sredstev v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije;
8. vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva;
9. predračuni, ponudbe, računi in dokazila o plačilih
stroškov se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega
gospodarstva in v primeru naložb v kmetijsko mehanizacijo in opremo vsebovati podatke o vrsti in tipu stroja ali
opreme, nazivni moči in zmogljivosti, če je ta določljiva;
10. kmetijsko gospodarstvo mora z naložbo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od navedenih ciljev
ukrepa;
11. računi in dokazila o plačilih stroškov, za katere
se uveljavlja pomoč, morajo biti z datumom po predložitvi vloge na ta javni razpis in do vključno 1. 12. 2018;
12. pri izvedbi naložbe vlagatelj ne sme sodelovati
s podjetji ali posamezniki, s katerimi bi zaradi sodelovanja
lahko prišlo do dogovarjanja o netržnih pogojih poslovanja;
13. vrednost upravičenih stroškov prijavljene naložbe v posodabljanje živinorejske in rastlinske proizvodnje na kmetijskih gospodarstvih mora po vlogi priloženih predračunih in/ali ponudbah znašati najmanj
1.000,00 EUR in največ 7.000,00 EUR. Skupna višina upravičenih stroškov naložbe je lahko tudi višja od
7.000,00 EUR, vendar pa se pri določitvi višine državne pomoči upravičeni stroški, ki presegajo zgornji prag
upravičenih stroškov (7.000,00 EUR), ne upoštevajo;
14. vrednost upravičenih stroškov prijavljene naložbe v urejanje kmetijskih zemljišč in/ali urejanje pašnikov
mora po vlogi priloženih predračunih in/ali ponudbah
znašati najmanj 500,00 EUR in največ 2.000,00 EUR.
Skupna višina upravičenih stroškov naložbe je lahko
tudi višja od 2.000,00 EUR, vendar pa se pri določitvi
višine državne pomoči upravičeni stroški, ki presegajo
zgornji prag upravičenih stroškov (2.000,00 EUR), ne
upoštevajo.
Omejitve:
Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva se ne
dodeli za:
1. nakup pravic kmetijske proizvodnje in plačilnih
pravic;
2. nakup in zasaditev enoletnih rastlin;
3. dela, povezana z odvodnjavanjem;
4. nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč;
5. naložbe za skladnost s standardi Evropske unije,
z izjemo pomoči, dodeljene mladim kmetom v dveh letih
od začetka njihovega delovanja;
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6. za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne
dokumentacije;
7. investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov
Republike Slovenije ali Evropske unije, vključno s sofinanciranjem prestrukturiranja vinogradov;
8. stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
9. obratna sredstva.
Višina sofinanciranja:
Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva znaša
največ 50 odstotkov upravičenih stroškov.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči za naložbe
v posodabljanje živinorejske in rastlinske proizvodnje na
kmetijskih gospodarstvih v letu 2018 je 500,00 EUR, najvišji znesek pa 3.500,00 EUR na kmetijsko gospodarstvo.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči za naložbe v urejanje kmetijskih zemljišč in/ali urejanje pašnikov v letu 2018 je 250,00 EUR, najvišji znesek pa
1.000,00 EUR na kmetijsko gospodarstvo.
Vsebina vloge in priloge:
Vloga za dodelitev državne pomoči v kmetijstvu
(prijavni obrazec 1) obsega:
1. podatke o vlagatelju;
2. vsebinski, finančni in terminski načrt naložbe, ki
je predmet vloge;
3. znesek zaprošenih nepovratnih sredstev;
4. izjavo vlagatelja o drugih že prejetih in zaprošenih pomočeh iz drugih javnih virov za iste upravičene
stroške (kumulacija pomoči);
5. izjavo vlagatelja o z njim povezanih podjetjih;
6. izjavo vlagatelja o strinjanju z razpisnimi pogoji;
7. izjavo vlagatelja, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da so v vlogi navedena dejstva točna,
popolna in resnična.
Vlagatelj mora vlogi (prijavnemu obrazcu 1) priložiti
naslednje priloge:
1. ustrezna dovoljenja za izvedbo naložbe, če so
v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora, varstvu kulturne dediščine, varstvu naravnih vrednot in varstvu okolja potrebna;
2. projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe in
dokazila o stroških izdelave projektne dokumentacije;
3. presojo vplivov na okolje in okoljevarstveno soglasje ministrstva, pristojnega za varstvo okolja, če sta
v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu okolja potrebni;
4. ponudbo(e) in/ali predračun(e) za prijavljeno naložbo, ki se glasijo na ime nosilca kmetijskega gospodarstva in v primeru naložb v kmetijsko mehanizacijo
in opremo vsebujejo podatke o vrsti in tipu stroja ali
opreme, nazivni moči in zmogljivosti, če je ta določljiva;
5. kopijo oddane zbirne vloge za tekoče leto (2018)
ali za preteklo leto (2017), če rok za oddajo zbirne vloge
v tekočem letu še ni potekel;
6. mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti naložbe, ki ga pripravi pristojna kmetijsko svetovalna služba;
7. načrt urejanja kmetijskih zemljišč s popisom del,
ki ga pripravi pristojna kmetijsko svetovalna služba, lokacijsko informacijo pristojnega organa lokalne skupnosti in na njeni podlagi potrebna soglasja, če je predmet
naložbe urejanje kmetijskih zemljišč (nezahtevna agromelioracija);
8. načrt postavitve ali ureditve pašnikov s popisom
del, opreme in tehnologijo paše, ki ga pripravi pristojna kmetijsko svetovalna služba, lokacijsko informacijo
pristojnega organa lokalne skupnosti in na njeni podlagi potrebna soglasja, če je predmet naložbe urejanje
pašnikov;
9. dovoljenje vseh lastnikov in solastnikov objekta
ali zemljišča za izvedbo naložbe, če je predmet naložbe
objekt ali zemljišče v najemu ali zakupu;
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10. originalno potrdilo pristojnega organa (FURS),
da ima vlagatelj poravnane vse davke in prispevke, določene z zakonom, ki ni starejše od 30 dni od datuma
oddaje vloge na ta javni razpis;
11. izjavo o (ne)vključitvi v sistem davka na dodano
vrednost;
12. originalno potrdilo pristojnega organa (FURS)
o nevključitvi v sistem davka na dodano vrednost (priložijo le vlagatelji, ki želijo uveljavljati DDV kot upravičen
strošek naložbe);
13. v primeru, da je vlagatelj samostojni podjetnik
posameznik ali pravna oseba, mora predložiti dokazilo,
da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
podpore;
14. parafiran vzorec pogodbe;
15. izpis obveznih zdravstvenih zavarovanj, ki ga
izda ZZZS Izpostava Tolmin in/ali dokazilo o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki ga izda ZPIZ OE
Nova Gorica, iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti
- zavarovalne podlage 051, 052 in 007 (priložijo le vlagatelji, ki imajo na kmetijskem gospodarstvu kmečkega
zavarovanca).
Merila in točkovalnik za ocenjevanje vlog:
1. okoljska sprejemljivost primarne kmetijske
pridelave na kmetijskem gospodarstvu:
– kmetijsko gospodarstvo izvaja podukrep EK
– kmetijsko gospodarstvo izvaja najmanj
2 podukrepa KOPOP
– kmetijsko gospodarstvo izvaja 1 podukrep
KOPOP
– kmetijsko gospodarstvo ne izvaja
podukrepov KOPOP
2. velikost kmetijskega gospodarstva:
– od vključno 15 ha (GERK) in več
– od vključno 5 do 15 ha (GERK)
– do 5 ha (GERK)
3. starost nosilca kmetijskega gospodarstva:
– nosilec KMG je mlajši od 35 let oziroma
je/bo dopolnil 35 let v letu 2018
– nosilec KMG je starejši od 35 let oziroma
je/bo dopolnil največ 55 let v letu 2018
– nosilec KMG je/bo dopolnil 56 ali več let
v letu 2018
4. kmečki zavarovanec:
– na KMG vlagatelja je vsaj 1 kmečki
zavarovanec
– na KMG vlagatelja ni kmečkega
zavarovanca
5. predmet naložbe:
– izdelava projektne dokumentacije za
naložbo
– naložbe v gradnjo in obnovo hlevov in
gosp. poslopij ter urejanje izpustov
– nakup kmetijske mehanizacije
– nakup in montaža opreme v hlevih in
gosp. poslopjih
– nakup in postavitev rastlinjaka z opremo
– nakup in postavitev zaščite pred
neugodnimi vremenskimi razmerami
– nakup računalniške progr. opreme,
patentov, licenc, avtorskih pravic in blag.
znamk
– izdelava načrta ureditve kmetijskih zemljišč
(nezahtevna agromel.) in ureditve pašnikov

3 točke
2 točki
1 točka
0 točk
3 točke
2 točki
1 točka

3 točke
2 točki
1 točka

2 točki
0 točk

4 točke
5 točk
1 točka
5 točk
3 točke
4 točke
2 točki
4 točke
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– izvedba nezahtevnih agromelioracijskih del
pri urejanju kmetijskih zemljišč
4 točke
– nakup opreme za ograditev in pregraditev
pašnikov z ograjo
2 točki
– nakup opreme za ureditev napajališč za
živino
3 točke
B.) De minimis pomoči, dodeljene po Uredbi
1407/2013/EU
Splošni pogoji dodeljevanja pomoči de minimis:
Pomoč de minimis v kmetijstvu se lahko dodeli, če
izpolnjuje naslednje pogoje:
1. pomoč de minimis ne bo namenjena izvozu ali
z izvozom povezani dejavnosti v tretje države ali države
članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali z drugimi tekočimi izdatki, povezanimi
z izvozno dejavnostjo;
2. pomoč de minimis ne bo pogojena s prednostno
rabo domačih proizvodov pred uvoženimi;
3. pomoč de minimis ne bo namenjena za nabavo
vozil za cestni prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo
komercialni cestni tovorni prevoz;
4. skupni znesek pomoči de minimis, dodeljen enotnemu podjetju, ne bo presegel 200.000 evrov v kateremkoli obdobju treh proračunskih let, ne glede na obliko
ali namen pomoči in ne glede na to, iz katerih javnih
virov je pomoč dodeljena;
5. skupni znesek pomoči de minimis, dodeljen enotnemu podjetju, ki deluje v komercialnem cestnem tovornem prevozu, ne bo presegel 100.000 evrov v kateremkoli obdobju treh proračunskih let, ne glede na obliko ali
namen pomoči in ne glede na to, iz katerih javnih virov
je pomoč dodeljena;
6. pomoč de minimis ne bo kumulirala z državno
pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi
se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost
pomoči ali znesek pomoči, določen za posebne okoliščine vsakega primera v uredbi o skupinskih izjemah ali
sklepu Komisije;
7. pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo
1407/2013/EU, lahko kumulira s pomočjo de minimis,
dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012
z dne 25. aprila 2012 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis
za podjetja, ki opravljajo storitve splošnega gospodarskega pomena (UL L št. 114 z dne 26. 4. 2012, str. 8),
do zgornje meje, določene v zadnje navedeni uredbi;
8. pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo
1407/2013/EU, lahko kumulira s pomočjo de minimis,
dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis, do
ustrezne zgornje meje iz četrte oziroma pete točke;
9. z dodeljenim zneskom pomoči de minimis ne bo
presežena zgornja meja pomoči de minimis in intenzivnosti pomoči po drugih predpisih.
Do pomoči de minimis ni upravičeno podjetje, dejavno na vsaj enem od naslednjih področij:
1. ribištvo in akvakultura, kakor ju zajema Uredba Sveta (ES) št. 104/2000 z dne 17. decembra 1999
o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode
iz ribogojstva (UL L št. 17 z dne 21. 1. 2000, str. 22);
2. primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov iz
seznama v Prilogi I k Pogodbi;
3. predelava in trženje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi, če je znesek pomoči določen na podlagi cene oziroma količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je
na trg dalo zadevno podjetje, ali, če je pomoč pogojena

Št.

9 / 16. 2. 2018 /

Stran

s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
Če je podjetje dejavno na vsaj enem od zgoraj naštetih področij in je poleg tega dejavno na enem ali več
področjih, ali opravlja še druge dejavnosti, ki sodijo na
področje uporabe Uredbe 1407/2013/EU, se prej navedena uredba uporablja za pomoč, dodeljeno v zvezi
s slednjimi področji ali dejavnostmi, če podjetje na ustrezen način, kot je ločevanje dejavnosti ali razlikovanje
med stroški, zagotovi, da dejavnosti na področjih, ki so
izključena iz področja uporabe Uredbe 1407/2013/EU,
ne prejemajo pomoči de minimis na podlagi Uredbe
1407/2013/EU.
Splošni pogoji, ki jih mora naložba ali dejavnost izpolnjevati, da se pomoč de minimis v kmetijstvu po tem
javnem razpisu lahko dodeli:
1. naložba ali dejavnost se izvaja na območju Občine Tolmin;
2. naložba ali dejavnost se je začela izvajati 1. januarja 2018 ali kasneje;
3. naložba ali dejavnost je zaključena pred predložitvijo zadnjega zahtevka za izplačilo dodeljene pomoči de
minimis v kmetijstvu, pri čemer se kot zaključek naložbe
šteje izveden tehnični prevzem, pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje, izjava gradbenega nadzora, da
so dela zaključena, ali vključitev mehanizacije in opreme
v proizvodni proces;
4. finančna konstrukcija naložbe ali dejavnosti je
zaprta;
5. predmet naložbe se mora ohraniti na območju
Občine Tolmin in v uporabi za isti namen, za katerega
je bila pomoč de minimis dodeljena, vsaj še 5 let po
zaključku naložbe;
6. predmet naložbe ne sme biti prodan, oddan v najem ali leasing tretjim osebam vsaj še 5 let po zaključku
naložbe.
Pomoč de minimis v kmetijstvu se po tem javnem
razpisu dodeljuje preko naslednjih ukrepov:
1. Pomoč za naložbe za opravljanje dopolnilnih
dejavnosti na kmetiji,
2. Pomoč za pokrivanje operativnih stroškov cestnega tovornega prometa,
3. Pomoč za naložbe v gradnjo in rekonstrukcijo
gozdnih vlak,
4. Pomoč za naložbe v nakup opreme za sečnjo in
spravilo lesa.
B. 1. Pomoč za naložbe za opravljanje dopolnilnih
dejavnosti na kmetiji
Višina razpisanih sredstev znaša: 5.000,00 EUR
Predmet, nameni in cilji pomoči:
Predmet pomoči so naložbe v opredmetena osnovna sredstva za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na
kmetijskih gospodarstvih (v nadaljnjem besedilu: naložbe v dopolnilne dejavnosti na kmetiji).
Namen pomoči za naložbe v dopolnilne dejavnosti
na kmetiji je izboljšanje dohodkovnega položaja in utrjevanje tržnega položaja kmetijskih gospodarstev, povečanje prepoznavnosti storitev in proizvodov s kmetij
in ustvarjanje novih delovnih mest, spodbujanje raznolikosti gospodarskih dejavnosti in razvoj podjetništva na
podeželju.
Do pomoči za naložbe v dopolnilne dejavnosti na
kmetiji so upravičene naložbe, ki:
1. so namenjene opravljanju vsaj ene od naslednjih
vrst dopolnilnih dejavnosti na kmetiji:
– predelava primarnih kmetijskih pridelkov, gozdnih
sadežev in zelišč,
– predelava gozdnih lesnih sortimentov,
– prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov s kmetij,
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– turizem na kmetiji,
– dejavnost, povezana s tradicionalnimi znanji na
kmetiji, storitvami oziroma izdelki,
– storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo in
opremo, zakol živali ter ročna dela in
2. zasledujejo vsaj enega od naslednjih ciljev:
– diverzifikacija dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov,
– uvajanje novih dopolnilnih dejavnosti na kmetiji,
– širitev in/ali posodabljanje obstoječih dopolnilnih
dejavnosti na kmetiji,
– odpiranje novih delovnih mest.
Upravičeni stroški:
Pomoč za naložbe v dopolnilne dejavnosti na kmetiji se dodeljuje za naslednje upravičene stroške:
1. stroški izdelave projektne dokumentacije za gradnjo ali rekonstrukcijo objektov in prostorov, namenjenih
opravljanju dopolnilne dejavnosti na kmetiji;
2. stroški nakupa materiala in storitev, povezanih
z gradnjo, rekonstrukcijo ali adaptacijo objektov in prostorov, namenjenih opravljanju dopolnilne dejavnosti na
kmetiji;
3. stroški nakupa opreme in naprav, namenjenih
opravljanju dopolnilne dejavnosti na kmetiji, do njihove
tržne vrednosti;
4. davek na dodano vrednost za stroške iz prej navedenih točk, če ni povračljiv.
Upravičenci:
Do pomoči za naložbe v dopolnilne dejavnosti na
kmetiji je upravičen nosilec dopolnilne dejavnosti na
kmetiji, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
1. ima stalno bivališče na območju Občine Tolmin;
2. dopolnilno dejavnost opravlja na kmetiji, ki ustreza kriterijem za mikro podjetje, je vpisano v register
kmetijskih gospodarstev v skladu s predpisi, ki urejajo
kmetijstvo, in ima naslov na območju Občine Tolmin;
3. ima dovoljenje in izpolnjuje vse, s predpisi s področja dopolnilnih dejavnosti na kmetiji zahtevane pogoje za opravljanje vrste dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
ki je predmet naložbe;
4. ni naslovnik neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Evropske komisije,
s katerim je bila pomoč razglašena za nezakonito in
nezdružljivo z notranjim trgom;
5. ni v postopku osebnega stečaja;
6. ima poravnane vse davke in prispevke;
7. ima poravnane vse obveznosti do Občine Tolmin.
Pogoji za pridobitev sredstev:
Poleg prej navedenih splošnih pogojev za dodelitev
pomoči de minimis mora naložba v dopolnilne dejavnosti
na kmetiji izpolnjevati še naslednje posebne pogoje:
1. gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora,
varstvu kulturne dediščine, varstvu naravnih vrednot in
varstvu okolja;
2. dopolnilna dejavnost, ki je predmet naložbe, se
mora na kmetiji opravljati še najmanj 5 let po zaključeni
naložbi;
3. vlagatelj mora predložiti formalno popolno in pravno formalno ustrezno vlogo za dodelitev nepovratnih
sredstev v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije;
4. predračuni, ponudbe, računi in dokazila o plačilih stroškov se morajo glasiti na ime nosilca dopolnilne
dejavnosti in v primeru naložb v opremo in naprave vsebovati podatke o vrsti in tipu opreme ali naprave, nazivni
moči in zmogljivosti, če je ta določljiva;
5. računi in dokazila o plačilih stroškov, za katere se
uveljavlja pomoč, morajo biti z datumom od 1. 1. 2018
do vključno 1. 12. 2018;
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6. pri izvedbi naložbe vlagatelj ne sme sodelovati
s podjetji ali posamezniki, s katerimi bi zaradi sodelovanja lahko prišlo do dogovarjanja o netržnih pogojih
poslovanja;
7. vrednost upravičenih stroškov prijavljene naložbe mora po vlogi priloženih predračunih, ponudbah
in/ali računih znašati najmanj 1.000,00 EUR in največ
4.000,00 EUR. Skupna višina upravičenih stroškov naložbe je lahko tudi višja od 4.000,00 EUR, vendar pa
se pri določitvi višine pomoči de minimis upravičeni
stroški, ki presegajo zgornji prag upravičenih stroškov
(4.000,00 EUR), ne upoštevajo.
Višina sofinanciranja:
Pomoč za naložbe v dopolnilne dejavnosti na kmetiji znaša največ 50 odstotkov upravičenih stroškov.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči za naložbe v dopolnilne dejavnosti na kmetiji v letu 2018 je
500,00 EUR, najvišji znesek pa 2.000,00 EUR na nosilca dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
Vsebina vloge in priloge:
Vloga za dodelitev pomoči de minimis v kmetijstvu
(prijavni obrazec 2) obsega:
1. podatke o vlagatelju;
2. vsebinski, finančni in terminski načrt naložbe, ki
je predmet vloge;
3. znesek zaprošenih nepovratnih sredstev;
4. izjavo vlagatelja o drugih že prejetih in zaprošenih pomočeh iz drugih javnih virov za iste upravičene
stroške (kumulacija pomoči);
5. izjavo vlagatelja o vseh drugih pomočeh de minimis, prejetih na podlagi Uredbe 1407/2013/EU ali drugih
uredb de minimis v predhodnih dveh proračunskih letih
in v tekočem proračunskem letu (kumulacija pomoči);
6. izjavo vlagatelja o z njim povezanih podjetjih;
7. izjavo vlagatelja o združitvi ali pripojitvi podjetja
in razdružitvi podjetja;
8. izjavo o ločitvi dejavnosti ali stroškov;
9. izjavo vlagatelja o strinjanju z razpisnimi pogoji;
10. izjavo vlagatelja, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da so v vlogi navedena dejstva
točna, popolna in resnična.
Vlagatelj mora vlogi (prijavnemu obrazcu 2) priložiti
naslednje priloge:
1. ustrezna dovoljenja za izvedbo naložbe, če so
v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora, varstvu kulturne dediščine, varstvu naravnih vrednot in varstvu okolja potrebna;
2. projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe in
dokazila o stroških izdelave projektne dokumentacije;
3. mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti naložbe, ki ga pripravi pristojna kmetijsko svetovalna služba;
4. dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti
na kmetiji;
5. kopijo oddane zbirne vloge za tekoče leto (2018)
ali za preteklo leto (2017), če rok za oddajo zbirne vloge
v tekočem letu še ni potekel;
6. dovoljenje vseh lastnikov in solastnikov objekta
ali zemljišča za izvedbo naložbe, če je predmet naložbe
objekt ali zemljišče v najemu ali zakupu;
7. ponudbo(e) in/ali predračun(e) oziroma račun(e)
ter dokazila o plačilih računa(ov) za prijavljeno naložbo, ki se glasijo na ime nosilca dopolnilne dejavnosti
in v primeru naložb v opremo in naprave vsebujejo podatke o vrsti in tipu opreme ali naprave, nazivni moči in
zmogljivosti, če je ta določljiva;
8. originalno potrdilo pristojnega organa (FURS), da
ima vlagatelj poravnane vse davke in prispevke, določene z zakonom, ki ni starejše od 30 dni od datuma oddaje
vloge na ta javni razpis;
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9. izjavo o (ne)vključitvi v sistem davka na dodano
vrednost;
10. originalno potrdilo pristojnega organa (FURS)
o nevključitvi v sistem davka na dodano vrednost (priložijo le vlagatelji, ki želijo uveljavljati DDV kot upravičen
strošek naložbe);
11. parafiran vzorec pogodbe;
12. izpis obveznih zdravstvenih zavarovanj, ki ga
izda ZZZS Izpostava Tolmin, in/ali dokazilo o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki ga izda ZPIZ OE
Nova Gorica, iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti
– zavarovalne podlage 051, 052 in 007 (priložijo le vlagatelji, ki imajo na kmetijskem gospodarstvu kmečkega
zavarovanca).
Merila in točkovalnik za ocenjevanje vlog:
1. starost nosilca dopolnilne dejavnosti:
– nosilec DP je mlajši od 35 let oziroma je/bo
dopolnil 35 let v letu 2018
– nosilec DP je starejši od 35 let oziroma
je/bo dopolnil največ 55 let v letu 2018
– nosilec DP je/bo dopolnil 56 ali več let
v letu 2018
2. zaposlenost nosilca dopolnilne dejavnosti:
– nosilec DP je zaposlen le na kmetiji
– nosilec DP je zaposlen izven kmetije
3. cilj naložbe:
– naložba bo prispevala k odprtju
novega delovnega mesta na kmetijskem
gospodarstvu
– naložba je potrebna za začetek opravljanja
nove vrste dopolnilne dejavnosti na kmetiji
– naložba je potrebna za posodobitev in/ali
širitev obstoječih vrst dop. dej. na kmetiji
4. kmečki zavarovanec:
– na KMG vlagatelja je vsaj 1 kmečki
zavarovanec
– na KMG vlagatelja ni kmečkega
zavarovanca
5. predmet naložbe:
– izdelava projektne dokumentacije za
naložbo
– gradnja ali obnova objekta/prostora za
dopolnilno dejavnost
– nakup opreme in naprav za dopolnilno
dejavnost
6. naložba je namenjena opravljanju
naslednje vrste dopolnilne dejavnosti:
– predelave primarnih kmetijskih pridelkov,
gozdnih sadežev, zelišč
– predelave gozdnih lesnih sortimentov
– prodaje kmetijskih pridelkov in izdelkov
s kmetij
– turizma na kmetiji
– dejavnosti, povezane s tradicionalnimi
znanji na kmetiji
– storitev s kmet. in gozd. mehanizacijo in
opremo, zakolom živali, ročnimi deli

