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Javni razpisi
Št. 8021-148/2017-15

Ob-1768/18

Sprememba
Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe Javnega razpisa za obratna sredstva v sadjarstvu in vinogradništvu – AO 2017, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 69 z dne 8. 12. 2017, št. 72 z dne
15. 12. 2017 in št. 13 z dne 28. 2. 2018 (Ob-3594/17,
Ob-3640/17 in Ob-1524/18), v katerega se vključi naslednja sprememba:
Sklad
zmanjšuje
razpisana
sredstva
iz
5.000.000,00 EUR na 3.000.000,00 EUR.
Prvi stavek 1.1 točke 1. poglavja javnega razpisa
»Uvodna določila« se po novem glasi »Sklad razpisuje
sredstva za posojila iz svojega namenskega premoženja
v višini 3.000.000,00 EUR.«
Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.
Slovenski regionalno razvojni sklad
Št. 8021-149/2017-13

Ob-1769/18

Sprememba
Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe Javnega razpisa za reprogramiranje investicijskih posojil v sadjarstvu in vinogradništvu – AR 2017,
objavljenega v Uradnem listu RS, št. 80 z dne 29. 12.
2017 (Ob-3723/17), v katerega se vključita naslednji
spremembi:
– Sklad
povečuje
razpisana
sredstva
iz
2.000.000,00 EUR na 4.000.000,00 EUR.
Prvi odstavek 1.1 točke »Višina in vir sredstev« 1. poglavja javnega razpisa »Uvodna določila« se po novem glasi: »Sklad razpisuje sredstva za
posojila iz svojega namenskega premoženja v višini
4.000.000,00 EUR«.
– Sklad premika 2. rok za oddajo vlog iz 30. 3. 2018
na 13. 4. 2018.
Točka 3.3 »Roki za oddajo vlog« 3. poglavja javnega razpisa »Oddaja in obravnava vloge« se po novem
glasi: »Roka za oddajo vlog sta 5. 2. 2018 in 13. 4.
2018«.
Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.
Slovenski regionalno razvojni sklad
Št. 430-86/2018/6(15131-16)

Ob-1750/18

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 11/11, 14/13 popr., 101/13, 96/15) – ZJF1617 in

Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09,
3/13 in 81/16), objavlja Ministrstvo za notranje zadeve
javni razpis
za organiziranje središč medkulturnega dialoga,
št. 430-86/2018
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova
ulica 2, 1501 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je organiziranje posebnih
središč medkulturnega dialoga z namenom izvajanja
aktivnosti, namenjenih pomoči pri vključevanju tujcev
– prosilcev za mednarodno zaščito, oseb, ki so to že
pridobile in državljanov tretjih držav v lokalno okolje,
aktiviranju in povezovanju lokalnega prebivalstva, ki je
pripravljeno sodelovati pri ustvarjanju okolja odprtega za
vključevanju tujcev ter osveščanju lokalnega prebivalstva o vključevanju kot dvosmernem procesu.
Javni razpis obsega naslednje sklope:
Sklop 1: Organiziranje središč medkulturnega dialoga v Mariboru
Sklop 2: Organiziranje središč medkulturnega dialoga v Logatcu
Sklop 3: Organiziranje središč medkulturnega dialoga v Velenju
Prijavitelji lahko ponudijo predmet javnega razpisa
v celoti (sklopi od 1 do 3) ali posamezne sklope v celoti
(izvajanje celotnega projekta v posameznem sklopu).
Prijavitelji se ne morejo prijaviti za izvajanje posameznega dela projekta iz posameznega sklopa javnega
razpisa.
Projekti iz sklopov 1, 2 in 3 se bodo izvajali v obdobju od podpisa pogodbe do 30. 6. 2020.
Podroben opis predmeta javnega razpisa je podan
v razpisni dokumentaciji.
3. Pogoji za prijavo na javni razpis
– Na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki:
– so registrirane v skladu z Zakonom o društvih,
Zakonom o ustanovah ali Zakonom o zavodih za opravljanje dejavnosti, pri pristojnem sodišču ali drugem
pristojnem organu v RS
ali
imajo status mednarodne organizacije in si prizadevajo uresničiti iste cilje kot so zapisani v Nacionalnem
projektu Republike Slovenije za črpanje iz Sklada za
azil, migracije in vključevanje,
– nimajo v zadnjih šestih mesecih od datuma
izdaje potrdila s strani poslovne banke blokiranega nobenega transakcijskega računa,

Stran

708 /

Št.

19 / 23. 3. 2018

– izpolnjujejo pogoj, da prijavitelj niti njegov zakoniti zastopnik, ni bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem
zakoniku: goljufija, protipravno omejevanje konkurence,
povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem, oškodovanje upnikov, poslovna goljufija, goljufija
na škodo Evropske unije, ponareditev ali uničenje poslovnih listin, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, davčna zatajitev, jemanje podkupnine,
dajanje podkupnin in
– nimajo neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi
s plačili davkov in prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri imajo sedež.
– Projekt mora imeti realne in jasno postavljene
cilje, ki so v skladu s predmetom razpisa in izhajajo iz
potreb uporabnikov in naročnika.
– Interesi prijavitelja ne smejo biti v nasprotju z interesi in cilji projekta.
– Vsebina projekta mora biti skladna s predmetom
javnega razpisa in ustreza ciljnim skupinam.
– Projekt se ne sme izvajati kot del drugih, s strani
naročnika ali finančnih skladov EU že sofinanciranih
projektov.
– Projekt mora upoštevati aktivnosti ter časovni in
finančni okvir, določen s predmetno razpisno dokumentacijo.
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– Projekt se ne sme izvajati kot del drugih, s strani
naročnika ali finančnih skladov EU že sofinanciranih
projektov.
– Projekt se mora izvajati v Republiki Sloveniji, na
nacionalni ravni.
– Prijavitelji – izvajalci morajo zagotoviti izvajanje
projekta po načelu nepridobitnosti.
– Prijavitelji – izvajalci morajo imeti središče delovanja v upravni enoti, v kateri se nahaja lokacija izvedbe
projekta,
– Prijavitelji – izvajalci, ki nastopajo v skupni vlogi,
morajo imeti sedež v statistični regiji v skladu s klasifikacijo NUTS3, dostopni na spletni strani:
https://sl.wikipedia.org/wiki/Statisti%C4%8Dne_regije_Slovenije, v kateri se nahaja lokacija izvedbe projekta.
V primeru, da prijavitelj oziroma njegova vloga ne
izpolnjuje katerega od zgoraj navedenih pogojev, se
vloga izloči.
4. Merila za izbor projekta
Naročnik bo vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje
javnega razpisa, ocenil po spodaj navedenih merilih,
in sicer za vsak posamezni sklop od 1 do 3 javnega
razpisa. Vloge lahko pri sklopih 1, 2 in 3 dosežejo maksimalno 115 točk. V primeru, da vsebina projekta v posamezni vlogi ni skladna s predmetom javnega razpisa,
se vloga izloči.

Merilo
1. Formalna ustreznost projektne prijave
(se ocenjuje ob prvem pregledu projektne prijave)
a) Ali je obrazec načrtovani projektni proračun (Priloga IV/6) formalno ustrezno izpolnjen?
– Ali je računsko pravilen?
– Ali so stroški pravilno umeščeni v ustrezne kategorije stroškov?
– Ali so jasno podani opisi proračunskih vrstic?
b) Ali je obrazec projektna prijava (Priloga IV/5) formalno ustrezno izpolnjen?
– Ali je skladen projektni proračun s proračunom v Prilogi IV/6?
– Ali sta pri kazalnikih izpolnjeni ciljna in izhodiščna vrednost?
– Ali so navedeni cilji projekta?
2. Ustreznost projekta
a) Namen projekta je jasno opredeljen in podkrepljen z relevantnimi podatki. Opisani so načini
za reševanje problema z metodologijo, ki je ustrezna glede na podano analizo stanja.
Izpolnjuje v celoti
Izpolnjuje v večji meri
Izpolnjuje v manjši meri
Ne izpolnjuje
b) Projekt je relevanten glede na specifične cilje sklopa ter splošni cilj projekta
Izpolnjuje v celoti
Izpolnjuje v večji meri
Izpolnjuje v manjši meri
Ne izpolnjuje
3. Izvedba projekta
a) Predstavljena SWOT analiza vključuje prednosti in slabosti, ki se nanašajo na
prijavitelja/partnerje ter priložnosti in nevarnosti, ki se nanašajo na okolje delovanja
Izpolnjuje v celoti
Izpolnjuje v večji meri
Izpolnjuje v manjši meri
Ne izpolnjuje

Število možnih točk
6
3
Ne (0 točk),
Da (1 točka)
Ne (0 točk),
Da (1 točka)
Ne (0 točk),
Da (1 točka)
3
Ne (0 točk),
Da (1 točka)
Ne (0 točk),
Da (1 točka)
Ne (0 točk),
Da (1 točka)
20
10
8–10
5–7
1–4
0
10
8–10
5–7
1–4
0
50
5
5
3–4
1–2
0
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Merilo
Število možnih točk
b) Predstavljena SWOT analiza upošteva namene in cilje projekta ter je povezana
5
s predvidenimi aktivnostmi in metodami dela
Izpolnjuje v celoti
5
Izpolnjuje v večji meri
3–4
Izpolnjuje v manjši meri
1–2
Ne izpolnjuje
0
c) Navedeni ukrepi (priloga: Opis projekta, točka 1.2 in 1.3) temeljijo na izdelani SWOT analizi
5
in so skladno in smiselno vključeni v izvedbo projekta
Izpolnjuje v celoti
5
Izpolnjuje v večji meri
3–4
Izpolnjuje v manjši meri
1–2
Ne izpolnjuje
0
d) Projektni cilji so načrtovani na podlagi SWOT analize, opredeljeni in relevantni. Pričakovani
15
rezultati so relevantni glede na zastavljene specifične in splošne cilje, dosegljivi in merljivi
Izpolnjuje v celoti
11–15
Izpolnjuje v večji meri
6–10
Izpolnjuje v manjši meri
1–5
Ne izpolnjuje
0
e) Opredeljene aktivnosti in metode dela so opisane tako, da so jasno povezane
20
z opredeljenimi nameni in cilji projekta. Aktivnosti in metode dela so uresničljive in jasno
prispevajo k doseganju namena in ciljev projekta.
Izpolnjuje v celoti
15–20
Izpolnjuje v večji meri
7–15
Izpolnjuje v manjši meri
1–6
Ne izpolnjuje
0
4. Ocena izvedba projekta
15
a) Predvideni kazalniki so konkretno opisani in relevantni za spremljanje izvajanja aktivnosti in
10
doseganje ciljev. Metodologija zajema podatkov ter predvidene vrednosti so primerne.
Izpolnjuje v celoti
8–10
Izpolnjuje v večji meri
5–7
Izpolnjuje v manjši meri
1–4
Ne izpolnjuje
0
b) Navedenih je vsaj 5 osnovnih demografskih podatkov, ki jih bo prijavitelj zajema tekom
5
celotne izvedbe projekta
Izpolnjuje v celoti
5
Ne izpolnjuje
0
5. Pretekli izvedeni projekti prijavitelja (poslovodečega prijavitelja)
10
– Ali je prijavitelj v zadnjih treh letih pred datumom objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS izvedel podobne projekte? Podobni projekti so projekti negospodarskih/družbenih
dejavnosti (z izjemo področij predšolske vzgoje, šolstva in zdravstvenega varstva) izvedeni na
področju občine, v kateri se nahaja kraj izvedbe projekta.
Prijavitelj ima več kot 5 različnih referenc z izvajanjem podobnih projektov
10
Prijavitelj ima od 4 do 5 različnih referenc z izvajanjem podobnih projektov
5
Prijavitelj ima od 2 do 3 različne reference z izvajanjem podobnih projektov
3
Prijavitelj ima 1 referenco z izvajanjem podobnih projektov
1
Prijavitelj nima referenc z izvajanjem podobnih projektov
0
6. Stroškovna učinkovitost
10
Ali so načrtovani stroški ustrezno ocenjeni in potrebni za doseganje načrtovanih aktivnosti?
– Ali iz projektne prijave lahko sklepamo, na kakšen način so posamezni stroški ocenjeni?
– Ali so stroški realno ocenjeni?
– Ali so skladni s cenami na trgu?
– Ali so vsi stroški navedeni v finančnem načrtu nujni za izvedbo projekta?
Načrtovani stroški so odlično ocenjeni
10
Načrtovani stroški so pomanjkljivo ocenjeni
5
Načrtovani stroški so neustrezno ocenjeni, ne gre za realno oceno, skladnost s cenami na
0
trgu, ni podlage za njihovo oceno ali so nepotrebni za doseganje načrtovanih aktivnosti
7. Ali prijavitelj spodbuja redno zaposlovanje izvajalcev projektnih aktivnosti?
4
Gre za ocenjevanje deleža redno zaposlenih oseb glede na skupno število vseh vključenih
oseb na projektu (podjemna pogodba, avtorska pogodba, študentsko delo, s.p., prostovoljno
delo itd.)
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Merilo
Nad 90 %
Med 80 % in 89,99 %
Med 70 % in 79,99 %
Med 60 % in 69,99 %
Manj kot 60 %

Pri vsakem merilu vloga prejme od 0 do 50 točk, kot
je razvidno iz zgoraj podane ocenjevalne lestvice. Vloge morajo pri vsakem merilu, razen pri merilu št. 1 in 5,
doseči vsaj 1 oziroma 5 točk, v nasprotnem primeru se
vloga, ki pri posameznem merilu (razen pri merilu št. 1
in 5) doseže 0 točk, izloči.
V okviru vsakega sklopa bo izbran en prijavitelj, in
sicer tisti, ki bo dosegel največje število točk, pri čemer
mora vloga za projekt prejeti najmanj 64 točk.
V primeru, da bosta dva ali bo več prijaviteljev po
zgoraj navedenih merilih doseglo enako število točk, bo
izbran tisti prijavitelj, ki je pri merilu št. 5 izvedel večje
število projektov.
Projekti bodo ocenjeni skladno z navedenimi kriteriji ob primerjavi istovrstnih projektov in ob upoštevanju
specifičnosti posameznih projektov.
Podroben opis meril je podan v razpisani dokumentaciji.
5. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago
za predmet javnega razpisa
Okvirna višina sredstev za predmetni javni razpis
znaša 172.500,00 EUR, in sicer:
– za sklop 1: 57.500,00 EUR za izvajanje v obdobju
od podpisa pogodbe do 30. 6. 2020;
– za sklop 2: 57.500,00 EUR za izvajanje v obdobju
od podpisa pogodbe do 30. 6. 2020;
– za sklop 3: 57.500,00 EUR za izvajanje v obdobju
od podpisa pogodbe do 30. 6. 2020.
Zgoraj navedeni zneski po posameznih sklopih predstavljajo višino sredstev, ki jih namenja naročnik
za izvedbo aktivnosti projekta za izpolnitev ciljev projekta. Sredstva za izvajanje predmetnega javnega razpisa
so za sklope od 1 do 3 zagotovljena s strani Sklada za
azil, migracije in vključevanje v višini 75 % upravičenih
stroškov (kar znaša 129.375,00 EUR) in sredstev proračuna Republike Slovenije – slovenske udeležbe v višini
25 % upravičenih stroškov (kar znaša 43.125,00 EUR).
6. Predložitev vloge
Vloga se šteje za pravočasno, če jo naročnik prejme do dne 9. 5. 2018, najkasneje do 15. ure.
Prijavitelji oddajo vloge s priporočeno pošiljko po
pošti ali osebno na naslov naročnika: MNZ RS, Glavna
pisarna, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana.
7. Odpiranje vlog: odpiranje vlog ni javno. Potekalo
bo predvidoma 10. 5. 2018.
8. Rok, v katerem bodo prijavitelji projekta obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o izboru
projekta oziroma izidu javnega razpisa obveščeni v roku
15 dni od dneva sprejetja odločitve o dodelitvi sredstev.
Slednja bo sprejeta predvidoma v 60 dneh od roka
za predložitev vlog.
9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dostopna na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji
meni »O ministrstvu«, levi meni »Javni razpisi«.
Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna
pojasnila v zvezi s pripravo vloge, spremembe ali dopol-