3 točke
2 točki
1 točka
2 točki
0 točk

3 točke
2 točki
1 točka

2 točki
0 točk

4 točke
5 točk
3 točke

4 točke
4 točke
1 točka
3 točke
2 točki
1 točka

B. 2. Pomoč za pokrivanje operativnih stroškov cestnega tovornega prometa
Višina razpisanih sredstev znaša: 3.000,00 EUR
Predmet in cilji pomoči:
Predmet pomoči je pokrivanje operativnih stroškov
cestnega tovornega prometa na odročnih območjih Občine Tolmin (v nadaljnjem besedilu: pomoč za pokrivanje
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stroškov dejavnosti transporta) s ciljem ohraniti dejavnost transporta in transportne mreže za prevoze, ki niso
ekonomsko upravičeni.
Upravičeni stroški:
Pomoč za pokrivanje stroškov dejavnosti transporta
se dodeljuje za naslednje upravičene stroške:
1. operativni stroški tovornega prevoza,
2. davek na dodano vrednost za stroške iz prejšnje
točke, če ni povračljiv,
za opravljene prevoze na naslednjih odročnih območjih Občine Tolmin:
– območje I: Ljubinj,
– območje II: Baška grapa.
Upravičenci:
Do pomoči za pokrivanje stroškov dejavnosti transporta je upravičeno kmetijsko gospodarstvo, ki ustreza
kriterijem za mikro, malo ali srednje podjetje in izpolnjuje
naslednje pogoje:
1. je vpisano v register kmetijskih gospodarstev
v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijstvo,
2. ima naslov ali sedež na območju Občine Tolmin,
3. je registrirano za opravljanje dejavnosti cestnega
tovornega prometa,
4. opravlja dejavnost cestnega tovornega prometa med kmetijskimi gospodarstvi na odročnih območjih
Občine Tolmin,
5. ni naslovnik neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Evropske komisije,
s katerim je bila pomoč razglašena za nezakonito in
nezdružljivo z notranjim trgom,
6. ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
7. ima poravnane vse davke in prispevke,
8. ima poravnane vse obveznosti do Občine Tolmin.
Pogoji za pridobitev sredstev:
Poleg prej navedenih splošnih pogojev morajo za
dodelitev pomoči de minimis biti izpolnjeni še naslednji
posebni pogoji:
1. vlagatelj mora predložiti formalno popolno in pravno formalno ustrezno vlogo za dodelitev nepovratnih
sredstev v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije;
2. vsa dokazila o opravljenih prevozih in višini stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, se morajo glasiti
na ime vlagatelja in morajo biti izdana z datumom od
1. 1. 2018 do vključno 1. 12. 2018;
3. pri izvedbi dejavnosti vlagatelj ne sme sodelovati
s podjetji ali posamezniki, s katerimi bi zaradi sodelovanja lahko prišlo do dogovarjanja o netržnih pogojih
poslovanja;
4. vrednost upravičenih stroškov prijavljene dejavnosti mora po vlogi priloženih dokazilih o stroških znašati
najmanj 2.000,00 EUR in največ 6.000,00 EUR. Skupna
višina upravičenih stroškov dejavnosti je lahko tudi višja
od 6.000,00 EUR, vendar pa se pri določitvi višine pomoči
de minimis upravičeni stroški, ki presegajo zgornji prag
upravičenih stroškov (6.000,00 EUR), ne upoštevajo.
Višina sofinanciranja:
Pomoč za pokrivanje stroškov dejavnosti transporta
znaša največ 50 odstotkov upravičenih stroškov.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči za pokrivanje stroškov dejavnosti transporta v letu 2018 je
1.000,00 EUR, najvišji znesek pa 3.000,00 EUR na
kmetijsko gospodarstvo.
Vsebina vloge in priloge:
Vloga za dodelitev pomoči de minimis v kmetijstvu
(prijavni obrazec 3) obsega:
1. podatke o vlagatelju;
2. vsebinski, finančni in terminski načrt dejavnosti,
ki je predmet vloge;
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3. znesek zaprošenih nepovratnih sredstev;
4. izjavo vlagatelja o drugih že prejetih in zaprošenih pomočeh iz drugih javnih virov za iste upravičene
stroške (kumulacija pomoči);
5. izjavo vlagatelja o vseh drugih pomočeh de minimis, prejetih na podlagi Uredbe 1407/2013/EU ali drugih
uredb de minimis v predhodnih dveh proračunskih letih
in v tekočem proračunskem letu (kumulacija pomoči);
6. izjavo vlagatelja o z njim povezanih podjetjih;
7. izjavo vlagatelja o združitvi ali pripojitvi podjetja
in razdružitvi podjetja;
8. izjavo o ločitvi dejavnosti ali stroškov;
9. izjavo vlagatelja o strinjanju z razpisnimi pogoji;
10. izjavo vlagatelja, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da so v vlogi navedena dejstva
točna, popolna in resnična.
Vlagatelj mora vlogi (prijavnemu obrazcu 3) priložiti
naslednje priloge:
1. seznam prog cestnega tovornega prometa na
odročnih območjih Občine Tolmin, z navedbo razdalj in
številom prevozov v obdobju od 1. 1. 2018 do vključno
1. 12. 2018;
2. originalno potrdilo pristojnega organa (FURS), da
ima vlagatelj poravnane vse davke in prispevke, določene z zakonom, ki ni starejše od 30 dni od datuma oddaje
vloge na ta javni razpis;
3. izjavo o (ne)vključitvi v sistem davka na dodano
vrednost,
4. originalno potrdilo pristojnega organa (FURS)
o nevključitvi v sistem davka na dodano vrednost (priložijo le vlagatelji, ki želijo uveljavljati DDV kot upravičen
strošek naložbe);
5. dokazilo, da je vlagatelj registriran za opravljanje
dejavnosti cestnega tovornega prometa;
6. parafiran vzorec pogodbe.
Merila za ocenjevanje vlog:
– frekvenca prevozov, ki jih vlagatelj opravlja na
posameznem odročnem območju, določenih s tem javnim razpisom;
– skupno število kilometrov, ki jih vlagatelj opravi na
odročnih območjih, določenih s tem javnim razpisom,
v obdobju od 1. 1. 2018 do vključno 1. 12. 2018, in ki jih
lahko izkaže z verodostojnimi knjigovodskimi listinami;
– število odročnih območij, določenih s tem javnim
razpisom, na katerih vlagatelj opravlja dejavnost cestnega tovornega prometa.
B. 3. Pomoč za naložbe v gradnjo in rekonstrukcijo
gozdnih vlak
Višina razpisanih sredstev znaša: 10.000,00 EUR
Predmet, nameni in cilji pomoči:
Predmet pomoči so naložbe v gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih vlak na kmetijskih gospodarstvih (v
nadaljnjem besedilu: naložbe v urejanje gozdnih vlak).
Namen pomoči za naložbe v urejanje gozdnih vlak
je povečati odprtost gozdov in s tem omogočiti trajnostno in učinkovitejše gospodarjenje z gozdom ter olajšati
pridobivanje gozdnih dobrin.
Do pomoči za naložbe v urejanje gozdnih vlak so
upravičene naložbe, ki zasledujejo vsaj enega od naslednjih ciljev:
1. večja izraba proizvodnega potenciala gozdov,
2. nižji stroški gospodarjenja z gozdom,
3. ohranjanje gozdnih sestojev z rednimi negovalnimi, vzdrževalnimi in sanacijskimi deli.
Upravičeni stroški:
Pomoč za naložbe v urejanje gozdnih vlak se dodeljuje za naslednje upravičene stroške:
1. stroški novogradnje in rekonstrukcije gozdnih
vlak,
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2. davek na dodano vrednost za stroške iz prejšnje
točke, če ni povračljiv.
Pri opredelitvi vrste in višine upravičenih stroškov
urejanja gozdnih vlak, navedenih v 1. točki prejšnjega odstavka, se upoštevajo zgornje višine posameznih
upravičenih stroškov, ki so določene v katalogu stroškov
in najvišjih priznanih vrednosti iz Pravilnika o katalogu
stroškov in najvišjih priznanih vrednosti (Uradni list RS,
št. 7/16, 38/16, 73/17) in so za potrebe tega javnega
razpisa navedeni v Seznamu upravičenih stroškov in
najvišjih priznanih vrednosti – gozdne vlake, ki je Priloga 2 k razpisni dokumentaciji.
Za stroške, ki so navedeni v Prilogi 2, mora vlagatelj k vlogi na javni razpis predložiti eno ponudbo. Če
vlagatelj v vlogi za pridobitev sredstev uveljavlja višje
stroške, kot so določeni v Prilogi 2, se pri izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo najvišje priznane
vrednosti iz Priloge 2. Če vlagatelj v vlogi za pridobitev
sredstev uveljavlja nižje stroške kot so navedeni v Prilogi 2, se pri izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo vrednosti iz predložene ponudbe.
Če stroški urejanja gozdnih vlak niso določeni v Prilogi 2, mora vlagatelj k vlogi na javni razpis priložiti tržno
primerljive pisne ponudbe najmanj treh ponudnikov. Ponudbe so primerljive, če je vlagatelj vsem potencialnim
ponudnikom poslal enako povpraševaje, v katerem je
navedel minimalne pogoje, ki jih mora nek izdelek oziroma storitev vsebovati, da bo lahko izbran. V kolikor
ponudba ne vsebuje minimalnih pogojev, je vlagatelj ne
more izbrati. Pri izračunu višine upravičenih stroškov se
upošteva vrednost najugodnejše ponudbe.
Upravičenci:
Do pomoči za naložbe v urejanje gozdnih vlak je
upravičeno kmetijsko gospodarstvo, ki ustreza kriterijem
za mikro podjetje in izpolnjuje naslednje pogoje:
1. je vpisano v register kmetijskih gospodarstev
v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijstvo,
2. ima naslov ali sedež na območju Občine Tolmin,
3. ima v lasti najmanj 2 hektara gozdnih površin na
območju Občine Tolmin,
4. ni naslovnik neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Evropske komisije,
s katerim je bila pomoč razglašena za nezakonito in
nezdružljivo z notranjim trgom,
5. ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
6. ima poravnane vse davke in prispevke,
7. ima poravnane vse obveznosti do Občine Tolmin.
Pogoji za pridobitev sredstev:
Poleg prej navedenih splošnih pogojev za dodelitev
pomoči de minimis mora naložba v urejanje gozdnih vlak
izpolnjevati še naslednje posebne pogoje:
1. novogradnja ali rekonstrukcija gozdne vlake se
mora izvajati v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi
objektov, urejanju prostora, varstvu okolja, varstvu kulturne dediščine, ohranjanju narave, vodah in gradnji
gozdnih prometnic;
2. za naložbo mora biti s strani Zavoda za gozdove
Slovenije izdelan elaborat vlake;
3. novogradnja ali rekonstrukcija gozdne vlake
mora biti skladna s pogoji iz gozdnogojitvenega načrta
Zavoda za gozdove Slovenije;
4. strokovni pregled gozdne vlake, ki je predmet
naložbe, opravi Zavod za gozdove Slovenije;
5. po zaključeni naložbi bo gozdna vlaka omogočala letno spravilo najmanj 3 kubičnih metrov lesa na
100 metrov gozdne vlake;
6. vzdrževanje in uporaba gozdne vlake, ki je predmet naložbe, se mora izvajati v skladu s predpisi s področja gozdnih prometnic;
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7. vlagatelj mora predložiti formalno popolno in pravno formalno ustrezno vlogo za dodelitev nepovratnih
sredstev v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije;
8. vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva;
9. predračuni, ponudbe, računi in dokazila o plačilih
stroškov se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega
gospodarstva in biti pripravljeni na način, da je predmet
naložbe mogoče nedvoumno uvrstiti v seznam upravičenih stroškov iz Priloge 2;
10. računi in dokazila o plačilih stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, morajo biti z datumom od
1. 1. 2018 do vključno 1. 12. 2018;
11. pri izvedbi naložbe vlagatelj ne sme sodelovati
s podjetji ali posamezniki, s katerimi bi zaradi sodelovanja lahko prišlo do dogovarjanja o netržnih pogojih
poslovanja;
12. vrednost upravičenih stroškov prijavljene naložbe mora po vlogi priloženih predračunih, ponudbah
in/ali računih znašati najmanj 1.000,00 EUR in največ
7.000,00 EUR. Skupna višina upravičenih stroškov naložbe je lahko tudi višja od 7.000,00 EUR, vendar pa
se pri določitvi višine pomoči de minimis upravičeni
stroški, ki presegajo zgornji prag upravičenih stroškov
(7.000,00 EUR), ne upoštevajo.
Višina sofinanciranja:
Pomoč za naložbe v urejanje gozdnih vlak znaša
največ 50 odstotkov upravičenih stroškov.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči za naložbe
v urejanje gozdnih vlak v letu 2018 je 500,00 EUR, najvišji znesek pa 3.500,00 EUR na kmetijsko gospodarstvo.
Vsebina vloge in priloge:
Vloga za dodelitev pomoči de minimis v kmetijstvu
(prijavni obrazec 4) obsega:
1. podatke o vlagatelju;
2. vsebinski, finančni in terminski načrt naložbe, ki
je predmet vloge;
3. znesek zaprošenih nepovratnih sredstev;
4. izjavo vlagatelja o drugih že prejetih in zaprošenih pomočeh iz drugih javnih virov za iste upravičene
stroške (kumulacija pomoči);
5. izjavo vlagatelja o vseh drugih pomočeh de minimis, prejetih na podlagi Uredbe 1407/2013/EU ali drugih
uredb de minimis v predhodnih dveh proračunskih letih
in v tekočem proračunskem letu (kumulacija pomoči);
6. izjavo vlagatelja o z njim povezanih podjetjih;
7. izjavo vlagatelja o združitvi ali pripojitvi podjetja
in razdružitvi podjetja;
8. izjavo o ločitvi dejavnosti ali stroškov;
9. izjavo vlagatelja o strinjanju z razpisnimi pogoji;
10. izjavo vlagatelja, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da so v vlogi navedena dejstva
točna, popolna in resnična.
Vlagatelj mora vlogi (prijavnemu obrazcu 4) priložiti
naslednje priloge:
1. ustrezna dovoljenja za izvedbo naložbe, če so
v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora, varstvu okolja, varstvu kulturne dediščine,
ohranjanju narave, vodah in gradnji gozdnih prometnic
potrebna;
2. elaborat gozdne vlake Zavoda za gozdove Slovenije;
3. dokazilo o lastništvu gozdnih površin na območju
Občine Tolmin (potrdilo o velikosti gozdne posesti po
podatkih Zavoda za gozdove Slovenije, izdano s strani
ZGS, OE Tolmin);
4. overjena soglasja za novogradnjo ali rekonstrukcijo in uporabo gozdne vlake vseh lastnikov in
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solastnikov parcel na trasi gozdne vlake, ki je predmet
naložbe;
5. ponudbo(e) in/ali predračun(e) oziroma račun(e)
ter dokazila o plačilih računa(ov) za prijavljeno naložbo,
ki se glasijo na ime nosilca kmetijskega gospodarstva,
in so pripravljena na način, da je predmet naložbe mogoče nedvoumno uvrstiti v seznam upravičenih stroškov
iz Priloge 2;
6. kopijo oddane zbirne vloge za tekoče leto (2018)
ali za preteklo leto (2017), če rok za oddajo zbirne vloge
v tekočem letu še ni potekel;
7. originalno potrdilo pristojnega organa (FURS), da
ima vlagatelj poravnane vse davke in prispevke, določene z zakonom, ki ni starejše od 30 dni od datuma oddaje
vloge na ta javni razpis;
8. izjavo o (ne)vključitvi v sistem davka na dodano
vrednost;
9. originalno potrdilo pristojnega organa (FURS)
o nevključitvi v sistem davka na dodano vrednost (priložijo le vlagatelji, ki želijo uveljavljati DDV kot upravičen
strošek naložbe);
10. v primeru, da je vlagatelj samostojni podjetnik
posameznik ali pravna oseba, mora predložiti dokazilo,
da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
podpore;
11. parafiran vzorec pogodbe.
Merila in točkovalnik za ocenjevanje vlog:
1. starost nosilca kmetijskega gospodarstva:
– nosilec KMG je mlajši od 35 let oziroma
je/bo dopolnil 35 let v letu 2018
– nosilec KMG je starejši od 35 let oziroma
je/bo dopolnil največ 55 let v letu 2018
– nosilec KMG je/bo dopolnil 56 ali več let
v letu 2018
2. odprtost gozdov z gozdnimi vlakami
na območju, kjer se ureja gozdna vlaka:
– gozdovi niso odprti
– gozdovi so odprti
3. delež zmanjšanja spravilnih stroškov:
– spravilni stroški se v povprečju zmanjšajo
za več kot 50 %
– spravilni stroški se v povprečju zmanjšajo
za 40 do vključno 50 %
– spravilni stroški se v povprečju zmanjšajo
za 30 do vključno 40 %
– spravilni stroški se v povprečju zmanjšajo
za 20 do vključno 30 %
– spravilni stroški se v povprečju zmanjšajo
za manj kot 20 %
4. število vključenih lastnikov gozdov:
– gozdna vlaka vključuje več kot 5 lastnikov
gozdnih parcel
– gozdna vlaka vključuje 2 do 5 lastnikov
gozdnih parcel
– gozdna vlaka vključuje le enega lastnika
gozdnih parcel
5. dolžina urejanja gozdne vlake:
– vlagatelj se na javni razpis prijavlja za
gozdne vlake v dolžini 400 m in več
– vlagatelj se na javni razpis prijavlja za
gozdne vlake v dolžini od 200 do 399 m
– vlagatelj se na javni razpis prijavlja za
gozdne vlake v dolžini od 100 do 199 m
– vlagatelj se na javni razpis prijavlja za
gozdne vlake v dolžini manj kot 100 m