Število možnih točk
4
3
2
1
0

nitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji
meni »O ministrstvu«, levi meni »Javni razpisi« ter preko
Uradnega lista RS.
Opozorilo: Prijaviteljem se priporoča, da vse do
izteka roka za oddajo vloge, na navedenem internetnem naslovu naročnika spremljajo objave morebitnih
dodatnih pojasnil, sprememb razpisne dokumentacije
ipd., v nasprotnem primeru tvegajo oddajo nepopolne
vloge zaradi neupoštevanja morebitne spremembe ali
npr. dopolnitve razpisne dokumentacije.
10. Dodatna pojasnila
Prijavitelji lahko v pisni obliki zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge. Vprašanja lahko prijavitelji pošljejo po elektronski pošti na naslov: gp.mnz@gov.si
ali po faksu na številko: 01/428-47-33, s pripisom: »Dodatne informacije – javni razpis za organiziranje središč
medkulturnega dialoga, št. 430-86/2018«.
Naročnik bo odgovore objavil na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni »O
ministrstvu«, levi meni »Javni razpisi«, in sicer najkasneje 4 dni pred iztekom roka za oddajo vlog, pod pogojem,
da bo naročnik prejel zahtevo za dodatna pojasnila najkasneje do dne 25. 4. 2018.
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-1793/18
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Dunajska 22, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: Ministrstvo), na podlagi prvega odstavka 3. člena Uredbe
o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva
v Republiki Sloveniji v letih 2017–2019 (Uradni list RS,
št. 73/16; v nadaljnjem besedilu: Uredba), objavlja
javni razpis
za ukrep Racionalizacija sezonske selitve panjev
v letu 2018
1. Predmet javnega razpisa
1.1 Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za ukrep Racionalizacija sezonske selitve
panjev v letu 2018.
1.2 Skupna višina nepovratnih sredstev, namenjena za izvajanje ukrepa Racionalizacija sezonske selitve
panjev, v letu 2018 znaša do 30.000 eurov.
1.3 Sredstva bremenijo proračunski postavki Ministrstva:
– PP 140032 – Program ukrepov v čebelarstvu EU,
v višini do 15.000 eurov,
– PP 140033 – Program ukrepov v čebelarstvu
SLO, v višini do 15.000 eurov.
1.4 Delež prispevka Evropske unije v celotnih javnih
izdatkih znaša 50 % upravičenih stroškov.
1.5 Aktivnosti za izvajanje ukrepa Racionalizacija sezonske selitve panjev po tem javnem razpisu ne
smejo biti začete pred 1. avgustom 2017 in morajo biti
zaključene najkasneje do 31. julija 2018. Za začetek
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aktivnosti se po tem javnem razpisu šteje izdaja, prejem
in plačilo računa oziroma računov za upravičene stroške
po Uredbi in po tem javnem razpisu.
2. Vlagatelji: vlagatelji so fizične in pravne osebe, ki
opravljajo čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike
Slovenije ter izpolnjujejo predpisane pogoje za dodelitev
sredstev, opredeljene v 4. poglavju tega javnega razpisa.
3. Predmet podpore
3.1. V okviru ukrepa Racionalizacija sezonske selitve panjev se čebelarjem sofinancira nakup novih sredstev za prevoz čebel na pašo.
3.2 Vlagatelj je do sredstev v okviru ukrepa Racionalizacija sezonske selitve panjev v programskem obdobju 2017–2019 upravičen največ enkrat in če v istem
programskem obdobju ni prejel sredstev v okviru ukrepa
Sofinanciranje čebelarske opreme ali ukrepa Pomoč
čebelarjem začetnikom.
3.5 Vlagatelj mora priložiti vse izvirne račune, ki
vsebujejo podatke iz 82. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14 in 90/15;
v nadaljnjem besedilu: ZDDV-1), in vsa izvirna dokazila
o plačilu računov na njegovo ime. Dokazila o opravljenem nakupu se vlagatelju ne vračajo.
4. Pogoji za dodelitev javnih sredstev
4.1 Pogoji za dodelitev javnih sredstev morajo biti
izpolnjeni že ob vložitvi vloge. Vlagatelj lahko pridobi
sredstva za naložbe v okviru ukrepa samo na podlagi
ene odobrene vloge.
4.2 Vlagatelj, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v stečajnem postopku,
v postopku prisilne poravnave ali v postopku likvidacije.
Vlagatelj, ki je fizična oseba, ne sme biti v osebnem
stečaju.
4.3 Sredstva se ne odobrijo vlagatelju, ki je za iste
upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev
sredstev po tem javnem razpisu, že prejel sredstva
Evropske unije ali javna sredstva Republike Slovenije.
V slednje se prišteva tudi javna sredstva iz naslova
lokalne samouprave. Vlagatelj mora predložiti izjavo iz
razpisne dokumentacije.
4.4 Vlagatelj mora biti imetnik transakcijskega računa v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni
list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14,
32/15 in 27/17; v nadaljnjem besedilu: ZKme-1).
4.5 Ostali pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora biti vpisan v register čebelnjakov
vsaj tri leta pred objavo tega javnega razpisa;
– vlagatelj mora imeti urejen vpis v register kmetijskih gospodarstev v skladu z ZKme-1 in pravilnikom, ki
ureja vpis v register kmetijskih gospodarstev;
– vlagatelj mora poročati o številu čebeljih družin
v skladu s pravilnikom, ki ureja vpis v register čebelnjakov;
– vlagatelj je opravil nakup sredstev za prevoz čebel na pašo, pri čemer se morajo vsi računi in dokazila
o plačilih glasiti na njegovo ime in računi morajo vsebovati podatke iz 82. člena ZDDV-1;
– vlagatelj je opravil usposabljanje o smernicah dobrih higienskih navad v čebelarstvu ali ima vzpostavljen
lastni sistem HACCP (Hazard Analysis Critical Control
Point) sistem;
– vlagatelj se je v zadnjih petih letih pred objavo
tega javnega razpisa udeležil najmanj enega veterinarskega izobraževanja s področja zdravstvenega varstva
čebel, ki ga je pripravila in izvedla Univerza v Ljubljani,
Veterinarska fakulteta, Nacionalni veterinarski inštitut;
– vlagatelj se je v zadnjih petih letih pred objavo
tega javnega razpisa udeležil najmanj enega apitehnič-
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nega usposabljanja, ki ga je pripravila in izvedla javna
svetovalna služba v čebelarstvu;
– stroški nakupa sredstev za prevoz čebel na pašo
morajo znašati vsaj 40 odstotkov vrednosti iz točke 5.2
tega javnega razpisa;
– vlagatelju od 1. avgusta 2016 do objave tega
javnega razpisa na podlagi predpisov, ki urejajo področje zdravil za uporabo v veterinarski medicini, ni bila
izdana pravnomočna odločba Uprave za varno hrano,
veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu:
UVHVVR) glede nepravilne uporabe zdravil.
5. Višina sredstev
5.1 Delež sofinanciranja nakupa sredstev za prevoz
čebel na pašo znaša 80 odstotkov skupne neto vrednosti izvedenega nakupa brez vštetega DDV.
5.2 Najvišji znesek sredstev sofinanciranja nakupa sredstev za prevoz čebel na pašo v programskem
obdobju 2017–2019 znaša pri čebelarjih, ki čebelarijo:
– z 1 do 20 čebeljimi družinami: 1.000 eurov;
– z 21 do 40 čebeljimi družinami: 2.000 eurov;
– z 41 do 100 čebeljimi družinami: 4.000 eurov;
– s 101 do 249 čebeljimi družinami: 6.000 eurov;
– z 250 in več čebeljimi družinami: 8.000 eurov.
5.3 Za namen ugotavljanja najvišjega zneska sofinanciranja nakupa sredstev za prevoz čebel na pašo po
tem razpisu se upošteva število čebeljih družin, vpisano
v register čebelnjakov na vlagatelja na dan 30. junija
v letu pred oddajo vloge.
6. Obveznosti prejemnika sredstev
6.1 Prejemnik sredstev mora opremo, ki mu je bila
sofinancirana, uporabljali izključno za namen in dejavnosti, za katere so bila sredstva po tem javnem razpisu
dodeljena, še najmanj tri leta po prejetju sredstev, razen
ob morebitni višji sili ali izrednih okoliščinah iz 7. člena
Uredbe.
6.2 Prejemnik sredstev ali njegova pooblaščena
oseba mora Agencijo Republike Slovenije za kmetijske
trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: Agencija) o višji sili ali izrednih okoliščinah pisno obvestiti na
obrazcu iz razpisne dokumentacije in predložiti ustrezna
dokazila v 15 dneh od dneva, ko je prejemnik sredstev
oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna storiti.
6.3 Prejemnik sredstev mora dokumentacijo, ki je
bila podlaga za dodelitev sredstev, hraniti še najmanj
tri leta od dneva zadnjega izplačila sredstev po tem
ukrepu.
6.4 Prejemnik sredstev mora Agenciji, Ministrstvu,
revizijskemu organu in drugim nadzornim organom omogoči kontrolo na kraju samem in dostop do dokumentacije, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev.
6.5 Prejemniku sredstev še najmanj tri leta po izplačilu sredstev ne sme biti izdana pravnomočna odločba
UVHVVR glede nepravilne uporabe zdravil v skladu
s predpisi, ki urejajo področje zdravil za uporabo v veterinarski medicini.
6.6 Prejemnik sredstev, ki pridobi sredstva na podlagi tega javnega razpisa, mora poročati o številu čebeljih družin v skladu s pravilnikom, ki ureja vpis v register
čebelnjakov, še najmanj tri leta po izplačilu sredstev.
7. Sankcije
7.1 Neizpolnitev ali kršitev obveznosti se sankcionira v skladu s prvim odstavkom 46. člena Uredbe.
7.2 Prejemnik sredstev, ki ne hrani dokumentacije,
kot to določa točka 6.3 tega javnega razpisa, mora v proračun Republike Slovenije vrniti deset odstotkov izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
7.3 Prejemnik sredstev, ki ne omogoči kontrole na
kraju samem, kot to določa točka 6.4 tega javnega razpisa, mora v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izpla-
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čana sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
Poleg tega se prejemnik sredstev izključi iz prejemanja
podpore v okviru istega ukrepa za programsko leto ugotovitve kršitve in naslednje programsko leto.
7.4 Prejemnik sredstev, ki predmet podpore uporablja v nasprotju z namenom, za katerega je prejel
podporo, kot to določa točka 6.1 tega javnega razpisa,
mora vsa izplačana sredstva vrniti v proračun Republike Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
Poleg tega se prejemnik sredstev izključi iz prejemanja
podpore v okviru istega ukrepa za programsko leto ugotovitve kršitve in naslednje programsko leto.
7.5 Prejemnika sredstev, ki ne sporoča podatkov
o številu čebeljih družin v skladu s pravilnikom, ki ureja
vpis v register čebelnjakov, še najmanj tri leta po izplačilu sredstev, kot to določa točka 6.6 tega javnega razpisa,
se izključi iz zadevnega ukrepa za programsko leto ugotovitve kršitve in naslednje programsko leto.
7.6 Če je prejemniku sredstev v treh letih po izplačilu sredstev izdana pravnomočna odločba UVHVVR glede nepravilne uporabe zdravil v skladu s predpisi, ki urejajo področje zdravil za uporabo v veterinarski medicini,
kot to določa točka 6.5 tega javnega razpisa, mora vsa
izplačana sredstva vrniti v proračun Republike Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Prejemnik
sredstev se izključi iz zadevnega ukrepa za programsko
leto ugotovitve kršitve in naslednje programsko leto.
8. Vloga
8.1 Vloga mora biti oddana na obrazcu iz razpisne dokumentacije, z izpolnjenimi podatki o vlagatelju,
vključno s podpisano izjavo vlagatelja iz razpisne dokumentacije ter z vsemi prilogami in dokazili v skladu
z razpisno dokumentacijo tega javnega razpisa.
8.2 Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo
od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Obvestilo o zaprtju tega javnega razpisa
bo objavljeno na spletni strani Ministrstva.
8.3 Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na Agenciji, tel. 01/580-77-92, od ponedeljka
do četrtka od 7.30 do 15. ure in ob petkih od 7.30 do
14. ure. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si. Razpisna dokumentacija se objavi na spletni strani Ministrstva – http://www.
mkgp.gov.si/ in Agencije – http://www.arsktrp.gov.si/.
9. Rok in način prijave
9.1 Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije
s pričetkom ob 9. uri in traja do zaprtja javnega razpisa
oziroma do 31. julija 2018.
9.2 Vlogo je treba poslati s priporočeno pošto na
naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana (velja poštni žig), ali
vložiti v vložišču Agencije.
9.3 Vloge, vložene pred rokom, določenim v točki 9.1 tega javnega razpisa, in vloge, vložene po objavi
o zaprtju tega javnega razpisa oziroma po 31. juliju
2018, se zavržejo.
9.4 Vloge, ki niso poslane s priporočeno pošto, se
zavržejo.
9.5 Na ovojnici vloge morata biti razvidna datum
in čas (ura, minuta) oddaje priporočene vloge na pošti,
označena s strani izvajalca poštnih storitev oziroma vložišča Agencije, osebno ime in naslov vlagatelja oziroma
firma in sedež vlagatelja, KMG-MID številka ter oznaka
javnega razpisa, na katerega se vloga nanaša, na način: »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis: Racionalizacija
sezonske selitve panjev 2018«.
10. Obravnava vlog in postopek odobritve (v skladu
s III. poglavjem Uredbe in IV. poglavjem ZKme-1)
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10.1 Agencija odpira in obravnava vloge ter zahteva
odpravo njihovih pomanjkljivosti po vrstnem redu oddaje
vlog na javni razpis, do višine razpisanih sredstev za
ukrep Racionalizacija sezonske selitve panjev.
10.2 Odpiranje vlog ni javno.
10.3 Sredstva se vlagatelju odobrijo z odločbo, ki jo
izda predstojnik Agencije.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Ob-1794/18
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Dunajska 22, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: Ministrstvo), na podlagi prvega odstavka 3. člena Uredbe
o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva
v Republiki Sloveniji v letih 2017–2019 (Uradni list RS,
št. 73/16; v nadaljnjem besedilu: Uredba), objavlja
javni razpis
za ukrep Subvencioniranje vzreje čebeljih matic
v letu 2018
1. Predmet javnega razpisa
1.1 Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev v okviru ukrepa Subvencioniranje vzreje
čebeljih matic za leto 2018.
1.2 Skupna višina nepovratnih sredstev, namenjena za izvajanje ukrepa Subvencioniranje vzreje čebeljih
matic za leto 2018, znaša do 29.800 EUR.
1.3 Sredstva bremenijo proračunski postavki Ministrstva:
– PP 140032 – Program ukrepov v čebelarstvu EU,
v višini do 14.900 eurov,
– PP 140033 – Program ukrepov v čebelarstvu
SLO, v višini do 14.900 eurov.
1.4 Delež prispevka Evropske unije v celotnih javnih
izdatkih znaša 50 % nepovratnih sredstev.
2. Vlagatelji
2.1 Vlagatelji za ukrep Subvencioniranje vzreje čebeljih matic za leto 2018 so vzrejevalci, ki so v obdobju
od 1. maja 2016 do 31. avgusta 2017 vsaj za 0,1 odstotek povečali vzrejo kakovostnih plemenskih (rodovniških
in gospodarskih) čebeljih matic v skladu s predpisom,
ki ureja zootehniške standarde za plemensko kranjsko
čebelo, in vzrejevalci, ki izpolnjujejo pogoje za dodelitev
sredstev, opredeljene v 4. poglavju tega javnega razpisa.
2.2 Vlagatelj je lahko tudi vzrejevalec čebeljih matic,
ki vzdržuje trotovske linije na plemenilni postaji.
3. Predmet podpore
3.1 Predmet podpore je dodelitev nepovratnih sredstev vzrejevalcem čebeljih matic, če so vsaj za 0,1 odstotek povečali vzrejo kakovostnih plemenskih (rodovniških in gospodarskih) čebeljih matic v letu 2018.
3.2 Predmet podpore je tudi dodelitev nepovratnih
sredstev vzrejevalcem čebeljih matic za vzdrževanje
trotovskih linij na plemenilni postaji.
4. Pogoji za dodelitev nepovratnih sredstev
4.1 Pogoji za dodelitev nepovratnih sredstev morajo
biti izpolnjeni že ob vložitvi vloge. Vlagatelj lahko pridobi
nepovratna sredstva za vzrejo čebeljih matic v okviru
ukrepa Subvencioniranje vzreje čebeljih matic za leto
2018 samo na podlagi ene odobrene vloge.
4.2 Pogoji za dodelitev nepovratnih sredstev v okviru ukrepa Subvencioniranje vzreje čebeljih matic za leto
2018 so:
– vlagatelj mora izpolniti pogoj iz 2. poglavja tega
javnega razpisa;
– vlagatelj, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v stečajnem postopku,
v postopku prisilne poravnave ali v postopku likvidacije;
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– vlagatelj, ki je fizična oseba, ne sme biti v osebnem stečaju;
– vlagatelj mora biti vpisan v register čebelnjakov;
– vlagatelj mora poročati o številu čebeljih družin
v skladu s pravilnikom, ki ureja vpis v register čebelnjakov;
– vlagatelj mora imeti urejen vpis v register kmetijskih gospodarstev v skladu z Zakonom o kmetijstvu
(Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR,
26/14, 32/15 in 27/17; v nadaljnjem besedilu: ZKme-1)
in pravilnikom, ki ureja vpis v register kmetijskih gospodarstev;
– vlagatelju mora biti izdana odločba Ministrstva
o odobritvi vzrejališča čebeljih matic za leto 2018 in potrdilo o vzreji za posamezno vzrejno sezono, za katero
vlaga vlogo;
– vlagatelj mora čebelje matice vpisati v izvorno
rodovniško knjigo v skladu s predpisom, ki ureja
zootehniške standarde za plemensko kranjsko čebelo;
– vlagatelj mora v letu 2017 izvajati direktni test
v selekcijskem čebelnjaku, kar potrdi druga priznana
rejska organizacija;
– vlagatelju od 1. avgusta 2016 do objave tega
javnega razpisa na podlagi predpisov, ki urejajo področje zdravil za uporabo v veterinarski medicini, ni bila
izdana pravnomočna odločba Uprave za varno hrano,
veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu:
UVHVVR) glede nepravilne uporabe zdravil;
– vlagatelj za ista nepovratna sredstva, kot jih navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem javnem razpisu,
ni prejel sredstev Evropske unije ali javnih sredstev Republike Slovenije, pri čemer za javna sredstva Republike
Slovenije štejejo tudi javna sredstva iz naslova lokalne
samouprave.
5. Obveznosti prejemnika sredstev
5.1 Prejemnik sredstev mora hraniti dokumentacijo, ki je bila podlaga za dodelitev sredstev, še najmanj
tri leta od dneva zadnjega izplačila sredstev po tem
ukrepu.
5.2 Prejemnik sredstev mora Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu:
Agenciji), Ministrstvu, revizijskemu organu in drugim
nadzornim organom omogoči kontrolo na kraju samem
in dostop do dokumentacije, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev.
5.3 Prejemniku sredstev še najmanj tri leta po izplačilu sredstev ne sme biti izdana pravnomočna odločba
UVHVVR glede nepravilne uporabe zdravil v skladu
s predpisi, ki urejajo področje zdravil za uporabo v veterinarski medicini.
5.4 Prejemnik sredstev mora poročati o številu čebeljih družin v skladu s pravilnikom, ki ureja vpis v register čebelnjakov, še najmanj tri leta po izplačilu sredstev.
6. Sankcije
6.1 Neizpolnitev ali kršitev obveznosti se sankcionira v skladu s prvim odstavkom 46. člena Uredbe.
6.2 Prejemnik sredstev, ki ne hrani dokumentacije,
kot to določa točka 5.1 tega javnega razpisa, mora v proračun Republike Slovenije vrniti deset odstotkov izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
6.3 Prejemnik sredstev, ki ne omogoči kontrole na
kraju samem, kot to določa točka 5.2 tega javnega razpisa, mora v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
Poleg tega se prejemnik sredstev izključi iz prejemanja
podpore v okviru istega ukrepa za programsko leto ugotovitve kršitve in naslednje programsko leto.
6.5 Če je prejemniku sredstev v treh letih po izplačilu sredstev izdana pravnomočna odločba UVHVVR gle-
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de nepravilne uporabe zdravil v skladu s predpisi, ki urejajo področje zdravil za uporabo v veterinarski medicini,
kot to določa točka 5.3 tega javnega razpisa, mora vsa
izplačana sredstva vrniti v proračun Republike Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Prejemnik
sredstev se izključi iz zadevnega ukrepa za programsko
leto ugotovitve kršitve in naslednje programsko leto.
6.6 Prejemnika sredstev, ki ne sporoča podatkov
o številu čebeljih družin v skladu s pravilnikom, ki ureja
vpis v register čebelnjakov, še najmanj tri leta po izplačilu sredstev, kot to določa točka 5.4 tega javnega razpisa,
se izključi iz zadevnega ukrepa za programsko leto ugotovitve kršitve in naslednje programsko leto.
7. Višina sredstev
7.1 Najprej se vzrejevalcem rodovniških čebeljih
matic za vzdrževanje trotovskih linij na plemenilni postaji
dodelijo sredstva v višini 1.500 EUR.
7.2 Preostala sredstva se v skladu z merili za ocenjevanje vlog iz 8. poglavja tega javnega razpisa razdelijo med vzrejevalce čebeljih matic, ki so povečali vzrejo
kakovostnih plemenskih (rodovniških in gospodarskih)
čebeljih matic. Višina sofinanciranja se določi glede
na število točk in število čebeljih matic, pri čemer se
šteje ena rodovniška matica kakor pet gospodarskih
matic. Sredstva se razdelijo tako, da se upošteva število
upravičenih čebeljih matic in odstotek povečanja vzreje
čebeljih matic v obdobju od 1. maja 2016 do 31. avgusta 2017.
7.3 Na podlagi Zakona o dohodnini (Uradni list RS,
št. 13/11, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF,
75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US,
50/14, 23/15, 55/15, 63/16 in 69/17) Agencija pri izdaji
odločb za ukrep Subvencioniranje vzreje čebeljih matic
za leto 2018 upošteva obveznost obračuna akontacije
dohodnine izplačanih sredstev.
8. Merila za ocenjevanje vlog
Vloge bodo točkovane glede na odstotek povečanja
vzreje čebeljih matic v obdobju od 1. 5. 2016 do 31. 8.
2017, in sicer:
– 10 točk – od 0,1 % do vključno 1 % povečanje
vzreje čebeljih matic;
– 25 točk – nad 1 % do vključno 3 % povečanje
vzreje čebeljih matic;
– 50 točk – nad 3 % povečanje vzreje čebeljih matic.
9. Vloga
9.1 Vloga mora biti izpolnjena na obrazcu iz razpisne dokumentacije in oddana z izpolnjenimi podatki
o vlagatelju, vključno s podpisano oziroma, v primeru, če
subjekt v pravnem prometu posluje z žigom, žigosano
izjavo vlagatelja iz Priloge 2 razpisne dokumentacije ter
z vsemi prilogami in dokazili v skladu z razpisno dokumentacijo tega javnega razpisa.
9.2 Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo
od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Ministrstva – http://www.
mkgp.gov.si/ in Agencije – http://www.arsktrp.gov.si/.
10. Rok in način prijave
10.1 Vlogo je treba poslati s priporočeno pošto na
naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana (velja poštni žig), ali
vložiti v vložišču Agencije, in sicer od objave javnega
razpisa v Uradnem listu RS do vključno 18. 4. 2018.
10.2 Vloge, ki niso poslane s priporočeno pošto,
se zavržejo.
10.3 Na ovojnici vloge morata biti razvidna datum
in čas (ura, minuta) oddaje priporočene vloge na pošti, označena s strani pošte oziroma vložišča Agencije,
osebno ime in naslov vlagatelja oziroma firma in sedež
vlagatelja, KMG-MID številka ter oznaka javnega razpi-
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sa, na katerega se vloga nanaša, na način: »Ne odpiraj
– Vloga na javni razpis: Subvencioniranje vzreje čebeljih
matic za leto 2018«.
11. Obravnava vlog in postopek odobritve (v skladu
s III. poglavjem Uredbe in IV. poglavjem ZKme-1)
11.1 Agencija odpira in obravnava vloge na zaprt
javni razpis hkrati po zaprtju javnega razpisa.
11.2 Odpiranje vlog ni javno.
11.3 Dodelitev sredstev se odobri za tiste popolne
vloge na javni razpis, ki izpolnjujejo pogoje iz 4. poglavja
tega javnega razpisa, in sicer v višini iz 7. poglavja tega
javnega razpisa.
11.4 Sredstva se vlagatelju odobrijo z odločbo, ki jo
izda predstojnik Agencije.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Ob-1795/18
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Dunajska 22, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: Ministrstvo), na podlagi prvega odstavka 3. člena Uredbe
o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva
v Republiki Sloveniji v letih 2017–2019 (Uradni list RS,
št. 73/16; v nadaljnjem besedilu: Uredba), objavlja
javni razpis
za ukrep Tehnična pomoč čebelarjem v letu 2018
1. Predmet javnega razpisa
1.1 Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za ukrep Tehnična pomoč čebelarjem za
ukrepa: Sofinanciranje čebelarske opreme in Pomoč
čebelarjem začetnikom v letu 2018.
1.2 Skupna višina nepovratnih sredstev, namenjena
za izvajanje ukrepa Tehnične pomoči čebelarjem, v letu
2018 znaša do 269.000 eurov.
1.3 Sredstva bremenijo proračunski postavki Ministrstva:
– PP 140032 – Program ukrepov v čebelarstvu EU,
v višini do 134.500 eurov,
– PP 140033 – Program ukrepov v čebelarstvu
SLO, v višini do 134.500 eurov.
1.4 Delež prispevka Evropske unije v celotnih javnih
izdatkih znaša 50 % upravičenih stroškov.
1.5 Aktivnosti za izvajanje ukrepa Tehnična pomoč
čebelarjem po tem javnem razpisu ne smejo biti začete pred 1. avgustom 2017 in morajo biti zaključene najkasneje do 31. julija 2018. Za začetek aktivnosti se po
tem javnem razpisu šteje izdaja, prejem in plačilo računa
oziroma računov za upravičene stroške po Uredbi in po
tem javnem razpisu.
2. Vlagatelji
2.1 Vlagatelji za ukrep Sofinanciranje čebelarske
opreme so fizične in pravne osebe, ki opravljajo čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije ter
izpolnjujejo predpisane pogoje za dodelitev sredstev,
opredeljene v 4. poglavju tega javnega razpisa.
2.2 Vlagatelji za ukrep Pomoč čebelarjem začetnikom so fizične osebe, ki začenjajo opravljati čebelarsko
dejavnost na ozemlju Republike Slovenije ter izpolnjujejo predpisane pogoje za dodelitev sredstev, opredeljene
v 6. poglavju tega javnega razpisa.
3. Predmet podpore
3.1 Ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme
3.1.1 Seznam čebelarske opreme, za katero lahko
čebelarji uveljavljajo sofinanciranje nakupa, sestavljajo:
– čebelji panj s testnimi vložki,
– ometalnik,
– smukalnik cvetnega prahu,
– sušilnik za cvetni prah,

– točilo s pripadajočo opremo,
– posoda za skladiščenje medu (prostornine najmanj 10 l), matičnega mlečka, cvetnega prahu, propolisa, čebeljega voska in čebeljega strupa, ki je primerna
za skladiščenje hrane,
– cedilo in cedilna posoda,
– črpalka za med,
– naprava za utekočinjenje medu,
– mešalnik in mešalna palica za kremni med,
– refraktometer,
– konduktometer,
– separator medu, voska, matičnega mlečka,
– polnilna naprava za med,
– stroj za etiketiranje steklene embalaže,
– krožna dozirna miza,
– cisterna za homogenizacijo,
– kontrolne tehtnice in elektronski sistemi za nadzor
čebeljih družin,
– posoda za odkrivanje satov,
– kuhalnik voščin,
– stiskalnica za vosek – preša,
– topilnik voska,
– parni uparjalnik za voščine,
– kalup za vlivanje satnic,
– inkubator za shranjevanje matičnjakov,
– testni vložek,
– pripomoček za aplikacijo zdravil za zdravljenje
čebel,
– hladilna komora in pripadajoča oprema,
– elektroagregat,
– ekološke satnice s certifikatom,
– oprema za krmljenje čebel.
3.1.2 Upravičeni stroški so stroški za nakup čebelarske opreme iz prejšnje točke, ki so nastali in bili plačani med 1. avgustom 2017 in 31. julijem 2018.
3.1.3 Vlagatelj je do sredstev v okviru ukrepa Sofinanciranje čebelarske opreme v programskem obdobju
2017–2019 upravičen največ dvakrat.
3.1.4 Vlagatelj mora priložiti vse izvirne račune, ki
vsebujejo podatke iz 82. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14 in 90/15;
v nadaljnjem besedilu: ZDDV-1), in vsa izvirna dokazila
o plačilu računov na njegovo ime. Dokazila o opravljenem nakupu se vlagatelju ne vračajo.
3.2 Ukrep Pomoč čebelarjem začetnikom
3.2.1 Čebelarjem začetnikom se sofinancira nakup
kompleta čebelarske opreme, ki ga sestavljajo:
– trije novi panji s testnimi vložki in opremo za panje,
– tri čebelje družine,
– posoda za med, ki je primerna za skladiščenje
hrane, in
– točilo za med.
3.2.2 Upravičeni stroški so stroški za nakup kompleta čebelarske opreme iz prejšnje točke, ki so nastali
in bili plačani med 1. avgustom 2017 in 31. julijem 2018.
3.2.3 Vlagatelj mora priložiti vse izvirne račune, ki
vsebujejo podatke iz 82. člena ZDDV-1, in vsa izvirna
dokazila o plačilu računov na njegovo ime. Dokazila
o opravljenem nakupu se vlagatelju ne vračajo.
3.2.4 Čebelar začetnik je do sredstev v okviru ukrepa Pomoč čebelarjem začetnikom v programskem obdobju 2017–2019 upravičen samo enkrat.
4. Pogoji za dodelitev javnih sredstev za ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme
4.1 Pogoji za dodelitev javnih sredstev morajo biti
izpolnjeni že ob vložitvi vloge. Vlagatelj lahko pridobi
sredstva za naložbe v okviru ukrepa sofinanciranje čebelarske opreme samo na podlagi ene odobrene vloge.
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4.2 Vlagatelj, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v stečajnem postopku,
v postopku prisilne poravnave ali v postopku likvidacije.
Vlagatelj, ki je fizična oseba, ne sme biti v osebnem
stečaju.
4.3 Sredstva se ne odobrijo vlagatelju, ki je za iste
upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev
sredstev po tem javnem razpisu, že prejel sredstva
Evropske unije ali javna sredstva Republike Slovenije.
V slednje se prišteva tudi javna sredstva iz naslova
lokalne samouprave. Vlagatelj mora predložiti izjavo iz
razpisne dokumentacije.
4.4 Vlagatelj mora biti imetnik transakcijskega računa v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni
list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14,
32/15 in 27/17; v nadaljnjem besedilu: ZKme-1).
4.5 Ostali pogoji za dodelitev sredstev za ukrep
Sofinanciranje čebelarske opreme:
– vlagatelj mora biti vpisan v register čebelnjakov
vsaj tri leta pred objavo tega javnega razpisa;
– vlagatelj mora imeti urejen vpis v register kmetijskih gospodarstev v skladu z ZKme-1 in pravilnikom, ki
ureja vpis v register kmetijskih gospodarstev;
– vlagatelj mora poročati o številu čebeljih družin
v skladu s pravilnikom, ki ureja vpis v register čebelnjakov;
– vlagatelj je opravil nakup čebelarske opreme, pri
čemer se morajo vsi računi in dokazila o plačilih glasiti
na njegovo ime in računi morajo vsebovati podatke iz
82. člena ZDDV-1;
– vlagatelj je opravil usposabljanje o smernicah dobrih higienskih navad v čebelarstvu ali ima vzpostavljen
lastni sistem HACCP (Hazard Analysis Critical Control
Point) sistem;
– vlagatelj se je v zadnjih petih letih pred objavo
tega javnega razpisa udeležil najmanj enega veterinarskega izobraževanja s področja zdravstvenega varstva
čebel, ki ga je pripravila in izvedla Univerza v Ljubljani,
Veterinarska fakulteta, Nacionalni veterinarski inštitut (v
nadaljnjem besedilu: VF NVI);
– vlagatelj se je v zadnjih petih letih pred objavo
tega javnega razpisa udeležil najmanj enega apitehničnega usposabljanja, ki ga je pripravila in izvedla javna
svetovalna služba v čebelarstvu;
– stroški nakupa čebelarske opreme morajo znašati
vsaj 40 odstotkov vrednosti iz točke 5.3 tega javnega
razpisa;
– vlagatelju od 1. avgusta 2016 do objave tega
javnega razpisa na podlagi predpisov, ki urejajo področje zdravil za uporabo v veterinarski medicini, ni bila
izdana pravnomočna odločba Uprave za varno hrano,
veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu:
UVHVVR) glede nepravilne uporabe zdravil;
– vlagatelj za sofinanciranje čebeljih panjev s testnimi vložki prejme neto sredstva v višini 100 odstotkov vrednosti iz točke 5.2 tega javnega razpisa, če je
aktivni koristnik sheme kakovosti s področja čebelarstva
že pred letom objave tega javnega razpisa ali ima potrdilo o vključenosti v kontrolo ekološkega čebelarjenja ali
ima certifikat za ekološke čebelje proizvode.
5. Višina sredstev za ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme
5.1 Delež sofinanciranja čebelarske opreme znaša
80 odstotkov skupne neto vrednosti (brez vštetega DDV)
izvedenega nakupa čebelarske opreme iz točke 3.1.1
tega javnega razpisa.
5.2 Delež sofinanciranja čebeljih panjev s testnimi
vložki znaša pri čebelarjih, ki so aktivni koristniki sheme
kakovosti s področja čebelarstva že pred letom objave
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tega javnega razpisa ali imajo potrdilo o vključenosti
v kontrolo ekološkega čebelarjenja ali certifikat za ekološke čebelje pridelke, do 100 odstotkov skupne neto
vrednosti izvedenega nakupa čebeljih panjev s testnimi
vložki brez vštetega DDV.
5.3 Najvišji znesek sofinanciranja čebelarske opreme v letu 2018 znaša za upravičenca, ki čebelari:
– z 1 do 20 čebeljimi družinami: 1.000 eurov;
– z 21 do 40 čebeljimi družinami: 2.000 eurov;
– z 41 do 100 čebeljimi družinami: 4.000 eurov;
– s 101 do 249 čebeljimi družinami: 6.000 eurov;
– z 250 in več čebeljimi družinami: 8.000 eurov.
5.4 Najvišji znesek sredstev sofinanciranja čebelarske opreme v letu 2018 znaša za upravičenca, ki je
vključen v sheme kakovosti s področja čebelarstva in
čebelari:
– z 1 do 20 čebeljimi družinami: 1.500 eurov;
– z 21 do 40 čebeljimi družinami: 3.000 eurov;
– z 41 do 100 čebeljimi družinami: 6.000 eurov;
– s 101 do 249 čebeljimi družinami: 9.000 eurov;
– z 250 in več čebeljimi družinami: 12.000 eurov.
5.5 Za namen ugotavljanja najvišjega zneska sofinanciranja čebelarske opreme po tem razpisu se upošteva število čebeljih družin, vpisano v register čebelnjakov
na vlagatelja na dan 30. junija v letu pred oddajo vloge.
6. Pogoji za dodelitev javnih sredstev za ukrep Pomoč čebelarjem začetnikom
6.1 Pogoji za dodelitev javnih sredstev morajo biti
izpolnjeni že ob vložitvi vloge. Vlagatelj lahko pridobi
sredstva za naložbe v okviru ukrepa pomoč čebelarjem
začetnikom samo na podlagi ene odobrene vloge.
6.2 Vlagatelj, ki je fizična oseba, ne sme biti v osebnem stečaju.
6.3 Sredstva se ne odobrijo vlagatelju, ki je za iste
upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev
sredstev po tem javnem razpisu, že prejel sredstva
Evropske unije ali javna sredstva Republike Slovenije.
V slednje se prišteva tudi javna sredstva iz naslova
lokalne samouprave. Vlagatelj mora predložiti izjavo iz
razpisne dokumentacije.
6.4 Vlagatelj mora biti imetnik transakcijskega računa v skladu s 35. členom ZKme-1.
6.5 Ostali pogoji za dodelitev podpore za ukrep
Pomoč čebelarjem začetnikom:
a) vlagatelj mora biti ob oddaji vloge star najmanj
15 oziroma največ 39 let;
b) vlagatelj, ki ob oddaji vloge še ni dopolnil 18 let,
mora imeti pisno soglasje staršev ali skrbnikov za izvajanje tega ukrepa;
c) vlagatelj mora biti v letu pred objavo ali v letu
objave tega javnega razpisa prvič vpisan v register čebelnjakov;
č) vlagatelj mora poročati o številu čebeljih družin
v skladu s pravilnikom, ki ureja vpis v register čebelnjakov;
d) vlagatelju od 1. avgusta 2016 do objave tega javnega razpisa na podlagi predpisov, ki urejajo področje
zdravil za uporabo v veterinarski medicini, ni bila izdana
pravnomočna odločba UVHVVR glede nepravilne uporabe zdravil;
e) vlagatelj mora imeti urejen vpis v register kmetijskih gospodarstev v skladu z ZKme-1 in pravilnikom, ki
ureja vpis v register kmetijskih gospodarstev;
f) vlagatelj mora pred oddajo vloge pridobiti certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije s področja čebelarstva ali opraviti najmanj enega od 35-urnih začetnih
tečajev čebelarjenja, ki ga je:
– v obdobju 2008–2012 pripravila in izvedla javna
svetovalna služba v čebelarstvu;
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– v letu 2013 pripravil in izvedel izbrani ponudnik
na podlagi operativnega programa zatiranja varoze za
leto 2013;
– v obdobju 2014–2016 pripravil in izvedel izbrani
ponudnik za izvedbo ukrepa usposabljanja na področju
čebelarstva iz 16. člena Uredbe o izvajanju Programa
ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji
v letih 2014–2016 (Uradni list RS, št. 6/14, 54/14 in
26/15; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2014–2016) ali
– v obdobju po letu 2016 pripravil in izvedel izbrani
ponudnik za izvedbo ukrepa usposabljanja in izobraževanja o čebelarjenju iz 16. člena Uredbe;
g) vlagatelj mora opraviti najmanj eno od izobraževanj s področja zdravstvenega varstva čebel, ki ga je:
– v obdobju 2008–2013 pripravil in izvedel VF NVI;
– v obdobju 2014–2016 pripravil in izvedel izbrani
ponudnik za izvedbo ukrepa izobraževanja na področju zdravstvenega varstva čebel iz 18. člena Uredbe
2014–2016 ali
– v obdobju po letu 2016 pripravil in izvedel izbrani
ponudnik za izvedbo ukrepa usposabljanja in izobraževanja o čebelarjenju iz 16. člena Uredbe.
7. Višina sredstev za ukrep Pomoč čebelarjem začetnikom: čebelarju začetniku se sofinancira 80 odstotkov skupne neto vrednosti (brez vštetega DDV) izvedenega nakupa kompleta čebelarske opreme iz točke 3.2.1
tega javnega razpisa, vendar ne več kot 1.000 eurov.
8. Obveznosti prejemnika sredstev za ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme in ukrep Pomoč čebelarjem začetnikom
8.1 Prejemnik sredstev mora opremo, ki mu je bila
sofinancirana, uporabljali izključno za namen in dejavnosti, za katere so bila sredstva po tem javnem razpisu
dodeljena, še najmanj tri leta po prejetju sredstev v okviru ukrepa Sofinanciranje čebelarske opreme oziroma
ukrepa Pomoč čebelarjem začetnikom, razen ob morebitni višji sili ali izrednih okoliščinah iz 7. člena Uredbe.
8.2 Prejemnik sredstev ali njegova pooblaščena
oseba mora Agencijo Republike Slovenije za kmetijske
trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: Agencija) o višji sili ali izrednih okoliščinah pisno obvestiti na
obrazcu iz razpisne dokumentacija in predložiti ustrezna
dokazila v 15 dneh od dneva, ko je prejemnik sredstev
oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna storiti.
8.3 Prejemnik sredstev mora dokumentacijo, ki je
bila podlaga za dodelitev sredstev, hraniti še najmanj
tri leta od dneva zadnjega izplačila sredstev po ukrepu
Sofinanciranje čebelarske opreme in ukrepu Pomoč čebelarjem začetnikom.
8.4 Prejemnik sredstev mora Agenciji, Ministrstvu,
revizijskemu organu in drugim nadzornim organom omogoči kontrolo na kraju samem in dostop do dokumentacije, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev.
8.5 Prejemniku sredstev še najmanj tri leta po izplačilu sredstev ne sme biti izdana pravnomočna odločba
UVHVVR glede nepravilne uporabe zdravil v skladu
s predpisi, ki urejajo področje zdravil za uporabo v veterinarski medicini.
8.6 Prejemnik sredstev, ki pridobi sredstva za ukrep
Sofinanciranje čebelarske opreme na podlagi tega javnega razpisa, mora biti aktivni koristnik sheme kakovosti
s področja čebelarstva ali imeti potrdilo o vključenosti
v kontrolo ekološkega čebelarjenja ali certifikat za ekološke čebelje pridelke še najmanj tri leta po izplačilu
sredstev.
8.7 Prejemnik sredstev mora poročati o številu
čebeljih družin v skladu s pravilnikom, ki ureja vpis
v register čebelnjakov, še najmanj tri leta po izplačilu
sredstev.
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9. Sankcije
9.1 Neizpolnitev ali kršitev obveznosti se sankcionira v skladu s prvim odstavkom 46. člena Uredbe.
9.2 Prejemnik sredstev, ki ne hrani dokumentacije,
kot to določa točka 8.3 tega javnega razpisa, mora v proračun Republike Slovenije vrniti deset odstotkov izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
9.3 Prejemnik sredstev, ki ne omogoči kontrole na
kraju samem, kot to določa točka 8.4 tega javnega razpisa, mora v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
Poleg tega se prejemnik sredstev izključi iz prejemanja
podpore v okviru istega ukrepa za programsko leto ugotovitve kršitve in naslednje programsko leto.
9.4 Prejemnik sredstev, ki predmet podpore uporablja v nasprotju z namenom, za katerega je prejel
podporo, kot to določa točka 8.1 tega javnega razpisa,
mora vsa izplačana sredstva vrniti v proračun Republike Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
Poleg tega se prejemnik sredstev izključi iz prejemanja
podpore v okviru istega ukrepa za programsko leto ugotovitve kršitve in naslednje programsko leto.
9.5 Prejemnika sredstev, ki ne sporoča podatkov
o številu čebeljih družin v skladu s pravilnikom, ki ureja
vpis v register čebelnjakov, še najmanj tri leta po izplačilu sredstev, kot to določa točka 8.7 tega javnega razpisa,
se izključi iz zadevnega ukrepa za programsko leto ugotovitve kršitve in naslednje programsko leto.
9.6 Če je prejemniku sredstev v treh letih po izplačilu sredstev izdana pravnomočna odločba UVHVVR glede nepravilne uporabe zdravil v skladu s predpisi, ki urejajo področje zdravil za uporabo v veterinarski medicini,
kot to določa točka 8.5 tega javnega razpisa, mora vsa
izplačana sredstva vrniti v proračun Republike Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Prejemnik
sredstev se izključi iz zadevnega ukrepa za programsko
leto ugotovitve kršitve in naslednje programsko leto.
9.7 Če koristnik sheme kakovosti s področja čebelarstva pri ukrepu Sofinanciranje čebelarske opreme
nima potrdila o vključenosti v kontrolo ekološkega čebelarjenja oziroma nima certifikata za ekološke čebelje
pridelke še najmanj tri leta po izplačilu sredstev, kot
to določa točka 8.6 tega javnega razpisa, mora vsa
izplačana sredstva vrniti v proračun Republike Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Prejemnik
sredstev se izključi iz zadevnega ukrepa za programsko
leto ugotovitve kršitve in naslednje programsko leto.
10. Vloga
10.1 Vloga mora biti oddana na obrazcu iz razpisne dokumentacije, z izpolnjenimi podatki o vlagatelju,
vključno s podpisano izjavo vlagatelja iz razpisne dokumentacije ter z vsemi prilogami in dokazili v skladu
z razpisno dokumentacijo tega javnega razpisa.
10.2 Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu
Republike Slovenije. Obvestilo o zaprtju tega javnega
razpisa bo objavljeno na spletni strani Ministrstva.
10.3 Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na Agenciji, tel. 01/580-77-92, od ponedeljka
do četrtka od 7.30 do 15. ure in ob petkih od 7.30 do
14. ure. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si. Razpisna dokumentacija se objavi na spletni strani Ministrstva – http://www.
mkgp.gov.si/ in Agencije – http://www.arsktrp.gov.si/.
11. Rok in način prijave
11.1 Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po
objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS, s pričetkom
ob 9. uri in traja do zaprtja javnega razpisa oziroma do
31. julija 2018.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
11.2 Vlogo je potrebno poslati s priporočeno pošto
na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana (velja poštni žig),
ali vložiti v vložišču Agencije.
11.3 Vloge, vložene pred rokom, določenim v točki 11.1 tega javnega razpisa, in vloge, vložene po objavi
o zaprtju tega javnega razpisa oziroma po 31. juliju
2018, se zavržejo.
11.4 Vloge, ki niso poslane s priporočeno pošto,
se zavržejo.
11.5 Na ovojnici vloge morata biti razvidna datum
in čas (ura, minuta) oddaje priporočene vloge, označena s strani izvajalca poštnih storitev oziroma vložišča
Agencije, osebno ime in naslov vlagatelja oziroma firma in sedež vlagatelja, KMG-MID številka ter oznaka
javnega razpisa, na katerega se vloga nanaša, na
način: »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis: Sofinanciranje čebelarske opreme 2018 ali Pomoč čebelarjem
začetnikom 2018«.
12. Obravnava vlog in postopek odobritve (v skladu
s III. poglavjem Uredbe in IV. poglavjem ZKme-1)
12.1 Agencija odpira in obravnava vloge ter zahteva
odpravo njihovih pomanjkljivosti po vrstnem redu oddaje
vlog na javni razpis, do višine razpisanih sredstev za
ukrep Tehnična pomoč čebelarjem.
12.2 Odpiranje vlog ni javno.
12.3 Sredstva se vlagatelju odobrijo z odločbo, ki jo
izda predstojnik Agencije.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Št. 014-10/2018/3

Ob-1796/18

Na podlagi 87.d člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 –
ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD in 64/17)
se je s Sklepom o začetku postopka za izvedbo javnega
razpisa, št. C2711-18-712303 pričel postopek za podelitev javnega pooblastila za oddajo storitev iz javnega
pooblastila zbornici in strokovnemu združenju s področja zdravstvene in babiške nege.
Z javnim pooblastilom s področja zdravstvene in
babiške nege bodo za dobo sedmih let podeljene naslednje naloge:
I. vodenje registra izvajalcev zdravstvene in babiške nege;
II. izdajanje, podaljševanje in odvzem licence izvajalcem zdravstvene in babiške nege, ki so določeni
v 2. členu Odredbe o seznamu izvajalcev zdravstvenih
poklicev, ki morajo biti vpisani v register in imeti veljavno
licenco (Uradni list RS, št. 16/13), in sicer diplomirana
medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik (v nadaljnjem besedilu: diplomirana medicinska sestra), višja
medicinska sestra/višji zdravstvenik (v nadaljnjem besedilu: višja medicinska sestra), diplomirana babica/diplomirani babičar (v nadaljnjem besedilu: diplomirana
babica);
III. načrtovanje specializacij in specialističnih izpitov
s področja zdravstvene nege;
IV. izvajanje strokovnega nadzora s svetovanjem
s področja zdravstvene in babiške nege;
V. izdajanje pravilnikov, s katerimi se podrobneje
uredi področje podeljenih javnih pooblastil.
Podeljuje se javno pooblastilo v polnem obsegu,
delitve nalog med vlagatelji ne bo.
Razpisna dokumentacija je ponudnikom na voljo
na spletni strani Ministrstva za zdravje pod naslovom
»Javni razpisi«.
Ministrstvo za zdravje
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Ob-1777/18
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo,
Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, objavlja
javni razpis
Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2018
(P2 2018)
Na podlagi določb:
– Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem
skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede
cilja »naložbe za rast in delovna mesta« ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12.
2013, str. 289) (v nadaljevanju: Uredba 1301/2013/EU),
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu,
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347
z dne 20. 12. 2013, str. 320; v nadaljevanju Uredba
1303/2013/EU),
– Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih
pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in
razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002
(UL L št. 298 z dne 26. 10. 2012, str. 1),
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 1011/2014
z dne 22. septembra 2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorci za predložitev nekaterih
informacij Komisiji ter o podrobnih pravilih za izmenjavo
informacij med upravičenci in organi upravljanja, organi
za potrjevanje, revizijskimi organi in posredniškimi organi (UL L št. 286 z dne 30. 9. 2014, str. 1),
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 215/2014
z dne 7. marca 2014 o določitvi pravil za izvajanje
Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in
Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj
podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo,
o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni
razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi
z metodologijami za določitev podpore ciljem na področju podnebnih sprememb, določitvijo mejnikov in ciljnih
vrednosti v okviru uspešnosti ter nomenklaturo kategorij
ukrepov za strukturne in investicijske sklade (UL L št. 69
z dne 8. 3. 2014, str. 65), spremenjena z Izvedbeno Uredbo Komisije (EU) št. 1232/2014 z dne 18. novembra 2014 o spremembi Izvedbene uredbe Komisije
(EU) št. 215/2014 zaradi prilagoditve sklicev Uredbi
(EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta
ter o popravku Izvedbene uredbe (EU) št. 215/2014
(UL L št. 332 z dne 19. 11. 2014, str. 5),
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 821/2014
z dne 28. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU)
št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede
podrobne ureditve prenosa in upravljanja prispevkov iz
programov, poročanja o finančnih instrumentih, tehničnih značilnosti ukrepov obveščanja in komuniciranja za
operacije ter sistema za beleženje in shranjevanje podatkov (UL L št. 223 z dne 29. 7. 2014, str. 7),
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– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) 2015/207 z dne
20. januarja 2015 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta
in Sveta v zvezi z vzorci za poročilo o napredku, predložitev informacij o velikem projektu, skupni akcijski načrt,
poročila o izvajanju za cilj „naložbe za rast in delovna
mesta“, izjavo o upravljanju, revizijsko strategijo, revizijsko mnenje in letno poročilo o nadzoru ter metodologijo,
ki se uporabi pri izvajanju analize stroškov in koristi, in
v skladu z Uredbo (EU) št. 1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorcem za poročila o izvajanju
za cilj „evropsko teritorialno sodelovanje“ (UL L št. 38
z dne 13. 2. 2015, str. 1),
– Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 480/2014
z dne 3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU)
št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu,
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 138
z dne 13. 5. 2014, str. 5),
– Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 522/2014
z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU)
št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi
s podrobnimi pravili o načelih za izbor in upravljanje
inovativnih ukrepov na področju trajnostnega urbanega
razvoja, ki jih podpira Evropski sklad za regionalni razvoj
(UL L št. 148 z dne 20. 5. 2014, str. 1),
– drugih delegiranih in izvedbenih aktov, ki jih Komisija sprejme v skladu s 149. in 150. členom Uredbe
(EU) št. 1303/2013 o skupnih določbah,
– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11
– uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13,
55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617),
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2018
(DP2018) (Uradni list RS, št. 80/16 in 71/17),
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2019
(DP2019) (Uradni list RS, št. 71/17),
– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17),
– Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08,
99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16),
– Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske
politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju
2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta
(Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16 in 69/16 – popr.,
15/17 in 69/17),
– Partnerskega sporazuma med Slovenijo in
Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI
2014SI16M8PA001-1.3, z dne 30. 10. 2014,
– Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI
2014SI16MAOP001, z dne 4. 7. 2016 in Spremembe Operativnega programa za izvajanje Evropske
kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI
2014SI16MAOP001 z dne 6. 12. 2017,
– 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. 1) (v nadaljevanju:
Uredba 651/2014/EU),
– 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),

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– Uredbe komisije (ES) št. 1828/2006 z dne
8. 12. 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES)
št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu
in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006
Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu
za regionalni razvoj (UL L št. 371, z dne 27. 12. 2006,
str. 1, z vsemi spremembami, v nadaljevanju: Uredba
1828/2006/ES),
– Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list
RS, št. 5/17), Zakona o podpornem okolju za podjetništvo – ZPOP-1 (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13,
17/15 in 27/17),
– Ustanovitvenega akta Javnega sklada Republike
Slovenije za podjetništvo (Uradni list RS, št. 112/04,
11/07, 43/08 in 71/09),
– Poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada
Republike Slovenije za podjetništvo za leto 2018, ki ga
je Vlada RS sprejela dne 12. 12. 2017, sklep Vlade RS
št. 47602-24/2017/3,
– Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08
in 8/10 – ZSKZ-B),
– Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega podjetniškega sklada (22. 4. 2015 veljavni z dne 29. 7. 2015),
– priglašene sheme državne pomoči Programa izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis (št. priglasitve: M001-2399245-2015/I, datum potrditve sheme:
9. 5. 2016; trajanje sheme: 31. 12. 2020),
– Programa izvajanja finančnih spodbud Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 2015–2020,
št. 3030-4/2016/2, z dne 18. 3. 2016,
– Sporazuma o načinu izvajanja nalog izvajalskega
organa med Javnim skladom Republike Slovenije za
podjetništvo in Ministrstvom za gospodarski razvoj in
tehnologijo, z dne 6. 5. 2016, Dodatka 1 h Krovnemu
sporazumu o načinu izvajanja nalog izvajalskega organa
z dne 3. 4. 2017 in Dodatka 2 h Krovnemu sporazumu
o načinu izvajanja nalog izvajalskega organa z dne
5. 12. 2017,
– pogodbe št.: SPS-2018/P2-MO o izvajanju in
financiranju javnega razpisa za spodbude za zagon
inovativnih podjetij (sklenjene med Javnim skladom Republike Slovenije za podjetništvo in Ministrstvom za
gospodarski razvoj in tehnologijo) in
– odločitve o podpori Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi
Organa upravljanja za strukturne sklade in kohezijski
sklad, št. 3-1/1/MGRT/0 za: »Javni razpis za spodbude
za zagon inovativnih podjetij v letu 2018 (P2 2018)«
z dne 21. 3. 2018.
1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega organa ter izvajalskega organa
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo) nastopa na področju kohezijske politike pri
Javnem razpisu za spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2018 (P2 2018) (v nadaljevanju: javni razpis)
v vlogi posredniškega organa in zagotavlja finančna
sredstva za izvedbo javnega razpisa.
Izvajalec javnega razpisa, v vlogi izvajalskega organa ministrstva, je Javni sklad Republike Slovenije za
podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor (v
nadaljevanju: Sklad).
2. Namen, cilj in predmet javnega razpisa ter regija
izvajanja
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni
razvoj (v nadaljevanju: ESRR). Javni razpis za izbor
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operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa
za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju
2014–2020«, prednostne osi: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanj novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«; specifičnega cilja: »Spodbujanje
nastajanja in delovanja podjetij, predvsem zagonskih
(start-up) podjetij«.
2.1. Namen in cilj javnega razpisa
Namen razpisa je razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in
skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih
inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev.
Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju
2014–2020 (v nadaljevanju: operativni program) je prispevati k specifičnemu cilju prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«.
V ta namen se spremlja specifični kazalnik »povečanje
indeksa podjetniške dejavnosti (indeks TEA)«.
Cilji javnega razpisa doseženi po preteku treh let
od odobritve so:
– uspešno poslovanje večine podprtih podjetij, ki
zaposlujejo, ustvarjajo čisti prihodek od prodaje in poslujejo z dobičkom,
– vstop strateškega investitorja oziroma vlagateljev
tveganega kapitala v nekaj podprtih podjetjih.
2.2. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje (subvencije) zagona inovativnih podjetij, razvoja MVP (minimum viable
product) in lansiranja tržnih produktov na trg.
2.3 Regija izvajanja
Operacije (potrjeni projekti) se bodo izvajale na
dveh programskih območjih:
– Kohezijska regija Vzhodna Slovenija
– Kohezijska regija Zahodna Slovenija.
Vlagatelji bodo upravičeni do sredstev tistega programskega območja, kjer bodo izvajali aktivnosti operacije in imeli na dan oddaje vloge na ta javni razpis
sedež. Sedež mora biti vpisan v Poslovni register Slovenije/Sodni register.
Sprememba programskega območja izvajanja operacije po oddaji vloge ni dovoljena in predstavlja upravičen razlog za odpoved pogodbe o sofinanciranju.
Vsak vlagatelj mora v vlogi na javni razpis nedvoumno opredeliti, v katerem od obeh programskih območij
se bo v celoti izvajala aktivnost.
Razdelitev slovenskih občin na Kohezijski regiji vzhodna oziroma zahodna Slovenija je razvidna iz:
www.stat.si/dokument/5424/kohezijske_%20statisticne_obcine.xls.
3. Ciljne skupine/upravičenci
Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje
velika podjetja (v nadaljevanju MSP) s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarja
z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki
ali zadruge. Za opredelitev MSP in določitev velikosti
podjetja vlagatelji upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU. Za povezane družbe se štejejo tudi
podjetja, ki so povezana prek lastniških deležev fizičnih
oseb z upoštevanjem določil Priloge I Uredbe Komisije
651/2014/EU.
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Vlagatelji (po odobritvi sofinanciranja: upravičenci)
po tem javnem razpisu so podjetja, ki so se registrirala
oziroma priglasila pri pristojnem organu med 1. 1. 2017
in 15. 3. 2018 (upošteva se datum registracije podjetja
na sodišču oziroma pri pristojnem organu).
4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Vloga vlagatelja mora izpolnjevati vse pogoje javnega razpisa. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz
vsebine celotne vloge. Če vloga ne bo izpolnjevala vseh
pogojev, se zavrne.
Glede izpolnjevanja razpisnih pogojev vlagatelj
podpiše izjavo, s katero pod kazensko pravno in materialno pravno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in
sprejemanje razpisnih pogojev za kandidiranje na tem
javnem razpisu (izjava je del razpisne dokumentacije).
Navodila za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za
kandidiranje so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji v točki IV.
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev, lahko Sklad zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi
po izdaji sklepa o izboru operacije, se pogodba o sofinanciranju operacije ne bo podpisala, sklep o izboru
operacije pa se odpravi.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi
po podpisu pogodbe o sofinanciranju, pa bo Sklad odstopil od pogodbe o sofinanciranju operacije, pri čemer
bo upravičenec dolžan vrniti že prejeta sredstva skupaj
z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila
sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila
sredstev v državni proračun Republike Slovenije.
4.1 Splošni pogoji za vlagatelje
Splošni pogoji za kandidiranje so:
– vlagatelj mora izpolnjevati pogoje za upravičenca,
ki so določeni v točki 3 javnega razpisa (glede velikosti
in pravne oblike oziroma vrste podjetja),
– vlagatelj nima neporavnanih zapadlih finančnih
obveznosti do ministrstva in izvajalskih institucij ministrstva (Slovenski podjetniški sklad, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Slovenski regionalno razvojni sklad) (v višini 50 eurov ali več na dan
oddaje vloge, pa vse do sklenitve pogodbe) iz naslova
pogodb o sofinanciranju iz javnih sredstev, pri čemer ni
pogoj, da bi bile le-te že ugotovljene s pravnomočnim
izvršilnim naslovom,
– vlagatelj nima neporavnanih zapadlih finančnih
obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki
ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini
50 eurov ali več na dan oddaje vloge, pa vse do sklenitve pogodbe); šteje se, da vlagatelj, ki je gospodarski
subjekt, ne izpolnjuje obveznosti tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke
iz delovnega razmerja za obdobje zadnjega leta do dne
oddaje vloge oziroma do sklenitve pogodbe,
– med vlagateljem in ministrstvom oziroma izvajalskimi institucijami ministrstva niso bile pri že sklenjenih
pogodbah o sofinanciranju ugotovljene hujše nepravilnosti pri porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih obveznosti, zaradi česar je ministrstvo oziroma
izvajalska institucija odstopila od pogodbe o sofinanciranju, od odstopa od pogodbe pa še ni preteklo 5 let,
– dejanski lastnik(i) družbe v skladu z 19. členom
Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja
terorizma (Uradni list RS, št. 68/16) ni(so) vpleten(i)
v postopke pranja denarja in financiranja terorizma,
– glede vlagatelja ni podana prepoved poslovanja
v razmerju do Sklada v obsegu, kot izhaja iz 35. člena
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Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni
list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo),
– vlagatelj za iste že povrnjene upravičene stroške
in aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja v tem razpisu,
ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih virov (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna)
(prepoved dvojnega sofinanciranja),
– vlagatelj skladno z Uredbo Komisije 1407/2013/EU
ne sme imeti registrirane glavne dejavnosti in tudi vsebina sofinancirane operacije se ne sme nanašati na
sledeče izključene sektorje:
– 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) 1224/2009 ter
razveljavitvi Uredbe Sveta 104/2000;
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov;
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov,
v primerih:
– 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;
– kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno
ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
4.2 Posebni pogoji za vlagatelje
Posebni pogoji za vlagatelje so:
– vlagatelj mora izpolnjevati posebne pogoje v zvezi s sedežem, lokacijo izvajanja operacije in starostjo
podjetja, navedene v točkah 2.3 in 3 javnega razpisa,
– vlagatelju bo odobrena največ ena vloga. Pri tem
se upošteva ne samo podjetje vlagatelja, temveč tudi
vsa njegova partnerska in povezana podjetja, kot jih
določa Priloga 1 Uredbe 651/2014/EU. Za povezane
družbe se štejejo tudi podjetja, ki so povezana prek
lastniških deležev fizičnih oseb z upoštevanjem določil
Priloge I Uredbe Komisije 651/2014/EU,
– upravičenci do sredstev na javnih razpisih Sklada
pri produktih P2, P2R, P2L, SK75 in SK 200 v letu 2017
niso upravičeni do prijave na ta javni razpis,
– vlagatelji, katerih ustanovitelji ali odgovorne osebe so nastopali kot ustanovitelji ali odgovorne osebe
v okviru že podprtih projektov Sklada v preteklih petih
letih in niso izpolnili zadanih ciljev, niso upravičeni do
sofinanciranja,
– vlagatelj mora voditi posebno, ločeno knjigovodsko evidenco upravičenih in neupravičenih stroškov,
skladno s točko 15 tega javnega razpisa, ki se nanašajo na projekt pod številko, ki jo bo vlagatelj navedel
v obrazcu 2 Izjave Podjetja.
4.3 Pogoji za operacijo
Pogoji za operacijo so:
– operacija mora biti skladna z namenom, ciljem in
s predmetom javnega razpisa ter s cilji »Operativnega
programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020«,
– vlagatelj mora v vlogi izkazati zaprto finančno
konstrukcijo. V okviru prijavljene operacije so v celoti
zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije.
Pri tem se poleg lastnih sredstev upoštevajo tudi pričakovana sredstva iz naslova tega javnega razpisa ter
premostitvena sredstva za del pričakovanih sredstev
iz naslova tega javnega razpisa do povrnitve stroškov,
– financiranje oziroma zapiranje finančne konstrukcije sofinanciranih stroškov z lizingom ni dovoljeno,
– iz vloge mora izhajati, da bo imel vlagatelj na
osnovi izvedene operacije predvideno poslovanje z dobičkom najkasneje v letu 2021 in naprej,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– ponujeni proizvodi in storitve, ki so rezultat razvoja, morajo biti tržno naravnani,
– razvoj mora potekati v podjetju; izjemoma je mogoče, za področje, ki ga v podjetju ne zmorejo/znajo
razvijati, dovoljeno uporabiti tudi znanje zunanjih strokovnjakov, institucij,
– pri operaciji je upoštevano pravilo kumulacije državnih pomoči – skupna višina državne pomoči za projekt v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne bo presegla
največje intenzivnosti pomoči ali zneska državne pomoči, kot to določa shema državne pomoči Programa
izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis (št. priglasitve: M001-2399245-2015/I),
– projekt mora imeti pridobljena vsa ustrezna dovoljenja in soglasja ter se mora izvajati v skladu z veljavno
slovensko in evropsko zakonodajo,
– dokument Predstavitev startup projekta mora biti
v slovenskem jeziku, vsi izračuni in finančne projekcije
pa v evrih.
5. Merila za ocenjevanje vlog ter postopek in način
izbora operacij
Postopek javnega razpisa bo vodila komisija za
izvedbo postopka javnega razpisa (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje direktorica Sklada s sklepom.
Za vse pravočasne, pravilno označene in popolne
vloge komisija ugotovi, ali vloga izpolnjuje vse pogoje
javnega razpisa. Če ugotovi, da ne izpolnjuje vseh pogojev javnega razpisa, se nadaljnjega ocenjevanja po
merilih ne izvede, vloga pa se zavrne. Vse ostale vloge
pa komisija oceni na podlagi naslednjih meril:
Merilo
1. dosežene točke na DEMO dnevu
v okviru pred-selekcijskega postopka
tekmovanja Start:up Slovenija 2018
2. višina osnovnega
kapitala/višina podjetnikovega
kapitala/višina zadružnega kapitala na
dan 31. 3. 2018
3. inovativnost
4. strategija trženja in pretežni prodajni trg
podjetja
5. reference in zaposlenost lastnikov
v podjetju
Skupaj