3 točke
2 točki
1 točka

4 točke
0 točk

4 točke
3 točke
2 točki
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0 točk
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B. 4. Pomoč za naložbe v nakup opreme za sečnjo
in spravilo lesa
Višina razpisanih sredstev znaša: 4.000,00 EUR
Predmet, nameni in cilji pomoči:
Predmet pomoči so naložbe v nakup opreme, potrebne pri opravljanju sečnje in spravila lesa na kmetijskih gospodarstvih (v nadaljnjem besedilu: naložbe
v gozdarsko opremo).
Namen pomoči za naložbe v gozdarsko opremo je
izboljšati učinkovitost gospodarjenja v zasebnih gozdovih z uvajanjem proizvodnih izboljšav pri sečnji in spravilu lesa in povečati varnost pri delu v gozdu.
Do pomoči za naložbe v gozdarsko opremo so
upravičene naložbe, ki zasledujejo vsaj enega od naslednjih ciljev:
1. uvajanje proizvodnih izboljšav pri sečnji in spravilu lesa,
2. večja varnost pri delu v gozdu,
3. večja izraba proizvodnega potenciala gozdov.
Upravičeni stroški:
Pomoč za naložbe v gozdarsko opremo se dodeljuje za naslednje upravičene stroške:
1. stroški nakupa in dobave opreme za sečnjo in
spravilo lesa do njene tržne vrednosti,
2. stroški usposabljanja za delo z opremo, ki
je predmet naložbe iz prejšnje točke,
3. davek na dodano vrednost za stroške iz prej navedenih točk, če ni povračljiv.
Pri opredelitvi vrste in višine upravičenih stroškov
opreme za sečnjo in spravilo lesa, navedene v 1. točki
prejšnjega odstavka, se upoštevajo zgornje višine posameznih upravičenih stroškov, ki so določene v katalogu
stroškov in najvišjih priznanih vrednosti iz Pravilnika
o seznamu kmetijske in gozdarske mehanizacije ter
katalogu stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije
(Uradni list RS, št. 7/16), ter zgornje višine posameznih
upravičenih stroškov gozdarske zaščitne opreme, ki so
za potrebe tega javnega razpisa navedeni v Seznamu
upravičenih stroškov in najvišjih priznanih vrednosti –
gozdarska oprema, ki je Priloga 3 k razpisni dokumentaciji.
Za stroške, ki so navedeni v Prilogi 3, mora vlagatelj k vlogi na javni razpis predložiti eno ponudbo. Če
vlagatelj v vlogi za pridobitev sredstev uveljavlja višje
stroške kot so določeni v Prilogi 3, se pri izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo najvišje priznane
vrednosti iz Priloge 3. Če vlagatelj v vlogi za pridobitev
sredstev uveljavlja nižje stroške kot so navedeni v Prilogi 3, se pri izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo vrednosti iz predložene ponudbe.
Če stroški gozdarske opreme niso določeni v Prilogi 3, mora vlagatelj k vlogi na javni razpis priložiti tržno
primerljive pisne ponudbe najmanj treh ponudnikov. Ponudbe so primerljive, če je vlagatelj vsem potencialnim
ponudnikom poslal enako povpraševaje, v katerem je
navedel minimalne pogoje, ki jih mora nek izdelek vsebovati, da bo lahko izbran. V kolikor ponudba ne vsebuje
minimalnih pogojev, je vlagatelj ne more izbrati. Pri izračunu višine upravičenih stroškov se upošteva vrednost
najugodnejše ponudbe.
Upravičenci:
Do pomoči za naložbe v gozdarsko opremo je upravičeno kmetijsko gospodarstvo, ki ustreza kriterijem za
mikro podjetje in izpolnjuje naslednje pogoje:
1. je vpisano v register kmetijskih gospodarstev
v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijstvo,
2. ima naslov ali sedež na območju Občine Tolmin,
3. ima v lasti najmanj 2 hektara gozdnih površin na
območju Občine Tolmin,
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4. ni naslovnik neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Evropske komisije,
s katerim je bila pomoč razglašena za nezakonito in
nezdružljivo z notranjim trgom,
5. ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
6. ima poravnane vse davke in prispevke,
7. ima poravnane vse obveznosti do Občine Tolmin.
Pogoji za pridobitev sredstev:
1. vlagatelj mora predložiti formalno popolno in pravno formalno ustrezno vlogo za dodelitev nepovratnih
sredstev v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije;
2. vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva;
3. predračuni, ponudbe, računi in dokazila o plačilih
stroškov se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega
gospodarstva in v primeru naložb v opremo vsebovati
podatke o vrsti in tipu opreme ter nazivni moči;
4. računi in dokazila o plačilih stroškov, za katere se
uveljavlja pomoč, morajo biti z datumom od 1. 1. 2018
do vključno 1. 12. 2018;
5. pri izvedbi naložbe vlagatelj ne sme sodelovati
s podjetji ali posamezniki, s katerimi bi zaradi sodelovanja lahko prišlo do dogovarjanja o netržnih pogojih
poslovanja;
6. vrednost upravičenih stroškov prijavljene naložbe mora po vlogi priloženih predračunih, ponudbah
in/ali računih znašati najmanj 600,00 EUR in največ
4.000,00 EUR. Skupna višina upravičenih stroškov naložbe je lahko tudi višja od 4.000,00 EUR, vendar pa
se pri določitvi višine pomoči de minimis upravičeni
stroški, ki presegajo zgornji prag upravičenih stroškov
(4.000,00 EUR), ne upoštevajo.
Višina sofinanciranja:
Pomoč za naložbe v gozdarsko opremo znaša največ 50 odstotkov upravičenih stroškov.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči za naložbe
v gozdarsko opremo v letu 2018 je 300,00 EUR, najvišji
znesek pa 2.000,00 EUR na kmetijsko gospodarstvo.
Vsebina vloge in priloge:
Vloga za dodelitev pomoči de minimis v kmetijstvu
(prijavni obrazec 5) obsega:
1. podatke o vlagatelju;
2. vsebinski, finančni in terminski načrt naložbe, ki
je predmet vloge;
3. znesek zaprošenih nepovratnih sredstev;
4. izjavo vlagatelja o drugih že prejetih in zaprošenih pomočeh iz drugih javnih virov za iste upravičene
stroške (kumulacija pomoči);
5. izjavo vlagatelja o vseh drugih pomočeh de minimis, prejetih na podlagi Uredbe 1407/2013/EU ali drugih
uredb de minimis v predhodnih dveh proračunskih letih
in v tekočem proračunskem letu (kumulacija pomoči);
6. izjavo vlagatelja o z njim povezanih podjetjih;
7. izjavo vlagatelja o združitvi ali pripojitvi podjetja
in razdružitvi podjetja;
8. izjavo o ločitvi dejavnosti ali stroškov;
9. izjavo vlagatelja o strinjanju z razpisnimi pogoji;
10. izjavo vlagatelja, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da so v vlogi navedena dejstva
točna, popolna in resnična.
Vlagatelj mora vlogi (prijavnemu obrazcu 5) priložiti
naslednje priloge:
1. dokazilo o lastništvu gozdnih površin na območju
Občine Tolmin (potrdilo o velikosti gozdne posesti po
podatkih Zavoda za gozdove Slovenije, izdano s strani
ZGS, OE Tolmin);
2. ponudbo(e) in/ali predračun(e) oziroma račun(e)
ter dokazila o plačilu računa(ov) za prijavljeno naložbo,
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ki se glasijo na ime nosilca kmetijskega gospodarstva in
v primeru naložb v opremo vsebujejo podatke o vrsti in
tipu opreme ter nazivni moči;
3. kopijo oddane zbirne vloge za tekoče leto (2018)
ali za preteklo leto (2017), če rok za oddajo zbirne vloge
v tekočem letu še ni potekel;
4. mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti naložbe, ki ga pripravi Zavod za gozdove Slovenije;
5. originalno potrdilo pristojnega organa (FURS), da
ima vlagatelj poravnane vse davke in prispevke, določene z zakonom, ki ni starejše od 30 dni od datuma oddaje
vloge na ta javni razpis;
6. izjavo o (ne)vključitvi v sistem davka na dodano
vrednost;
7. originalno potrdilo pristojnega organa (FURS)
o nevključitvi v sistem davka na dodano vrednost (priložijo le vlagatelji, ki želijo uveljavljati DDV kot upravičen
strošek naložbe);
8. v primeru, da je vlagatelj samostojni podjetnik
posameznik ali pravna oseba, mora predložiti dokazilo,
da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
podpore;
9. parafiran vzorec pogodbe;
10. dokazilo, da je nosilec kmetijskega gospodarstva usposobljen za delo v gozdu in/ali ima pridobljeno
nacionalno poklicno kvalifikacijo za gozdarstvo in/ali ima
pridobljeno gozdarsko izobrazbo (priložijo le ustrezno
usposobljeni vlagatelji);
11. izpis obveznih zdravstvenih zavarovanj, ki ga izda
ZZZS Izpostava Tolmin in/ali dokazilo o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju, ki ga izda ZPIZ OE Nova Gorica,
iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti - zavarovalne
podlage 051, 052 in 007 (priložijo le vlagatelji, ki imajo na
kmetijskem gospodarstvu kmečkega zavarovanca);
12. dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti
storitev z gozdarsko mehanizacijo: sečnja, spravilo lesa
iz gozda, izdelava drv in lesnih sekancev (priložijo le
vlagatelji, ki imajo – ali pa ima član kmetijskega gospodarstva vlagatelja – registrirano katero od naštetih vrst
dopolnilnih dejavnosti).
Merila in točkovalnik za ocenjevanje vlog:
1. starost nosilca kmetijskega gospodarstva:
– nosilec KMG je mlajši od 35 let oziroma
je/bo dopolnil 35 let v letu 2018
– nosilec KMG je starejši od 35 let oziroma
je/bo dopolnil največ 55 let v letu 2018
– nosilec KMG je/bo dopolnil 56 ali več let
v letu 2018
2. usposobljenost nosilca kmetijskega
gospodarstva:
– nosilec KMG ima pridobljeno vsaj
eno nacionalno poklicno kvalifikacijo za
gozdarstvo ali najmanj srednjo poklicno
gozdarsko izobrazbo
– nosilec KMG je usposobljen za delo
v gozdu
– nosilec KMG ni usposobljen za delo
v gozdu
3. velikost gozdne posesti kmetijskega
gospodarstva (GERK 2000):
– od vključno 10 ha in več
– od vključno 4 do 10 ha
– do 4 ha
4. kmečki zavarovanec:
– na KMG vlagatelja je vsaj 1 kmečki
zavarovanec