Najvišje
št. točk
35
20

20
10
15
100

Največje število točk je 100 točk. Način uporabe in
pomen posameznih meril za ocenjevanje vlog sta natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji v poglavju
III. Merila za ocenjevanje vlog.
Prag števila točk, nad katerim bo odobreno sofinanciranje, je 60 ali več točk. V nobenem primeru vloga
vlagatelja, ki je pridobila manj kot 60 točk, ne more pridobiti sofinanciranja.
Komisija za dodelitev sredstev poda predlog direktorici Sklada v odločanje za vse formalno popolne in vsebinsko ustrezne vloge. V primeru, da pridobi
več vlagateljev znotraj posamezne kohezijske regije
60 ali več točk in je zahtevan znesek za sofinanciranje
operacij večji kot je na razpolago razpisanih sredstev,
imajo prednost tisti vlagatelji, ki so pridobili več točk.
V primeru enakega števila točk imajo znotraj posamezne
kohezijske regije izvajanja operacije prednost vlagatelji,
ki so pridobili več točk pri merilu inovativnost, nato pri
merilu reference in zaposlenost lastnikov v podjetju,
nato pri merilu strategija trženja in pretežni prodajni trg,
nato pri merilu dosežene točke na DEMO dnevu v okvi-
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ru pred-selekcijskega postopka tekmovanja Start:up
Slovenija 2018 in nato pri merilu višina osnovnega kapitala / višina podjetnikovega kapitala / višina zadružnega
kapitala na dan 31. 3. 2018.
6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je
2.160.000 EUR, pri čemer je največ do 1.080.000 EUR
na voljo za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija in največ do 1.080.000 EUR za kohezijsko regijo Zahodna
Slovenija.
Proračunska postavka
Programsko območje
Leto 2018
160063 – PN3.1 – Spodbujanje
Vzhodna Slovenija
150.000,00
podjetništva-V-14-20-EU
160064 – PN3.1 – Spodbujanje
Vzhodna Slovenija
50.000,00
podjetništva-V-14-20-SLO
SKUPAJ:
200.000,00
Proračunska postavka
Programsko območje
Leto 2018
160065 – PN3.1 – Spodbujanje
Zahodna Slovenija
140.000,00
podjetništva-Z-14-20-EU
160066 – PN3.1 – Spodbujanje
Zahodna Slovenija
60.000,00
podjetništva-Z-14-20-SLO
SKUPAJ:
200.000,00

Sredstva niso prenosljiva med programskimi območji. Vsa namenska sredstva EU so namenska sredstva
Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Obdobje razpoložljivosti sredstev za javni razpis
obsega proračunska leta 2018, 2019 in 2020, oziroma
traja do porabe sredstev.
V primeru, da se spremeni višina razpisanih sredstev, se to objavi v Uradnem listu RS do izdaje sklepov
o (ne)izboru.
Del razpisanih sredstev lahko ostane nerazporejen
v primeru premajhnega števila ustreznih vlog.
Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena,
če ne zadoščajo za pokrivanje celotnega planiranega
sofinanciranja, opredeljenega v finančni konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja, upravičena do sofinanciranja.
Dinamika sofinanciranja operacije bo določena
s pogodbo o sofinanciranju med Skladom in izbranim
vlagateljem kot upravičencem, v odvisnosti od finančnega načrta izvajanja operacije in od razpoložljivosti
proračunskih sredstev.
Izplačila Sklada so odvisna od razpoložljivosti proračunskih sredstev in programa Sklada za ta namen. Če
bi bile ukinjene ali zmanjšane pravice porabe na proračunskih postavkah, lahko Sklad razveljavi javni razpis
in izdane sklepe ali skladno s pogodbo o sofinanciranju
določi novo pogodbeno vrednost ali dinamiko izplačil.
Če se izbrani vlagatelj ne strinja s predlogom Sklada,
se šteje, da odstopa od vloge oziroma od pogodbe
o sofinanciranju.
Sklad si pridružuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče, z objavo
v Uradnem listu RS.
7. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah
slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: razmerje med sredstvi na postavkah namenskih
sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah
slovenske udeležbe za sofinanciranje operacij je za pro-

Leto 2019

Leto 2020

Skupaj

180.000,00

480.000,00

810.000,00

60.000,00

160.000,00

270.000,00

240.000,00

640.000,00

1.080.000,00

Leto 2019

Leto 2020

Skupaj

168.000,00

448.000,00

756.000,00

72.000,00

192.000,00

324.000,00

240.000,00

640.000,00

1.080.000,00

gramsko območje Kohezijska regija zahodna Slovenija
70 %:30 % in za programsko območje Kohezijska regija
vzhodna Slovenija 75 %:25 %.
8. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Obdobje upravičenosti stroškov je od 1. 9. 2017 do
28. 2. 2020.
Sofinanciranje se odobri za povračilo upravičenih
stroškov operacije, nastalih:
– od 1. 9. 2017 do 31. 7. 2018 za prvo izplačilo do
10.000 EUR,
– od 1. 8. 2018 do 31. 1. 2019 za drugo izplačilo do
12.000 EUR in
– od 1. 2. 2019 do 28. 2. 2020 za tretje izplačilo do
32.000 EUR.
Upravičeni strošek nastane, ko je storitev opravljena oziroma ko je blago dobavljeno, skladno s predmetom in drugimi določili pogodbe in je podprt z ustrezno
listino.
Obdobja upravičenosti izdatkov operacije za posamezno izplačilo so od 1. 9. 2017 do:
– najkasneje 10. 8. 2018 za prvo izplačilo,
– najkasneje 10. 2. 2019 za drugo izplačilo in
– najkasneje 10. 3. 2020 za tretje izplačilo.
Upravičeni izdatek upravičenca nastane z dnem
plačila upravičenega stroška in ko je podprt z listino, ki
njegov nastanek ustrezno dokazuje.
Če se je operacija začela izvajati pred predložitvijo vloge za sofinanciranje, se pred odobritvijo prvega
zahtevka za izplačilo iz proračuna preveri skladnost
izvajanja operacije z relevantno zakonodajo tudi za obdobje pred opravljenim izborom oziroma pred sklenitvijo
pogodbe o sofinanciranju.
Datumi izstavljanja zahtevkov za izplačilo so določeni v točki IV razpisne dokumentacije.
9. Shema in skladnost s pravili državnih pomoči
Sofinanciranje v okviru javnega razpisa bo potekalo na osnovi priglašene sheme državne pomoči »Pro-
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gram izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis«
(št. priglasitve: M001-2399245-2015/I, datum potrditve
sheme: 9. 5. 2016, trajanje sheme: 31. 12. 2020) (v nadaljevanju: shema državnih pomoči de minimis).
Pomoč ni dovoljena za aktivnosti, povezane z izvozom, ko je pomoč neposredno vezana na izvožene količine, vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja
ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo. Pomoč za kritje stroškov študij ali svetovalnih
storitev, potrebnih za uvajanje novega ali obstoječega
proizvoda na novem trgu v drugi državi članici ali tretji
državi, se ne šteje za pomoč dejavnostim, povezanim
z izvozom.
Pomoč ni dovoljena v primerih, kadar je dodelitev
pomoči pogojena z obveznostjo, da upravičenec uporabi
doma proizvedeno blago ali storitve ali kadar je odvisna od uporabe domačih proizvodov v breme uvoženih
proizvodov. Prav tako pomoč ni dovoljena v primerih,
ko bi se upravičencem omejevala možnost izkoriščanja
rezultatov raziskav, razvoja in inovacij v drugih državah
članicah.
10. Upravičeni stroški, intenzivnosti pomoči in način
financiranja
Financiranje po tem javnem razpisu bo potekalo
skladno s pravili evropske kohezijske politike, shemo
državnih pomoči de minimis, veljavnimi Navodili Organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva
evropske kohezijske politike za programsko obdobje
2014–2020 (dostopne na spletni strani (http://eu-skladi.si/sl/ekp/navodila) in Smernicami o poenostavljenih
možnostih obračunavanja stroškov (http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/navodila/smernice-o-poenostavljenih-moznostih-obracunavanja-stroskov.pdf).
10.1. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški morajo biti neposredno povezani
s podprto operacijo. Upravičeni stroški so:
– stroški opreme in drugih opredmetenih osnovnih
sredstev (zgolj nakup nove opreme) ter stroški investicij
v neopredmetena sredstva (zgolj nakup programske
opreme),
– stroški storitev zunanjih izvajalcev (zgolj stroški
mentoriranja, testiranja, programiranja, intelektualne zaščite, izdelave prototipov),
– stroški informiranja in komuniciranja v primeru, da
so nastali od 1. 2. 2019,
– stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom
za osebje, ki na podlagi veljavne pogodbe o zaposlitvi
z vlagateljem dela na prijavljeni operaciji. Samostojni podjetniki, kot nosilci dejavnosti, štejejo kot osebje
upravičenca, če opravljajo aktivnosti v sklopu operacije,
– posredni (operativni) stroški, ki so povezani z neposrednimi aktivnostmi operacije, se uveljavljajo v obliki
pavšala v višini do 15 % upravičenih neposrednih stroškov plač in povračil stroškov v zvezi z delom za osebje,
ki izvaja dela na operaciji. Posredni stroški vsebinsko
obsegajo ostale stroške delovanja (npr. stroški materiala, goriva, vode, telefona itd.).
Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek,
razen v primerih, ko upravičenec ni zavezanec za DDV.
Prav tako med upravičene stroške ne spadajo cestna
transportna sredstva.
10.2 Način financiranja upravičenih stroškov
Za uveljavljanje upravičenih stroškov se uporabljajo
poenostavljene in klasične oblike obračunavanja upravičenih stroškov. Med poenostavljene oblike sodijo:
– standardna lestvica stroška na enoto in
– pavšalno financiranje.
Med klasične oblike obračunavanja sodi dejansko
dokazovanje upravičenih stroškov.
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10.2.1 Dejansko dokazovanje upravičenih stroškov
Za stroške opreme in drugih opredmetenih osnovnih
sredstev, stroške investicij v neopredmetena sredstva in
stroške storitev zunanjih izvajalcev se za uveljavljanje
upravičenih stroškov uporabljajo dokazila o dejansko
nastalih in plačanih upravičenih stroških, ki so nastali in
bili plačani v obdobju upravičenosti, skladno z Navodili
organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva
evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.
Upravičenci morajo izvesti projekt v skladu s temeljnimi načeli zakona o javnem naročanju, in sicer (i) načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, (ii) načelo
zagotavljanja konkurence med ponudniki, (iii) načelo
transparentnosti javnega naročanja, (iv) načelo enakopravne obravnave ponudnikov in (v) načelo sorazmernosti ter skladno z določili pogodbe o sofinanciranju.
Upoštevanje naštetih načel se lahko izkaže le na način,
da se celoten postopek dokumentira in obrazloži. Ob
upoštevanju načela sorazmernosti mora upravičenec
zagotoviti najmanj tri konkurenčne ponudbe.
Nabavo nove opreme in/ali storitev, ki sodijo med
upravičene stroške, je dovoljeno izvesti le od tretjih
oseb po tržnih pogojih, pri tem pa tretja oseba ne sme
biti lastniško povezana z vlagateljem s 25 % in več. Za
povezano osebo z vlagateljem se šteje lastniški delež
pravne ali fizične osebe in povezanost preko funkcije
direktorja oziroma predsednika.
10.2.2 Standardna lestvica stroška na enoto za
stroške dela
Za stroške plač in povračil stroškov v zvezi z delom
za osebje, ki dela na prijavljeni operaciji, se za uveljavljane upravičenih stroškov uporablja Standardna lestvica stroška na enoto.
Standardna lestvica stroška na enoto je določena
na podlagi Metodologije za izračun standardne lestvice
stroškov na enoto za stroške plač in povračil stroškov
v zvezi z delom za produkt P2 (Ministrstvo, Marec 2018),
ki je kot priloga sestavni del tega javnega razpisa (razpisne dokumentacije). Metodologija upošteva Zakon
o minimalni plači in ostalo predmetno zakonodajo na
področju določanja stopnje prispevkov za obvezno socialno varnost.
Standardna lestvica stroška na enoto se določi enotno za sofinanciranje stroškov plač in povračil stroškov
v zvezi z delom osebja, ki dela na prijavljeni operaciji in
je izražena na uro opravljenega dela.
Skladno z metodologijo je vrednost enote urne postavke 6,83 EUR. Na mesečni ravni se prizna največ
število delovnih ur v višini delovne obveznosti za posamezni mesec.
10.2.3 Pavšalno financiranje za posredne stroške,
vezane na projekt
Pavšalno financiranje posrednih stroškov se opredeli skladno s členom 67. in 68. Uredbe 1303/2013/EU.
Posredni stroški, vezani na operacijo, se uveljavljajo
v obliki pavšala v višini do 15 % upravičenih neposrednih stroškov plač in povračil stroškov v zvezi z delom
osebja, ki izvaja dela na operaciji.
10.3. Intenzivnost pomoči
Intenzivnost pomoči znaša do 100 % upravičenih
stroškov operacije.
Maksimalna odobrena višina sofinanciranja (subvencije) posamezne operacije je do 54.000 EUR, ki
ga upravičenec prejme v treh zaporednih izplačilih, in
sicer do največ 10.000 EUR v letu 2018, do največ
12.000 EUR v letu 2019 in do največ 32.000 EUR v letu
2020.
Upravičenec za izplačane upravičene stroške ne
sme pridobiti nikakršnih drugih javnih sredstev.
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11. Roki in način prijave na javni razpis
Rok za predložitev vlog je 20. 4. 2018.
Oddaja vloge na predmetni javni razpis pomeni,
da se je vlagatelj seznanil z vsebino javnega razpisa in
razpisne dokumentacije ter da se z njo strinja.
Navodila za izdelavo popolne vloge so navedena
v točki IV razpisne dokumentacije (poglavje 2. Sestava
vloge).
Vlagatelj posreduje vlogo v pisni obliki po pošti ali
neposredno na sedež Sklada. Vloge je treba predložiti na naslov: Slovenski podjetniški sklad, Ulica kneza
Koclja 22, 2000 Maribor.
Merilo za pravočasno prispelo vlogo je poštni žig,
odtisnjen na ovojnici, ki za obravnavo ne sme biti kasnejši od datuma roka za predložitev vlog. V primeru
neposredne predložitve vloge na sedežu Sklada pa
datum, vpisan na potrdilu Sklada o prejemu pošiljke,
ki prav tako ne sme biti kasnejši od datuma za roka
za predložitev vlog.
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.
Vloga na razpis mora biti oddana v zaprti ovojnici
z navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – Vloga – P2/18«, in s polnim nazivom
in naslovom vlagatelja (Obrazec 4).
12. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev ter postopek in način izbora
Zaradi pričakovanega velikega števila vlog, odpiranje vlog ne bo javno in bo izvedeno v prostorih Sklada
v roku treh delovnih dni od navedenega roka za predložitev vlog. Datumi in druge informacije v zvezi z odpiranjem vlog bodo objavljene na spletnih straneh Sklada:
www.podjetniskisklad.si.
Na odpiranju bo Komisija preverila pravočasnost,
pravilno označenost in popolnost prispelih vlog.
Neustrezno označene ter nepravočasno prispele
vloge se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavržene in vrnjene vlagateljem.
Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno
pozvala k dopolnitvi tiste vlagatelje, katerih vloge niso
popolne. Vlagatelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine
zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, ki se veže na
tehnične specifikacije predmeta vloge ali tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno
razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih
je Sklad prejel v postopku dodelitve sredstev. Rok za dopolnitev vlog ne sme biti daljši od petih dni. Nepopolne
vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
Komisija bo skladno z merili za ocenjevanje obravnavala (ocenila) vse pravočasne, pravilno oddane
(označene), formalno popolne in ustrezne vloge. Vloga,
ki ne bo izpolnjevala pogojev iz javnega razpisa, se bo
kot neustrezna zavrnila.
13. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu
javnega razpisa
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni
najkasneje v roku 60 dni od dne odpiranja vlog.
Vlagatelji bodo na podlagi sklepa o izboru pozvani
k podpisu pogodbe. Če se upravičenec v roku 8 delovnih
dni od prejema in poziva k podpisu pogodbe ne odzove,
se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi
po izdaji sklepa o izboru, se pogodba o sofinanciranju
operacije ne bo podpisala, sklep o izboru pa se odpravi.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi
po podpisu pogodbe o sofinanciranju, pa bo Sklad odstopil od pogodbe o sofinanciranju operacije, pri čemer
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je upravičenec dolžan vrniti vsa že prejeta sredstva
skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva
prejema sredstev na njegov transakcijski račun do
dneva vračila sredstev v državni proračun Republike
Slovenije.
Vlagatelji, ki menijo, da jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih dneh od
prejema sklepa Sklada o (ne)izboru ali zavrženju vloge
sprožijo upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije. Predmet tožbe ne morejo biti
postavljena merila za ocenjevanje vlog. Vložena tožba
ne zadrži podpisa pogodb o sofinanciranju.
Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in
bodo objavljeni na spletnih straneh Sklada in na spletni
strani www.eu-skladi.si.
14. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno s 115. in
116. členom Uredbe 1303/2013/EU in navodili organa
upravljanja: upravičenci morajo zadostiti zahtevam glede informiranja in obveščanja javnosti skladno s 115. in
116. členom Uredbe 1303/2013/EU, veljavnimi Navodili
organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin na
področju evropske kohezijske politike za programsko
obdobje 2014–2020 (http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila) in Priročnika celostne grafične podobe evropske kohezijske politike 2014–2020 (http://www.eu-skladi.si/portal/sl/aktualno/logotipi).
15. Zahteve glede hranjenja dokumentacije in
spremljanja ter evidentiranja
Upravičenec bo dolžan zagotavljati dostopnost in
hrambo celotne dokumentacije, vezane na operacijo,
ter zagotavljati Skladu in drugim nadzornim organom
vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih
preverjanj skladno s pravili Evropske unije in zakonodajo Republike Slovenije, še 10 let po njenem zaključku.
V skladu s 125. členom Uredbe 1303/2013/EU
mora upravičenec voditi in spremljati porabo sredstev
za operacijo računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za
vse transakcije v zvezi z operacijo, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo
sredstev, ne glede na računovodska pravila Republike
Slovenije. Navedeno ne velja za poenostavljene oblike
nepovratnih sredstev, za katere pa bo upravičenec dolžan voditi in spremljati prejeta sredstva za operacijo.
16. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije organom, ki izvajajo nadzor
Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katere sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja
s strani Sklada kot izvajalskega organa, ministrstva kot
posredniškega organa, organa upravljanja, organa za
potrjevanje, revizijskega organa ter drugih slovenskih in
evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadaljnjem
besedilu: nadzorni organi).
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 moral omogočil vpogled v računalniške
programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem
operacije ter rezultate operacije. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno
obveščen, Sklad in ostali nadzorni organi pa lahko
opravijo pregled na terenu brez predhodne najave.
Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz
končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati
Sklad o izvedenih ukrepih.
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17. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega
razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013/EU
Upravičenec bo moral zagotoviti spodbujanje enakih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno
diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide,
med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu
z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih
možnosti in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU.
Upravičenec bo moral rezultate operacije uresničevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob
spodbujanju cilja Evropske unije o ohranjanju, varovanju
in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela, onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe
1303/2013/EU.
18. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno
v skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varovanje osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe
št. 1303/2013/EU.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih podatkov, ki jih vlagatelj posebej označi, in sicer poslovne skrivnosti, osebni
podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do
informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 –
UPB2, 117/06 – ZdavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US
in 102/15; v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno
dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na
posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Vlagatelj mora pojasniti, zakaj
posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot
informacija javnega značaja. Če vlagatelj ne označi in
razloži takšnih podatkov v vlogi, bo Sklad lahko domneval, da vloga po stališču vlagatelja ne vsebuje poslovnih
skrivnosti in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.
Podatki o sofinanciranih operacijah, za katere je
tako določeno s predpisi ali, ki so javnega značaja, se
bodo objavili. Objavljen bo seznam upravičencev, ki
bo obsegal navedbo upravičenca, naziv operacije, programsko območje upravičenca in znesek javnih virov
financiranja operacije. Objave podatkov o operaciji in
upravičencih do sredstev bodo izvedene v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in
zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
19. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov operacije
Upravičenec bo za namen spremljanja in vrednotenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom
Uredbe 1303/2013/EU ter 6. členom ter Prilogo I Uredbe
1301/2013/EU dolžan spremljati in Skladu zagotavljati
podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije.
Dokazila o doseganju ciljev, ki jih bo potrebno zbirati za namene spremljanja in vrednotenja, so natančneje
opredeljeni poglavju IV razpisne dokumentacije (točka 3.
Zahteve glede doseganja napovedanih ciljev).
Vlagatelj mora v vlogi realno prikazati načrtovane
cilje operacije. Podatki iz vloge za prijavo (prejete dokumentacije) bodo osnova za spremljanje pričakovanih
rezultatov in bodo kot takšni tudi del pogodbe o sofinanciranju.
V primeru, da med izvajanjem operacije pride do
sprememb, ki bi vplivale na oceno vloge tako, da bi se
ocena znižala pod prag financiranih projektov, lahko
Sklad odstopi od pogodbe ter zahteva vrnitev izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi
od dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila
v državni proračun Republike Slovenije.
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V primeru, da upravičenec ob zaključku operacije
ne bo dokazal uresničitev načrtovanih ciljev v celoti, lahko Sklad zahteva vračilo že izplačanih sredstev oziroma
sorazmernega dela sredstev za nerealizirane aktivnosti,
skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun upravičenca do
dneva vračila sredstev v državni proračun Republike
Slovenije.
20. Omejitve glede sprememb operacije v skladu
z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU
Upravičenci bodo morali upoštevati omejitve glede sprememb operacije v skladu z 71. členom Uredbe
1303/2013/EU. Če v treh letih od datuma končnega
izplačila upravičencu nastopi karkoli od naslednjega:
– prenehanje ali premestitev proizvodne dejavnosti
iz programskega območja;
– sprememba lastništva postavke infrastrukture, ki
daje podjetju ali javnemu organu neupravičeno prednost; ali
– bistvena sprememba, ki vpliva na značaj, cilje ali
pogoje izvajanja, zaradi česar bi se razvrednotili njeni
prvotni cilji,
so upravičenci dolžni vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva
prejema sredstev na TRR do dneva vračila v proračun
Republike Slovenije sorazmerno z obdobjem, v zvezi
s katerim ustrezne zahteve niso bile izpolnjene.
21. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku
potrjevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do
resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor se ugotovi, da je v postopku potrjevanja
operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih napak,
nepravilnosti ali kršitve obveznosti, ali pa upravičenec
Sklada 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
Sklada o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način,
na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo
upravičenec dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila sredstev v državni
proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje
namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
22. Posledice, če se ugotovi, da aktivnosti na operaciji niso bile skladne s pravom Unije in pravom Republike Slovenije: v kolikor se ugotovi, da aktivnosti na
operaciji niso bile, skladno z določili 6. člena Uredbe
(EU) 1303/2013/EU, skladne s pravom Unije in pravom
Republike Slovenije, bo Sklad odstopil od pogodbe,
upravičenec pa bo dolžan vrniti neupravičeno prejeta
sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od
dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije.
23. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje
posamezne operacije ali, da je višina sofinanciranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo: v kolikor
se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki
so že bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira, ali da je
višina sofinanciranja projekta presegla maksimalne dovoljene stopnje oziroma najvišje dovoljene intenzivnosti
ali znesek pomoči, Sklad pogodbo odpove in zahteva
vračilo preveč oziroma neustrezno izplačanega zneska
sofinanciranja v skladu s pravili državnih pomoči oziroma pomoči »de minimis« na področju vračanja državnih
pomoči skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od
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dneva nakazila sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v državni proračun
Republike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje stroškov
in izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
24. Razpoložljivost razpisne dokumentacije: vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo
popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so navedeni v Razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave
javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi.
25. Dodatne informacije
Vse ostale informacije dobite na tel. 02/234-12-53,
02/234-12-72 in 02/234-12-64 ali na e-pošti bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.
Pisna vprašanja po e-pošti morajo prispeti na zgornji naslov najkasneje dva delovna dneva pred iztekom
roka za oddajo vloge. Sklad bo objavil vprašanja in
odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred
iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo
vprašanje posredovano pravočasno. Pisna vprašanja,
ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana, bo pa
mogoče pridobiti informacije na zgornjih telefonskih številkah v delovnem času še na dan roka za oddajo vloge.
Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del
razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo
javno objavljeni na spletnem naslovu http://www.podjetniskisklad.si/sl/.
Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni
strani, zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni,
da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov,
poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti
javno objavljeni.
Potencialni vlagatelji bodo o vseh novostih sproti
obveščeni preko spletne strani http://www.podjetniskisklad.si/sl/.
V primeru bistvenih oziroma utemeljenih sprememb
javnega razpisa, bodo spremembe objavljene v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh
Sklada.
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Ob-1746/18
Na podlagi 101., 104. in 114. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10,
20/11 in 111/13), prvega odstavka 11. člena Zakona
o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08,
94/09, 4/10, 20/11, 100/11, 111/13 in 68/16; v nadaljevanju: ZUIJK), prvega in tretjega odstavka 3. člena ter
prvega odstavka 51. člena Pravilnika o izvedbi postopka izbire projektov in programov, pogojih in merilih za
izbor projektov in programov ter postopku sklepanja
pogodb, vsebine pogodb in načinu nadzora nad izvajanjem pogodb Slovenskega filmskega centra, javne
agencije Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 43/17),
Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slovenije objavlja naslednje javne razpise (v nadaljevanju:
javni razpis):
– Redni letni javni razpis za sofinanciranje realizacije projektov slovenskih celovečernih prvencev
za leto 2018;
– Redni letni javni razpis za sofinanciranje realizacije slovenskih celovečernih filmskih projektov
za leto 2018.
Besedila navedenih javnih razpisov bodo od dne
23. 3. 2018 dalje objavljena na spletnem mestu Slo-
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venskega filmskega centra, javne agencije Republike
Slovenije: www.sfc.si, v zavihku javni razpisi.
Slovenski filmski center, javna agencija
Republike Slovenije
Ob-1767/18
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v
nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji
za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07,
40/12 – ZUJF in 63/13), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1,
56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16), Pravilnika o izvedbi
postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja
knjige (Uradni list RS, št. 107/15) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije Slovenije (Uradni list
RS, št. 73/16) objavlja Javni razpis za izbor izvajalca
mednarodnih prevajalskih seminarjev za prevajalce
iz slovenščine v tuje jezike v Sloveniji za leto 2018
(v nadaljevanju: JR3–PS–2018).
Celotna razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani www.jakrs.si.
Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave obvestila v Uradnem listu RS dne 23. 3. 2018 ter traja do
23. 4. 2018.
Javna agencija za knjigo RS
Št. 014-0003/2018-202