4 točke
2 točki
1 točka

4 točke
2 točki
0 točk

3 točke
2 točki
1 točka

2 točki
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– na KMG vlagatelja ni kmečkega
zavarovanca
0 točk
5. registracija dejavnosti:
– nosilec ali član KMG ima registrirano katero
od naslednjih dopolnilnih dejavnosti storitev
z gozdarsko mehanizacijo: sečnja, spravilo
lesa iz gozda, izdelava drv in lesnih sekancev 2 točki
– nosilec ali član KMG nima registrirane
nobene od dopolnilnih dejavnosti storitev
z gozdarsko mehanizacijo, naštetih v prejšnji
alineji
0 točk
IV. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Javni razpis je odprt od dneva objave v Uradnem listu
Republike Slovenije do vključno petka, 23. marca 2018,
do 12. ure.
Vlagatelj odda vlogo, ki vsebuje izpolnjene in podpisane (v primeru pravne osebe tudi žigosane) vse sestavne dele prijavnega obrazca za ukrep, na katerega
se vlagatelj prijavlja. Vlogi obvezno priloži priloge, ki so
navedene pri posameznem prijavnem obrazcu.
Vloge morajo biti poslane s priporočeno pošto ali
oddane osebno v zaprti ovojnici, opremljeni z naslovom
pošiljatelja in označeni z ustrezno oznako ukrepa:
»Ne odpiraj, javni razpis – Kmetijstvo 2018: Naložbe v kmetijska gospodarstva«,
»Ne odpiraj, javni razpis – Kmetijstvo 2018: Naložbe v dopolnilne dejavnosti na kmetiji«,
»Ne odpiraj, javni razpis – Kmetijstvo 2018: Operativni stroški transporta«,
»Ne odpiraj, javni razpis – Kmetijstvo 2018: Naložbe v urejanje gozdnih vlak«,
»Ne odpiraj, javni razpis – Kmetijstvo 2018: Naložbe v gozdarsko opremo«,
na naslov: Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220
Tolmin.
Ne glede na način vložitve morajo vloge prispeti
na Občino Tolmin najkasneje v petek, 23. marca 2018,
do 12. ure.
V primeru, da vlagatelj pošilja več vlog za več
ukrepov, mora biti vsaka vloga vložena v svoji ustrezno
opremljeni ovojnici.
V. Obravnavanje vloge
Prispele vloge bo po izteku prijavnega roka obravnavala Komisija za kmetijstvo (v nadaljevanju: komisija),
ki jo imenuje župan Občine Tolmin. Odpiranje vlog bo
potekalo v ponedeljek, 26. marca 2018. Odpiranje vlog
ne bo javno.
Komisija bo opravila pregled vlog ter jih obravnavala na podlagi pogojev in ocenila na podlagi meril, določenih s tem javnim razpisom. Komisija lahko preveri
utemeljenost in realnost v vlogi navedenih upravičenih
stroškov prijavljenih naložb in dejavnosti ter v ta namen
zahteva dodatna dokazila in pojasnila.
Prepozno prejete vloge in vloge v nepravilno opremljenih ovojnicah pristojni organ občinske uprave zavrže
s sklepom.
Odpirajo se le pravočasno in v pravilno opremljenih
ovojnicah prejete vloge, in sicer v vrstnem redu, kot so
bile prejete. Na odpiranju vlog komisija ugotavlja formalno popolnost vlog. Vloga je formalno popolna, če
vsebuje vse obrazce in zahtevane priloge, določene
v razpisni dokumentaciji.
Vlagatelja, katerega vloga je formalno nepopolna,
komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove,
da vlogo dopolni. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni od
dneva vročitve poziva za dopolnitev vloge. Formalno
nepopolno vlogo, ki jo vlagatelj v prej navedenem roku
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ne dopolni ali jo dopolni neustrezno, pristojni organ občinske uprave zavrže s sklepom.
Komisija v roku 8 dni od dneva izteka roka za dopolnitev vlog opravi strokovni pregled formalno popolnih
vlog, v okviru katerega za posamezno vlogo ugotovi
njeno pravno formalno ustreznost. Vloga je pravno formalno ustrezna, če izpolnjuje pogoje in je skladna z nameni in upravičenimi stroški, določenimi s tem javnim
razpisom.
Vlogo, ki je pravno formalno neustrezna, pristojni
organ občinske uprave zavrne s sklepom.
Vse pravno formalno ustrezne vloge komisija oceni
na podlagi meril, za posamezen ukrep določenih s tem
javnim razpisom. Ocenjuje se stanje na dan oddaje
vloge. Ocenjevanje vlog bo temeljilo na podlagi predložene dokumentacije: prijavnega obrazca in ustreznih
dokazil in podatkov iz uradnih evidenc. V primeru, da
za posamezno merilo vlagatelj ne priloži vseh podatkov
oziroma so podatki nepravilni, se vloga v tem delu oceni
z 0 točkami.
Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog
upravičencev do dodelitve pomoči v kmetijstvu.
V primeru, da z javnim razpisom zagotovljena sredstva za posamezen ukrep po predlogu komisije niso
razdeljena v celoti, se nerazdeljena sredstva na predlog
komisije lahko prerazporedijo na enega ali več drugih
ukrepov, določenih s tem javnim razpisom. O prerazporeditvi sredstev odloči župan s sklepom.
Znesek pomoči v kmetijstvu, ki se dodeli posameznemu vlagatelju, se določi na podlagi določb pravilnika
in tega javnega razpisa, rezultatov ocenjevanja vlog,
višine zaprošenih sredstev s strani vlagatelja in višine
razpoložljivih sredstev.
Na podlagi predloga komisije pristojni organ občinske uprave izda posameznemu vlagatelju sklep, s katerim odloči o dodelitvi ali o nedodelitvi pomoči v kmetijstvu. Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa s sklepom
pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni od dneva
odpiranja vlog. Zoper sklep je v 8 dneh od dneva vročitve možna pritožba na župana. Župan o pritožbi odloči
v roku 8 dni s sklepom. Odločitev župana je dokončna.
Na podlagi pravnomočnega sklepa o dodelitvi pomoči v kmetijstvu in skladno z določbami pravilnika in
tega javnega razpisa Občina Tolmin in upravičenec skleneta pogodbo o dodelitvi pomoči v kmetijstvu, s katero
uredita medsebojne pravice in obveznosti.
Upravičencu se dodeljena pomoč v kmetijstvu iz
proračuna Občine Tolmin izplača na podlagi zahtevka,
kateremu mora upravičenec priložiti poročilo in dokazila
o izvedeni naložbi ali dejavnosti, določena s tem javnim
razpisom in s pogodbo o dodelitvi pomoči v kmetijstvu.
VI. Nadzor in sankcije
Nadzor nad namensko porabo dodeljenih pomoči
v kmetijstvu opravljata pristojni organ občinske uprave
in komisija.
Upravičenec do pomoči v kmetijstvu, pri katerem
se ugotovi, da:
1. dodeljenih sredstev delno ali v celoti ni porabil za
namen, za katerega so bila dodeljena, ali
2. so mu bila sredstva dodeljena na podlagi neresničnih navedb v vlogi, ali
3. je za isti namen in iz istega naslova že pridobil
sredstva, ali
4. je kršil druga določila pogodbe o dodelitvi pomoči
v kmetijstvu,
je dolžan vrniti dodeljeno pomoč v kmetijstvu v celoti,
skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunajo od dneva nakazila do dneva vračila sredstev.
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Komisija bo po odpiranju vlog resničnost podatkov
lahko vzorčno preverila na terenu.
VII. Kraj, čas ter kontaktna oseba, pri kateri lahko predlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo in dobijo dodatna pojasnila o javnem razpisu
Brezplačna razpisna dokumentacija je od dneva
objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Tolmin (www.tolmin.si)
ali pa jo v tem roku vlagatelji lahko dvignejo v tajništvih
Občine Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin. Dodatne informacije in pojasnila v zvezi z javnim razpisom
lahko zainteresirani dobijo vsak delovni dan od 8. do
14. ure pri:
– Janji Bičič, na tel. 05/381-95-30 ali na elektronskem naslovu janja.bicic@tolmin.si in
– Kristini Kos Čujec, na tel. 05/381-95-19 ali na elektronskem naslovu kristina.kos-cujec@tolmin.si.
Občina Tolmin
Št. 330-1/2015-43-(46/04)
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Na podlagi Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in
podeželja v Mestni občini Kranj za programsko obdobje
2015–2020 (Uradni list RS, št. 47/15), Obvestila o pridobitvi potrdila Evropske komisije o prejemu povzetka
informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko
sheme pomoči (Uradni list RS, št. 58/15) in Odloka
o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2018 (Uradni
list RS, št. 77/17) objavlja Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj
javni razpis
za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje
razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja
v Mestni občini Kranj v letu 2018
I. Predmet javnega razpisa in splošna določila
1. Predmet javnega razpisa je dodelitev pomoči
kot nepovratnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje
razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja na območju
Mestne občine Kranj preko naslednjih ukrepov:
A. Ukrepi na področju pridelave kmetijskih proizvodov:
– pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi
s primarno kmetijsko proizvodnjo:
– posodabljanje kmetijskih gospodarstev,
– urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov,
– pomoč za zaokrožitev (komasacijo) kmetijskih in
gozdnih zemljišč,
– pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih.
B. Ukrepa na področju predelave kmetijskih proizvodov, dopolnilnih dejavnosti in gozdarstva:
– pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko
dejavnost na kmetiji,
– podpora investicijam za varno delo v gozdu.
C. Ostala ukrepa:
– podpora šolanju na poklicnih in srednješolskih
kmetijskih ter gozdarskih programih,
– podpora delovanju društev s področja kmetijstva,
gozdarstva in razvoja podeželja.
2. Splošna določila:
– Pomoč se dodeli na podlagi vloge, ki vsebuje
osnovne podatke o vlagatelju, podatke o naložbi/storitvi, časovni potek, predvidene stroške, znesek javnega
financiranja, izjave, priloge.
– Vlagatelji za ukrepe pod točkami II, III, in IV morajo imeti v času oddaje vloge v uporabi najmanj 1 ha pri-
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merljivih površin. Za en ha primerljivih površin se šteje:
1 ha njiv, 2 ha travnikov oziroma ekstenzivnih sadovnjakov, 4 ha pašnikov, 0,25 ha plantažnih sadovnjakov ali
vinogradov, 0,2 ha vrtov, vključno z zavarovanimi prostori pri pridelavi vrtnin, 8 ha gozdov, 5 ha gozdnih plantaž
ali 6 ha barjanskih travnikov oziroma drugih površin.
– Vlagatelji, razen za ukrep pod točko VII, morajo predložiti izjavo, da za iste upravičene stroške in za
isti namen niso pridobili sredstev iz kateregakoli drugega
javnega vira ali v nasprotnem primeru izjavo, da so jih
pridobili oziroma so v postopku pridobivanja sredstev iz
drugega javnega vira.
– Naložbe oziroma dela ali storitve, ki so odobrene
na podlagi javnega razpisa, morajo biti zaključene pred
oddajo zahtevka.
– Po zaključku naložbe mora biti ta v uporabi za
namen, za katerega je upravičenec pridobil sredstva,
vsaj še 5 let po izplačilu sredstev.
– Upravičenec, ki pridobi pomoč po tem razpisu,
mora hraniti vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za
odobritev pomoči, deset let od prejema pomoči.
– Prejemnik sredstev ne sme uporabljati naložbe
v nasprotju z namenom dodelitve sredstev.
– Prejemnik sredstev na kmetijskih zemljiščih in
objektih na kmetijskih zemljiščih v njegovi lasti ne sme
izvajati ali dopuščati izvajanja oglaševanja, ki ni namenjeno njegovi lastni dejavnosti, če to ni izrecno dovoljeno na podlagi drugih predpisov, vsaj še pet let po
izplačilu sredstev.
– Upravičenec, ki je pridobil pomoč po tem pravilniku, za enako naložbo ne more kandidirati naslednjih
5 let.
– V primeru, da upravičenec po prejemu sklepa
o odobritvi pomoči, ukrepa oziroma naložbe do 30. oktobra tekočega leta ne izvede, nima pravice do oddaje vloge za dodelitev pomoči po tem pravilniku v naslednjem
letu, razen v primeru višje sile ali izrednih okoliščin:
– dolgotrajni nezmožnosti upravičenca za delo,
– smrti upravičenca,
– naravne nesreče.
3. Splošna določila za ukrepe pod točko 1.A. Ukrepi
na področju pridelave kmetijskih proizvodov:
– Do pomoči po tem razpisu za ukrepe na podlagi
Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 niso upravičeni subjekti, ki so:
– naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo
na podlagi predhodnega sklepa Komisije EU, s katerim
je bila pomoč razglašena za nezakonito in nezdružljivo
z notranjim trgom,
– podjetja v težavah.
– Pomoči po tem razpisu se ne uporablja za ukrepe
na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 za:
– pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom
v tretje države ali države članice, in sicer če je pomoč
neposredno povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi
tekočimi stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo,
– pomoč, ki je odvisna od prednostne uporabe
domačega blaga pred uporabo uvoženega blaga.
– Pomoči po tem razpisu za ukrepe na podlagi
Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 se ne dodeli za davek na dodano vrednost razen, kadar po predpisih, ki
urejajo DDV, le-ta ni izterljiv.
– Za ukrepe po Uredbi komisije (EU) št. 702/2014
se pomoč lahko dodeli, če ima spodbujevalni učinek.
Pomoč ima spodbujevalni učinek, če je vloga za pomoč predložena pred začetkom izvajanja projekta ali
dejavnosti. Za ukrepa pod točko III. in IV. pa se šteje, da
imata spodbujevalni učinek, če so izpolnjeni pogoji za ti
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vrsti pomoči, navedeni v tem razpisu oziroma razpisni
dokumentaciji.
– Najvišji zneski pomoči po posameznih ukrepih,
določenih s tem razpisom, ne smejo preseči najvišjih zneskov pomoči določenih v Uredbi Komisije (EU)
št. 702/2014, ne glede na to ali se podpora za projekt
ali dejavnost v celoti financira iz nacionalnih sredstev ali
pa se delno financira iz sredstev EU.
– Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU)
št. 702/2014, se lahko kumulira z vsako drugo državno
pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški, ki se deloma ali v celoti prekrivajo, samo, če se s tako kumulacijo ne preseže najvišje intenzivnosti pomoči ali zneska
pomoči, ki se uporablja za zadevno pomoč v skladu
z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014.
– Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU)
št. 702/2014, se ne kumulira s plačili iz člena 81(2) in
člena 82 Uredbe (EU) št. 1305/2013 v zvezi z istimi
upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta
določena v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014.
– Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU)
št. 702/2014, se ne sme kumulirati z nobeno pomočjo
de minimis v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi
bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči
ali znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije
(EU) št. 702/2014.
4. Splošna določila za ukrepe pod točko 1.B. Ukrepa na področju predelave kmetijskih proizvodov, dopolnilnih dejavnosti in gozdarstva:
– Do de minimis pomoči v skladu z Uredbo Komisije
(EU) št. 1407/2013 niso upravičena podjetja iz sektorjev:
– ribištva in akvakulture,
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz
seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske
unije,
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije
v naslednjih primerih:
a) če je znesek pomoči določen na podlagi cene
ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,
b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali
v celoti prenese na primarne proizvajalce.
– Pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi
količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske
mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno
dejavnostjo.
– Pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.
– Pomoč se ne uporablja za nabavo vozil za cestni
prevoz tovora.
– Do finančnih pomoči niso upravičeni tisti subjekti,
ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do občine ali
do države.
– Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro,
majhna in srednje velika podjetja, ki so po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in
prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno
prečiščeno besedilo) v prisilni poravnavi, stečaju ali
likvidaciji ter so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da
je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami
dosegla polovico osnovnega kapitala družbe.
– Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu upravičencu oziroma enotnemu podjetju na podlagi pravila »de minimis« v skladu z Uredbo Komisije (ES)
št. 1407/2013, ne sme preseči 200.000 EUR v obdobju
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zadnjih treh proračunskih let (oziroma 100.000 EUR
v primeru enotnega podjetja, ki deluje v komercialnem
cestnem tovornem prevozu), ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz
sredstev države, občine ali Unije.
– Če je podjetje dejavno v sektorjih iz prvega odstavka tega člena, ter je poleg tega dejavno v enem
ali več sektorjih, ali opravlja še druge dejavnosti, ki
sodijo na področje uporabe Uredbe Komisije (ES)
št. 1407/2013, se ta uredba uporablja za pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če
podjetje na ustrezen način, kot je ločevanje dejavnosti
ali razlikovanje med stroški, zagotovi, da dejavnosti
v sektorjih, ki so izključeni iz področja uporabe te uredbe, ne prejemajo pomoči de minimis na podlagi Uredbe
Komisije (ES) št. 1407/2013.
– Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno
pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno
pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se
s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči.
– Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo
Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije
(EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi
št. 360/2012.
– Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo
Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami
de minimis do ustrezne zgornje meje (200.000 EUR).
– Prejemnik pomoči mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun v Republiki
Sloveniji.
– Prejemnik mora k vlogi predložiti:
– pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je upravičenec oziroma enotno podjetje prejelo
na podlagi te ali drugih uredb de minimis v predhodnih
dveh in v tekočem proračunskem letu,
– pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih)
pomočeh za iste upravičene stroške in zagotovil, da
z dodeljenim zneskom pomoči de minimis, ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti
pomoči po drugih predpisih,
– seznam podjetij, s katerimi je lastniško povezan, tako da se preveri skupen znesek že prejetih de
minimis pomoči za vsa, z njim povezana podjetja,
– izjavo o ločitvi dejavnosti oziroma stroškov, vezano na določilo sedmega odstavka 19. člena pravilnika,
če ne podpiše skupne izjave v smislu:
– da v letih 2015, 2016 in 2018 nisem in ne
bom prejel(a) državne pomoči po pravilih »de minimis«
v znesku višjem od dovoljenega limita (do 200.000 EUR
v zadnjih treh letih oziroma 100.000 EUR za dejavnost
komercialnega cestnega tovornega prometa), tudi v primerih pripojenega podjetja, delitve podjetja ali povezanega podjetja ne,
– da za iste upravičene stroške in za isti namen,
kot jih navajam v tej vlogi, nisem pridobil(a) sredstev
oziroma nisem v postopku pridobivanja sredstev iz kateregakoli drugega javnega vira (sredstva MO Kranj,
Republike Slovenije ali EU).
II. Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi
s primarno kmetijsko proizvodnjo
1. Okvirna višina sredstev: 101.400 EUR.
2. Upravičenci:
– za podukrep II.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev: kmetijska gospodarstva, katerih naložba se
izvaja na območju občine.
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– za podukrep II.2. Urejanje kmetijskih zemljišč in
pašnikov: posamezna kmetijska gospodarstva ali več
kmetijskih gospodarstev, vključenih v skupno naložbo
(pašna skupnost, agrarna skupnost), ki se izvaja na
območju občine.
3. Predmet podpore za podukrep II.1.:
– naložbe v rastlinsko in živinorejsko proizvodnjo
na kmetijskih gospodarstvih.
Predmet podpore za podukrep II.2.:
– naložbe v urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov.
4. Splošni pogoji upravičenosti za podukrepa II.1.
in II.2.:
Z naložbo se skuša doseči vsaj enega od naslednjih namenov:
– izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti
kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo
proizvodnje,
– izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer
ali standardov za dobrobit živali, če zadevna naložba
presega veljavne standarde Unije,
– povečanje lokalne pridelave hrane in samooskrbe občine,
– preprečevanje zaraščanje podeželja in ohranjanje tipične kulturne krajine v občini,
– vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč,
komasacijo in izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem z energijo in vodo.
Pomoč se ne dodeli za:
– nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in
letnih rastlin,
– zasaditev letnih rastlin,
– dela v zvezi z odvodnjavanjem,
– nakup živali in samostojen nakup kmetijskih
zemljišč,
– naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo
pomoči, dodeljene mladim kmetom v 24 mesecih od
začetka njihovega delovanja,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne
dokumentacije,
– investicije, ki se izvajajo izven območja občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov
Republike Slovenije ali EU,
– stroške, povezane z zakupnimi pogodbami,
– obratna sredstva.
5. Pogoji za pridobitev za podukrep II.1.:
– ponudba oziroma predračun stroškov, za katere
se uveljavlja pomoč,
– ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, če
je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno,
– projektna dokumentacija za izvedbo naložbe, ko
je navedena kot upravičeni strošek,
– presoja vplivov na okolje, če je le-ta potrebna,
– predložitev geoprostorskega obrazca oddane
zadnje zbirne vloge (subvencijske vloge),
– mnenje o upravičenosti investicije, ki ga pripravi
pristojna strokovna služba.
Pogoji za pridobitev za podukrep II.2.:
– ustrezna soglasja in dovoljenja oziroma projektna dokumentacija za izvedbo naložbe ter dokazila
o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja,
– mnenje o upravičenosti investicije, ki ga pripravi
pristojna strokovna služba, kadar je predmet podpore
nezahtevna agromelioracija,
– predračun stroškov, za katere se uveljavlja pomoč,
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– kopija katastrskega načrta ali izris obravnavanega
GERK-a s podatki,
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe
v primeru zakupa zemljišča.
6. Upravičeni stroški za podukrep II.1.:
– splošni stroški: honorarji arhitektov, inženirjev in
svetovalcev (strokovnih in podjetniških), stroški za študije izvedljivosti, nakup patentov, licenc, avtorskih pravic,
blagovnih znamk,
– stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije,
– stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo, rekonstrukcijo ali adaptacijo hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijskem gospodarstvu,
– stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijskem gospodarstvu, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji ter ureditve
izpustov (stroški materiala),
– stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij na
kmetijskem gospodarstvu,
– stroški nakupa in montaže rastlinjaka ter opreme
v rastlinjaku,
– stroški postavitve večletnih nasadov, vključno
z jagodišči in zaščite pred neugodnimi vremenskimi
razmerami (protitočne mreže),
– naložbe v obstoječe objekte in pripadajoče objekte za namakanje, ki vplivajo le na energijsko učinkovitost, naložbe v izgradnjo vodnih zbiralnikov ali naložbe
v uporabo reciklirane vode, ki ne vplivajo na telo podzemnih ali površinskih voda,
– stroški nakupa računalniške programske opreme
za potrebe kmetijstva.
Upravičeni stroški za podukrep II.2.:
– splošni stroški: honorarji arhitektov, inženirjev in
svetovalcev (strokovnih in podjetniških), stroški za študije izvedljivosti,
– stroški urejanja kmetijskih zemljišč in pašnikov,
– stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča (nezahtevne agromelioracije, pašniki),
– stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije,
– stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo,
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za
živino.
7. Višina pomoči:
– do 70 odstotkov upravičenih stroškov za ekološke
kmetije z območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko
dejavnost glede na razpoložljiva sredstva,
– do 60 odstotkov upravičenih stroškov za območja
z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost glede na
razpoložljiva sredstva,
– do 50 odstotkov upravičenih stroškov za ekološke
kmetije z nižinskega območja glede na razpoložljiva
sredstva,
– do 30 odstotkov upravičenih stroškov za ostala
območja glede na razpoložljiva sredstva.
8. Znesek pomoči: najnižji znesek dodeljene pomoči znaša 100 EUR, najvišji pa 3.000 EUR, ki se lahko zniža glede na število popolnih vlog in razpoložljiva
sredstva.
9. Vlogo predloži:
– za podukrep II.1.: nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma pooblaščena oseba, ki jo pooblasti nosilec
kmetijskega gospodarstva,
– za podukrep II.2.: nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma pooblaščena oseba, ki jo pooblastijo vsi
nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni v skupno
naložbo.
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10. Označitev vlog: Pisna vloga (obrazec s prilogami) mora biti poslana v zaprti ovojnici, opremljeni
z naslovom pošiljatelja in označeni z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis – Naložbe v primarno proizvodnjo«.
III. Pomoč za zaokrožitev (komasacijo) kmetijskih
in gozdnih zemljišč
1. Okvirna višina sredstev: 1.000 EUR.
2. Upravičenci: kmetijska gospodarstva, ki imajo
kmetijska oziroma gozdna zemljišča, vključena v zaokrožitev na območju občine.
3. Predmet podpore: stroški, nastali z menjavo (zaokrožitvijo) kmetijskih in gozdnih zemljišč.
4. Pogoji za pridobitev sredstev:
– načrt o nameravani zaokrožitvi kmetijskih oziroma gozdnih zemljišč (kopija katastrskega načrta ali izris
obravnavanih GERK-ov s podatki),
– mnenje o upravičenosti zaokrožitve pristojne strokovne službe,
– predračun stroškov, za katere se uveljavlja pomoč.
5. Upravičeni stroški: stroški pravnih in upravnih
postopkov pri medsebojni menjavi kmetijskih oziroma
gozdnih zemljišč, vključno s stroški pregleda.
6. Višina pomoči: do 100 odstotkov upravičenih
stroškov glede na razpoložljiva sredstva.
7. Znesek pomoči: najnižji znesek dodeljene pomoči znaša 100 EUR, najvišji pa 500 EUR, ki se lahko zniža
glede na število popolnih vlog in razpoložljiva sredstva.
8. Vlogo predloži: nosilec kmetijskega gospodarstva
oziroma pooblaščena oseba, ki ga/jo pooblasti nosilec
kmetijskega gospodarstva.
9. Označitev vlog: Pisna vloga (obrazec s prilogami)
mora biti poslana v zaprti ovojnici, opremljeni z naslovom pošiljatelja in označeni z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis – Zaokrožitev zemljišč«.
IV. Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih
1. Okvirna višina sredstev: 6.000 EUR.
2. Upravičenci: kmetijska gospodarstva, ki so lastniki objektov, vpisanih v register nepremične kulturne
dediščine (RKD), ki ga vodi ministrstvo, pristojno za
kulturo.
3. Predmet podpore: naložbe za ohranjanje nepremične kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih.
4. Pogoji za pridobitev sredstev:
– dokazilo o vpisu v register nepremične kulturne
dediščine,
– ustrezno dovoljenje za izvedbo naložbe, če je
le-to potrebno,
– ustrezna dokumentacija za izvedbo naložbe
s predračunom stroškov.
Do pomoči niso upravičena območja in objekti
s statusom kulturnega spomenika državnega pomena
oziroma objekti, ki so sofinancirani s strani Republike
Slovenije in EU.
5. Upravičeni stroški:
– stroški izdelave dokumentacije,
– stroški naložbe v opredmetena sredstva (stroški
materiala za obnovo in stroški izvedbe del).
6. Višina pomoči:
– do 100 odstotkov upravičenih stroškov za naložbe
glede na razpoložljiva sredstva.
7. Znesek pomoči: najnižji znesek dodeljene pomoči znaša 100 EUR, najvišji pa 3.000 EUR, ki se lahko zniža glede na število popolnih vlog in razpoložljiva
sredstva.
8. Vlogo predloži: nosilec kmetijskega gospodarstva
oziroma pooblaščena oseba, ki jo pooblasti nosilec kmetijskega gospodarstva.
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9. Označitev vlog: Pisna vloga (obrazec s prilogami)
mora biti poslana v zaprti ovojnici opremljeni z naslovom
pošiljatelja in označeni z oznako »Ne odpiraj – Javni
razpis – Varstvo tradicionalnih stavb«.
V. Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko
dejavnost na kmetiji
1. Okvirna višina sredstev: 6.000 EUR.
2. Upravičenci: kmetijska gospodarstva, ki se
ukvarjajo s predelavo in trženjem oziroma nekmetijskimi dejavnostmi, s sedežem dejavnosti in naložbo na
območju občine.
3. Predmet podpore: naložbe, ki so potrebne za
začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti ali za posodobitev in širjenje že obstoječe dopolnilne dejavnosti na
kmetijskih gospodarstvih.
4. Pogoji za pridobitev sredstev:
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu (če ga še nimajo, ga predložijo
v 12 mesecih po odobritvi pomoči),
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to
potrebno,
– projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter
dokazila o teh stroških, kadar so navedeni kot upravičeni strošek,
– poslovni načrt za izvedbo naložbe s predračunom
stroškov,
– mnenje strokovne službe o upravičenosti naložbe,
– dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 let
po zaključeni naložbi,
– naložba mora ustrezati veterinarsko sanitarnim,
zdravstveno sanitarnim in okoljevarstvenim zahtevam
(izjava s strani upravičenca),
– gradbena dela morajo biti izvedena v skladu
s predpisi o gradnji objektov, urejanju prostora in varstvu okolja.
5. Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov, ter naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetiji,
vključno s splošnimi stroški,
– stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti predelave in trženja kmetijskih proizvodov ter nekmetijske dejavnosti na kmetiji,
– stroški nakupa opreme in naprav za dejavnosti predelave in trženja na kmetijah ter nekmetijske dejavnosti.
6. Višina pomoči:
– do 70 odstotkov upravičenih stroškov za ekološke
kmetije z območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko
dejavnost glede na razpoložljiva sredstva,
– do 60 odstotkov upravičenih stroškov za območja
z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost glede na
razpoložljiva sredstva,
– do 50 odstotkov upravičenih stroškov za ekološke
kmetije z nižinskega območja glede na razpoložljiva
sredstva,
– do 30 odstotkov upravičenih stroškov za ostala
območja glede na razpoložljiva sredstva.
7. Znesek pomoči: najnižji znesek dodeljene pomoči znaša 100 EUR, najvišji pa 3.000 EUR, ki se lahko zniža glede na število popolnih vlog in razpoložljiva
sredstva.
8. Vlogo predloži: nosilec kmetijskega gospodarstva
oziroma pooblaščena oseba, ki jo pooblasti nosilec kmetijskega gospodarstva.
9. Označitev vlog: Pisna vloga (obrazec s prilogami)
mora biti poslana v zaprti ovojnici, opremljeni z naslo-
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vom pošiljatelja in označeni z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis – Naložbe v dopolnilne dejavnosti«.
VI. Podpora investicijam za varno delo v gozdu
1. Okvirna višina sredstev: 23.600 EUR.
2. Upravičenci: kmetijska gospodarstva, ki imajo v lasti gozdne površine.
3. Predmet podpore: naložbe v stroje, tehnično opremo in zaščitna sredstva za varno delo v gozdu.
4. Pogoji za pridobitev sredstev:
– dokazilo o lastništvu gozdnih parcel, če velikost ni
opredeljena v mnenju strokovne službe,
– mnenje strokovne službe o upravičenosti naložbe,
– kot zaključek naložbe se šteje tehnični prevzem ali
vključitev gozdarske mehanizacije ali zaščitne opreme
v proces dela v gozdu,
– pridobljen stroj ali zaščitno opremo mora upravičenec uporabljati vsaj še 5 let po zaključeni investiciji.
5. Upravičeni stroški:
– splošni stroški: honorarji svetovalcev (strokovnih
in podjetniških),
– stroški nakupa gozdarskih strojev in opreme za
varno delo v gozdu (manjše gozdarske mehanizacije,
motorne žage, cepilca, vitla, zaščitne opreme za delo
v gozdu …).
6. Višina pomoči:
– do 60 odstotkov upravičenih stroškov za območja
z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost glede na
razpoložljiva sredstva,
– do 30 odstotkov upravičenih stroškov za ostala
območja glede na razpoložljiva sredstva.
7. Znesek pomoči: najnižji znesek dodeljene pomoči
znaša 100 EUR, najvišji pa 2.000 EUR, ki se lahko zniža
glede na število popolnih vlog in razpoložljiva sredstva.
8. Vlogo predloži: nosilec kmetijskega gospodarstva
oziroma pooblaščena oseba, ki jo pooblasti nosilec kmetijskega gospodarstva.
9. Označitev vlog: Pisna vloga (obrazec s prilogami)
mora biti poslana v zaprti ovojnici, opremljeni z naslovom
pošiljatelja in označeni z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis – Investicije za delo v gozdu«.
VII. Podpora šolanju na poklicnih in srednješolskih
kmetijskih ter gozdarskih programih
1. Okvirna višina sredstev: 4.400 EUR.
2. Upravičenci: dijaki poklicnih in srednješolskih programov kmetijstva in gozdarstva, ki so člani kmetijskega
gospodinjstva na kmetijskem gospodarstvu.
3. Predmet podpore: usposabljanje kadrov za delo
na kmetijskih gospodarstvih.
4. Pogoji za pridobitev sredstev:
– dijak mora imeti stalno prebivališče na naslovu
nosilca kmetijskega gospodarstva,
– potrdilo o vpisu,
– predložitev geoprostorskega obrazca oddane zadnje zbirne vloge (subvencijske vloge).
5. Višina pomoči: do 400 EUR na dijaka za šolsko
leto 2018/2019 glede na število popolnih vlog in razpoložljiva sredstva.
6. Vlogo predloži: nosilec kmetijskega gospodarstva
ali član kmetijskega gospodinjstva.
7. Označitev vlog: Pisna vloga (obrazec s prilogami)
mora biti poslana v zaprti ovojnici, opremljeni z naslovom
pošiljatelja in označeni z oznako »Ne odpiraj – Javni
razpis – Šolanje na kmetijskih in gozdarskih programih«.
VIII. Podpora delovanju društev s področja kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja
1. Okvirna višina sredstev: 11.000 EUR.
2. Upravičenci: društva ali združenja, ki so registrirana ali delujejo na območju občine na področju kmetijstva,
gozdarstva in prehrane.
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3. Predmet podpore: delovanje različnih neprofitnih
oblik sodelovanja kmetovalcev in drugih neprofitnih interesnih združenj s področja kmetijstva, gozdarstva in
razvoja podeželja.
4. Pogoji za pridobitev sredstev:
– sofinancirajo se izključno nepridobitne dejavnosti
društev,
– društvo mora biti vpisano v register društev,
– letni program dela društva,
– izvajanje izobraževanj in usposabljanj, katerih
upravičenci so nosilci kmetijske dejavnosti, ni predmet
sofinanciranja,
– priložen seznam članov društva z območja občine.
5. Upravičeni stroški: materialni stroški za delovanje
društev, povezani z izvajanjem vsebine dejavnosti društev, razen stroškov gostinskih storitev ter nakupa hrane
in pijače.
6. Višina pomoči: do 100 odstotkov upravičenih stroškov glede na delež članov društva s stalnim prebivališčem v Mestni občini Kranj in razpoložljiva sredstva.
7. Znesek pomoči: najnižji znesek dodeljene pomoči
znaša 100 EUR, najvišji pa 1.000 EUR, ki se lahko zniža
glede na število popolnih vlog in razpoložljiva sredstva.
8. Vlogo predloži: predstavnik društva ali združenja.
9. Označitev vlog: Pisna vloga (obrazec s prilogami)
mora biti poslana v zaprti ovojnici, opremljeni z naslovom
pošiljatelja in označeni z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis – Kmetijska društva«.
IX. Vsebina zahtevka
Upravičenec mora vložiti vlogo (izpolnjen obrazec
s predpisanimi prilogami, ki so navedene v razpisu oziroma razpisni dokumentaciji).
Razpisna dokumentacija, ki obsega besedilo javnega razpisa, obrazce za posamezne ukrepe javnega razpisa, vzorce pogodb in drugo, je vlagateljem na voljo od
dneva objave javnega razpisa v Sprejemni pisarni Mestne
občine Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, v ponedeljek,
torek in četrtek od 8. ure do 14.30, v sredo od 8. ure do
16.30, v petek od 8. ure do 12.30 ter na spletni strani
Mestne občine Kranj http://www.kranj.si/ (rubrika Javni
razpisi, naročila).
Vse informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite na Mestni občini Kranj, Uradu za gospodarstvo in GJS, soba št. 195, Slovenski trg 1, Kranj, ali na
tel. 04/23-73-130, kontaktna oseba je Barbara Čirič.
X. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: za ukrepe iz I. točke razpisa morajo biti
sredstva porabljena v letu 2018.
XI. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za
dodelitev sredstev
Vloge s predpisano dokumentacijo morajo biti oddane v Sprejemni pisarni Mestne občine Kranj ali poslane
po pošti na naslov Mestna občina Kranj, Urad za gospodarstvo in GJS, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, in sicer:
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– za ukrepe pod točkami II, IV, V, VI (naložbe v primarno proizvodnjo, ohranjanje kulturne dediščine, naložbe v dopolnilne dejavnosti, investicije za delo v gozdu)
najkasneje do 6. 4. 2018,
– za vse preostale ukrepe pa najkasneje do 11. 9.
2018.
XII. Obravnava vlog
Pravočasno prispele in pravilno označene vloge za
razpisane ukrepe bo obravnavala Komisija za pospeševanje kmetijstva, ki jo imenuje župan. O dodelitvi sredstev
bo na predlog komisije odločal direktor občinske uprave,
najkasneje v roku 45 dni od odpiranja vlog. Zoper sklep
direktorja je dopustna pritožba županu, in sicer v roku
15 dni od prejema. Zoper županovo odločbo ni pritožbe,
možno je sprožiti upravni spor pred pristojnim sodiščem.
Odpiranje vlog bo praviloma 11. 4. 2018 in 14. 9.
2018. Odpiranje vlog ni javno. Prepozno prispele oziroma
neustrezno opremljene vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Vlagatelja nepopolne vloge komisija
v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove na dopolnitev vloge. Rok dopolnitve je 15 dni od prejema obvestila.
Vloge, ki jih vlagatelji v roku ne bodo dopolnili, se zavrže,
neustrezno dopolnjene vloge pa zavrne.
Vlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni s sklepom
in pozvani k podpisu pogodbe. Če se upravičenec v roku
8 dni ne odzove na poziv, se šteje, da je odstopil od zahteve za pridobitev sredstev tega razpisa.
Mestna občina Kranj
Ob-1354/18
Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000
Celje, na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju
razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Celje za
programsko obdobje 2015–2020 (Uradni list RS, št. 76/15
in 15/16, v nadaljevanju pravilnik) in Odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 2018 (Uradni list RS,
št. 74/17) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje ukrepov ohranjanja
in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja
v Mestni občini Celje v letu 2018
I. Predmet javnega razpisa in višina razpisanih sredstev
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih
finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Celje v letu
2018, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (EU)
št. 702/2014 in Uredbo komisije (EU) št. 1407/2013 in
pravilnikom.
Sredstva v višini 45.000,00 EUR so zagotovljena
v proračunu Mestne občine Celje za leto 2018 in se bodo
razdelila za naslednje ukrepe:

DRŽAVNE POMOČI PO SKUPINSKIH IZJEMAH V KMETIJSTVU:
UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih
gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo
Podukrep 1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Podukrep 1.2: Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
POMOČI DE MINIMIS
UKREP 7: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe
v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis
OSTALI UKREPI OBČINE:
UKREP 9: Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja

VIŠINA
SREDSTEV

22.000,00 EUR
2.500,00 EUR
14.000,00 EUR

6.500,00 EUR
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Sredstva v proračunu so omejena. V kolikor sredstva za določen ukrep ne bodo porabljena, se lahko
na predlog strokovne komisije za obravnavo vlog javnega
razpisa prerazporedijo na ukrepe, kjer se pokaže največja
potreba, predvidoma po naslednjem vrstnem redu na:
– podukrep (1.1.) sofinanciranja Posodabljanje
kmetijskih gospodarstev,
– ukrep (7.) sofinanciranja Pomoč za naložbe
v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov
ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de
minimis,
– podukrep (1.2.) sofinanciranje Urejanje kmetijskih
zemljišč in pašnikov,
– ukrep (9.): Podpora delovanju društev s področja
kmetijstva in razvoja podeželja.
II. Upravičenci
Upravičenci do pomoči so določeni pri vsakem posameznem ukrepu.
Prijavitelj se lahko prijavi na enega ali več ukrepov
oziroma podukrepov, navedenih v tem razpisu. Vsak
ukrep oziroma podukrep zahteva oddajo samostojne
vloge na predpisanih obrazcih v samostojni zaprti pisemski ovojnici.
III. Ukrepi in podukrepi
III. 1. Državne pomoči po skupinskih izjemah v kmetijstvu
Ukrep 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali
neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih
v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo
(1) Z naložbo se skuša doseči vsaj enega od naslednjih ciljev:
– Izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov
proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje;
– Izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer
ali standardov za dobrobit živali, če zadevna naložba
presega veljavne standarde Unije;
– Vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo in izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem
z energijo in vodo.
(2) Pomoč se ne dodeli za:
– nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in
letnih rastlin;
– zasaditev letnih rastlin;
– dela v zvezi z odvodnjavanjem;
– nakup živali in samostojen nakup kmetijskih
zemljišč;
– naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo
pomoči, dodeljene mladim kmetom v 24 mesecih od
začetka njihovega delovanja;
– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne
dokumentacije;
– investicije, ki se izvajajo izven območja občine;
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov
Republike Slovenije ali EU, vključno s sofinanciranjem
prestrukturiranja vinogradov;
– stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
– obratna sredstva.
(3) Do pomoči po razpisu za ukrepe na podlagi
Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 niso upravičeni subjekti, ki so:
– naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na
podlagi predhodnega sklepa Komisije EU, s katerim je
bila pomoč razglašena za nezakonito in nezdružljivo
z notranjim trgom;
– podjetja v težavah.
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(4) Določbe o pomoči po tem razpisu se ne uporabljajo za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU)
št. 702/2014 za:
– pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje
države ali države članice, in sicer če je pomoč neposredno povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo
in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi
stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo;
– pomoč, ki je odvisna od prednostne uporabe domačega blaga pred uporabo uvoženega blaga.
(5) Za ukrepe po Uredbi komisije (EU) št. 702/2014 se
pomoč lahko dodeli, če ima spodbujevalni učinek. Pomoč
ima spodbujevalni učinek, če je vloga za pomoč predložena pred začetkom izvajanja projekta ali dejavnosti.
(6) Najvišji zneski pomoči po posameznih ukrepih,
določenih s tem razpisom, ne smejo preseči najvišjih zneskov pomoči, določenih v Uredbi Komisije (EU)
št. 702/2014, ne glede na to, ali se podpora za projekt
ali dejavnost v celoti financira iz nacionalnih sredstev ali
pa se delno financira iz sredstev EU.
Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU)
št. 702/2014, se lahko kumulira z vsako drugo državno
pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški, ki se deloma ali v celoti prekrivajo samo, če se s tako kumulacijo ne preseže najvišje intenzivnosti pomoči ali zneska
pomoči, ki se uporablja za zadevno pomoč v skladu
z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014.
Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU)
št. 702/2014, se ne kumulira s plačili iz člena 81(2) in
člena 82 Uredbe (EU) št. 1305/2013 v zvezi z istimi
upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta
določena v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014.
Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU)
št. 702/2014, se ne kumulira z nobeno pomočjo de
minimis v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila
s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali
znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU)
št. 702/2014.
(7) Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo se lahko dodeli za:
Podukrep 1.1.: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Podukrep 1.2.: Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov.
Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
(1) Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko
in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
(2) Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo (rekonstrukcijo) hlevov in gospodarskih poslopij
na kmetijskem gospodarstvu;
– stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijskem gospodarstvu, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev
izpustov (stroški materiala, ki so povezani z naložbo);
– stroški nakupa kmetijske mehanizacije do njene
tržne vrednosti;
– stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij;
– stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme
z izjemo namakalnih naprav;
– stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami (protitočne mreže …);
– stroški nakupa računalniške programske opreme,
patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk.
(3) Upravičenci do pomoči so:
– kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ležijo na območju Mestne občine
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Celje in dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin.
(4) Pogoji za pridobitev sredstev:
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to
potrebno;
– predložitev projektne dokumentacije za izvedbo
naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni
do sofinanciranja;
– za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 14(5) člena Uredbe 702/2014, mora biti presoja vplivov na okolje, če
je le-ta potrebna, predložena z vlogo za pridobitev pomoči;
– predložitev ponudbe oziroma predračunov za načrtovano naložbo;
– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska
vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel;
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– predložitev mnenja o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna
služba.
(5) Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih, vendar ne več kot 4.500,00 EUR
brez DDV na kmetijsko gospodarstvo. Predračunska
vrednost naložbe ne sme biti višja od 10.000,00 EUR
brez DDV.
Pri izračunu intenzivnosti pomoči upravičenih stroškov se upošteva neto vrednost brez DDV.
Znesek dodeljene pomoči se določi na podlagi razpoložljivih sredstev in števila prispelih vlog.
(6) Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži
nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma pooblaščena
oseba, ki jo pooblastijo vsi nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni v skupno naložbo.

Merila za ocenjevanje:
MERILA

ŠTEVILO
TOČK

A) Ustreznost naložbe:
– ostale naložbe
– naložbe v posodobitev objektov namenjenih za kmetijsko proizvodnjo in zemljišča (hlevska oprema,
skladišča ...)
– naložbe v nasade, rastlinjake ali naložbe, ki pripomorejo prilagajanju klimatskim spremembam
B) Vlagatelj je na podlagi predmetnega razpisa v letih od 2014–2017 skupaj prejel:
– nad 5.000 do 10.000 EUR
– nad 1000 do 5.000 EUR
– do 1.000 EUR
– vlagatelj še ni prejel sredstev
C) Kmetijsko gospodarstvo se ukvarja z:
– konvencionalnim kmetovanjem
– integriranim kmetovanjem oziroma je vključeno v program KOPOP
– ekološkim kmetovanjem
Podukrep 1.2: Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
(1) Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč in pašnikov.
(2) Upravičeni stroški:
– stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega
zemljišča (nezahtevne agromelioracije, pašniki);
– stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije;
– stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo;
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za
živino.
(3) Upravičenci do pomoči:
– posamezna kmetijska gospodarstva in ali več
kmetijskih gospodarstev, vključenih v skupno naložbo
(pašna skupnost, agrarna skupnost);
– kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ležijo na območju občine;
– dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin.
(4) Pogoji za pridobitev:
– ustrezna dovoljenja oziroma projektna dokumentacija za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških,
kadar so upravičeni do sofinanciranja;
– predračun stroškov, za katere se uveljavlja pomoč;
– kopija katastrskega načrta in program del, ki ga
pripravi pristojna strokovna služba, kadar je predmet
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podpore ureditev kmetijskih zemljišč ali nezahtevna
agromelioracija;
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe
v primeru zakupa zemljišča;
– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska
vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel;
(5) Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih, vendar ne več kot 4.500,00 EUR
brez DDV na kmetijsko gospodarstvo. Najvišja vrednost predračunov ne sme biti višja od 8.000,00 EUR
brez DDV.
Pri izračunu intenzivnosti pomoči upravičenih stroškov se upošteva neto vrednost brez DDV.
Znesek dodeljene pomoči se določi na podlagi razpoložljivih sredstev in števila prispelih vlog.
(6) Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži
nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma pooblaščena
oseba, ki jo pooblastijo vsi nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni v skupno naložbo.
Merila za ocenjevanje:
MERILA

ŠTEVILO
TOČK

A) Vlagatelj je na podlagi predmetnega razpisa v letih od 2014–2017 skupaj prejel:
– nad 5.000 do 10.000 EUR
– nad 1000 do 5.000 EUR
– do 1.000 EUR
– vlagatelj še ni prejel sredstev
B) Ustreznost naložbe:
– nezahtevne agromelioracije
– ureditev pašnika
C) Kmetijsko gospodarstvo se ukvarja z:
– konvencionalnim kmetovanjem
– integriranim kmetovanjem oziroma je vključeno v program KOPOP
– ekološkim kmetovanjem

III. 2. Ukrepi de minimis
Ukrep 7: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje
kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis
(1) Do de minimis pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 niso
upravičena podjetja iz sektorjev:
– ribištva in akvakulture;
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije;
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije
v naslednjih primerih:
a) če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali
količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih
proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg;
b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali
v celoti prenese na primarne proizvajalce.
(2) Pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi
količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske
mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno
dejavnostjo.
(3) Pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.
(4) Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do občine.
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(5) Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro,
majhna in srednje velika podjetja, ki so po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in
prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno
prečiščeno besedilo) v prisilni poravnavi, stečaju ali
likvidaciji ter so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da
je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami
dosegla polovico osnovnega kapitala družbe.
(6) Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu
upravičencu oziroma enotnemu podjetju na podlagi
pravila »de minimis« v skladu z Uredbo Komisije (ES)
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) ne sme preseči 200.000,00 EUR (v primeru
podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prometu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči
100.000,00 EUR) v obdobju zadnjih treh proračunskih
let, ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede
na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine
ali Unije.
(7) Če je podjetje dejavno v sektorjih iz prvega
odstavka tega člena, ter je poleg tega dejavno v enem
ali več sektorjih, ali opravlja še druge dejavnosti, ki
sodijo na področje uporabe Uredbe Komisije (ES)
št. 1407/2013, se ta uredba uporablja za pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če
podjetje na ustrezen način, kot je ločevanje dejavnosti
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ali razlikovanje med stroški, zagotovi, da dejavnosti
v sektorjih, ki so izključeni iz področja uporabe te uredbe, ne prejemajo pomoči de minimis na podlagi Uredbe
Komisije (ES) št. 1407/2013.
Kumulacija de minimis pomoči
(1) Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali
državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja,
če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči.
(2) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo
Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije
(EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi
št. 360/2012.
(3) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo
Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami
de minimis do ustrezne zgornje meje (200.000 EUR
oziroma 100.000 EUR).
Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih
in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis:
(1) Cilj pomoči je diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v predelavo in trženje kmetijskih in
živilskih proizvodov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti
na kmetijskih gospodarstvih.
(2) Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za
naložbo v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih
proizvodov, ter naložbe v nekmetijske dejavnosti na
kmetiji;
– stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti predelave in trženja kmetijskih proizvodov ter nekmetijske dejavnosti na kmetiji;

Št.

9 / 16. 2. 2018 /

Stran

– stroški nakupa opreme in naprav za dejavnosti predelave in trženja na kmetijah ter nekmetijske dejavnosti.
(3) Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s predelavo in trženjem oziroma z nekmetijskimi dejavnostmi,
s sedežem dejavnosti in naložbo na območju Mestne
občine Celje.
(4) Pogoji za pridobitev sredstev:
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti na kmetijskem
gospodarstvu;
– dokazilo o registraciji dejavnosti, v kolikor upravičenec pomoči še nima dovoljenja za opravljanje dejavnosti;
– dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 let
po zaključeni naložbi;
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če s predpisi s področja gradnje objektov to
potrebno;
– izdelana projektna dokumentacija za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do
sofinanciranja;
– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo
zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel.
(5) Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov. Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 700,00 EUR, najvišji pa
5.000,00 EUR brez DDV na kmetijsko gospodarstvo na
leto. Predračunska vrednost investicije ne sme biti višja
od 15.000 EUR brez DDV.
Znesek dodeljene pomoči se določi na podlagi razpoložljivih sredstev in števila prispelih vlog.
(6) Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč
ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni
znesek de minimis pomoči.

Merila za ocenjevanje:
MERILO

ŠTEVILO
TOČK

A) Upravičenec ima registrirano dejavnost za:
– ostale nekmetijske dejavnosti
– predelava kmetijskih in živilskih proizvodov
– turizem na kmetiji
B) Ali ima kmetijsko gospodarstvo (poleg osnovne) registrirano dejavnost:
– že registrirano
– bo registrirana v letu 2018
C) Vlagatelj je na podlagi predmetnega razpisa v letih od 2014–2017 za dopolnilno dejavnost skupaj
prejel:
– nad 5.000 do 10.000 EUR
– nad 1000 do 5.000 EUR
– do 1.000 EUR
– vlagatelj še ni prejel sredstev
III. 3. Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in podeželja
(1) Cilj pomoči je povezovanje in ohranjanje delovanja društev na podeželju ter s tem dvigovati kvaliteto
življenja na podeželju.
(2) Upravičeni stroški:
– finančno ovrednoten program društva, in sicer:
– stroški ustrezne infrastrukture za delovanje (najem prostorov),
– materialni stroški in stroški dela pisarne ter
organov,
– stroški pogostitve občnega zbora in društvenih
prireditev,
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– nakup opredmetenih in neopredmetenih sredstev,
– izdelava publikacij o delovanju društev,
– stroški izvedbe prireditve.
Sofinancirajo se izključno nepridobitne dejavnosti
društev.
(3) Upravičenci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo sedež na območju Mestne občine Celje
oziroma izvajajo programe, ki se pretežno nanašajo ali
se odvijajo na območju Mestne občine Celje;
– da programi omogočajo vključevanje članov oziroma uporabnikov iz Mestne občine Celje;
– da imajo jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov ter zagotovljene tudi druge (neproračunske) vire
financiranja;
– da imajo izkušnje ter reference z izvajanjem programov oziroma projektov na področju kmetijstva in da
imajo svojo delovanje na področju razvoja podeželja in
kmetijstva jasno izraženo v ustanovnem aktu društva;
– da imajo zagotovljene kadrovske in prostorske
pogoje za delo.
(4) Pomoč se ne dodeli:
– za prijavljeni program, za katerega so že bila
pridobljena sredstva na drugih razpisih Mestne občine
Celje oziroma so njihovi programi na kakršenkoli način
že financirani iz proračuna Mestne občine Celje;
– društvom, katerih dejavnost je pridobitnega značaja.
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(5) Dodatni pogoj za pridobitev sredstev:
– Plan dela za leto 2018 in ocena stroškov (finančni
načrt za leto 2018), ter finančno ocenjen program dela
društva.
– Seznam članov društva z območja Mestne občine Celje oziroma združenja iz območja Mestne občine
Celje (ime, priimek in naslov).
– Predračuni oziroma računi in dokazila o plačilu
stroškov, za katera se uveljavlja pomoč (veljajo računi
z datumom po 1. 1. 2018).
(6) Upravičenci do pomoči so:
– registrirana stanovska in interesna združenja
(društva), ki imajo sedež na območju Mestne občine
Celje in katerih dejavnost je nepridobitnega značaja
oziroma izvajajo programe, ki se pretežno nanašajo ali
se odvijajo na območju Mestne občine Celje.
(7) Intenzivnost pomoči:
– do 50 % stroškov prijavljenega programa. Najvišja dodeljena pomoč je 1.000,00 EUR letno. Pri izračunu intenzivnosti pomoči upravičenih stroškov se
upošteva neto vrednost brez DDV. V kolikor upravičenec ni davčni zavezanec, se pri izračunu intenzivnosti
pomoči upošteva bruto vrednost upravičenih stroškov
z DDV.
Znesek dodeljene pomoči se določi na podlagi razpoložljivih sredstev in števila prispelih vlog.