Ob-1728/18

Javni razpis
1. Naročnik javnega razpisa: Občina Ravne na Koroškem, Urad za operativne in splošne zadeve, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem.
2. Pravna podlaga:
– Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08,
99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16),
– Statut Občine Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2016),
– Pravilnik o sofinanciranju društvenih programov
in dejavnosti splošnega značaja v Občini Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 62/07).
3. Predmet javnega razpisa: sofinanciranje društvenih programov in dejavnosti splošnega značaja, ki so
v javnem interesu v Občini Ravne na Koroškem in se
bodo sofinancirali iz občinskega proračuna v letu 2018.
4. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci
programov in projektov
Na razpisu lahko sodelujejo pravne ali fizične osebe, ki so registrirane za dejavnost, ki je predmet razpisa,
pod naslednjimi pogoji:
– da imajo sedež in izvajajo programe na območju
Občine Ravne na Koroškem oziroma da je program
njihovega dela zastavljen tako, da vključuje občane Občine Ravne na Koroškem,
– da opravljajo svojo dejavnost na neprofitni osnovi,
– da imajo zagotovljene minimalne materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih dejavnosti,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu v Občini
Ravne na Koroškem.
5. Pravico do sofinanciranja društvenih programov
in dejavnosti splošnega značaja v Občini Ravne na Koroškem imajo:
– društva in organizacije, ustanovljene v skladu
z Zakonom o društvih z dejavnostjo splošnega značaja,
razen društev s področij kulture, športa, socialnega in
zdravstvenega varstva, kmetijstva in turizma ter drugih
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dejavnosti, ki jih občina sofinancira na osnovi samostojnih pravilnikov o sofinanciranju.
6. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa, znaša v skupni višini 6.707 €.
7. Sredstva bodo s strani naročnika dodeljena na
podlagi sklenjenih pogodb s prejemniki sredstev in nakazana v enkratnem znesku do konca meseca julija
2018. Prejemniki sredstev morajo sredstva porabiti do
31. 12. 2018.
8. Vloge za dodelitev sredstev morajo biti predložene do petka, 13. 4. 2018, v zaprti kuverti, v sprejemni
pisarni Občine Ravne na Koroškem pri Andreji Jezernik
ali poslane po pošti na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Urad za operativne in splošne zadeve, Gačnikova
pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, s pripisom »Ponudba
– Ne odpiraj« in z oznako »Javni razpis – programi splošnega značaja – 2018«.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila
zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine
Ravne na Koroškem.
Na hrbtni strani mora biti napisan točen naslov
prijavitelja.
9. Odpiranje ponudb bo v torek, 17. 4. 2018, ob
9. uri, v mali sejni sobi Občine Ravne na Koroškem,
Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem.
10. O izidu javnega razpisa bodo potencialni prejemniki sredstev obveščeni predvidoma v roku 60 dni od
oddaje popolne ponudbe.
11. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani
dvignete vsak delovni dan od 8. do 14. ure, v sprejemni
pisarni, pri Andreji Jezernik ali na spletni strani www.
ravne.si od vključno petka, 23. 3. 2018.
12. Predlagatelji morajo posredovati natančen opis
dejavnosti in programov ter v celoti izpolnjene obrazce,
ki so priloga k razpisni dokumentaciji.
13. Dejavnosti in programi morajo biti finančno
ovrednoteni in navedeni viri financiranja.
14. Izbrane programe bomo sofinancirali na podlagi
meril za finančno vrednotenje programov in dejavnosti
splošnega značaja, navedenih v Pravilniku o sofinanciranju društvenih programov in dejavnosti splošnega
značaja v Občini Ravne na Koroškem (Uradni list RS,
št. 62/07), ki je priloga razpisne dokumentacije.
15. Podrobne informacije dobite na Uradu za operativne in splošne zadeve Občine Ravne na Koroškem
pri Darji Čepin, višji svetovalki III, tel. 02/82-16-022 ali
GSM: 031/384-137.
16. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o sofinanciranju dejavnosti in programov.
17. Nepopolno opremljenih vlog in vlog, ki ne bodo
prispele pravočasno, ne bomo obravnavali.
Občina Ravne na Koroškem
Št. 1220-0002/2018-202

Ob-1729/18

Javni razpis
1. Naročnik javnega razpisa: Občina Ravne na Koroškem, Urad za operativne in splošne zadeve, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem.
2. Pravna podlaga:
– Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS,
št. 23/07 popr., 41/07 popr.), 122/07 Odl. US:
U-I-11/07-45, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS,
– Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08,
99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16),
– Statut Občine Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin št. 16/2016),

– Pravilnik o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje dejavnosti in programov s področja socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Ravne na
Koroškem (Uradni list RS, št. 47/10).
3. Predmet javnega razpisa: zbiranje ponudb za
sofinanciranje dejavnosti in programov s področja socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Ravne na
Koroškem za leto 2018.
4. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci
programov in projektov:
– da imajo sedež ali organizacijsko enoto v Občini
Ravne na Koroškem oziroma je njihov program dejavnosti zastavljen tako, da aktivno vključuje občane Občine
Ravne na Koroškem;
– da so vpisani v register in imajo dejavnost socialnega varstva ali zdravstvenega varstva opredeljeno
v ustanovitvenih aktih;
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih dejavnosti in programov;
– da imajo urejeno evidenco o članstvu iz Občine
Ravne na Koroškem (ni pogoj za javne zavode in javne
ustanove).
Pravico do sofinanciranja dejavnosti in programov
s področja socialnega in zdravstvenega varstva imajo:
Za izvajanje redne dejavnosti:
– organizacije in društva s področja socialnega in
zdravstvenega varstva, registrirana v skladu z Zakonom
o društvih,
– prostovoljne in neprofitne invalidske organizacije,
– humanitarne organizacije, organizacije za samopomoč in dobrodelne organizacije, ustanovljene zato, da
prispevajo k reševanju socialnih ali zdravstvenih stisk in
težav drugih oseb oziroma da pomagajo ljudem, ki so
pomoči potrebni.
Za izvajanje razvojnih programov:
– organizacije in društva s področja socialnega in
zdravstvenega varstva, registrirana v skladu z Zakonom
o društvih,
– prostovoljne in neprofitne invalidske organizacije,
– humanitarne organizacije, organizacije za samopomoč in dobrodelne organizacije, ustanovljene zato, da
prispevajo k reševanju socialnih ali zdravstvenih stisk in
težav drugih oseb oziroma da pomagajo ljudem, ki so
pomoči potrebni,
– javni zavodi, ustanove in druge fizične ali pravne
osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti na področju socialnega in zdravstvenega varstva, ki izvajajo
programe v Občini Ravne na Koroškem ali za občane
Občine Ravne na Koroškem, kadar gre za dopolnitev
njihove redne registrirane dejavnosti,
– prostovoljne in neprofitne organizacije in društva,
katerih osnovna dejavnost ni s področja socialnega ali
zdravstvenega varstva, vendar delujejo v javnem interesu in izvajajo razvojne programe z elementi socialne
ali zdravstvene skrbi za zagotavljanje čim bolj enakopravnega vključevanja svojih članov in občanov Občine
Ravne na Koroškem v okolje.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
za predmet javnega razpisa
V skupni višini 21.375 €, od tega:
A: za izvajanje rednih dejavnosti v višini 18.000 €
B: za izvajanje razvojnih programov v višini 3.375 €
6. Sredstva bodo s strani naročnika dodeljena na
podlagi sklenjenih pogodb s prejemniki sredstev in nakazana v dvakratnem znesku, in sicer prva polovica
dodeljenega zneska do konca meseca julija 2018 in
druga polovica dodeljenega zneska do konca meseca
novembra 2018. Prejemniki sredstev morajo sredstva
porabiti do 31. 12. 2018.
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7. Vloge za dodelitev sredstev morajo biti predložene do ponedeljka, 23. 4. 2018, v zaprti kuverti v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem pri Andreji
Jezernik ali poslane po pošti na naslov: Občina Ravne
na Koroškem, Urad za operativne in splošne zadeve,
Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, s pripisom
»Ponudba – Ne odpiraj« in z oznako »Javni razpis –
Zdravstveno in socialno varstvo – 2018«.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila
zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine
Ravne na Koroškem.
Na hrbtni strani mora biti napisan točen naslov
prijavitelja.
8. Odpiranje ponudb bo v sredo, 25. 4. 2018, ob
16. uri, v mali sejni sobi Občine Ravne na Koroškem,
Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem.
9. O izidu javnega razpisa bodo potencialni prejemniki sredstev obveščeni predvidoma v roku 60 dni od
oddaje popolne ponudbe.
10. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani
dvignete vsak delovni dan od 8. do 14. ure, v sprejemni
pisarni, pri Andreji Jezernik ali na spletni strani www.
ravne.si od vključno petka, 23. 3. 2018.
11. Predlagatelji morajo posredovati natančen opis
dejavnosti in programov ter v celoti izpolnjene obrazce,
ki so priloga k razpisni dokumentaciji.
12. Dejavnosti in programi morajo biti finančno
ovrednoteni in navedeni viri financiranja ter priloženo
Poročilo o porabljenih sredstvih za leto 2017.
13. Izbrane programe bomo sofinancirali na podlagi
meril in kriterijev za vrednotenje dejavnosti in programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva,
navedene v Pravilniku o postopku za izbiro in merilih
za sofinanciranje dejavnosti in programov s področja
socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Ravne na
Koroškem (Uradni list RS, št. 47/10), ki je priloga razpisne dokumentacije.
14. Podrobne informacije dobite na Uradu za operativne in splošne zadeve Občine Ravne na Koroškem
pri Darji Čepin, višji svetovalki III, tel. 02/82-16-022 ali
GSM 031/384-137.
15. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o sofinanciranju dejavnosti in programov.
16. Nepopolno opremljenih vlog in vlog, ki ne bodo
prispele pravočasno, ne bomo obravnavali.
Občina Ravne na Koroškem
Št. 1220-0001/2018-202

Ob-1730/18

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08,
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 –
ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Statuta Občine Ravne na
Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin št. 16/2016)
in Letnega programa zdravstvenega in socialnega varstva v Občini Ravne na Koroškem 2018
javni razpis
za zbiranje ponudb za sofinanciranje programov
na področju humanitarnih dejavnosti za izvajanje
programov razdeljevanja viškov hrane socialno
ogroženim občanom v Občini Ravne na Koroškem
v letu 2018
1. Naročnik javnega razpisa: Občina Ravne na Koroškem, Urad za operativne in splošne zadeve, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem.
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2. Javni razpis se izvaja na podlagi pravnih predpisov, navedenih v uvodu.
3. Predmet javnega razpisa: zbiranje ponudb za
sofinanciranje programov na področju humanitarnih dejavnosti za izvajanje programov razdeljevanja viškov
hrane socialno ogroženim občanom v Občini Ravne na
Koroškem v letu 2018.
4. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci
programov:
– da imajo sedež ali organizacijsko enoto v Občini
Ravne na Koroškem in da program aktivno vključuje
socialno ogrožene občane Občine Ravne na Koroškem;
– da so vpisani v register in imajo dejavnost socialnega varstva ali humanitarno dejavnost opredeljeno
v ustanovitvenih aktih;
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih dejavnosti.
Pravico do sofinanciranja programov imajo:
– humanitarne organizacije, organizacije za izvajanje dejavnosti iz področja socialnega varstva, organizacije za samopomoč in dobrodelne organizacije, ustanovljene zato, da prispevajo k reševanju socialnih stisk
in težav vsem socialno ogroženim občanom v občini.
4.1. Merila in kriteriji za izbor:
Izbrani programi bodo sofinancirani, glede na spodaj navedene kriterije:
– da so prostori izvajalca za izvajanje programa
v Občini Ravne na Koroškem – 30 točk
– da so vsi programi izvajalca namenjeni izključno
zmanjševanju in lajšanju socialnih stisk vseh socialno
ogroženih občanov v Občini Ravne na Koroškem in ne
le članov ter podpornih članov izvajalca – 30 točk
– dejavnost se kontinuirano izvaja do vključno
1 leta – 5 točk
od 1 do vključno 5 let – 10 točk
nad 5 let – 15 točk
– programi vključujejo pomoč občanom Občine
Ravne na Koroškem v naslednjih oblikah pomoči:
– razdeljevanje viškov hrane socialno ogroženim
občanom – 30 točk
– mreženje in povezovanje s trgovskimi centri in
drugimi organizacijami v občini za izvajanje programa
– v program je vključena do 1 organizacija –
5 točk
– v program so vključene do 3 organizacije –
10 točk
– v program je vključenih nad 5 organizacij –
20 točk
– vključenost socialno ogroženih občanov
– program vključuje do 10 občanov – 5 točk
– program vključuje od 10 do 50 občanov –
10 točk
– program vključuje od 50 do 100 občanov –
20 točk
– program vključuje nad 100 občanov – 30 točk.
5. Okvirna višina sredstev za izvajanje programov
je 10.600 EUR.
6. Sredstva bodo s strani naročnika dodeljena na
podlagi sklenjenih pogodb s prejemniki sredstev in nakazana v na podlagi mesečnih zahtevkov. Prejemniki
sredstev morajo sredstva porabiti do 31. 12. 2018.
7. Vloge za dodelitev sredstev morajo biti predložene do vključno torka, 3. 4. 2018, v zaprti kuverti v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem pri Andreji
Jezernik ali poslane po pošti na naslov: Občina Ravne
na Koroškem, Urad za operativne in splošne zadeve,
Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, s pripisom
»Ponudba – Ne odpiraj« in z oznako »Javni razpis –
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programi na področju humanitarnih dejavnosti – razdeljevanje viškov hrane 2018«.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila
zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine
Ravne na Koroškem.
Na hrbtni strani mora biti napisan točen naslov
prijavitelja.
8. Odpiranje ponudb bo v sredo, 4. 4. 2018, v pisarni Urada za operativne in splošne zadeve, Občine Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem.
9. O izidu javnega razpisa bodo potencialni prejemniki sredstev obveščeni predvidoma v roku 60 dni od
oddaje popolne ponudbe.
10. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani
dvignete vsak delovni dan od 8. do 14. ure, v sprejemni
pisarni, pri Andreji Jezernik ali na spletni strani www.
ravne.si od petka, 23. 3. 2018.
11. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o sofinanciranju programov.
12. Nepopolno opremljenih vlog in vlog, ki ne bodo
prispele pravočasno, ne bomo obravnavali.
Podrobne informacije lahko dobite na Uradu za
operativne in splošne zadeve Občine Ravne na Koroškem pri Darji Čepin, višji svetovalki III, tel. 02/82-16-022
ali GSM 031/384-137.
Občina Ravne na Koroškem
Št. 6100-0001/2018-1

Ob-1733/18

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16
in 61/17), Statuta občine Ravne na Koroškem (Uradno
glasilo slovenskih občin, št. 16/2016), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011,
3/13 in 81/16) in Pravilnika o sofinanciranju programov
kulture v javnem interesu v Občini Ravne na Koroškem
(Uradni list RS, št. 30/07 – v nadaljevanju: pravilnika)
objavlja Občina Ravne na Koroškem
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov
na področju kulture v Občini Ravne na Koroškem
za leto 2018, v okvirni višini 47.839 €
1. Naročnik javnega razpisa: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem.
2. Predmet razpisa: predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih programov, ki so v javnem interesu v Občini
Ravne na Koroškem, ki se bodo izbrala na osnovi vrednotenja prijavljenih programov in projektov, ki jih bodo
izvajalci izvedli v letu 2018.
3. Osnovna razpisna področja
3.1 Programi ljubiteljske kulture
V javni interes na področju ljubiteljske dejavnosti
spadajo spodbujanje dejavnosti kulturnih društev, skupin in organizacij s področja kulture, zagotavljanje prostorskih in tehničnih pogojev za njihovo delovanje in za
izobraževanje potrebnih kadrov.
Iz sredstev občinskega proračuna se financirajo:
– dejavnost registriranih kulturnih društev in njihovih
sekcij ter kulturna dejavnost v drugih društvih, ki imajo
v svoji dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost,
– kulturna dejavnost predšolske, osnovnošolske in
srednješolske mladine ter kulturna dejavnost študentov,
v delu, ki presega vzgojno izobraževalne programe,
– izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,

– kulturne prireditve in akcije,
– drugi programi, ki dokažejo vsebinsko upravičenost.
3.2. Delovanje zveze kulturnih društev
Iz sredstev občinskega proračuna se financira
osnovno delovanje, kritje materialnih stroškov poslovanja.
3.3. Knjiga – izdajateljska dejavnost
V javni interes na področju knjige spadajo: zagotavljanje pogojev za ustvarjalnost posameznika, založniška dejavnost, knjigarniška mreža, bralna kultura,
promocija knjig, branja in avtorjev, literarni večeri, mednarodna dejavnost in promocija.
3.4. Lastna kulturna ustvarjalnost
V javni interes kulturne dejavnosti spada področje
kulture, ki zajema različne oblike, prakse in izraze kulturne
ustvarjalnosti, kulturno umetnost, eksperimentalne in raziskovalne kulturne prakse ter sodobno kulturo. Obenem se
daje spodbuda avtorski ustvarjalnosti, je spodbuda projektom z jasnim umetniškim konceptom avtorja, ki bistveno
prispevajo k raznolikosti kulturnega izraza. V tem okviru
mora avtor izvesti najmanj eno produkcijsko formo.
4. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu:
4.1. Programi ljubiteljske kulture, delovanje zveze
kulturnih društev ter knjiga – izdajateljska dejavnost:
Na razpisu lahko sodelujejo pravne ali fizične osebe, ki so registrirane za dejavnost, ki je predmet razpisa,
pod naslednjimi pogoji:
– da imajo sedež in izvajajo programe na območju
Občine Ravne na Koroškem,
– da so najmanj leto dni pred objavo razpisa registrirani v skladu z Zakonom o zavodih oziroma Zakonom
o društvih,
– da imajo osnovne materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih dejavnosti,
– da vodijo evidenco o članstvu, razen javnih zavodov in ustanov,
– da opravljajo svojo dejavnost na neprofitni osnovi,
– da enkrat letno izvedejo samostojni koncert, predstavo, prireditev …
4.2. Lastna kulturna ustvarjalnost
Na razpisu lahko sodelujejo javni in drugi zavodi,
zadruge ter druge pravne osebe, ki se ukvarjajo z lastno
kulturno ustvarjalnostjo ob pogoju, da:
– imajo sedež v Občini Ravne na Koroškem ali izvajajo dejavnost na območju občine, ne glede na sedež, če
je program zastavljen tako, da aktivno vključuje občane
Občine Ravne na Koroškem,
– imajo poravnane vse svoje obveznosti po pogodbah z Občino Ravne na Koroškem,
– so najmanj eno leto registrirane in delujejo na
področju lastne kulturne ustvarjalnosti,
– imajo izkušnje z lastno kulturno ustvarjalnostjo,
– imajo zagotovljene kadrovske, prostorske in druge tehnične ter organizacijske pogoje za kvalitetno uresničitev zastavljenega programa,
– za prijavljen program imajo izdelano natančno
finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in
odhodki za izvedbo programa in imajo zagotovljen najmanj 50 % delež sredstev pridobljenih iz drugih virov,
– da prijavljajo projekte, ki bodo v celoti realizirani
v letu 2018,
– da isti projekt prijavlja le en prijavitelj,
– s predlaganimi programi ne sodelujejo na nobenem drugem razpisu Občine Ravne na Koroškem ali pri
nosilcu občinskih javnih kulturnih programov.
Izpolnjevanje razpisnih pogojev:
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja petčlanska strokovna komisija za vodenje postopka javnega razpisa za
sofinanciranje kulturnih programov, ki jo imenuje župan
Občine Ravne na Koroškem.
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Komisija za odpiranje vlog bo predlagala zavržbo vlog
neupravičenih oseb, ki ne izpolnjujejo razpisnih pogojev.
5. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev,
namenjenih za predmet razpisa, znaša 47.839 €:
– programi ljubiteljske kulture – 40.164 €,
– delovanje zveze kulturnih društev – 1.000 €,
– izdajateljska dejavnost – 1.000 €,
– programski stroški za lastno kulturno ustvarjanje
– 5.675 €.
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6. Merila in kriteriji za izbor:
6.1. Programi ljubiteljske kulture ter knjiga – izdajateljska dejavnost
Pri izboru posameznega programa bodo upoštevana merila in kriteriji pravilnika ter merila opredeljena
v prilogi 1 oziroma prilogi 2 pravilnika.
6.2. Delovanje zveze kulturnih društev
Pri izboru bodo upoštevani stroški, ki so povezani
z osnovnim delovanjem oziroma materialni stroški.

6.3. Lastna kulturna ustvarjalnost
Kriterij:
1. Reference prijavitelja projekta in soorganizatorjev v obdobju 2014–2017 (aktivnosti in dosežki
prijavitelja, prepoznavnost in uveljavljenost prijavitelja in soorganizatorja v strokovni javnosti)
2. Reference avtorjev in izvajalcev
– aktualna in kakovostna ponudba avtorja, avtorskih skupin ter ostalih izvajalcev in podizvajalcev
projekta
3. Vključenost samozaposlenih sodelujočih ustvarjalcev v projekt:
– več kot dva predvidena sodelujoča ustvarjalca v projektu nimajo statusa samozaposlenega
v kulturi – 0 točk
– do dva predvidena sodelujoča ustvarjalca v projektu nimata statusa samozaposlenega
v kulturi – 5 točk
– vsi predvideni sodelujoči ustvarjalci v projektu imajo status samozaposlenega v kulturi – 10 točk
4. Vsebinska kakovost projekta
– izkazovanje ustvarjalnosti v zasnovi in načrtovani izvedbi projekta
– razvoj in nadgradnja umetniških ustvarjalnih postopkov
– relevantnost izbrane tematike vsebinska zaokroženost in celovitost projekta
5. Glede na obseg in vsebino realno zasnovan in finančno ovrednoten ter uravnotežen projekt
6. Dostopnost projekta: izdelanost plana projekta, produkcije oziroma postprodukcije v letu 2018
s poudarkom na časovni in teritorialni razpršenosti izvedbe po regijah v Sloveniji, v zamejstvu in/ali
v tujini, skladnost postprodukcijskega načrta s projektom, promocijski načrt, dostopnost informacij
o projektu
7. Prispevek projekta k raznovrstnosti in kvaliteti lastne kulturne ustvarjalnosti
SKUPAJ:

Za posamezen projekt na razpisu lahko prijavitelj
prejme največ 4.000 €.
Izračun vrednosti sofinanciranja posameznega programa bo temeljil na oceni izpolnjevanja pozivnih kriterijev in razpoložljivih finančnih sredstvih.
7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2018.
8. Razpisni rok: razpis se prične 23. 3. 2018 in se
zaključi 23. 4. 2018.
9. Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– navodila izvajalcem programov oziroma projektov
za izdelavo prijave,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, in izločitvene faktorje,
– kriterije in merila za izbor,
– navedbo dokumentov, ki jih mora prijavitelj priložiti k prijavi,
– navedbo organa, ki z odločbo odloči o dodelitvi
sredstev, in organa, ki odloča o pritožbi,
– letni program kulture,
– vzorec pogodbe.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v sprejemni pisarni Občine Ravne
na Koroškem, pri Andreji Jezernik, vsak delovni dan.

Število
možnih točk
10
20
10

30

10
10

10
100

Razpisno dokumentacijo si lahko predlagatelji natisnejo tudi s spletne strani občine http://www.ravne.si.
10. Oddaja in dostava predlogov
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih
obrazcih in predložena na naslov v zaprti kuverti. Zapečatene kuverte morajo ponudniki do 23. 4. 2018 oddati
na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot
5, 2390 Ravne na Koroškem, s pripisom »Ponudba – Ne
odpiraj« ter z označbo »Javni razpis – kultura 2018«.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila
zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine
Ravne na Koroškem.
Na hrbtni strani ovojnice morata biti napisana ime
in naslov prijavitelja.
Nepravilno opremljene kuverte bodo izločene.
11. Podrobne informacije dobite na Oddelku za družbene in stanovanjske dejavnosti Občine Ravne na Koroškem, tel. 02/82-16-007 (mag. Majda Vrhovnik Čas).
12. Odpiranje vlog in obveščanje in izboru: Občina
Ravne na Koroškem bo predlagatelje o izidu razpisa obvestila najkasneje v roku 30 dni po oddaji popolne vloge,
odpiranje prispelih ponudb bo 24. 4. 2018 ob 14. uri na
sedežu Občine Ravne na Koroškem.
13. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o sofinanciranju programov.
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14. Nepopolno opremljenih vlog in vlog, ki ne bodo
prispele pravočasno, ne bomo obravnavali ter jih bo komisija s sklepom zavrgla.
Občina Ravne na Koroškem
Št. 302-4/2018-1

Ob-1734/18

Na podlagi Odloka o rebalansu proračuna za leto
2018 (Uradni list RS, št. 8/18) in na podlagi 37. člena Odloka o spremembi in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju
finančnih spodbud za razvoj podjetništva v obdobju finančne perspektive 2014–2020 (Uradni list RS, št. 15/17,
v nadaljevanju: odlok) objavlja Mestna občina Nova Gorica
javni razpis
za subvencioniranje novih delovnih mest
I. Sofinancer: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica.
II. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa
je dodelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje zaposlitve osebe, ki je bila prijavljena na Zavodu Republike
Slovenije za zaposlovanje – Območna služba Nova Gorica
(v nadaljevanju: zavod) najmanj en mesec pred dnevom
oddajo vloge in ima stalno bivališče na območju Mestne
občine Nova Gorica.
III. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa je
spodbujanje zaposlovanja brezposelnih oseb na območju
Mestne občine Nova Gorica.
IV. Višina razpoložljivih sredstev
Okvirna višina proračunskih sredstev, ki je na razpolago za izvedbo razpisa, je 50.000 EUR.
Sredstva
bremenijo
proračunsko
postavko
1402/09075 – Nova delovna mesta in samozaposlitve.
Proračunska sredstva se dodeljujejo kot nepovratna
sredstva skladno s pravili o dodeljevanju državnih pomoči
»de minimis«.
V kolikor sredstva na razpisu ne bodo porabljena,
se lahko s sklepom komisije prerazporedijo na ostale posamezne javne razpise, ki jih sofinancer objavi v skladu
s sprejetim odlokom ali pa se znesek pomoči poviša.
V. Upravičeni stroški in višina pomoči
Upravičeni stroški sofinanciranja so stroški dela plače
osebe, ki spada v skupino iskalcev zaposlitve na podlagi
pisnega potrdila, izdanega s strani zavoda ter ima stalno
prebivališče na območju Mestne občine Nova Gorica.
Znesek pomoči znaša 5.000 EUR in se izplača v enkratnem znesku.
VI. Osnovni pogoji sodelovanja
Upravičenec do sredstev je podjetje, ki mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– podjetje posluje na območju Mestne občine Nova
Gorica,
– podjetje mora imeti vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas na dan oddaje vloge na javni razpis. Za
potrebe tega razpisa se upošteva kot zaposlena oseba
tudi s.p., če je to njegova edina podlaga za zavarovanje
in direktor enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo
s pogodbo o poslovodenju, v kolikor je ta direktor hkrati
tudi lastnik podjetja,
– 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:
– 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 edino nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega
podjetja,
– podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz prve do
četrte alineje te točke preko enega ali več drugih podjetij,
prav tako veljajo za enotno podjetje.
Na razpis se ne more prijaviti podjetje:
– ki bi skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013
z dne 18. 12. 2013 pridobljena sredstva namenilo 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,
– ki skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013
z dne 18. 12. 2013 opravlja dejavnost na naslednjih področjih:
– ribištva in akvakulture kot ju zajema Uredba Sveta (ES) št. 104/2000 z dne 17. 12. 1999,
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov,
– predelava in trženje kmetijskih proizvodov, v primerih, kadar je znesek pomoči določen na podlagi cene
ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg ali če
je pomoč pogojena s tem, da se v celoti ali delno prenese
na primarne proizvajalce,
– ki je v težavah v skladu s Smernicami Skupnosti
o državnih pomočeh za reševanje in prestrukturiranje
podjetij v težavah (Uradni list C 244 z dne 1. 10. 2004,
str. 2) in z Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT-UPB2)
(Uradni list RS, št. 44/07). Podjetja, ki delujejo manj kot
tri leta od registracije, se ne štejejo kot podjetja v težavah
v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjuje merila za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo
finančno poslovanje podjetij. Podjetje je v težavah:
– v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča izguba
skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih
dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine osnovnega
kapitala,
– v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba
skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci in
je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla
višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih
izkazih,
– če je v postopku prisilne poravnave, stečaja ali
likvidacije,
– ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete
državne pomoči.
V kolikor podjetje opravlja poleg navedenih še druge
dejavnosti in na ustrezen način, kot je ločevanje dejavnosti ali razlikovanje med stroški, zagotovi njihovo izključenost, lahko za druge dejavnosti kandidira na razpisu.
Ostali pogoji dodeljevanja »de minimis« pomoči
v skladu z Uredbo EU Komisije (EU) št. 1407/2013
Pri odobritvi pomoči po načelu »de minimis« bo Mestna občina Nova Gorica upoštevala, da:
1) pomoči ne bodo pogojene s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega blaga,
2) skupni znesek pomoči, dodeljen podjetju, ne bo
presegel 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračun-
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skih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter glede
na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali
Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja
pomoči 100.000 EUR),
3) pomoč ne bo namenjena za nabavo vozil za
prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni
tovorni prevoz,
4) 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
s takšno kumulacijo presegla intenzivnost pomoči ali
znesek pomoči,
5) pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, lahko kumulira s pomočjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije
(EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi
360/2012,
6) pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, lahko kumulira s pomočjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami
»de minimis« do ustrezne zgornje meje (200.000 oziroma 100.000 EUR),
7) da bo od prejemnika pomoči pred dodelitvijo
sredstev pridobila pisno izjavo o:
– vseh drugih pomočeh »de minimis«, ki jih je podjetje prejelo na podlagi te ali drugih uredb »de minimis«
v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu,
– drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za
iste upravičene stroške,
8) zagotovila, da z dodeljenim zneskom pomoči »de
minimis«, ne bo presežena zgornja meja »de minimis«
pomoči ter intenzivnost pomoči po drugih predpisih,
9) da bo pisno obvestila prejemnika:
– da je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis«
v skladu z Uredbo komisije (EU) št. 1407/2013 z dne
18. 12. 2013 o uporabi členov 107 in 108 pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list
EU L 352, 24. 12. 2013),
– o znesku »de minimis« pomoči,
10) bo hranila evidence o individualni pomoči »de
minimis« 10 let od datuma dodelitve pomoči.
VII. Drugi pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
– Zaposlitev mora biti zagotovljena za najmanj eno
leto od sklenitve delovnega razmerja.
– Prijavitelj v zadnjih 12 mesecih pred oddajo vloge
na javni razpis ni zmanjševal števila zaposlenih, razen
iz razlogov, navedenih v razpisni dokumentaciji (razpisni
obrazec št. 6/1) oziroma je zaposlene osebe, ki jim je
prenehalo razmerje iz drugih razlogov, nadomestil z novimi zaposlitvami, ki pa niso predmet subvencioniranja
po tem javnem razpisu.
– Prijavijo se lahko delodajalci, ki zaposlijo brezposelne osebe, ki so državljani Republike Slovenije, imajo
stalno prebivališče na območju Mestne občine Nova
Gorica, so prijavljeni na zavodu in spadajo v skupino
iskalcev zaposlitve.
– Prijavitelj dokazuje izpolnjevanje pogojev zaposlitve brezposelne osebe s potrdilom, ki ga izda zavod.
– Delodajalec, ki zaposli brezposelno osebo skladno z zgoraj navedenimi pogoji, mora imeti sedež dejavnosti oziroma poslovno enoto na območju Mestne
občine Nova Gorica.
– V kolikor ima delodajalec sedež dejavnosti izven
območja, upravičenega do sredstev iz naslova razpisa,
poslovno enoto pa na območju, upravičenem do sredstev javnega razpisa, mora osebo zaposliti v poslovni
enoti in izkazati, da dejansko posluje tudi v poslovni
enoti (dokazila o lastnih oziroma najetih poslovnih pro-
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storih). Poslovna enota mora biti registrirana najmanj
dve leti pred dnevom objave razpisa.
Sofinancer bo sofinanciral maksimalno dve novi
zaposlitvi pri delodajalcu, ki se prijavlja na razpis.
Upravičenec za izplačane upravičene stroške odobrene vloge ne sme pridobiti nikakršnih drugih javnih
sredstev. V primeru ugotovitve dvojnega financiranja
odobrene vloge iz različnih javnih virov, lahko sofinancer
odstopi od pogodbe ter zahteva vrnitev vseh že izplačanih sredstev v realni vrednosti. Takšnemu podjetju in
odgovornim v podjetju se tudi lahko onemogoči sodelovanje na javnih razpisih Mestne občine Nova Gorica.
VIII. Izguba pravice do dodelitve sredstev, nerazdeljena sredstva
V primeru, da prijavitelj v roku iz X. točke tega razpisa prijavljene zaposlitve ne realizira, izgubi pravico do
dodelitve sredstev.
Razpisana sredstva, ki ostanejo iz razloga iz prejšnjega odstavka tega člena, nerazdeljena, se lahko
dodelijo prejemnikom sredstev, ki so v roku iz X. točke
tega razpisa v celoti realizirali zaposlitev.
V kolikor sredstva na razpisu ne bodo porabljena,
se lahko s sklepom komisije prerazporedijo na ostale
posamezne javne razpise, ki jih sofinancer objavi v skladu s sprejetim odlokom.
IX. Merila za ocenitev vlog
Vloge se ocenijo na naslednji način:
– z merili št. 1, 2, 3, 4, 5 in 6 oceni vloge organ
Mestne občine Nova Gorica, pristojen za gospodarstvo
(pristojni organ):
Merilo
Osebe brez izobrazbe
Srednješolska izobrazba
višje strokovno
visokošolsko strokovno (1. bolonjska stopnja)
magistrsko (2. bolonjska stopnja)
doktorsko (3. bolonjska stopnja)

Točke
1
3
5
8
10
15

Vloge se ocenijo in glede na zbrano število točk
razvrstijo od vloge z najvišjim številom točk do vloge
z najnižjim številom točk.
Prednost pri izboru in dodelitvi sredstev imajo upravičenci, ki dobijo najvišjo oceno na osnovi meril.
X. Obdobje za porabo sredstev
Obdobje, za katerega so namenjena razpisana proračunska sredstva iz točke IV., je proračunsko leto 2018.
Sredstva bodo dodeljena tistim prijaviteljem, ki
bodo realizirali oziroma so realizirali zaposlitev v času
od 18. 9. 2017 do najkasneje 17. 9. 2018 in bodo priložili dokazila o realizaciji zaposlitve za obdobje od 18. 9.
2017 do vključno 17. 9. 2018.
XI. Način prijave in razpisni roki
Javni razpis bo odprt do vključno 7. 5. 2018. Vloge
lahko prijavitelji oddajo kadarkoli v obdobju od objave
razpisa do vključno 7. 5. 2018. Popolna vloga mora biti
dostavljena na naslov: Mestna občina Nova Gorica, Trg
Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, do dne 7. 5.
2018 do 15. ure. Vlogo je potrebno oddati Mestni občini
Nova Gorica v zaprti ovojnici z navedbo »Ne odpiraj –
Vloga na javni razpis za subvencioniranje novih delovnih
mest« in s polnim naslovom in nazivom pošiljatelja.
Obrazec pravilne opreme ovojnice za prijavo na javni razpis je priložen razpisni dokumentaciji in ga prilepite
na prvo stran ovojnice.
Vloga se izpolni na obrazcih razpisne dokumentacije. Dokazila se prilagajo v fotokopijah. Sofinancer lahko od prijavitelja zahteva na vpogled originale dokazil.
Sofinancer lahko od prijavitelja zahteva tudi, da predloži
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listine, s katerimi dokazuje posamezna dejstva oziroma
izjave iz vloge.
Odpiranje prispelih vlog bo 9. 5. 2018. Pristojni organ bo v roku 8 delovnih dni od odpiranja pisno pozval
tiste prijavitelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih
dopolnijo. Formalno nepopolne vloge, ki jih prijavitelj
v postavljenem roku ne dopolni, zavrže pristojni organ
s sklepom. Po preteku roka iz tega odstavka dodatne
dopolnitve vlog niso možne.
Odločbe, s katerimi bo odločeno o dodelitvi sredstev,
bodo izdane najkasneje v 60 dneh od zaključka razpisa.
XII. Razpisna dokumentacija
Brezplačna razpisna dokumentacija z navodili prijaviteljem za izdelavo vloge, je na voljo na Oddelku za
gospodarstvo in gospodarske javne službe pri Mestni
občini Nova Gorica Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova
Gorica (III. nadstropje, soba št. 4), vsak delovni dan med
9. in 12. uro. Razpisno dokumentacijo se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, če prijavitelj na spodaj navedene elektronske naslove posreduje prošnjo za dvig
razpisne dokumentacije. Dokumentacija je na voljo tudi
na spletni strani: http://www.nova-gorica.si.
Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan
med 9. in 12. uro na Oddelku za gospodarstvo in gospodarske javne službe pri Mestni občini Nova Gorica na
tel. 05/33-50-105 (Tatjana Gregorčič) ali 05/33-50-131
(Tadeja Marinič). Vprašanja je mogoče posredovati kontaktni osebi po elektronski pošti: Tanja.Gregorcic@Nova-Gorica.si ali tadeja.marinic@nova-gorica.si.
Mestna občina Nova Gorica
Št. 302-3/2018-1

Ob-1735/18

Na podlagi Odloka o rebalansu proračuna za leto
2018 (Uradni list RS, št. 8/18) in na podlagi 37. člena
Odloka o spremembi in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica v obdobju finančne perspektive
2014–2020 (Uradni list RS, št. 15/17 v nadaljevanju:
odlok) objavlja Mestna občina Nova Gorica
javni razpis
za spodbujanje projektov inovacij v letu 2018
I. Sofinancer: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (v nadaljevanju:
sofinancer).
II. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje projektov inovacij. Sofinanciranje je namenjeno inovativnim podjetjem.
Inovativno podjetje je podjetje, ki razvija nove proizvode,
uvaja nove procese in storitve in se na inovativen način
odziva na zahteve trgov.
Definicija inovacije:
Inovacija ali novost, nov pojav, je lahko nova zamisel, nov proizvodni ali tehnološki postopek, nov izdelek ali predmet z novimi funkcijami. Inovacija se od
invencije (izuma) razlikuje v komercializaciji. Inovacija
prinaša novo, večjo uporabnost v obliki dviga kakovosti,
nižanja stroškov, dviganja ugleda podjetja, omejevanja
konkurence ipd.
III. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa
je razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos razvojnih
idej, projektov v tržno uspešne produkte in ustvarjanje
novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti
s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov,
procesov in storitev.
IV. Višina razpoložljivih sredstev
Okvirna višina razpoložljivih proračunskih sredstev;
za izvedbo razpisa za spodbujanje projektov inovacij je
namenjenih 28.000,00 EUR.

Proračunska sredstva se dodeljujejo kot nepovratna sredstva skladno s pravili o dodeljevanju državnih
pomoči »de minimis«.
Sredstva
bremenijo
proračunsko
postavko
1402/09.072 – Finančne spodbude podjetnikom – spodbujanje projektov inovacij.
V. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
5.1. Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo:
– podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot
gospodarske družbe ali samostojni podjetniki ter imajo
na dan objave razpisa najmanj 1 zaposlenega ter največ
20 zaposlenih ter letni promet in/ali letno bilančno vsoto,
ki ne presega 2 milijona EUR.
– 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:
– 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 edino nadzoruje večino
glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja,
– podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz prve do
četrte alineje te točke preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.
Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja:
– 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,
– ki skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013
z dne 18. 12. 2013 opravljajo dejavnost na naslednjih
področjih:
– ribištva in akvakulture kot ju zajema Uredba
Sveta (ES) št. 104/2000 z dne 17. 12. 1999,
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov,
– predelava in trženje kmetijskih proizvodov, v primerih, kadar je znesek pomoči določen na podlagi cene
ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg
ali če je pomoč pogojena s tem, da se v celoti ali delno
prenese na primarne proizvajalce,
– ki so v težavah v skladu s Smernicami Skupnosti
o državnih pomočeh za reševanje in prestrukturiranje
podjetij v težavah (Uradni list C 244 z dne 1. 10. 2004,
str. 2) in z Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT-UPB2)
(Uradni list RS, št. 44/07). Podjetja, ki delujejo manj kot
tri leta od registracije, se ne štejejo kot podjetja v težavah
v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če
izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, ki
urejajo finančno poslovanje podjetij. Podjetje je v težavah:
– v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, do-
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seže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba
v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine
osnovnega kapitala,
– v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba
skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci in
je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla
višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih
izkazih,
– če je v postopku prisilne poravnave, stečaja ali
likvidacije,
– ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete
državne pomoči.
V kolikor podjetje opravlja poleg navedenih še druge dejavnosti in na ustrezen način, kot je ločevanje
dejavnosti ali razlikovanje med stroški, zagotovi njihovo
izključenost, lahko za druge dejavnosti kandidira na
razpisu.
Ostali pogoji dodeljevanja »de minimis« pomoči
v skladu z Uredbo EU Komisije (EU) št. 1407/2013
Pri odobritvi pomoči po načelu »de minimis« bo
Mestna občina Nova Gorica upoštevala, da:
1) pomoči ne bodo pogojene s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega blaga,
2) skupni znesek pomoči, dodeljen podjetju, ne bo
presegel 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine
ali Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem
cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena
meja pomoči 100.000 EUR),
3) pomoč ne bo namenjena za nabavo vozil za
prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni
tovorni prevoz,
4) 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
s takšno kumulacijo presegla intenzivnost pomoči ali
znesek pomoči,
5) pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, lahko kumulira s pomočjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije
(EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v Uredbi
360/2012,
6) pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, lahko kumulira s pomočjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami
»de minimis« do ustrezne zgornje meje (200.000 oziroma 100.000 EUR),
7) bo od prejemnika pomoči pred dodelitvijo sredstev pridobila pisno izjavo o:
– vseh drugih pomočeh »de minimis«, ki jih je podjetje prejelo na podlagi te ali drugih uredb »de minimis«
v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu,
– drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za
iste upravičene stroške,
8) zagotovila, da z dodeljenim zneskom pomoči »de
minimis«, ne bo presežena zgornja meja »de minimis«
pomoči ter intenzivnost pomoči po drugih predpisih,
9) bo pisno obvestila prejemnika:
– da je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis«
v skladu z Uredbo komisije (EU) št. 1407/2013 z dne
18. 12. 2013 o uporabi členov 107 in 108 pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list
EU L 352, 24. 12. 2013),
– o znesku »de minimis« pomoči,
10) bo hranila evidence o individualni pomoči »de
minimis« 10 let od datuma dodelitve pomoči.
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5.2. Posebni pogoji za dodelitev sredstev
– podjetje, ki se prijavlja na razpis, mora imeti na
dan objave razpisa sedež dejavnosti na območju Mestne občine Nova Gorica ali v Primorskem tehnološkem
parku. V kolikor se na razpis prijavlja podjetje, ki ima
na območju Mestne občine Nova Gorica oziroma v Primorskem tehnološkem parku poslovno enoto, sedež
dejavnosti podjetja pa je izven območja, upravičenega
do sredstev iz razpisa, mora podjetje izkazati, da dejansko posluje v registrirani poslovni enoti (najeti ali lastni
prostori za poslovanje). Poslovna enota mora biti registrirana najmanj dve leti pred dnevom objave razpisa,
– na podlagi tega javnega razpisa bo posameznemu upravičencu sofinanciran le en projekt inovacij,
ki predstavlja smiselno zaključeno celoto,
– najvišji dodeljeni znesek sofinanciranja s strani
sofinancerja znaša 10.000 EUR ne glede na vrednost
prijavljene inovacije,
– upravičenec za izplačane upravičene stroške
odobrene vloge ne sme pridobiti nikakršnih drugih javnih sredstev. V primeru ugotovitve dvojnega financiranja
odobrene vloge iz različnih javnih virov, lahko naročnik
odstopi od pogodbe ter zahteva vrnitev vseh že izplačanih sredstev v realni vrednosti. Takšnemu podjetju in
odgovornim v podjetju se tudi lahko onemogoči sodelovanje na javnih razpisih Mestne občine Nova Gorica,
– razvoj inovacije mora potekati v podjetju; izjemoma je mogoče za področje, ki ga v podjetju ne zmorejo/znajo razvijati, dovoljeno uporabiti tudi znanje zunanjih strokovnjakov, institucij,
– prijavljeni projekt inovacije ne bo upravičen do
sofinanciranja, v kolikor prijavitelj ne bo dokazal, da so
prijavljeni projekti inovacij, ki so bili odobreni in sofinancirani s strani sofinancerja v obdobju od 2011 do 2017
tudi realizirani v skladu s prijavo na javnem razpisu za
projekte inovacij Mestne občine Nova Gorica za posamezno leto v zgoraj navedenem obdobju,
– inovator mora biti dejanski lastnik prijavljenega
projekta inovacije (podjetje oziroma samostojni podjetnik posameznik, ki se prijavlja na razpis),
– oseba/e, ki projekt razvija/jo in za katero/e se uveljavlja/jo stroški plače, mora/jo biti dejansko prisotna/ne
na lokaciji, kjer se projekt razvija,
– inovacija mora biti fizično predstavljiva oziroma
oprijemljiva,
– podjetje, ki kandidira na razpisu za projekte inovacij, ne more istočasno kandidirati na razpisu za zagon
novih inovativnih podjetij,
– podjetje, ki se prijavlja na javni razpis, mora imeti
pravočasno in v celoti izpolnjene vse obveznosti do
Mestne občine Nova Gorica ter do drugih pravnih oseb,
katerih ustanoviteljica je Mestna občina Nova Gorica,
– podjetje, ki se prijavlja na javni razpis, mora imeti
poravnane vse davke in prispevke,
– prijavitelj mora imeti zagotovljena sredstva in/ali
soudeležbo drugih financerjev najmanj v višini 50 % vrednosti prijavljenega projekta inovacij,
– projekt inovacije se mora ohraniti na območju občine oziroma v Primorskem tehnološkem parku vsaj tri
leta po dodelitvi sredstev.
VI. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški projektov inovacij so stroški:
– plač zaposlenih v podjetju BRUTO 1, ki delajo na
prijavljenem raziskovalnem projektu; maksimalen upravičen strošek mesečne plače je BRUTO 1 1.600 EUR
na zaposlenega, ki dela na prijavljenem raziskovalno
razvojnemu projektu. Podjetja upravičen strošek dokazujejo s plačilno listo in pogodbo oziroma aneksu k pogodbi o zaposlitvi delavca na prijavljenem projektu ino-
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vacije. Če zaposleni dela celotni delovni čas na projektu
inovacije, ki je predmet prijave, je upravičena celotna
njegova plača (vključno s prazniki, dopusti in bolniškimi
odsotnostmi, v kolikor delodajalcu niso povrnjeni). Če
zaposleni dela za projekt inovacije, ki je predmet prijave,
le del svojega delovnega časa, pa osnovo za določanje
upravičenih stroškov osebja predstavlja mesečno število
opravljenih ur za potrebe projekta inovacije in urna postavka. Za izračun urne postavke se pripravi časovnica
na podlagi mesečnega BRUTO 1 (bruto plača). Tudi
v primeru, ko zaposleni dela na projektu le del svojega
delovnega časa in osnovo za določanje upravičenih
stroškov predstavljata mesečno število opravljenih ur
za potrebe projekta inovacije in urna postavka, bo sofinancer upošteval, da je maksimalen upravičeni strošek
mesečne plače lahko največ 1.600 EUR BRUTO 1 na
zaposlenega,
– izdatek za delo ni upravičen, če se delo nanaša na izvajanje vsakodnevnih rednih dejavnosti znotraj
same organizacije nosilca projekta. Med upravičene
stroške se poleg plače prištevajo tudi povračilo stroškov
za malico in prevoz, vendar le v primeru, če zaposleni
dela celotni delovni čas na projektu. Sofinancer ne upošteva druge oblike izplačil (avtorske pogodbe, honorarje,
druge dohodke iz delovnega razmerja idr.). Samostojni podjetniki kot nosilci dejavnosti niso upravičeni do
povračila stroškov plač in drugih prispevkov, ker si ne
izplačujejo plače,
– stroški najema opreme za realizacijo prijavljenega
projekta inovacije,
– stroški testiranja prijavljenega projekta inovacije,
– materialni stroški, ki pomenijo stroške nakupa
strojev in opreme ter instrumentov v povezavi s prijavljenim projektom inovacije (izdelava prototipov idr.),
– nematerialni stroški v povezavi z razvojem prijavljene inovacije (nematerialni stroški zajemajo pridobitev
posebnih certifikatov in standardov za zaščito lastnega znanja – patent, stroški nakupa znanja od institucij
znanja – univerz in javnih raziskovalnih zavodov ter
inštitutov).
Stroški zunanjih storitev (vključno s stroški zunanjih
sodelavcev in s stroški nakupa znanja) lahko znašajo
največ do 25 % vrednosti vseh upravičenih stroškov.
Vsi navedeni stroški morajo biti nedvoumno povezani s prijavljenim projektom inovacije.
Nabava opreme in/ali storitev, ki sodijo med upravičene stroške (razen plač), je dovoljena le od tretjih oseb,
po tržnih pogojih. Pri tem velja, da tretja oseba ne sme
biti več kot 25 % povezana (lastniški delež) s podjetjem
– upravičencem. Pravne osebe, ki nabavijo opremo in/ali
opravijo storitev za upravičenca, morajo izpolnjevati vse
pogoje, ki jih določa veljavna zakonodaja za opravljanje
dejavnosti oziroma storitve za upravičenca.
Nakup opreme in/ali storitev ni upravičen strošek,
kjer gre za nakup oziroma opravljanje storitev:
– med krvnimi sorodniki v ravni ali stranski vrsti
do četrtega kolena, v svaštvu do drugega kolena, med
zakoncema ali osebama ki živijo v zunajzakonski skupnosti ter med skrbnikom, oskrbovancem, posvojiteljem,
posvojencem, rejnikom ali rejencem;
– med samostojnim podjetnikom in gospodarsko
družbo – če je fizična oseba, ki je ustanovitelj s.p., tudi
lastnica gospodarske družbe;
– med fizično osebo, ki je lastnik gospodarske družbe in to gospodarsko družbo;
– med družbami, ki se skladno z določili veljavnega
Zakona o gospodarskih družbah, štejejo za povezane.
Sofinancer si pridružuje pravico, da pozove prijavitelja na dodatno obrazložitev in dokazila o posameznem
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strošku. Če se izkaže, da strošek ni realen oziroma
nujno potreben za razvoj projekta, ga lahko tudi izloči.
Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek,
razen v primerih, ko upravičenec ni zavezanec za DDV.
Prav tako med upravičene stroške ne spadajo cestno
prevozna sredstva, ki so namenjena komercialnemu
prevozu tovora in oseb.
VII. Višina odobrenih sredstev
Skupna višina odobrenih sredstev ne sme presegati 50 % vrednosti upravičenih stroškov prijavljenega
projekta inovacij. Pri odobritvi sredstev se upoštevajo neto stroški (brez DDV). Maksimalna višina zneska
odobrenih sredstev za sofinanciranje projekta inovacij
znaša 10.000 EUR.
V primeru, da upravičenec v roku iz X. točke tega
razpisa odobrene vloge ne realizira v obsegu, kot jo
je prijavil v vlogi na razpis, se znesek odobrenih sredstev s strani sofinancerja sorazmerno zmanjša, v skladu
z odobrenim odstotkom sofinanciranja.
Višina sredstev, ki se dodeli posameznemu upravičencu, se določi na podlagi določb iz odloka in tega
razpisa, rezultatov ocenjevanja vseh vlog, višine zaprošenih sredstev s strani upravičenca ter višine razpoložljivih sredstev.
VIII. Izguba pravice do dodelitve sredstev, nerazdeljena sredstva
Upravičenec izgubi pravico do sorazmernega dela
odobrenih sredstev, v kolikor v roku iz X. točke tega razpisa ne realizira v celoti projekta inovacije, za katerega
so mu bila z odločbo sredstva odobrena.
Razpisana sredstva, ki ostanejo iz razlogov iz prejšnjega odstavka tega člena nerazdeljena, se lahko dodelijo prejemnikom sredstev, ki so v roku iz X. točke tega
razpisa v celoti realizirali projekt inovacije.
V kolikor sredstva na razpisu ne bodo porabljena,
se s sklepom komisije lahko prerazporedijo na ostale
posamezne javne razpise, ki jih sofinancer objavi v skladu s sprejetim odlokom.
IX. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje
Zap. Naziv merila
št.
1. Inovativnost
2. Investicija na demografsko
ogroženih območjih*
3. Faza oziroma stopnja
izdelkov/storitev v podjetju
4. Sodelovanje z akademsko
in raziskovalno sfero
5. Ni prejemnik sredstev MONG
iz razpisa v letu 2016
SKUPAJ