Merila za ocenjevanje
MERILO

ŠTEVILO
TOČK

A) Sedež izvajalca:
– sedež v drugi občini
– v Mestni občini Celje
B) Število članov društva z območja Mestne občine Celje:
– 0 do 10
– 11 do 20
– 21 do 45
– nad 45
C) *Društvo organizira dogodke, ki so:
a. tradicionalni (najmanj 3.)
b. v sodelovanju z Mestno občino Celje ali z drugimi organizacijami v Mestni občini Celje
c. pripomorejo k prepoznavnosti Mestne občine Celje
D) Društvo sodeluje na prireditvah Mestne občine Celje
– NE
– DA
E) Društvo je član širše mreže ali sodeluje s sorodnimi organizacijami na področju razvoja podeželja:
– NE
– DA

Pod rubriko C se lahko točke seštevajo.
IV. Rok za oddajo vlog in način predložitve
Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje:
– izpolnjene obrazce za posamezen ukrep,
– vse obvezne priloge k vlogi, ki so predložene kot
dokazila k posameznemu ukrepu.
Rok za oddajo vloge: 30. 3. 2018.
Prijavitelji lahko oddajo vlogo osebno v glavni pisarni Mestne občine Celje vsak dan v času uradnih ur glavne pisarne ali pošljejo po pošti na naslov Mestne občine
Celje, Trg Celjskih knezov 9, 3000 Celje. Šteje se, da je
vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za
oddajo prijave oddana na pošti s priporočeno pošiljko.
Vlogo je potrebno dostaviti v zaprti pisemski ovojnici za vsak ukrep posebej. Na prvo stran ovojnice je
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obvezno nalepiti »Obrazec ovojnica« z napisom »Ne
odpiraj – Razpis kmetijstvo 2018 – Ukrep št. …« in nazivom ter naslovom vlagatelja.
V primeru, da upravičenec pošilja več vlog za več
ukrepov ali podukrepov, mora biti vsaka vloga v svoji
ovojnici.
Rok za oddajo zahtevkov za izplačilo: Zahtevki za
izplačilo sredstev morajo biti oddani na Mestno občino
Celje najkasneje do 26. 10. 2018. Račune z datumom po
roku za oddajo zahtevka komisija ne bo upoštevala. Dodeljena sredstva bodo praviloma izplačana v letu 2018.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko
zainteresirani dobijo po telefonu vsak delovni dan na
tel. 03/42-65-865 (Polona Barič) ali v glavni pisarni Mestne občine Celje.
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V. Dostop do razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija bo brezplačno na razpolago od dneva objave
javnega razpisa na vložišču v glavni pisarni Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje (v času uradnih ur)
in na spletnih straneh Mestne občine Celje (www.celje.si)
rubrika Mestna občina – javna naročila in razpisi.
VI. Obravnavanje vlog
Strokovna komisija, imenovana s sklepom župana,
bo z odpiranjem vlog začela predvidoma 3. 4. 2018. Odpiranje vlog ne bo javno. O odpiranju vlog se vodi zapisnik.
Vloge se bodo obravnavale po vrstnem redu prispetja.
Popolna vloga je vloga za pridobitev sredstev, ki
vsebuje vso zahtevano dokumentacijo (obrazce in obvezne priloge), je vložena na predpisanem obrazcu ter je
vsebinsko ustrezna.
V primeru nepopolnih vlog bodo vlagatelji v roku
8 dni od odpiranja vlog pisno pozvani, da jih dopolnijo
v 8 dneh. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili pravočasno in/ali pravilno oziroma v celoti, bodo
zavržene s sklepom. Vloge, ki bodo pravočasno dopolnjene, se štejejo za prispele z datumom dopolnitve. Prepozno prejete vloge se zavržejo s sklepom in se neodprte
vrnejo pošiljatelju.
Poziv na dopolnitev ali pojasnilo vloge bo komisija
posredovala izključno po elektronski pošti na naslov, ki ga
bo vlagatelj podal kot kontaktni e-naslov. Rok, določen za
dopolnitev ali pojasnitev vloge, se bo začel šteti naslednji
delovni dan po pošiljanju elektronskega sporočila, ne
glede na dejansko branje elektronskega sporočila. Iz tega
razloga so dolžni prijavitelji kot kontaktni e-naslov določiti
takšen naslov, na katerega so stalno dosegljivi.
Komisija nato opravi strokovni pregled popolnih vlog
in jih oceni na podlagi pogojev in meril, navedenih v javnem razpisu.
Ukrep 1 in ukrep 7: Prejetim vlogam bodo glede na
merila v razpisni dokumentaciji po posameznih ukrepih
dodeljene točke. V primeru, da bo število vlog večje od
količine razpisanih sredstev, bodo imeli prednost vlagatelji, ki so v prejeli višje število točk.
V primeru, da imata dva ali več upravičencev enako
število točk, imajo v ukrepu »skupinske izjeme« in »de minimis« prednost tisti vlagatelj, ki bodo prejeli višje število
točk po vrstnem redu meril od A do C (najprej se upošteva
merilo A – če je še vedno enako število točk, B in tako
dalje). V primeru, da bodo imeli še vedno isto število točk,
imajo prednost prej prispele vloge.
Ukrep 9: Pri ukrepu »Podpora delovanju društev
s področja kmetijstva in podeželja« bodo sredstva razdeljena vlagateljem glede na doseženo število točk. Komisija bo glede na razpoložljiva sredstva in na število vseh
doseženih točk izračunala povprečno vrednost točke.
Vrednost dodeljenih sredstev se izračuna tako, da se
število doseženih točk pomnoži s povprečno vrednostjo
točke.
V kolikor sredstva za določen ukrep ne bodo porabljena, se lahko na predlog strokovne komisije za obravnavo vlog javnega razpisa prerazporedijo na ukrepe, kjer
se pokaže največja potreba, predvidoma po naslednjem
vrstnem redu na:
– podukrep (1.1.) sofinanciranja Posodabljanje kmetijskih gospodarstev,
– ukrep (7.) sofinanciranja Pomoč za naložbe
v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter
naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis,
– podukrep (1.2.) sofinanciranje Urejanje kmetijskih
zemljišč in pašnikov,
ukrep (9.): Podpora delovanju društev s področja
kmetijstva in razvoja podeželja.
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Komisija opravi izračun višine sofinanciranja in pripravi predlog upravičencev do sredstev.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni
s sklepom najpozneje v roku 30 dni od dneva popolnosti
zadnje prijave.
Upravičencem do sredstev se izda odločba o višini
odobrenih sredstev sofinanciranja, namenu in opravičljivih stroških za posamezen ukrep, zoper katero lahko
upravičenec vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna.
Datum dodelitve pomoči je datum pravnomočnosti
sklepa.
Po pravnomočnosti odločbe se upravičence do
sredstev pozove k podpisu pogodbe. Če se upravičenec do sredstev v roku 8 dni od prejema poziva nanj ne
odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev. Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo. Podpisana pogodba
je pogoj za nakazilo dodeljenih sredstev.
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na transakcijski račun na podlagi popolnega
zahtevka. Zahtevek mora vsebovati dokazila o plačilu
obveznosti in račune oziroma dokumentacijo zahtevano
glede na posamezen ukrep.
VII. Nadzor in sankcije
(1) Namensko porabo proračunskih sredstev za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini,
pridobljenih po tem pravilniku oziroma javnem razpisu,
spremlja in preverja pri prejemnikih občinska strokovna
služba, pristojna za področje kmetijstva, lahko pa tudi
druga oseba, ki jo pooblasti župan. Namenskost porabe
ugotavlja komisija imenovana s strani župana.
(2) V primeru ugotovljene nenamenske porabe
sredstev, mora prejemnik vrniti odobrena sredstva v celoti s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi, če
se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti
nenamensko porabljena,
– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve
sredstev navajal neresnične podatke,
– da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova že pridobil finančna sredstva.
(3) V navedenih primerih ugotovljene nenamenske
porabe sredstev, upravičenec izgubi pravico do pridobitve sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti.
Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo, ki je
bila podlaga za odobritev pomoči, deset let od datuma
prejema pomoči.
Občina mora voditi natančne evidence z informacijami o dodeljenih pomočeh in dokazili o izpolnjevanju
pogojev deset let od dneva zadnje dodelitve pomoči.
Mestna občina Celje
Št. 303-2-0/2017/48

Ob-1387/18

Zaprtje javnega razpisa
Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2017–2018
»E‑POSLOVANJE 2017-2018«, ki ga je Javna agencija
Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, objavila v
Uradnem listu RS, št. 47/17, dne 1. 9. 2017, se zapre
zaradi porabe sredstev. Zaradi zaprtja razpisa drugo
odpiranje ne bo izvedeno, vse prispele vloge po 2. 10.
2017 pa bodo vrnjene pošiljateljem.
SPIRIT Slovenija, javna agencija
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Razpisi delovnih mest
Ob-1336/18
Svet Javnega zavoda Knjižnica Medvode na podlagi sklepa z dne 6. 2. 2018 v skladu z Zakonom o zavodih
(Uradni list RS, št. 12/91 z dopolnili) in Odlokom o ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnica Medvode (Uradni list
RS, št. 103/08) objavlja prosto delovno mesto
direktorja
Javnega zavoda (m/ž) Knjižnica Medvode
Kandidat mora poleg splošnih pogojev, ki jih določa
zakon, izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba družboslovne ali humanistične smeri,
– pet let ustreznih delovnih izkušenj na podobnih
delih,
– strokovno poznavanje področja dela javnega zavoda,
– sposobnost za vodenje in organiziranje dela zavoda,
– izpolnjevanje pogojev o nekaznovanosti.
Kandidati za direktorja morajo predložiti:
– program dela in razvoja zavoda za obdobje petih
let,
– dokazilo o izpolnjevanju pogoja zahtevane izobrazbe (stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova,
na kateri je bila izobrazba pridobljena),
– dokazilo, da ima opravljen bibliotekarski izpit
in obvlada sistem COBISS (če bibliotekarskega izpita
nima, mora opraviti bibliotekarski izpit in pridobiti ta
znanja najkasneje v dveh letih od imenovanja, sicer mu
mandat, po sklepu sveta zavoda, preneha),
– kratek življenjepis z opisom dosedanjih delovnih
izkušenj,
– dokazilo, da ni bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti in da ni bil/a obsojen/a na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– izjavo, da zoper njega/njo ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti,
– izjavo, da kandidat/ka za namen preverjanja izpolnjevanja pogojev dovoljuje Svetu zavoda Knjižnica
Medvode vpogled v podatke iz uradnih evidenc.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo petih
let. Po poteku mandatne dobe je lahko ista oseba
ponovno imenovana za direktorja.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev
pošljite v 14 dneh od objave v Uradnem listu RS, od
16. 2. 2018 do vključno 2. 3. 2018 na naslov: Knjižnica
Medvode, Cesta komandanta Staneta 10, 1215 Medvode, z oznako: »Prijava na razpis – direktor Knjižnice Medvode – ne odpiraj!«. Rok za prijavo začne teči
z dnem objave v Uradnem listu RS.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje
v 30 dneh po opravljeni izbiri.
Svet Javnega zavoda Knjižnica Medvode
Ob-1345/18
Svet zavoda Osnovne šole Pohorskega bataljona
Oplotnica, Ul. Pohorskega bataljona 19, 2317 Oplotnica, na podlagi sklepa Sveta zavoda OŠ Pohorskega

bataljona Oplotnica št. 7 z dne 3. oktobra 2017, 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-1-269/12-24 in 47/15,
46/16 in 49/16 – popr., 25/17).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let.
Predvideni začetek dela bo 13. 11. 2018.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih
izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo Ministrstva
za pravosodje o nekaznovanosti, potrdilo okrajnega sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku) pošljite
v zaprti ovojnici do 26. 2. 2018 na naslov: Svet zavoda
OŠ Pohorskega bataljona Oplotnica, Ul. Pohorskega
bataljona 19, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja«.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja
zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi
kratek življenjepis.
Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Pohorskega
bataljona Oplotnica
Št. 014-1/2018/2

Ob-1347/18

Na podlagi sklepa št. 5, ki je bil sprejet na 2. seji
sveta šole, dne 2. 2. 2018 in 67. člena Poslovnika
o delu zavoda z dne 27. 5. 2013, Svet šole Osnovna
šola Žirovnica, Zabreznica 4, 4274 Žirovnica, razpisuje
delovno mesto
ravnatelja
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja
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, 57/12, 2/15, 47/15,
46/16 in 25/17).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene ali
organizacijske oziroma druge sposobnosti za uspešno
vodenje zavoda.
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 (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih
izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem
postopku) pošljite v 15 dneh po objavi razpisa na naslov:
Osnovna šola Žirovnica, Svet šole, Zabreznica 4, 4274
Žirovnica, z oznako “Prijava na razpis za ravnatelja”.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja
zavoda za mandatno obdobje in kratek življenjepis.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli
v zakonitem roku.
Svet šole Osnovna šola Žirovnica
Su KS 45/2018-2

Ob-1356/18

Vrhovno sodišče Republike Slovenije na podlagi prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški službi razpisuje
1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču v Slovenj Gradcu
(predvidoma za civilno pravno področje)
Razpisni pogoji:
Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje za izvolitev za sodnika, določene v 8. členu Zakona o sodniški
službi, in posebne pogoje za izvolitev na sodniško mesto na okrožnem sodišču (okrožni sodnik), določene
v 10. členu navedenega zakona.
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 ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško funkcijo,
mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti, ki na
dan objave razpisa ni starejše od šest mesecev,
– podatke o uspešnosti kandidata v času študija
prava,
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika,
če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki
Sloveniji,
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– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti, tj. da
ni bil obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, in
– pisno izjavo kandidata, da ni v kazenskem postopku, tj. da zoper njega ni bila vložena pravnomočna
obtožnica ali na podlagi obtožnega predloga razpisana
glavna obravnava zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti.
Vsak kandidat mora prijavi priložiti tudi:
– življenjepis (zaželeno v obliki Europass CV:
http://www.europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI), z opisom strokovne dejavnosti po pridobitvi strokovnega
naslova iz 4. točke prvega odstavka 8. člena Zakona
o sodniški službi z dokazili, in
– dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za izvolitev na razpisano sodniško mesto, ki jih kandidat
izkaže z izpisom obdobij zavarovanja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi
Vrhovno sodišče Republike Slovenije.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izvolitev
sodnika lahko Vrhovno sodišče Republike Slovenije pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za
sodniško funkcijo od upravljavca matičnega registra,
podatek o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Kandidat, ki prijavi priloži izpolnjen obrazec iz prvega odstavka 8. člena Meril za izbiro kandidatov za
sodniško mesto Sodnega sveta št. 4/15-13 z dne 1. 10.
2015, dokazila in podatke, ki so določeni v tem razpisu
in v obrazcu sodnega sveta, predloži v enem izvodu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski
naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Vrhovno sodišče Republike
Slovenije, Tavčarjeva 9, Ljubljana, 15 dni po objavi.
Vrhovno sodišče Republike Slovenije
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Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Druge objave
Št. 360-22/2018/2

Ob-1376/18

Ministrstvo za infrastrukturo v skladu s četrtim odstavkom 392. člena Energetskega zakona (Uradni list
RS, št. 17/14 in 81/15) objavlja
poziv
za zbiranje predlogov kandidatov
za člana sveta Agencije za energijo
S tem pozivom ministrstvo vabi kandidate za posredovanje prijave za imenovanje člana sveta Agencije
za energijo. Agencija za energijo ima sedež v Mariboru,
Strossmayerjeva 30. Svet agencije sestavlja predsednik
in pet članov; kandidat bo zaradi predčasnega prenehanja funkcije člana sveta agencije imenovan za preostanek trajanja funkcije (do 12. junija 2020).
Za člana sveta agencije se lahko prijavi oseba, ki
izpolnjuje naslednje pogoje:
– je državljan Republike Slovenije;
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih
programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje ali
raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih,
ki v skladu zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustrezajo
izobrazbi druge stopnje ustrezne smeri;
– je strokovnjak za elektrotehniška, strojnotehniška,
ekonomska ali pravna vprašanja s področja energetike;
pri čemer mora biti iz vsakega od navedenih strokovnih
področij imenovan v svet agencije vsaj en član, oziroma predsednik;
– ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje
na kazen zapora šest mesecev ali več, pa obsodba še
ni bila zbrisana;
– ni poslanec Državnega zbora Republike Slovenije, član Vlade Republike Slovenije, državni sekretar ali
član organa politične stranke;
– ne opravlja funkcije župana ali podžupana v občini.
Kandidat za člana sveta ne sme biti:
– funkcionar v državnem organu;
– javni uslužbenec v državnem organu;
– zaposlen pri izvajalcu energetskih dejavnosti;
– član organa vodenja ali organa nadzora pri izvajalcu energetskih dejavnosti.
Kandidat za člana sveta ali z njim povezana oseba
ne sme:
– imeti lastniškega deleža pri izvajalcu energetskih
dejavnosti; z lastniškim deležem v smislu te alineje so
izenačene druge pravice, na podlagi katerih ima navedena oseba pravico do udeležbe pri dobičku, glasovalne pravice ali lahko prejme plačilo od takega izvajalca
energetskih dejavnosti ali
– opravljati kakršno koli delo, storitve ali dobave
blaga za izvajalca energetskih dejavnosti, če bi to lahko
vplivalo na neodvisno odločanje predsednika ali člana
sveta v okviru njegove funkcije.
Za povezano osebo se šteje:
– zakonec predsednika ali člana sveta, njegov zunajzakonski partner ali partner v registrirani istospolni
partnerski skupnosti ali sorodnik v ravni vrsti do vključno
drugega kolena;
– pravna oseba, ki jo predsednik ali član sveta
v svetu neposredno ali posredno obvladuje na način, da
ima on ali oseba iz prejšnje alineje ali pravna oseba, ki
jo obvladuje, večinski delež v kapitalu te pravne osebe
ali večino glasovalnih pravic v organu upravljanja ali
nadzora te pravne osebe.

K vlogi mora kandidat priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo osebnega dokumenta s sliko;
– fotokopijo dokazila o pridobljeni izobrazbi;
– reference o strokovnosti;
– dokazilo, da ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje na kazen zapora šest mesecev ali več,
pa obsodba še ni bila zbrisana oziroma izjavo, da si
potrdilo organ lahko pridobi sam (potrdilo iz kazenske
evidence, evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških);
– izjavo, da ni poslanec Državnega zbora, član Vlade Republike Slovenije, državni sekretar ali član organa
politične stranke;
– izjavo, da ne opravlja funkcije župana ali podžupana v občini;
– izjavo, da za kandidata člana sveta agencije ni
podan kateri od razlogov iz drugega odstavka 393. člena EZ-1;
– izjavo, da za kandidata člana sveta agencije oziroma z njim povezana oseba iz četrtega odstavka 393. člena EZ-1, ni podan kateri od razlogov iz
tretjega odstavka 393. člena EZ-1;
– življenjepis na Europass obrazcu;
– pisno soglasje kandidata, da je kandidaturo pripravljen sprejeti.
Kandidate, ki bodo izpolnjevali pogoje, bo ministrstvo povabilo na razgovor.
Listo kandidatov bo ministrstvo poslalo Vladi Republike Slovenije, ki bo oblikovala predlog liste kandidatov
in jo posredovala Državnemu zboru Republike Slovenije. Vlada Republike Slovenije lahko sama predlaga
kandidata za člana sveta agencije.
O kandidatih bo odločal Državni zbor Republike
Slovenije v 30 dneh po prejemu predloga Vlade Republike Slovenije. Kandidate bo o izboru pisno obvestil
Državni zbor Republike Slovenije v zakonitem roku.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z dokazili v roku 15 dni od objave v Uradnem listu RS na
Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova 4, Ljubljana,
s pripisom »Za poziv za člana sveta agencije«.
Vse dodatne informacije dobite pri Vesni Gajšek,
kontakt: vesna.gajsek@gov.si ali na tel. 01/478-84-19.
V besedilu razpisa za člana sveta uporabljeni izrazi,
zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za moške in ženske.
Ministrstvo za infrastrukturo
Št. 023-3/2018-DI/1