Maksimalno
število točk
10
5
10
5
10
40

*vloga prijavitelja, ki pri merilu pod zaporedno številko 1.1. pridobi 0 točk, ne more pridobiti sofinanciranja.
Vloge se ocenijo na naslednji način:
– z merili št. 1, 3 in 4 oceni vloge Komisija za spodbujanje podjetništva,
– z merili št. 2 in 5 oceni vloge organ Mestne občine
Nova Gorica, pristojen za gospodarstvo (pristojni organ).
*za potrebe tega razpisa se šteje za demografsko
ogroženo območje, območje Trnovsko-Banjške planote
(naselja Banjšice, Bate, Čepovan, Grgar, Grgarske Ravne, Lazna, Lokovec, Lokve, Nemci, Ravnica, Trnovo,
Voglarji, Podgozd).
Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije.
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Prag števila točk, nad katerim bo vloga nadalje
obravnavana, je 20 ali več točk. V nobenem primeru vloga prijavitelja, ki je pridobila manj kot 20 točk, ne more
pridobiti sofinanciranja.
Končna ocena
Najvišje možno število točk v skladu s postavljenimi
merili je 40 točk.
Ocenjevanje vlog
Komisija za dodelitev sredstev pripravi predlog prejemnikov sredstev (upravičencev) za popolne in ustrezne vloge in ga poda pristojnemu organu Mestne občine Nova Gorica za sprejetje odločitve oziroma sklepa
o odobritvi sofinanciranja odobrene vloge. Na podlagi
sklepa o odobritvi sofinanciranja upravičenih stroškov
odobrene vloge prejme podjetje državno pomoč, skladno z zaprošenimi sredstvi in s točko V. (Pogoji za dodelitev nepovratnih sredstev) ter točko VI. (upravičeni
stroški) tega razpisa. V kolikor se bo po končanem ocenjevanju izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega
sofinanciranja odobrenih vlog, ki so na podlagi ocenjevanja po predpisanih merilih upravičene do sofinanciranja, presega razpoložljiva sredstva, si komisija za
spodbujanje podjetništva pridružuje pravico, da sredstva
dodeli glede na višino doseženih točk.
V primeru enakega števila točk imajo prednost projekti, ki so pridobili več točk pri merilu inovativnost, nato
pri merilu faza oziroma stopnja izdelkov/storitev v podjetju, nato pri merilu investicija na demografsko ogroženih
območjih, nato pri merilu sodelovanje z akademsko in
raziskovalno sfero, nato pri merilu prejemnik sredstev
MONG v letu 2017.
X. Obdobje za porabo sredstev: obdobje, za katerega so namenjena razpisana proračunska sredstva
iz točke IV., je proračunsko leto 2018. Sredstva bodo
dodeljena tistim projektom inovacij, ki bodo realizirani
od 17. 9. 2017 do 17. 9. 2018 in bodo priložili dokazila
o nastanku in realizaciji upravičenih stroškov za obdobje
od 17. 9. 2017 do vključno 17. 9. 2018.
XI. Vloge, razpisna dokumentacija, način prijave in
razpisni roki
Javni razpis je odprt do vključno: 7. 5. 2018. Prijavitelji oddajo vloge v obdobju od objave razpisa do
vključno 7. 5. 2018. Kot pravočasna se šteje vloga, ki
bo najkasneje do 7. 5. 2018 do 15. ure prispela po pošti
oziroma bo osebno oddana na naslov: Mestna občina
Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica
(soba 36, 1. nadstropje).
Prepozne vloge, vloge, ki niso oddane na obrazcih
razpisne dokumentacije in vsebinsko nepopolne vloge,
s sklepom zavrže pristojni organ.
Vloga na razpis mora biti oddana v zaprti ovojnici
z ustrezno navedbo na sprednji strani, dobesedno in
brez okrajšav: »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis za
spodbujanje projektov inovacij« in s polnim nazivom in
naslovom pošiljatelja. Obrazec pravilne opreme ovojnice
za prijavo na javni razpis je priložen razpisni dokumentaciji in ga prilepite na prvo stran ovojnice.
Vloga se izpolni na obrazcih razpisne dokumentacije. Dokazila se prilagajo v fotokopijah. Naročnik lahko od prijavitelja zahteva na vpogled originale dokazil.
Naročnik lahko od prijavitelja zahteva tudi, da predloži
listine, s katerimi dokazuje posamezna dejstva oziroma
izjave iz vloge.
Odpiranje prispelih vlog bo 9. 5. 2018. Odpiranje
vlog ni javno. Pristojni organ bo v roku 8 delovnih dni
od odpiranja pisno pozval tiste prijavitelje, katerih vloge
niso bile popolne, da jih dopolnijo. Formalno nepopolne
vloge, ki jih prijavitelj v postavljenem roku ne dopolni,
zavrže pristojni organ s sklepom. Po preteku roka iz tega
odstavka dodatne dopolnitve vlog niso možne.
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Vloga je formalno popolna, če vsebuje vse obrazce
in zahtevane priloge, ki jih določa razpisna dokumentacija. Vloga je vsebinsko popolna, če je prijavljen projekt
oziroma aktivnost skladen z ukrepom oziroma upravičenimi stroški.
Odločbe, s katerimi bo odločeno o dodelitvi sredstev, bodo izdane najkasneje v 60 dneh od zaključka
razpisa.
XII. Razpisna dokumentacija
Brezplačna razpisna dokumentacija z navodili
prijaviteljem za izdelavo vloge, je na voljo na Oddelku za gospodarstvo in gospodarske javne službe pri
Mestni občini Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1,
5000 Nova Gorica (III. nadstropje, soba št. 4) vsak
delovni dan med 9. in 12. uro. Razpisno dokumentacijo se lahko posreduje tudi po elektronski pošti,
če prijavitelj na spodaj navedene elektronske naslove posreduje prošnjo za dvig razpisne dokumentacije. Dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani:
http://www.nova-gorica.si.
Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan
med 9. in 12. uro na Oddelku za gospodarstvo in gospodarske javne službe pri Mestni občini Nova Gorica na
tel. 05/33-50-105 (Tatjana Gregorčič) ali 05/33-50-131
(Tadeja Marinič). Morebitna vprašanja je mogoče posredovati kontaktnim osebam tudi po elektronski pošti:
tanja.gregorcic@nova-gorica.si in tadeja marinic@nova-gorica.si.
Mestna občina Nova Gorica
Št. 302-1/2018-1

Ob-1736/18

Na podlagi Odloka o rebalansu proračuna za leto
2018 (Uradni list RS, št. 8/18) in na podlagi 37. člena
Odloka o spremembi in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica v obdobju finančne perspektive
2014–2020 (Uradni list RS, št. 15/17, v nadaljevanju:
odlok) objavlja Mestna občina Nova Gorica
javni razpis
za spodbujanje začetnih investicij in investicij
v razširjanje dejavnosti in razvoj v letu 2018
I. Sofinancer: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (v nadaljevanju
sofinancer).
II. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje nakupa opreme,
ki predstavlja začetno investicijo ali investicijo v razširjanje dejavnosti in razvoja.
Začetne investicije so investicije v materialna in
nematerialna sredstva, povezana z ustanavljanjem novega obrata.
Investicije v razširjanje dejavnosti in razvoja so investicije povezane z razširitvijo dejavnosti podjetja na
nove proizvode, dodatne proizvode ali pa je investicija
namenjena temeljitim spremembam v splošnem procesu proizvodnje ali storitve.
III. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa
je vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja v vseh fazah
njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje
novih podjetij in spodbujanje njihove rasti ter spodbuditev povezovanja med raziskovalnimi in izobraževalnimi
organizacijami ter gospodarstvom.
IV. Višina razpoložljivih sredstev
Okvirna višina razpoložljivih proračunskih sredstev;
za izvedbo razpisa začetnih investicij je namenjenih
94.990,00 EUR.
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Proračunska sredstva se dodeljujejo kot nepovratna sredstva skladno s pravili o dodeljevanju državnih
pomoči »de minimis«.
Sredstva
bremenijo
proračunsko
postavko
1402/09.071 – Finančne spodbude podjetnikom – spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj.
V. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
5.1. Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo:
– podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot
gospodarske družbe ali samostojni podjetniki imajo na
dan objave razpisa najmanj 1 zaposlenega ter največ
20 zaposlenih ter letni promet in/ali letno bilančno vsoto,
ki ne presega 2 milijona EUR.
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:
– 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 edino nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega
podjetja,
– podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz prve do
četrte alineje te točke preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.
Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja:
– 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,
– ki skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013
z dne 18. 12. 2013 opravljajo dejavnost na naslednjih
področjih:
– ribištva in akvakulture kot ju zajema Uredba
Sveta (ES) št. 104/2000 z dne 17. 12. 1999,
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov,
– predelava in trženje kmetijskih proizvodov, v primerih, kadar je znesek pomoči določen na podlagi cene
ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg
ali če je pomoč pogojena s tem, da se v celoti ali delno
prenese na primarne proizvajalce,
– ki so v težavah v skladu s Smernicami Skupnosti
o državnih pomočeh za reševanje in prestrukturiranje
podjetij v težavah (Uradni list C 244 z dne 1. 10. 2004,
str. 2) in z Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT-UPB2)
(Uradni list RS, št. 44/07). Podjetja, ki delujejo manj kot
tri leta od registracije, se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za
reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen
če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij. Podjetje je
v težavah:
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– v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba
v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine
osnovnega kapitala,
– v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba
skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci in
je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla
višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih
izkazih,
– če je v postopku prisilne poravnave, stečaja ali
likvidacije,
– ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete
državne pomoči.
V kolikor podjetje opravlja poleg navedenih še druge dejavnosti in na ustrezen način, kot je ločevanje
dejavnosti ali razlikovanje med stroški, zagotovi njihovo
izključenost, lahko za druge dejavnosti kandidira na
razpisu.
Ostali pogoji dodeljevanja »de minimis« pomoči
v skladu z Uredbo EU Komisije (EU) št. 1407/2013
Pri odobritvi pomoči po načelu »de minimis« bo
Mestna občina Nova Gorica upoštevala, da:
1) pomoči ne bodo pogojene s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega blaga,
2) skupni znesek pomoči, dodeljen podjetju, ne bo
presegel 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter glede
na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali
Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja
pomoči 100.000 EUR),
3) pomoč ne bo namenjena za nabavo vozil za
prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni
tovorni prevoz,
4) 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
s takšno kumulacijo presegla intenzivnost pomoči ali
znesek pomoči,
5) pomoč »de minimis« dodeljena v skladu z Uredbo
Komisije (EU) št. 1407/2013, lahko kumulira s pomočjo
»de minimis«, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU)
št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi 360/2012,
6) pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, lahko kumulira s pomočjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami
»de minimis« do ustrezne zgornje meje (200.000 oziroma 100.000 EUR),
7) bo od prejemnika pomoči pred dodelitvijo sredstev pridobila pisno izjavo o:
– vseh drugih pomočeh »de minimis«, ki jih je podjetje prejelo na podlagi te ali drugih uredb »de minimis«
v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu,
– drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za
iste upravičene stroške,
8) zagotovila, da z dodeljenim zneskom pomoči »de
minimis«, ne bo presežena zgornja meja »de minimis«
pomoči ter intenzivnost pomoči po drugih predpisih,
9) bo pisno obvestila prejemnika:
– da je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis«
v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne
18. 12. 2013 o uporabi členov 107 in 108 pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči »de minimis« (Uradni
list EU L 352, 24. 12. 2013),
– o znesku »de minimis« pomoči,
10) bo hranila evidence o individualni pomoči »de
minimis« 10 let od datuma dodelitve pomoči.
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5.2. Posebni pogoji za dodelitev sredstev:
– podjetje mora imeti na dan objave razpisa sedež
dejavnosti na območju Mestne občine Nova Gorica in izvesti investicijo na območju Mestne občine Nova Gorica,
– v kolikor se na razpis prijavlja podjetje, ki ima na
območju Mestne občine Nova Gorica poslovno enoto,
sedež dejavnosti pa izven območja, upravičenega do
sredstev iz razpisa, mora podjetje izkazati, da dejansko posluje v registrirani poslovni enoti (najeti ali lastni
prostori za poslovanje). Podjetje mora imeti poslovno
enoto registrirano najmanj dve leti pred dnevom objave
razpisa,
– na podlagi tega javnega razpisa bo posameznemu upravičencu sofinancirana le ena investicija, ki predstavlja smiselno zaključeno celoto,
– sofinancirane bodo le nove investicije in investicije v razširitev ali diverzifikacijo dejavnosti,
– investicije, ki predstavljajo le povečan obseg poslovanja, niso predmet tega javnega razpisa,
– minimalni znesek vseh upravičenih stroškov posamezne začetne investicije ali investicije v razširjanje
dejavnosti in razvoj, ki predstavlja zaključeno celoto,
mora znašati vsaj 2.000 EUR,
– javni razpis je namenjen investicijam, katerih višina upravičenih stroškov ne presega 30.000 EUR (brez
DDV), najvišji dodeljeni znesek sofinanciranja s strani
sofinancerja znaša 18.000,00 EUR ne glede na vrednost
prijavljene investicije,
– prijavitelj mora imeti zagotovljena sredstva in/ali
soudeležbo drugih financerjev najmanj v višini 40 %
vrednosti prijavljene investicije,
– investicija se mora ohraniti na območju Mestne
občine Nova Gorica vsaj tri leta po dodelitvi sredstev,
– podjetje, ki se prijavlja na javni razpis, mora imeti
pravočasno in v celoti izpolnjene vse obveznosti do
Mestne občine Nova Gorica ter do drugih pravnih oseb,
katerih ustanoviteljica je Mestna občina Nova Gorica,
– podjetje, ki se prijavlja na javni razpis, mora imeti
poravnane vse davke in prispevke.
Upravičenec za izplačane upravičene stroške odobrene vloge ne sme pridobiti nikakršnih drugih javnih
sredstev. V primeru ugotovitve dvojnega financiranja
odobrene vloge iz različnih javnih virov, lahko sofinancer
odstopi od pogodbe ter zahteva vrnitev vseh že izplačanih sredstev v realni vrednosti. Takšnemu podjetju in
odgovornim v podjetju se tudi lahko onemogoči sodelovanje na javnih razpisih Mestne občine Nova Gorica.
VI. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški investicije so stroški:
– materialnih investicij, in sicer stroški nakupa:
– strojev
– strojne opreme
(vključno s stroški, povezanimi z aktiviranjem strojev/opreme v tehnološki proces – to so stroški transporta
in montaže strojev/opreme, ki je predmet sofinanciranja).
– nematerialnih investicij, in sicer stroški nakupa:
– nove programske opreme do največ
10.000,00 EUR,
ki predstavlja smiselno zaokroženo tehnološko celoto
in je povezana z novimi proizvodi/storitvami oziroma
temeljito izboljšanimi proizvodi/storitvami ali z bistvenimi spremembami proizvodnega procesa v obstoječem
obratu na tehnološkem področju.
Med upravičene stroške investicije ne spadajo:
– obnova poslovnih in proizvodnih prostorov, strojev
in opreme;
– nakup, komunalnega in infrastrukturnega
opremljanje zemljišč;
– gradnja in/ali nakup objekta;
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– investicije v opremo poslovnih prostorov in proizvodnih prostorov (npr. pohištva, klimatskih naprav ipd.);
– nakup drobnega inventarja in materiala (Slovenski računovodski standardi 1, Uradni list RS, št. 18/05,
Računovodski standard 1 – točka 1.47);
– nakup osebnih računalnikov in prenosnikov ter
tiskalnikov;
– nakup poslovnih informacijskih sistemov;
– ostalih nematerialnih investicij;
– nakup cestno prevoznih sredstev, stroški transportnih sredstev in transportne opreme;
– stroški usposabljanja in izobraževanja.
V kolikor bo sofinancer ugotovil, da so v vlogi med
upravičenimi stroški navedeni neupravičeni stroški in/ali
stroški, ki ne bodo predstavljali zaključene tehnološke
celote, lahko vlogo kot neustrezno zavrne oziroma te
stroške izloči.
Vsi navedeni stroški morajo biti nedvoumno povezani s prijavljeno investicijo.
Nabava opreme in/ali storitev, ki sodijo med upravičene stroške, je dovoljena le od tretjih oseb, po tržnih
pogojih. Pri tem velja, da tretja oseba ne sme biti več
kot 25 % povezana (lastniški delež) s podjetjem – upravičencem. Pravne osebe, ki nabavijo opremo in/ali opravijo storitev za upravičenca, morajo izpolnjevati vse pogoje, ki jih določa veljavna zakonodaja za opravljanje
dejavnosti oziroma storitve za upravičenca.
Nakup opreme in/ali storitev ni upravičen strošek,
kjer gre za nakup oziroma opravljanje storitev:
– med krvnimi sorodniki v ravni ali stranski vrsti
do četrtega kolena, v svaštvu do drugega kolena, med
zakoncema ali osebama, ki živijo v zunajzakonski skupnosti ter med skrbnikom, oskrbovancem, posvojiteljem,
posvojencem, rejnikom ali rejencem;
– med samostojnim podjetnikom in gospodarsko
družbo – če je fizična oseba, ki je ustanovitelj s.p., tudi
lastnica gospodarske družbe;
– med fizično osebo, ki je lastnik gospodarske družbe in to gospodarsko družbo;
– med družbami, ki se skladno z določili veljavnega
Zakona o gospodarskih družbah, štejejo za povezane.
Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek,
razen v primerih, ko upravičenec ni zavezanec za DDV.
Prav tako med upravičene stroške ne spadajo cestno
prevozna sredstva za komercialni prevoz tovora ali
oseb.
VII. Višina odobrenih sredstev
Skupna višina odobrenih sredstev ne sme presegati
60 % upravičenih stroškov celotne vrednosti posamezne
investicije. Kot vrednost posamezne investicije se štejejo neto stroški investicije (brez DDV). Maksimalna višina
zneska odobrenih sredstev za sofinanciranje investicije
znaša 18.000,00 EUR.
V primeru, da upravičenec v roku iz X. točke tega
razpisa odobrene vloge ne realizira v obsegu, kot jo
je prijavil v vlogi na razpis, se znesek odobrenih sredstev s strani sofinancerja sorazmerno zmanjša, v skladu
z odobrenim odstotkom sofinanciranja.
Višina sredstev, ki se dodeli posameznemu upravičencu, se določi na podlagi določb iz odloka in tega
razpisa, rezultatov ocenjevanja vseh vlog, višine zaprošenih sredstev s strani upravičenca ter višine razpoložljivih sredstev.
VIII. Izguba pravice do dodelitve sredstev, nerazdeljena sredstva
Upravičenec izgubi pravico do sorazmernega dela
odobrenih sredstev, v kolikor v roku iz X. točke tega razpisa ne realizira v celoti, za katere so mu bila z odločbo
sredstva odobrena.
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Razpisana sredstva, ki ostanejo iz razlogov iz prejšnjega odstavka tega člena nerazdeljena, se lahko dodelijo prejemnikom sredstev, ki so v roku iz X. točke tega
razpisa v celoti realizirali investicijo.
V kolikor sredstva na razpisu ne bodo porabljena,
se lahko s sklepom komisije prerazporedijo na ostale
posamezne javne razpise, ki jih sofinancer objavi v skladu s sprejetim odlokom.
IX. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje
Vse popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za
kandidiranje in bodo skladne z namenom razpisa, bo
ocenila komisija za spodbujanje podjetništva na osnovi
naslednjih meril:
Zap. Naziv merila
št.
1. Vrsta investicije
2. Prijavljena investicija v povezavi
z novimi ali temeljito izboljšanimi
proizvodi/storitvami
3. Investicija na demografsko
ogroženih območjih*
4. Trajnostni vpliv
5. Število zaposlenih v podjetju
6. Ni prejemnik sredstev MONG
iz razpisa v letu 2017
SKUPAJ

Maksimalno
število točk
10
10
5
5
10
10
50

*vloga prijavitelja, ki pri merilu pod zaporedno številko 2.1. pridobi 0 točk, ne more pridobiti sofinanciranja,
razen ko gre za investicijo, ki pod merilom 1.1. pridobi
točke, ker gre za investicijo v vzpostavitev novega obrata (nova investicija).
*za potrebe tega razpisa se šteje za demografsko
ogroženo območje, območje Trnovsko-Banjške planote
(naselja Banjšice, Bate, Čepovan, Grgar, Grgarske Ravne, Lazna, Lokovec, Lokve, Nemci, Ravnica, Trnovo,
Voglarji, Podgozd).
Vloge se ocenijo na naslednji način:
– z merili št. 1, 2, 4 oceni vloge Komisija za spodbujanje podjetništva, z merili št. 3, 5 in 6 oceni vloge organ
Mestne občine Nova Gorica, pristojen za gospodarstvo
(pristojni organ).
Končna ocena
Najvišje možno število točk v skladu s postavljenimi
merili je 50 točk.
Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije.
Metodologija ocenjevanja prispelih vlog in merila so
določena skladno z odlokom.
Prag števila točk, nad katerim bo vloga vključena
v nadaljnjo obravnavo, je 20 ali več točk. V nobenem
primeru vloga prijavitelja, ki je pridobila manj kot 20 točk,
ne more pridobiti sofinanciranja.
Ocenjevanje vlog
Komisija za dodelitev sredstev pripravi predlog prejemnikov sredstev (upravičencev) za popolne in ustrezne vloge in ga poda pristojnemu organu Mestne občine Nova Gorica za sprejetje odločitve oziroma sklepa
o odobritvi sofinanciranja odobrene vloge. Na podlagi
sklepa o odobritvi sofinanciranja upravičenih stroškov
odobrene vloge prejme podjetje državno pomoč, skladno z zaprošenimi sredstvi in s točko V. (Pogoji za dodelitev nepovratnih sredstev) ter točko VI. (upravičeni
stroški) tega razpisa. V kolikor se bo po končanem ocenjevanju izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega
sofinanciranja odobrenih vlog, ki so v skladu z ocenje-

vanjem po predpisanih merilih upravičene do sofinanciranja, presega razpoložljiva sredstva, si komisija za
spodbujanje podjetništva pridružuje pravico, da sredstva
dodeli glede na višino doseženih točk.
V primeru enakega števila točk imajo prednost prijavljene investicije, ki so pridobile več točk pri merilu
vrsta investicije, nato pri merilu prijavljena investicija
v povezavi z novimi ali temeljito izboljšanimi proizvodi/storitvami, nato pri merilu število zaposlenih v podjetju, nato pri merilu prejemnik sredstev MONG iz razpisa
v letu 2017, nato še pri merilu trajnostni vpliv.
X. Obdobje za porabo sredstev: obdobje, za katerega so namenjena razpisana proračunska sredstva
iz točke IV., je proračunsko leto 2018. Sredstva bodo
dodeljena tistim investicijskim projektom, ki bodo realizirani v času od 17. 9. 2017 do najkasneje 17. 9. 2018
in bodo priložili dokazila o nastanku in realizaciji upravičenih stroškov za obdobje od 17. 9. 2017 do vključno
17. 9. 2018.
XI. Vloge, razpisna dokumentacija, način prijave in
razpisni roki
Javni razpis je odprt do vključno 7. 5. 2018. Prijavitelji oddajo vloge v obdobju od objave razpisa do
vključno 7. 5. 2018. Kot pravočasna se šteje vloga, ki
bo najkasneje do 7. 5. 2018 do 15. ure prispela po pošti
oziroma bo osebno oddana na naslov: Mestna občina
Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica
(soba 36, 1. nadstropje).
Prepozne vloge, vloge, ki niso oddane na obrazcih
razpisne dokumentacije in vsebinsko nepopolne vloge,
s sklepom zavrže pristojni organ.
Vloga na razpis mora biti oddana v zaprti ovojnici
z ustrezno navedbo na sprednji strani, dobesedno in
brez okrajšav: »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis za
spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje
dejavnosti in razvoj« in s polnim nazivom in naslovom
pošiljatelja. Obrazec pravilne opreme ovojnice za prijavo
na javni razpis je priložen razpisni dokumentaciji in ga
prilepite na prvo stran ovojnice.
Vloga se izpolni na obrazcih razpisne dokumentacije. Dokazila se prilagajo v fotokopijah. Sofinancer lahko od prijavitelja zahteva na vpogled originale dokazil.
Sofinancer lahko od prijavitelja zahteva tudi, da predloži
listine, s katerimi dokazuje posamezna dejstva oziroma
izjave iz vloge.
Odpiranje prispelih vlog bo 9. 5. 2018. Odpiranje
vlog ni javno. Pristojni organ bo v roku 8 delovnih dni
od odpiranja pisno pozval tiste prijavitelje, katerih vloge
niso bile popolne, da jih dopolnijo. Formalno nepopolne
vloge, ki jih prijavitelj v postavljenem roku ne dopolni,
zavrže pristojni organ s sklepom. Po preteku roka iz tega
odstavka dodatne dopolnitve vlog niso možne.
Vloga je formalno popolna, če vsebuje vse obrazce
in zahtevane priloge, ki jih določa razpisna dokumentacija. Vloga je vsebinsko popolna, če je prijavljen projekt
oziroma aktivnost skladen z ukrepom oziroma upravičenimi stroški.
Odločbe, s katerimi bo odločeno o dodelitvi sredstev, bodo izdane najkasneje v 60 dneh od zaključka
razpisa.
XII. Razpisna dokumentacija
Brezplačna razpisna dokumentacija z navodili
prijaviteljem za izdelavo vloge, je na voljo na Oddelku za gospodarstvo in gospodarske javne službe pri
Mestni občini Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1,
5000 Nova Gorica (III. nadstropje, soba št. 4). Razpisno dokumentacijo se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, če prijavitelj na spodaj navedene elektronske
naslove posreduje prošnjo za dvig razpisne dokumen-
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tacije. Dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani:
http://www.nova-gorica.si.
Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan
med 9. in 12. uro na Oddelku za gospodarstvo in gospodarske javne službe pri Mestni občini Nova Gorica na
tel. 05/33-50-105 (Tatjana Gregorčič) ali 05/33-50-131
(Tadeja Marinič). Morebitna vprašanja je mogoče posredovati kontaktnim osebam tudi po elektronski pošti:
tanja.gregorcic@nova-gorica.si in tadeja.marinic@nova-gorica.si.
Mestna občina Nova Gorica
Št. 302-7/2018-1