Ob-1361/18

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana, objavlja na podlagi
33. člena Zakona o stvarnem premoženju države in lokalnih samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10,
75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 –
ZUUJFO, 76/15) in 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16)
javno zbiranje ponudb
za prodajo dveh rabljenih vozil ZZZS
1. Predmet objave
Predmet javnega zbiranja ponudb je prodaja dveh
rabljenih službenih vozil Zavoda za zdravstveno zava-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
rovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, Ljubljana (v
nadaljevanju: prodajalec).
Podatki o vozilih, ki sta predmet prodaje, so navedeni v Prilogi 1. Obe vozili sta v voznem stanju in se
prodajata posamično. Ponudnik lahko v ponudbi ponudi
kupnino za eno ali obe vozili.
2. Razpisna dokumentacija
Zainteresirani ponudnik lahko obrazce, na katerih
bo podal ponudbo, brezplačno pridobi do roka za oddajo
ponudb v poslovnem času prodajalca, in sicer:
– osebno v tiskani obliki na naslovu sedeža prodajalca: Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana, glavna
pisarna (soba št. 51 / pritličje) ali
– po elektronski pošti v e-obliki tako, da to sporoči prodajalcu na e-naslov: vojko.breznik@zzzs.si in
v vednost jurij.ahacic@zzzs.si.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja rabljenih vozil bo
izvedena na podlagi kupoprodajne pogodbe. Na vozilih,
ki sta predmet prodaje, ne obstoji predkupna pravica.
Obe vozili se prodajata po načelu »videno-kupljeno« in
sta v voznem stanju.
4. Ogled vozil: ogled vozil je mogoč le po predhodni
najavi po telefonu ali elektronski pošti kontaktni osebi
prodajalca. Kontaktna oseba za ogled vozil in ostale
informacije za posamično vozilo je navedena v Prilogi 1
te objave.
5. Rok za oddajo ponudb
Rok za oddajo ponudb je torek, 6. 3. 2018, do
10. ure.
Ponudnik lahko predloži ponudbo:
– po pošti na naslov prodajalca: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1000
Ljubljana, ali
– osebno na naslovu prodajalca, pritličje, glavna
pisarna, soba 51.
Ponudnik mora predložiti ponudbo v zaprti ovojnici,
na kateri mora biti navedeno:
– naziv in naslov prodajalca,
– oznaka: »Ne odpiraj – Ponudba – Prodaja vozil
2018«,
– naziv oziroma ime in naslov ponudnika.
Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo do navedenega datuma in ure prispele na naslov prodajalca.
Ponudbe morajo biti veljavne najmanj 30 dni od datuma
objave postopka javnega zbiranja ponudb v Uradnem
listu Republike Slovenije.
6. Vsebina ponudbe
Ponudnik mora v ponudbi predložiti naslednjo ponudbeno dokumentacijo:
– obrazec Podatki o ponudniku (Obrazec 1)
Izpolnjen in podpisan s strani ponudnika.
– obrazec Ponudba (Obrazec 2)
Izpolnjen in podpisan s strani ponudnika.
– obrazec Izjava o sprejemanju pogojev javnega
zbiranja ponudb (Obrazec 3)
Izpolnjen in podpisan s strani ponudnika.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj navedene sestavine. Nepravočasne in nepopolne
ponudbe bodo izločene.
Vsak ponudnik lahko odda le eno ponudbo. Ponudbo ponudnik lahko odda za eno ali obe vozili.
Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo
in predložitvijo ponudbe.
7. Javno odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo v torek, 6. 3. 2018, ob
11. uri, na sedežu prodajalca: Zavod za zdravstveno
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zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljub
ljana, sejna soba 231/II (III. nadstropje).
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom javnega odpiranja ponudb prodajalcu izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju, podpisana
s strani zakonitega zastopnika ponudnika. Pooblastila ne
potrebujejo predstavniki ponudnikov, katerih pravica zastopanja ponudnika je razvidna iz javno dostopnih registrov.
8. Višina kupnine in merilo za izbor
Ponudnik v obrazcu Ponudba (Obrazec 2), ki je sestavni del ponudbe, navede ponudbeno višino kupnine
v evrih z vključenim DDV za posamezno vozilo.
Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake ali višje od izhodiščne
vrednosti vozil, ki so navedene v Prilogi 1.
Merilo za izbor kupca je ponujena kupnina v evrih
z vključenim DDV. Posamezno vozilo bo prodano kupcu, ki bo ponudil enako ali višjo kupnino od izhodiščne
vrednosti v Prilogi 1 in ki bo najvišja izmed ponujenih
kupnin za to vozilo. V primeru, da dva ali več ponudnikov
ponudijo enako najvišjo kupnino, se bo vozilo prodalo
kupcu, ki bo izmed ponudnikov v dodatnih pogajanjih
ponudil najvišjo kupnino.
V skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ponudbe pod
izhodiščno ceno ne bodo upoštevane. Prodajalec si
pridržuje pravico, da vozila ne proda, če najvišja ponujena kupnina ne doseže izhodiščne vrednosti ter ponovi
postopek odprodaje.
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika
obveščeni najkasneje v 8 dneh od odpiranja ponudb.
9. Sklepanje kupoprodajne pogodbe
Z izbranim ponudnikom se bo sklenila kupoprodajna pogodba najkasneje v roku 15 dni od prejema obvestila o opravljeni izbiri.
V kolikor izbrani ponudnik ne sklene kupoprodajne
pogodbe in ne poravna celotno kupnino v predpisanem
roku, se šteje, da je od nakupa odstopil.
10. Način in rok plačila kupnine
Kupec poravna celotno kupnino v enkratnem znesku na podlagi izstavljenega računa prodajalca, in sicer
v roku največ 8 dni od izstavitve računa na transakcijski
račun Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
št. SI56 0110 0603 0274 014, odprt pri Banki Slovenije.
Sklic bo naveden na izstavljenem računu. V primeru, da
je kupec proračunski porabnik, je rok plačila 30 dni od
izstavitve računa.
Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.
Izročitev vozila in prenos lastninske pravice na kupca se izvrši po predložitvi dokazila o plačilu celotne
kupnine in vračilu podpisanega izvoda kupoprodajne
pogodbe s strani kupca.
Vse morebitne stroške in takse v zvezi s prenosom
lastništva nosi kupec.
Kupec je dolžan odpeljati vozilo najkasneje v treh
dneh po celotnem plačilu kupnine.
11. Ustavitev postopka: prodajalec lahko postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi. Obveznost prodajalca, da sklene kupoprodajno pogodbo
z najugodnejšim ponudnikom, je izključena.
12. Odgovorna in kontaktna oseba za izvedbo postopka: vsa dodatna pojasnila in ostale informacije v zvezi s postopkom prodaje daje Jure Ahačič, 01/30-77-503,
041/722-608, jurij.ahacic@zzzs.si.
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
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stanislava.skratek@zzzs.si

Kontaktna oseba za ogled vozila

*Opomba: V ceni za vozilo Renault Megane 1.5 dCi, reg. št. LJ 19-6CP so vključene tudi letne pnevmatike (4 kos) Goodyear 195/65R 15T EFFIGRIP.

LJ 19-6CP

Renault Megane
1.5 dCi

1*

Registrska
številka

Št.

Znamka in model
vozila
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Št. 478-37/2015

Ob-1323/18

Občina Logatec, Tržaška cesta 50A, Logatec, objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14
– ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) in Načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Logatec
za leto 2017, ki je priloga Odloka o proračunu Občine
Logatec za leto 2017 (Logaške novice, št. 12/16)
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja: Občina Logatec, Tržaška cesta 50A, Logatec, matična številka: 5874661000, davčna številka: SI55512844.
2. Predmet prodaje so nezazidana komunalno
opremljena stavbna zemljišča namenjena poslovni
gradnji v IOC Logatec:
– parc. št. 375/536 v izmeri približno 1500 m2,
– parc. št. 375/487 v izmeri približno 3000 m2, obe
k.o. 2017 – Dol. Logatec.
Zemljišča se prodajajo neporavnana, s komunalno opremo, ki vključuje: kanalizacijo, vodo, javno razsvetljavo, elektriko 3x35 A in asfaltno cesto. Predmetni
zemljišči se nahajata pod daljnovodom, zato je zazidljivo
z omejitvami – varovalni pasovi. Parceli je možno deliti
in se prodajati po delih – velikost zemljišča bo določena
na podlagi želje ponudnikov.
Izklicna cena za komunalno opremljeno neporavnano zemljišče je 30,00 EUR za m2 oziroma 36,60 EUR
za m2 z vključenim 22 % DDV.
3. Pogoji prodaje:
a) nakup po načelu »videno-kupljeno«, kasnejših
reklamacij ne bomo upoštevali;
b) posamezne nepremičnine bodo prodane najboljšemu ponudniku;
c) izbrani ponudnik bo sklenil prodajno pogodbo
najkasneje v petnajstih dneh po končani izbiri najugodnejšega ponudnika. V nasprotnem primeru se bo štelo,
da je od nakupa odstopil in ima prodajalka pravico zadržati vplačano varščino;
d) po plačilu celotne kupnine se bo kupcu nepremičnine izročila original overjena pogodba, da bo lahko
vpisal lastninsko pravico nad kupljeno nepremičnino
v zemljiško knjigo;
e) rok plačila kupnine je 8 dni po podpisu pogodbe
ali obročno z zavarovanjem z bančno garancijo na prvi
poziv;
f) plačilo kupnine v zgoraj navedenem roku je bistvena sestavina pogodbe;
g) kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati
še strošek vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in
v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.
4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja
ponudb:
a) na razpisu lahko sodelujejo pravne in fizične
osebe, ki plačajo varščino v višini 10 % od izklicne cene
na podračun št. 01264–0100001228, odprt pri Upravi za
javna plačila Republike Slovenije. Najboljšemu ponudniku bo varščina brezobrestno všteta v kupnino. Ostalim
ponudnikom bo varščina brezobrestno vrnjena v roku
30 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika;
b) zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– ime, priimek oziroma firmo kupca, točen naslov
oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno
številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov
banke za vračilo varščine in navedbo nepremičnine, na
katero se ponudba nanaša;
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– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene
izhodiščne cene nepremičnine;
– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta (za
fizično osebo);
– izpisek iz sodnega oziroma drugega registra za
pravno osebo, ki ne sme biti starejši od treh mesecev
(za pravno osebo);
– izjavo o sprejemu pogojev javne ponudbe;
– dokazilo o plačani varščini;
c) ponudniki morajo popolno ponudbo oddati ali
poslati s priporočeno pošiljko s povratnico do vključno
28. 2. 2018 do 10. ure, na naslov: Občina Logatec,
Tržaška cesta 50A, Logatec, s pripisom »Javni razpis
nepremičnine – ne odpiraj!«.
5. Dodatne informacije lahko dobite pri Občinskem
uradu Občine Logatec, Tržaška cesta 50A, Logatec ali
na tel. 01/7590-618.
6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika:
a) javno odpiranje ponudb bo 28. 2. 2018 ob 11. uri,
v sejni sobi Občine Logatec, Tržaška cesta 50A, Logatec;
b) v primeru, da bo prispelo več najugodnejših
ponudb, bo pristojna komisija ponudnike, ki so ponudili
enako visoko kupnino, v roku 10 delovnih dni pozvala
k dopolnitvi ponudbe in z njimi opravila pogajanja;
c) ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni
po preteku roka za javno zbiranje ponudb;
d) obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. Župan
oziroma imenovana Komisija s soglasjem župana lahko
ustavita začeti postopek razpolaganja do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.
Občina Logatec
Št. 11-4-606/2018

Ob-1367/18

Komunala Izola d.o.o. – Komunala Isola s.r.l., Industrijska cesta 8, 6310 Izola, ki jo zastopa direktor
Denis Bele (v nadaljevanju: Komunala Izola), na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10,
75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15
– ZUUJFO in 76/15), Uredbe o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16), Pravilnika
o oddajanju nepremičnega premoženja v najem (Uradne
objave 24/09, 13/11 in 4/12) in Odloka o občinskem pristanišču (Uradne objave 24/15), razpisuje
javno zbiranje ponudb
za oddajo nepremičnin v lasti Občine Izola
I. Predmet oddaje
Predmet oddaje so naslednje nepremičnine, ki se
oddajajo kot celota:
– prodajni kiosk z nadstrešnico velikosti 14,00 m2,
z napravami na pomolu v mandraču, ki stoji na parceli
št. 1109 k.o. Izola in del parcele št. 1108 k.o. Izola v izmeri 40,00 m2, ki je potrebna za normalno rabo kioska
in naprav,
– urejena javna površina na parceli št. 1104
k.o. Izola na Velikem trgu v izmeri 70,00 m2, v kateri so
vkopani trije podzemni rezervoarji št. 3001, 3002, 3003
(dvoplaščni jekleni, volumna 20 m3).
Izhodiščna cena mesečne najemnine je
851,60 EUR, ki se povišuje v skladu z indeksom rasti
cen življenjskih potrebščin, objavljenim v Uradnem listu
Republike Slovenije, ne da bi bilo potrebno sklepati
anekse k najemni pogodbi. Povišanje najemnine se
opravi enkrat letno, praviloma v mesecu marcu.
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Nepremičnine, ki so predmet najema, se bodo uporabljale pretežno za bencinski servis (BS), namenjen
točenju goriva plovilom in oskrbo z blagom dodatne
ponudbe.
Izbrani ponudnik bo dolžan za vzpostavitev delovanja BS zagotoviti naslednjo opremo:
– točilne avtomate za tekoča goriva NMB 95,
NMB 100 in Eurodiesel,
– merilni sistem z elektro instalacijo.
Izbrani ponudnik bo moral seliti dejavnost na novo
lokacijo bencinskega servisa na carinskem pomolu
v Izoli, v kolikor bo med trajanjem najemne pogodbe,
sprejet in potrjen nov OPPN za to območje.
Izbrani ponudnik bo moral pri svojem poslovanju
upoštevati Odlok o občinskem pristanišču Izola (Uradne
objave 24/15) in s tem povezane dajatve (uporaba
obale).
Nepremičnine, ki so predmet oddaje, se oddajo
v najem za določen čas, in sicer za 5 let.
II. Pogoji prijave
1. Na javni razpis se lahko prijavijo vse pravne in
fizične osebe – samostojni podjetniki, ki imajo svoj sedež v Republiki Sloveniji ali drugi državi članici EU in
EGP. Fizična oseba, ki še ni registrirana kot samostojni
podjetnik posameznik, mora ob prijavi na razpis zagotoviti, da bo izvajala dejavnost kot samostojni podjetnik
posameznik oziroma podati izjavo, da bo kot izbrani
ponudnik po prejemu sklepa o izbiri, v roku 15 dni, registriral ustrezno dejavnost.
2. Pravne in fizične osebe – samostojni podjetniki,
ki imajo svoj sedež v drugi državi članici EU in EGP in
ne morejo pridobiti takih listin, kot javni razpis zahteva
od pravnih in fizičnih oseb – samostojnih podjetnikov,
ki imajo sedež v Republiki Sloveniji, lahko predložijo
listine od pristojnih organov in institucij v okviru pravne
ureditve, ki po vsebini in namenu nadomeščajo listine,
ki jih javni razpis zahteva od pravnih in fizičnih oseb
– samostojnih podjetnikov, ki imajo sedež v Republiki
Sloveniji.
Prijava na javni razpis mora vsebovati naslednje
podatke in dokazila:
– izpolnjen obrazec Prijava z jasnim opisom ponudbe;
– fotokopijo odločbe o vpisu v register oziroma izpisek iz sodnega registra, obrtno dovoljenje oziroma
priglasitveni list (oziroma izpisek iz drugega registra), ki
ni starejši od 8 dni glede na datum oddaje ponudbe; za
fizične osebe pa fotokopijo osebnega dokumenta;
– izjavo o poravnanih vseh obveznostih do Komunale Izola d.o.o. in Občine Izola (Komunala Izola
d.o.o. bo verodostojnost izjave preverila v Finančno
računovodski službi Komunale Izola d.o.o. ter Službi za
računovodstvo in finance Občine Izola neposredno pred
sklenitvijo najemne pogodbe);
– potrdilo Finančne uprave Republike Slovenije
o plačanih davkih in prispevkih, ki ni starejše od 8 dni
glede na dan oddaje ponudbe;
– izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev;
– dokazilo o vplačani varščini;
– dokazilo o finančni sposobnosti:
– za pravne osebe BON 1 (ali BON 1/P) s podatki
in kazalniki za leto 2016;
– za samostojne podjetnike posameznike:
BON 1/SP s podatki in kazalniki za leto 2016.
3. Ponudniki morajo izpolniti vse pogoje, določene
v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.
Izbrani ponudnik si mora pred začetkom obratovanja BS zagotoviti vsa potrebna dovoljenja in izpolnjevati
pogoje za zakonito obratovanje.
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III. Pogoji najema
Izhodiščna cena v razpisnem postopku je določena
na podlagi cenitve sodnega cenilca in izvedenca gradbene stroke, skladno z določili Uredbe in Pravilnika.
Ponudnik mora v odprtem razpisnem roku vplačati
varščino v višini 3 izklicih mesečnih najemnine na naslov:
Komunala Izola d.o.o., TRR SI56 1010 0002 9080 595,
s pripisom »vplačilo varščine« in nepremičnino na katero
se varščina nanaša, sklic 00 55000. Vplačana varščina
se bo pri izbranem ponudniku – najemniku koristila za
plačilo morebitnih neplačanih obratovalnih in drugih stroškov ali najemnin, ostalim pa bo vrnjena v 30 dneh po
opravljeni izbiri. V primeru, da izbrani najemnik odstopi
od najema ali v določenem roku ne podpiše najemne pogodbe, varščina zapade v korist Komunale Izola. V kolikor so ob prenehanju najemnega razmerja poravnane
vse najemnine, obratovalni in drugi stroški, se vplačana
varščina najemniku vrne.
Najemnina za najete nepremičnine se poravna
v roku 15 dni po prejemu mesečnega računa s strani
Komunale Izola d.o.o. Plačilo najemnine v določenem
roku je bistvena sestavina najemne pogodbe. V kolikor
najemnik ne poravna najemnine v določenem roku, se
šteje pogodba za razdrto.
Najemnika bremenijo vsi stroški pridobivanja
ustreznih dovoljenj za obratovanje in poslovanje ter
vse davčne dajatve. Vsi stroški obratovanja, pristojbine,
koncesnine ter druge dajatve, potrebne za opravljanje
dejavnosti, so breme najemnika. Zavarovalne police,
ki jih sklepa najemnik, morajo biti vinkulirane v korist
Občine Izola.
IV. Merila za ocenitev ponudb: Komunala Izola d.o.o. bo izbrala ponudbo tistega ponudnika, ki bo ob
upoštevanju vseh pogojev, ponudil najvišjo mesečno
najemnino za najem nepremičnin. V primeru več najugodnejših ponudnikov se bodo z njimi opravila pogajanja.
V. Navodila za pripravo prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno
na obrazcih, ki so sestavni del tega razpisa. Prijava
mora vsebovati izpolnjen obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki in dokazili.
Prijave pod izhodiščno mesečno najemnino, nepopolne prijave in prijave ponudnikov, ki imajo do Komunale Izola d.o.o. oziroma Občine Izola neporavnane
obveznosti, ne bodo upoštevane. Ponudbe morajo biti
veljavne do vključno 60 dni od dneva zaključka razpisnega roka.
VI. Rok in način predložitve prijav
Prijavitelji morajo prijavo oddati bodisi po pošti kot
priporočeno pošiljko najpozneje do 19. 3. 2018, (datum
poštnega žiga) na naslov Komunala Izola d.o.o., Industrijska cesta 8, 6310 Izola ali pa jo osebno dostaviti
v tajništvo Komunale Izola d.o.o., Industrijska cesta 8,
6310 Izola. Ponudbe morajo biti v zaprti ovojnici z oznako »javni razpis – ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovitka
mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja.
Nepravočasne in nepravilno označene prijave bodo
izločene in po končanem postopku odpiranja prijav neodprte vrnjene prijavitelju.
VII. Datum odpiranja in vsebina prijav
Odpiranje ponudb bo javno. Prispele prijave bo
obravnavala Komisija, imenovana s strani direktorja
podjetja Komunala Izola d.o.o.
Javno odpiranje ponudb se bo opravilo dne 21. 3.
2018, od 12. ure dalje, v sejni sobi Komunale Izola d.o.o., na naslovu Industrijska cesta 8, 6310 Izola. Ponudbe se bodo odpirale in obravnavale po vrstnem redu,
po katerem so bile predložene. Na odpiranju ponudb
bo Komisija prebrala ponujene mesečne najemnine za
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najem nepremičnin, ter ugotavljala popolnost ponudb,
glede na zahtevana dokazila. Nepravočasnih in nepopolnih ponudb komisija ne bo upoštevala.
VIII. Izid razpisa
Komunala Izola d.o.o. izda sklep o izbiri/neizbiri najemnikov, ki ga vroči vsem ponudnikom. Ponudniki bodo
s sklepom o izbiri/neizbiri obveščeni najkasneje v roku
deset delovnih dni.
Z izbranim ponudnikom bo sklenjena najemna pogodba najpozneje v 5 dneh po opravljeni izbiri oziroma
po pravnomočnosti sklepa o izbiri. Če izbrani ponudnik
ne sklene pogodbe v navedenem roku, lahko Komunala
Izola d.o.o. sklene pogodbo z naslednjim najugodnejšim
ponudnikom.
Najemna pogodba bo sklenjena v obliki notarskega zapisa, za določen čas 5 let, od sklenitve pogodbe.
Stroške notarskega zapisa plača najemnik.
IX. Drugi pogoji javnega razpisa
Komunala Izola d.o.o. si pridržuje pravico, da, ne
glede na ostala določila javnega razpisa, brez katerih
koli posledic zase in/ali za kogarkoli:
– kadarkoli lahko ustavi postopek oddaje nepremičnin in sklenitev pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrne varščina,
– kot najugodnejšega ponudnika po Javnem razpisu ne izbere nobenega od ponudnikov,
– po prejemu ponudb z izbranimi ponudniki izvede
dodatna pogajanja.
O neuspelem javnem zbiranju ponudb se obvesti
ponudnike v osmih delovnih dneh od odpiranja prispelih
ponudb.
X. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je od dneva objave do
izteka roka za oddajo prijav dosegljiva na spletni strani
Komunale Izola d.o.o. Zainteresirani ponudniki jo lahko
v času uradnih ur dvignejo tudi na Komunali Izola d.o.o.,
Industrijska cesta 8, 6310 Izola.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani v času uradnih ur po tel. 05/66-34-933, Rado
Gomezelj.
Komunala Izola d.o.o. – Komunala Isola s.r.l.
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Št. 2153-15/2010/41(1324-03)

Ob-1335/18

V register političnih strank se pri politični stranki
Združena levica-Demokratična stranka dela, s kratico
imena ZL-DSD in s sedežem v Ljubljani, Linhartova
cesta 13, ter z matično številko: 4023790000, vpiše
sprememba naslova sedeža stranke v: Ljubljana, Einspielerjeva ulica 6.
Št. 2153-29/2006/19(1324-03)

Ob-1342/18

V register političnih strank se pri politični stranki
Nova Slovenija – krščanski demokrati, s skrajšanim
imenom Nova Slovenija, s kratico imena NSi in s sedežem v Ljubljani, Dvorakova ulica 11a, ter z matično številko 1029738000, vpiše sprememba zastopnika
stranke.
Kot novi zastopnik stranke se vpiše Matej Tonin,
roj. 30. 7. 1983, državljan Republike Slovenije, s stalnim
prebivališčem: Zgornji Tuhinj 39b, Zgornji Tuhinj.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

9 / 16. 2. 2018 /

Stran

Objave po Zakonu o medijih
Ob-1350/18

Ob-1360/18

Izdajatelj: Dnevnik, družba medijskih vsebin, d.d., Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana.
Ime medijev: Dnevnik, Nedeljski dnevnik, Dnevnik
Online, Moj dom, Nika, Razvedrilo, Razvedrilo za mlade,
Mini razvedrilo, Modro Razvedrilo, Humor v sliki – tematske slikovne križanke, Maksi razvedrilo, Posebna izdaja
Razvedrila – Letni časi, Posebne izdaje Razvedrila, Tematske slikovne križanke.
Ime, priimek in stalno prebivališče fizične osebe oziroma firma in sedež pravne osebe, ki ima v premoženju
izdajatelja najmanj pet odstotni delež kapitala ali najmanj
pet odstotni delež upravljalskih oziroma glasovalnih pravic:
– DZS, d.d., Dalmatinova 2, Ljubljana – 35,11 %,
– Styria Media International GmbH, Gadollaplatz 1,
Graz, Avstrija – 25,74 %,
– DZS Investicije, d.o.o., Dalmatinova 2, Ljubljana –
15,94 %,
– Delo Prodaja, d.d., Dunajska 5, Ljubljana – 10,35 %.
Imena članov uprave izdajatelja: predsednik uprave
Bojan Petan.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: mag. Robert Krajnik, Ada de Costa Petan, dr. Klaus Schweighofer, Rok
Gorjup, Vesna Vaupotič, Vanja Mekinc.

Izdajatelj: NET TV d.o.o.
Naslov: Dunajska cesta 270, 1000 Ljubljana.
Medij: NET TV, NET XXL.
Zvrst medija: televizijski program.
Ime, priimek in stalno prebivališče fizične osebe
oziroma firma in sedež pravne osebe, ki ima v premoženju izdajatelja najmanj 5 % delež kapitala ali
najmanj 5 % delež upravljalskih oziroma glasovnih
pravic:
– Jakob Stramšak, Osterčeva 13, 2000 Maribor
– Sivent, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 270, Ljub
ljana
– Showtec d.o.o., Mlinska ulica 22, 2000 Maribor.
Ime in priimek odgovorne osebe – direktorja: Bojana Vinkovič.
Ime in priimek članov nadzornega sveta družbe:
družba nima nadzornega sveta.

Ob-1358/18
Ime medija: Vzajemna.
Izdajatelj: Bistra, založništvo in storitve d.o.o., Ljub
ljana, Parmova 37.
Lastniki z najmanj 5 % kapitala: Bojan Korsika
(30,92 %), Jasna Slapničar Korsika (69,08 %).
Uprava izdajatelja: Bojan Korsika.

Ob-1366/18
Izdajatelj medijev Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub
ljana, skladno s prvim odstavkom 64. člena Zakona
o medijih objavlja:
– podatke oseb, ki imajo v njenem premoženju najmanj 5-odstotni delež kapitala ali najmanj 5-odstotni
delež upravljalskih oziroma glasovalnih pravic: Tomaž
Drozg, Tisnikarjeva ulica 10, 1000 Ljubljana,
– imena članov uprave oziroma organa upravljanja
in nadzornega organa izdajatelja: predsednik uprave
Tomaž Drozg.
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Objave sodišč

Oklici o začasnih zastopnikih
in skrbnikih
VL 122303/2017

Os-1229/18

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek
za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Terca d.o.o., Šentrupert 124, Šentrupert, ki ga zastopa zak.
zast. Ksenija Radminič Virant, proti dolžniku Mihi Kuhar,
Einspielerjeva ulica 6, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast.
odv. Drago Đuragić, Tavčarjeva 10, Ljubljana – dostava,
zaradi izterjave 316,86 EUR, sklenilo:
Dolžniku Mihi Kuhar, Einspielerjeva ulica 6, Ljub
ljana, 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 začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv. Drago
Đuragić, Tavčarjeva 10, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal 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 25. 1. 2018

Oklici dedičem in neznanim upnikom
D 130/2017

Os-1010/18

Pri tukajšnjem sodišču vodimo zapuščinski postopek po dne 22. 6. 2017 umrlem Dušanu Gregoriču iz
Ajdovščine, od Karola, roj. 9. 7. 1951, iz Ajdovščine,
Bevkova ulica 3.
Ker so se dediči prvega in drugega dednega reda
dedovanju odpovedali, pridejo v poštev kot zakoniti dediči po zapustniku dediči v III. dednem redu (tete, strici
in njihovi potomci), zato sodišče poziva vse, ki mislijo,
da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo naslovnemu sodišču v roku enega leta od objave tega oklica
v Uradnem listu RS in na oglasni deski tega sodišča.
Po preteku tega roka bo sodišče nadaljevalo zapuščinsko obravnavo in odločilo na podlagi podatkov,
s katerimi bo razpolagalo.
Sodišče je ta oklic izdalo na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 22. 12. 2017
D 20/2016

Os-3711/17

V zapuščinski zadevi po pokojni Theresi Fortuna
Stefan, rojena 28. 10. 1916, državljanka Republike Slovenije, umrla 26. 2. 2004, nazadnje stanujoča 13410
Bridge Path Lane, Houston, 77041 Texas, ZDA.
Zapustničino premoženje obsega:
– 1/24 ID znak: parcela: 1943 1478/2,
– 6/144 ID znak: parcela: 1959 2410/2,

– 1/24 ID znak: parcela: 1943 1478/4,
– 1/24 ID znak: parcela: 1943 1478/3,
– 11/9126 ID znak: parcela: 1959 1116/22.
Zapustničine dosedaj znane obveznosti niso znane.
Neznane upnike sodišče opozarja, 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 pojasnjuje, da lahko upniki pri zapuščinskem sodišču pridobijo podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustnikovih obveznostih.
Sodišče poziva upnike, da 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 tega zakona.
Če postane zapuščina lastnina Republike Slovenije
na podlagi 9. člena tega zakona, Republika Slovenija ne
odgovarja za zapustnikove dolgove.
Preden zapuščinsko sodišče izda sklep po 219. členu tega zakona, objavi oklic neznanim upnikom ter obvesti Republiko Slovenijo in znane upnike o zapuščini
brez dedičev, zato sodišče objavlja ta oklic.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 20. 12. 2017
D 177/2016

Os-3712/17

V zapuščinski zadevi po pokojnem Milku Krapež,
rojen 21. 9. 1963, državljan Republike Slovenije, razvezan, umrl 1. 5. 2016, nazadnje stanujočem Miklošičeva
ulica 19, Domžale.
Zapustnikovo premoženje obsega:
– življenjsko zavarovanje NLB Vita po zavarovalni polici št. L0305136, zavarovalna vsota za smrt
2.000,00 EUR in postopno varčevanje NLB v znesku
120,00 EUR.
Zapustnikove dosedaj znane obveznosti so:
– NLB d.d. v znesku 2.013,36 EUR,
– RTV v znesku 207,44 EUR,
– Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad
RS v neugotovljenem znesku.
Neznane upnike sodišče opozarja, 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 pojasnjuje, da lahko upniki pri zapuščinskem sodišču pridobijo podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustnikovih obveznostih.
Sodišče poziva upnike, da 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 tega zakona.
Če postane zapuščina lastnina Republike Slovenije
na podlagi 9. člena tega zakona, Republika Slovenija ne
odgovarja za zapustnikove dolgove.
Preden zapuščinsko sodišče izda sklep po 219. členu tega zakona, objavi oklic neznanim upnikom ter obvesti Republiko Slovenijo in znane upnike o zapuščini
brez dedičev, zato sodišče objavlja ta oklic.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 20. 12. 2017
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DD 246/2016

Os-1007/18

Pred naslovnim sodiščem je v teku zapuščinski
postopek po pok. Mihaelu Erjavšku, roj. 14. 9. 1900,
nazadnje stanujočem Županje Njive 9, Stahovica in
umrlem 12. 12. 1950, za premoženje, ki mu je bilo vrnjeno v postopku denacionalizacije kot članu Agrarne
skupnosti Pašna skupnost Mala Planina.
Sodišče ne razpolaga s popolnimi podatki o njegovih dedičih.
Po podatkih sodišča je imel zapustnik brate Franceta Erjavška, Antona Erjavška in Janeza Erjavška ter
sestro Frančiško Erjavšek, ki so glede na potek časa
verjetno vsi pokojni, sodišče pa ne razpolaga s podatki
o njihovih dedičih.
Glede na to sodišče poziva zgoraj navedene osebe
oziroma dediče teh oseb in tudi druge osebe, ki mislijo,
da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo sodišču
v enem letu od objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 28. 12. 2017
D 136/2017

Os-1008/18

Pri Okrajnem sodišču v Kamniku je v teku zapuščinski postopek pod opr. št. D 136/2017 po pok. Mihaelu
Železniku, roj. 28. 9. 1876, nazadnje stanujočem Češnjice v Tuhinju 9, Laze v Tuhinju in umrlem 31. 12. 1916,
za premoženje Agrarne skupnosti Češnjice.
Po zapustniku doslej še ni bilo uvedenega zapuščinskega postopka in po podatkih sodišča bi kot zakoniti dediči prišli v poštev dediči 1. dednega reda, in sicer
sinovi in hčere zapustnika oziroma če so pokojni, njihovi
dediči (vnuki in vnukinje oziroma njihovi dediči). Po podatkih sodišča naj bi imel zapustnik hčere Marijo Drolc,
katere dediči so sodišču poznani ter še hčeri Franco in
Metko, katerih dediči pa sodišču niso znani.
Glede na to sodišče poziva zgoraj navedene osebe
oziroma dediče teh oseb in tudi druge osebe, ki mislijo,
da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo sodišču
v enem letu od objave tega oklica.
Po poteku enoletnega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 28. 12. 2017

Št.

Os-3430/17

Pok. Ivan Olenik, sin Valentina, od Matije, z zadnjim
znanim bivališčem Podpeč 47, Črni Kal, ki je bil razglašen za mrtvega in določenim datumom smrti dne 25. 10.
1976, ni zapustil oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Neznanim dedičem je bil postavljen skrbnik Anton Medved, Šared 28h, Izola.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 9. 11. 2017
D 382/2017

Os-1057/18

Ivan Janeš, pok. Matije, iz Kopra, Kampel 8a, je dne
16. 7. 2017 umrl in ni zapustil oporoke.

Stran

Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj
se priglasijo sodišču ali skrbniku v enem letu od objave
tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Dedinji neznanega bivališča je bil postavljen skrbnik
Anton Medved, Šared 28h, Izola.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 8. 1. 2018
D 35/2017

Os-1209/18

Pri Okrajnem sodišču v Lenartu je v teku zapuščinski postopek po pokojnem Gregorju Kaučiču, rojenem
dne 21. 11. 1928, nazadnje stanujočem Cogetinci 63,
Cerkvenjak, umrlem dne 27. 12. 1932.
Zapustnik je bil samski in ni zapustil otrok, njegovi
starši so že pokojni. Zapustnik je imel pet bratov in sester, med drugim tudi sestro Frideriko Kaučič oziroma
Angelo Kaučič. Zapustnik oporoke ni naredil, zato je nastopilo zakonito dedovanje. Glede na navedeno pridejo
v poštev dediči drugega dednega reda.
Glede dedinje Friderike Kaučič (rojene dne 3. 6.
1931), sodišče razpolaga le s podatkom (pridobljenim
s strani sodedičev), da bi naj nazadnje prebivala v Franciji, in sicer pod imenom Hedvika – Friderika Tomasik, na
naslovu Gagesoplaine 55, Gvergan, Francija. Vročitev
pisanja na navedeni naslov ni bila možna, saj le-ta ne
obstaja. Sodišče je pridobilo tudi podatek, da bi naj bilo
pravo ime dedinje Angela Kaučič in ne Friderika oziroma
Hedvika (oseba s takšnim imenom je sicer rojena dne
8. 3. 1914). Sodišče navedene dedinje pod nobenim
imenom in rojstnim datumom v Centralnem registru prebivalstva ni našlo.
Ker ni znano prebivališče navedene dedinje, sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju s tem
oklicem poziva dedinjo Frideriko Kaučič oziroma Angelo
Kaučič in njene potomce, kateri imajo pravico do dediščine po pokojnem Gregorju Kaučiču, da se priglasijo
Okrajnemu sodišču v Lenartu, v enem letu od objave
tega oklica na sodni deski sodišča.
Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Lenartu
dne 23. 1. 2018
I D 1181/2015

D 221/2016
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Os-3484/17

V zapuščinski zadevi po pok. Bojanu Planteu, roj.
1. 3. 1951, drž. RS, razvezanem, umrl 17. 5. 2015,
stan. Ulica Gorkega 10, Maribor, gre za zapuščino brez
dedičev.
Sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju (ZD) morebitne upnike obvešča, da lahko pri naslovnem sodišču pridobijo podatke
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih
obveznostih ter v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena ZD.
Po teh določbah lahko upnik zahteva, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine
brez dedičev, če v šestih mesecih po prejemu obvestila
o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih mesecih
od dneva objave oklica, če gre za neznanega upnika: (1) prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in
(2) vloži predlog za začetek postopka stečaja zapuščine

501

Stran

502 /

Št.

9 / 16. 2. 2018

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

brez dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti
potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine
brez dedičev.
Če v danem roku nihče od upnikov ne bo pričel stečaja zapuščine brez dedičev, bo premoženje, ki je predmet dedovanja postalo last Republike Slovenije, ki na
podlagi 142.a člena ZD ne odgovarja za zapustnikove
dolgove.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 13. 11. 2017
II D 1092/2015

Os-3697/17

V zapuščinski zadevi po pok. Vladimirju Regoršek,
rojenem 28. 9. 1937, umrlem 20. 5. 2015, drž. RS, nazadnje stanujočem Borova vas 27, Maribor, gre za zapuščino brez dedičev.
Sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju (ZD) morebitne upnike obvešča, da lahko pri naslovnem sodišču pridobijo podatke
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih
obveznostih ter v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena ZD.
Po teh določbah lahko upnik zahteva, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine
brez dedičev, če v šestih mesecih po prejemu obvestila
o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih mesecih
od dneva objave oklica, če gre za neznanega upnika: (1) prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in
(2) vloži predlog za začetek postopka stečaja zapuščine
brez dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti
potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine
brez dedičev.
Če v danem roku nihče od upnikov ne bo pričel stečaja zapuščine brez dedičev, bo premoženje, ki je predmet dedovanja, postalo last Republike Slovenije, ki na
podlagi 142.a člena ZD ne odgovarja za zapustnikove
dolgove.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 7. 12. 2017
D 218/2015

Os-2208/16

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek po dne 28. 5. 2015 umrlem Grm Janezu, roje-

nem dne 28. 10. 1943, nazadnje stanujočem Triglavska
cesta 33a, Bohinjska Bistrica.
Sodišču niso znani podatki o zakonitem dediču zapustnika, in sicer njegovem sinu Robertu, neznanega priimka in naslova, da bi ga povabilo na narok oziroma pozvalo, da poda dedno izjavo glede sprejema zapuščine.
Vse dediče zgoraj navedenega pokojnika oziroma
njegovega sina Roberta pozivamo, da se v enem letu po
objavi tega oklica prijavi tukajšnjemu sodišču kot dedič.
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 11. 5. 2016

Oklici pogrešanih
N 4/2018

Os-1246/18

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek za razglasitev pogrešanega nasprotnega udeleženca Bogomirja Kreka za mrtvega. Rojen je bil 7. 1. 1921, na
naslovu Bitnje 15 (sedaj Bitnje 14), Bohinjska Bistrica.
Od poroke dalje leta 1945, ko je živel na naslovu Miklošičeva 7, Ljubljana, je za njim izginila vsakršna sled.
Pogrešanca oziroma vse, ki kaj vedo o njegovem življenju, se poziva, da to sporočijo v roku treh mesecev po
objavi tega oklica, sicer bo po preteku navedenega roka
pogrešanec razglašen za mrtvega.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 25. 1. 2018
N 5/2018

Os-1254/18

Pri tem sodišču teče postopek za dokazovanje smrti
za nasprotno udeleženko Ano Krek, roj. 26. 7. 1919,
umrlo 8. 10. 1954. Rodila se je na naslovu Bitnje 15
(sedaj Bitnje 14), Bohinjska Bistrica. Poročila se je 11. 6.
1944 v Ljubljani in takrat tam živela na naslovu Frančiškanska ulica 2, Ljubljana, po drugi svetovni vojni
zbežala na Koroško in nato v Italijo, kjer je umrla. Vse,
ki bi karkoli vedeli o njenem življenju, se poziva, da to
sporočijo v roku 30 dni, sicer bo po preteku navedenega
roka za nasprotno udeleženko izkazano, da je umrla.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 25. 1. 2018
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Preklici
Spričevala preklicujejo
Hunjadi Rok, Milčinskega 12, Celje, diplomo, izdajatelj FERI – Maribor, leto izdaje 2007. gnb-339120
Mikek Nina, Brezje 29a, Mozirje, indeks,
št. 31110072, izdala Fakulteta za farmacijo leto, izdaje
2011. gnz-339121

Drugo preklicujejo
A ROVŠEK d.o.o., Na vasi 5, Brezovica pri Ljubljani,
potrdilo za voznika, št. 012672/SŠD70-2-1320/2013, izdano na ime Senaid Okić, veljavnost od 11. 3. 2013 do
11. 3. 2018, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnm-339109
FANIKA REK s.p., Selovec 35B, Šentjanž pri Dravogradu, izvod licence, št. 013851/007, za vozilo Volkswagen, reg. št. SG FL-229, veljavnost do 21. 7. 2022.
gni-339113
FG-MC d.o.o., Dunajska cesta 113, Ljubljana, izvod
licence, št. G008160/07504/049, za vozilo Ford Mondeo, reg. št. LJ 050-FM. gnl-339110
JOŽE KOZAN S.P., Pribinci 2, Adlešiči, potrdilo
za voznika, št. 012562/RB15-2-4391/2014, izdano na
ime Hulchevskyy Mykhaylo, veljavnost od 7. 11. 2014
do 2. 11. 2017, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica
Slovenije. gnh-339114
JOŽE KOZAN S.P., Pribinci 2, Adlešiči, potrdilo
za voznika, št. 012562/SŠD15-2-2475/2014, izdano na
ime Desić Dragomir, veljavnost od 29. 5. 2014 do 6. 2.
2018, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije.
gng-339115
JOŽE KOZAN S.P., Pribinci 2, Adlešiči, potrdilo
za voznika, št. 012562/AD15-2-3312/2013, izdano na
ime Imamović Hariz, veljavnost od 1. 8. 2013 do 31. 7.
2014, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije.
gnf-339116
JOŽE KOZAN S.P., Pribinci 2, Adlešiči, potrdilo
za voznika, št. 012562/BGD15-2-671/2013, izdano na
ime Hulchevskyy Mykhaylo, veljavnost od 31. 1. 2013

do 2. 11. 2013, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica
Slovenije. gne-339117
JOŽE KOZAN S.P., Pribinci 2, Adlešiči, potrdilo
za voznika, št. 012562/SŠD15-3-590/2013, izdano na
ime Imamović Hariz, veljavnost od 6. 2. 2013 do 31. 7.
2013, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije.
gnd-339118
Juričinec Robert, Makucova 33, Ljubljana, potrdilo
o uspešno opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti za odgovorno osebo, št. 614676, izdajatelj Ministrstvo za promet, leto izdaje 1999. gny-339122
KGZ SLOGA Kranj, z.o.o., Šuceva ulica 27, Kranj,
potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti za odgovorno osebo za prevoze
v cestnem prometu, št. 603062, na ime Ambrož Rakovec, izdajatelj Ministrstvo za promet, leto izdaje 1997.
gnw-339124
KOLEKTOR CPG d.o.o., Industrijska cesta 2, Nova
Gorica, izvod licence, št. GE009045/00307/007, za vozilo Mercedes, reg. št. GO CPG-129, veljavnost do 10. 3.
2022. gnv-339125
Kostanjšek Pika, Kokaljeva ulica 5, Domžale, dijaško izkaznico, izdala ISIC / Gimnazija Bežigrad.
gnc-339119
Krajnc Gregor, Šentjanž nad Štorami 31a, Štore, potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti za odgovorno osebo, št. 615500,
izdajatelj Ministrstvo za promet, leto izdaje 2004.
gnn-339108
Lamper Dean, Naselje Aleša Kaple 8a, Hrastnik,
študentsko izkaznico, št. 63960282, izdala Fakulteta za
računalništvo in informatiko Ljubljana. gnx-339123
Milentijević Dejan, Na jami 6, Ljubljana, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500045202000, izdal Cetis
Celje d.d. gnj-339112
TAXI LIFE d.o.o., Beblerjev trg 13, Ljubljana, izvod licence, št. G007850/07358/005, za vozilo reg.
št. LJKN-123. gnk-339111
Vrhovno državno tožilstvo RS, Trg OF 13, 1000
Ljubljana, žig okrogle oblike, premer 3,5 cm, z vsebino: Republika Slovenija, Vrhovno državno tožilstvo
Republike Slovenije, 5 (5 = zaporedna številka žiga).
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