Ob-1737/18

Mestna občina Nova Gorica objavlja na podlagi Odloka o rebalansu proračuna za leto 2018 (Uradni list RS,
št. 8/18) in na podlagi 37. člena Odloka o spremembi in
dopolnitvah Odloka o dodeljevanju finančnih spodbud
za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica v obdobju finančne perspektive 2014–2020 (Uradni list RS,
št. 15/17, v nadaljevanju: odlok) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje investicij v izgradnjo
proizvodnih, obrtnih in objektov za izvajanje
turistične ter razvojno-raziskovalne dejavnosti
v Mestni občini Nova Gorica v letu 2018
I. Sofinancer: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica.
II. Predmet javnega razpisa: predmet razpisa je sofinanciranje investicij v izgradnjo proizvodnih, obrtnih in
objektov za izvajanje turistične in razvojno-raziskovalne
dejavnosti na območju Mestne občine Nova Gorica s sofinanciranjem plačila komunalnega prispevka investitorjem, zavezancem za plačilo komunalnega prispevka.
III. Namen javnega razpisa: namen sofinanciranja
plačila komunalnega prispevka investitorjem proizvodnih, obrtnih in objektov za izvajanje turistične in razvojno raziskovalne dejavnosti je vzpostavitev učinkovitega
podpornega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja v vseh fazah njihovega razvoja, povečanje
možnosti za ustanavljanje novih podjetij in spodbujanje
njihove rasti ter ustvarjanje delovnih mest.
IV. Višina razpoložljivih sredstev
Okvirna višina razpoložljivih proračunskih sredstev
za izvedbo razpisa je 100.000,00 EUR.
Proračunska sredstva se dodeljujejo kot nepovratna sredstva skladno s pravili o dodeljevanju državnih
pomoči »de minimis«.
Sredstva
bremenijo
proračunsko
postavko
1402/09.070 – Finančne spodbude podjetnikom – Sredstva za sofinanciranje komunalnega prispevka.
V. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
5.1. Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo:
– mikro, mala, srednja in velika podjetja z najmanj
eno zaposleno osebo, ki imajo sedež ali poslovno enoto
na območju Mestne občine Nova Gorica in investirajo
v proizvodni, obrtni ali v objekt za izvajanje turistične ali
razvojno-raziskovalne dejavnosti na območju Mestne
občine Nova Gorica in bodo z investicijo ustvarila nova
delovna mesta. (za potrebe tega razpisa se upošteva
kot zaposlena oseba tudi s.p., če je to njegova edina
podlaga za zavarovanje in direktor enoosebne družbe
z omejeno odgovornostjo, s pogodbo o poslovodenju
(zavarovalna podlaga 112), v kolikor je ta direktor hkrati
tudi lastnik te družbe. Za opredelitev mikro podjetij se
upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES)
št. 651/2014, z dne 17. 6. 2014,
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– podjetja, ki imajo pravočasno in v celoti izpolnjene
vse obveznosti do Mestne občine Nova Gorica ter do
drugih pravnih oseb, katerih ustanoviteljica je Mestna
občina Nova Gorica,
– podjetja, ki imajo poravnane vse davke in prispevke.
Na razpisu ne morejo kandidirati podjetja, ki so
v preteklih letih pridobila sredstva na podlagi Odloka
o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva
v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 25/11,
13/12), vendar so prejeta sredstva porabila nenamensko
ali pa so v postopku javnega razpisa navajala lažne podatke, na podlagi katerih so jim bila sredstva dodeljena.
Na razpis se lahko prijavijo podjetja, ki poleg vseh
splošnih pogojev iz prejšnjega odstavka izpolnjujejo še
naslednje pogoje:
– podjetje ne opravlja nobene od naslednjih dejavnosti, ki so razvrščene v naslednje sektorje:
– ribištvo in akvakultura kot ju zajema Uredba
Sveta (ES) št. 104/2000,
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz
seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske
skupnosti,
– predelava in trženje kmetijskih proizvodov iz
seznama v Prilogi I k Pogodbi v primeru, 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 ali če je pomoč pogojena s tem, da se v celoti ali delno prenese na primarne
proizvajalce,
– podjetje ni v težavah v skladu s Smernicami Skupnosti o državnih pomočeh za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (Uradni list C 244 z dne
1. 10. 2004, str. 2) in z Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah
(ZPRPGDT-UPB2) (Uradni list RS, št. 44/07). Podjetja,
ki delujejo manj kot tri leta od registracije, se ne štejejo
kot podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij
v težavah, razen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij.
Podjetje je v težavah:
– v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba
v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine
osnovnega kapitala,
– v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba
skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci in
je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla
višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih
izkazih,
– če je v postopku prisilne poravnave, stečaja ali
likvidacije.
– podjetje ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči.
Ostali pogoji dodeljevanja »de minimis« pomoči
v skladu z uredbo EU Komisije (EU) št. 1407/2013
Pri odobritvi pomoči po načelu »de minimis« bo
Mestna občina Nova Gorica upoštevala, da:
1) 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;
2) pomoči ne bodo pogojene s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega blaga;
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3) skupni znesek pomoči, dodeljen podjetju, ne bo
presegel 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter glede
na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali
Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja
pomoči 100.000 EUR);
4) pomoč ne bo namenjena za nabavo vozil za
prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni
tovorni prevoz;
5) 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
s takšno kumulacijo presegla intenzivnost pomoči ali
znesek pomoči;
6) pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, lahko kumulira s pomočjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije
(EU) št. 360/2012, do zgornje meje, določene v uredbi
360/2012;
7) pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, lahko kumulira s pomočjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami
»de minimis« do ustrezne zgornje meje (200.000 oziroma 100.000 EUR);
8) bo od prejemnika pomoči pred dodelitvijo sredstev pridobila pisno izjavo o:
– vseh drugih pomočeh »de minimis«, ki jih je
podjetje prejelo na podlagi te ali drugih uredb »de
minimis« v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu,
– drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za
iste upravičene stroške,
in zagotovila, da z dodeljenim zneskom pomoči »de
minimis«, ne bo presežena zgornja meja »de minimis«
pomoči ter intenzivnost pomoči po drugih predpisih;
9) bo pisno obvestila prejemnika:
– da je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis«
v skladu z Uredbo komisije (EU) št. 1407/2013 z dne
18. 12. 2013 o uporabi členov 107 in 108 pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list
EU L 352, 24. 12. 2013),
– o znesku »de minimis« pomoči;
10) bo hranila evidence o individualni pomoči »de
minimis« 10 let od datuma dodelitve pomoči;
5.2. Pogoji za dodelitev sredstev, vračilo sredstev:
– prejemniki pomoči iz naslova tega razpisa morajo
v treh letih po zaključku investicije zagotoviti nova delovna mesta povezana z izvajanjem prijavljene investicije.
Nova delovna mesta morajo biti povezana z izvajanjem

Zap. št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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začetne investicije ali investicije v razširjanje in diverzifikacijo dejavnosti ter ustvarjena in zasedena v treh letih
po dokončani investiciji na območju Mestne občine Nova
Gorica. Novo ustvarjena delovna mesta morajo biti ohranjena – zasedena najmanj tri leta. Izhodiščno stanje za
novo ustvarjena delovna mesta je število zaposlenih na
dan oddaje vloge za sofinanciranje plačila komunalnega
prispevka. Kot zaključek investicije se šteje pridobljeno
uporabno dovoljenje.
– upravičenec za izplačane upravičene stroške
odobrene vloge ne sme pridobiti nikakršnih drugih javnih sredstev. V primeru ugotovitve dvojnega financiranja
odobrene vloge iz različnih javnih virov, lahko naročnik
odstopi od pogodbe ter zahteva vrnitev vseh že izplačanih sredstev v realni vrednosti. Do sredstev iz naslova
razpisa niso upravičena podjetja, ki investirajo v objekt
izključno za dejavnosti na področju trgovine.
Upravičenec, ki ne zgradi ali ne zgradi objekta
v skladu s projektno dokumentacijo, na podlagi katere
mu je bilo sofinancirano plačilo komunalnega prispevka
ali ne izpolni pogojev iz prve alineje tega člena, mora vrniti subvencijo v celoti, vključno z zakonskimi zamudnimi
obrestmi. Izpolnjevanje teh pogojev se preverja v rokih
določenih v odloku in s pogodbo.
VI. Upravičeni stroški: upravičen strošek sofinanciranja investicij v izgradnjo proizvodnih, obrtnih in objektov za izvajanje turistične ter razvojno-raziskovalne dejavnosti je strošek komunalnega prispevka zavezanca
za plačilo.
VII. Višina odobrenih sredstev
Komunalni prispevek se sofinancira v višini največ 80 % vrednosti posameznega faktorja dejavnosti
iz 12. člena Odloka o programu opremljanja stavbnih
zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka
za območje Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS,
št. 5/14) ter indeksa Cpij in Ctij do največ 50 % vrednosti
posameznega indeksa iz 7. člena navedenega odloka.
Višina sredstev, ki se dodeli posameznemu upravičencu, se določi na podlagi določb iz odloka in tega
razpisa, rezultatov ocenjevanja vseh vlog, višine zaprošenih sredstev s strani upravičenca ter višine razpoložljivih sredstev.
VIII. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo
pogoje
Vse formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale
pogoje za kandidiranje in bodo skladne z namenom javnega razpisa, bodo ocenjena na osnovi naslednjih meril:
Kvantitativna merila: (vlogo po kvantitavnih merilih
oceni organ Mestne občine Nova Gorica, pristojen za
gospodarstvo)

Naziv skupine
Projekcija zaposlitev v času od 1 do 3 let po realizaciji investicije
Vrsta investicije
Vpliv na okolje (točkovni elementi tega merila se seštevajo)
Neto tlorisna površina (v m2)
Tržna naravnanost
Sodobna tehnologija
SKUPAJ

Št. možnih točk
20
10
5
15
5
15
70

Št. doseženih točk

Kvalitativna merila:
Zap. št. Naziv skupine
1.
Ekonomska upravičenost projekta – tržišče
2.
Ekonomska upravičenost projekta – realnost izvedbe projekta

Pozitivno mnenje Negativno mnenje

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Vlogo po kvalitativnih merilih oceni komisija za
spodbujanje podjetništva. Ocena se poda na podlagi
bonitetne ocene prijavitelja, vsebine poslovnega načrta,
referenc podjetja in ekonomske upravičenosti investicije
glede na situacijo na trgu.
Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije (poglavje 2.17).
Projekt, ki je prejel 30 ali več točk od možnih 70 točk
po kvantitativnih merilih, preide v analizo s kvalitativnimi
merili. V primeru, da je vloga prejela manj kot 30 točk
po kvantitativnih merilih, takoj pridobi negativno mnenje
v kvalitativnem delu in ne more biti sofinancirano iz naslova javnega razpisa.
Končno število točk; končno število točk na podlagi
meril je 70.
Ocenjevanje vlog
Komisija za dodelitev sredstev pripravi predlog prejemnikov sredstev (upravičencev) za popolne in ustrezne vloge in ga poda pristojnemu organu Mestne občine Nova Gorica za sprejetje odločitve oziroma sklepa
o odobritvi sofinanciranja odobrene vloge. Na podlagi
sklepa o odobritvi sofinanciranja upravičenih stroškov
odobrene vloge prejme podjetje državno pomoč, skladno z zaprošenimi sredstvi in s točko V. (Pogoji za dodelitev nepovratnih sredstev) ter točko VI. (upravičeni
stroški) tega razpisa. V kolikor se bo po končanem ocenjevanju izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega
sofinanciranja odobrenih vlog, ki so v skladu z ocenjevanjem po predpisanih merilih upravičene do sofinanciranja, presega razpoložljiva sredstva, si komisija za
spodbujanje podjetništva pridružuje pravico, da sredstva
dodeli glede na višino doseženih točk.
V primeru enakega števila točk imajo prednost prijavljene investicije, ki so pridobile več točk pri merilu projekcija zaposlitev, nato pri merilu neto tlorisna površina,
nato pri merilu vrsta investicije, nato pri merilu sodobna
tehnologija, nato pri merilu trajnostni vpliv.
Metodologija ocenjevanja vlog in meril je določena
skladno z odlokom.
IX. Obdobje za porabo sredstev: obdobje, za katerega so namenjena razpisana proračunska sredstva
iz točke IV., je proračunsko leto 2018. Sredstva bodo
dodeljena tistim investicijskim projektom, ki so bili ali
bodo realizirani v času od 17. 11. 2017 do najkasneje
21. 12. 2018.
X. Vloge, razpisna dokumentacija, način prijave in
razpisni roki
Javni razpis je odprt do vključno 16. 11. 2018. Prijavitelji oddajo vloge v obdobju od objave razpisa do
vključno 16. 11. 2018. Kot pravočasna se šteje vloga,
ki bo najkasneje do 16. 11. 2018 do 15. ure prispela po
pošti oziroma bo osebno oddana na naslov Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova
Gorica (soba 36, 1. nadstropje).
Prepozne vloge, vloge, ki niso oddane na obrazcih
razpisne dokumentacije in vsebinsko nepopolne vloge,
s sklepom zavrže pristojni organ.
Vloga na razpis mora biti oddana v zaprti ovojnici
z ustrezno navedbo na sprednji strani, dobesedno in
brez okrajšav: »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis za sofinanciranje investicij v izgradnjo proizvodnih, obrtnih in
objektov za izvajanje turistične ter razvojno-raziskovalne
dejavnosti« in s polnim nazivom in naslovom pošiljatelja.
Obrazec pravilne opreme ovojnice za prijavo na javni
razpis je priložen razpisni dokumentaciji in ga prilepite
na prvo stran ovojnice.
Vloga se izpolni na obrazcih razpisne dokumentacije. Dokazila se prilagajo v fotokopijah. Pristojni organ
Mestne občine Nova Gorica lahko od prijavitelja zahteva

Št.

19 / 23. 3. 2018 /

Stran

na vpogled originale dokazil. Pristojni organ lahko od
prijavitelja zahteva tudi, da predloži listine, s katerimi
dokazuje posamezna dejstva oziroma izjave iz vloge.
Odpiranje prispelih vlog bo 20. 11. 2018. Pristojni
organ bo v roku 8 delovnih dni od odpiranja pisno pozval
tiste prijavitelje, katerih vloge niso bile formalno popolne,
da jih dopolnijo. Formalno nepopolne vloge, ki jih prijavitelj v postavljenem roku ne dopolni, zavrže pristojni
organ s sklepom. Po preteku roka iz tega odstavka dodatne dopolnitve vlog niso možne.
Vloga je formalno popolna, če vsebuje vse obrazce
in zahtevane priloge, ki jih določa razpisna dokumentacija. Vloga je vsebinsko popolna, če je prijavljen projekt
oziroma aktivnost skladen z ukrepom oziroma upravičenimi stroški.
Odločbe, s katerimi bo odločeno o dodelitvi sredstev, bodo izdane najkasneje v 30 dnevih od zaključka
razpisa.
XI. Razpisna dokumentacija
Brezplačna razpisna dokumentacija z navodili prijaviteljem za izdelavo vloge, je na voljo na Oddelku za
gospodarstvo in gospodarske javne službe pri Mestni
občini Nova Gorica Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova
Gorica (III. nadstropje, soba št. 4), vsak delovni dan med
9. in 12. uro. Razpisno dokumentacijo se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, če prijavitelj na spodaj navedene elektronske naslove posreduje prošnjo za dvig
razpisne dokumentacije. Dokumentacija je na voljo tudi
na spletni strani: http://www.nova-gorica.si.
Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan
med 9. in 12. uro na Oddelku za gospodarstvo in gospodarske javne službe pri Mestni občini Nova Gorica na
tel. 05/33-50-105 (Tatjana Gregorčič) 05/33-50-131 (Tadeja Marinič). Morebitna vprašanja je mogoče posredovati kontaktnim osebam tudi po elektronski pošti: Tanja.Gregorcic@nova-gorica.si ali tadeja.marinic@nova-gorica.si.
Mestna občina Nova Gorica
Št. 302-5/2018-1

Ob-1738/18

Na podlagi Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2018 (Uradni list RS,
št. 8/18) in na podlagi 37. člena Odloka o spremembi in
dopolnitvah Odloka o dodeljevanju finančnih spodbud
za razvoj podjetništva v obdobju finančne perspektive
2014–2020 (Uradni list RS, št. 15/17 v nadaljevanju:
odlok) objavlja Mestna občina Nova Gorica
javni razpis
za spodbujanje prijav na mednarodne in državne
vire – strateško razvojna inovativna partnerstva
I. Sofinancer: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (v nadaljevanju
sofinancer).
II. Predmet javnega razpisa: predmet razpisa je
sofinanciranje stroškov prijav na mednarodne in državne razpise v strateško razvojna partnerstva povezanih
podjetij.
III. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa
je preko sofinanciranja stroškov prijav v strateško razvojna inovativna partnerstva povezanih podjetij in razvojno
raziskovalnih organizacij spodbuditi pripravo skupnih
razvojnih projektov in okrepiti raziskovalno razvojno inovacijsko sodelovanje sicer neodvisnih subjektov (gospodarstva in razvojno raziskovalnih organizacij).
IV. Višina razpoložljivih sredstev
Okvirna višina razpoložljivih proračunskih sredstev;
za izvedbo javnega razpisa je v letu 2018 namenjenih
20.000,00 EUR.
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Proračunska sredstva se dodeljujejo kot nepovratna sredstva skladno s pravili o dodeljevanju državnih
pomoči »de minimis«.
Sredstva
bremenijo
proračunsko
postavko
1402/09.077 – prijava na evropske razpise – strateško
razvojna partnerstva.
V. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
5.1. Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavi:
– skupina podjetij, ki je sklenila dogovor o sodelovanju pri skupnem projektu in je določila nosilno podjetje,
ki v imenu skupine nastopa kot prijavitelj in pogodbena
stranka. Nosilno podjetje je podjetje, ki se kot pravna
ali fizična oseba, ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in
je organizirana kot gospodarska družba ali samostojni
podjetnik.
– 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:
– 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 edino nadzoruje večino
glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja,
– podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz prve
do četrte alineje te točke preko enega ali več drugih
podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.
Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja:
– 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,
– ki skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013
z dne 18. 12. 2013 opravljajo dejavnost na naslednjih
področjih:
– ribištva in akvakulture kot ju zajema Uredba
Sveta (ES) št. 104/2000 z dne 17. 12. 1999,
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov,
– predelava in trženje kmetijskih proizvodov, v primerih, kadar je znesek pomoči določen na podlagi cene
ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg
ali če je pomoč pogojena s tem, da se v celoti ali delno
prenese na primarne proizvajalce,
– ki so v težavah v skladu s Smernicami Skupnosti
o državnih pomočeh za reševanje in prestrukturiranje
podjetij v težavah (Uradni list C 244 z dne 1. 10. 2004,
str. 2) in z Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT-UPB2)
(Uradni list RS, št. 44/07). Podjetja, ki delujejo manj kot
tri leta od registracije, se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za
reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen
če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij. Podjetje je
v težavah:
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– v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba
v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine
osnovnega kapitala,
– v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba
skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci in
je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla
višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih
izkazih,
– če je v postopku prisilne poravnave, stečaja ali
likvidacije;
– ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete
državne pomoči.
V kolikor podjetje opravlja poleg navedenih še druge dejavnosti in na ustrezen način, kot je ločevanje
dejavnosti ali razlikovanje med stroški, zagotovi njihovo
izključenost, lahko za druge dejavnosti kandidira na
razpisu.
Podjetje, ki ustreza katerikoli v tem poglavju navedeni omejitvi prijave na razpis, ne more sodelovati
v skupini povezanih podjetij, pa četudi ni nosilno podjetje
oziroma prijavitelj.
Javni zavodi in javne agencije ter ostale institucije,
ki niso organizirane kot pravna ali fizična oseba, ki se
ukvarja z gospodarsko dejavnostjo, lahko sodelujejo
v skupini podjetij, ne morejo pa nastopati kot nosilno
podjetje oziroma prijavitelj.
Ostali pogoji dodeljevanja »de minimis« pomoči
v skladu z uredbo EU Komisije (EU) št. 1407/2013
Pri odobritvi pomoči po načelu »de minimis« bo
Mestna občina Nova Gorica upoštevala, da:
1) pomoči ne bodo pogojene s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega blaga,
2) skupni znesek pomoči, dodeljen podjetju, ne bo
presegel 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter glede
na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali
Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja
pomoči 100.000 EUR),
3) pomoč ne bo namenjena za nabavo vozil za
prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni
tovorni prevoz,
4) 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
s takšno kumulacijo presegla intenzivnost pomoči ali
znesek pomoči,
5) pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu z Uredbo
Komisije (EU) št. 1407/2013, lahko kumulira s pomočjo
»de minimis«, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU)
št. 360/2012 do zgornje meje določene v uredbi 360/2012,
6) pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, lahko kumulira s pomočjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami
»de minimis« do ustrezne zgornje meje (200.000 oziroma 100.000 EUR),
7) da bo od prejemnika pomoči pred dodelitvijo
sredstev pridobila pisno izjavo o:
– vseh drugih pomočeh »de minimis«, ki jih je podjetje prejelo na podlagi te ali drugih uredb »de minimis«
v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu,
– drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za
iste upravičene stroške,
8) zagotovila, da z dodeljenim zneskom pomoči »de
minimis«, ne bo presežena zgornja meja »de minimis«
pomoči ter intenzivnost pomoči po drugih predpisih,
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9) da bo pisno obvestila prejemnika:
– da je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis«
v skladu z Uredbo komisije (EU) št. 1407/2013 z dne
18. 12. 2013 o uporabi členov 107 in 108 pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list
EU L 352, 24. 12. 2013),
– o znesku »de minimis« pomoči,
10) bo hranila evidence o individualni pomoči »de
minimis« 10 let od datuma dodelitve pomoči.
5.2. Posebni pogoji za dodelitev sredstev
Nosilno podjetje, ki se v imenu v strateško razvojna partnerstva povezanih podjetij prijavlja na razpis za
sofinanciranje stroškov prijave na mednarodni oziroma
državni razpis, mora ustrezati naslednjim posebnim pogojem za dodelitev sredstev, in sicer:
– najkasneje na dan objave razpisa mora imeti
podjetje sedež dejavnosti na območju Mestne občine
Nova Gorica oziroma v Primorskem tehnološkem parku.
V kolikor se prijavlja na razpis podjetje, ki ima poslovno
enoto na območju Mestne občine Nova Gorica oziroma
v Primorskem tehnološkem parku, sedež dejavnosti pa
izven območja, upravičenega do sredstev iz naslovnega
razpisa, mora podjetje izkazati, da dejansko posluje tudi
v registrirani poslovni enoti (najeti ali lastni prostori za
opravljanje dejavnosti). Poslovna enota mora biti registrirana na območju upravičenem do sredstev iz naslovnega
razpisa najmanj dve leti pred dnevom objave razpisa,
– v strateško razvojno inovativno partnerstvo povezana podjetja morajo zagotoviti vsaj 20 % celotne
vrednosti vseh prijavljenih upravičenih stroškov,
– nosilno podjetje mora imeti vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas, na zadnji dan preteklega meseca, glede na mesec oddaje vloge na javni razpis. Za
potrebe tega razpisa se upošteva kot zaposlena oseba
tudi s.p., če je to njegova edina podlaga za zavarovanje
in direktor enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo,
s pogodbo o poslovodenju, v kolikor je ta direktor hkrati
tudi lastnik te družbe,
– do sredstev bodo upravičeni samo prijavitelji, ki
bodo na mednarodne in državne razpise prijavili projekte, ki ustrezajo razpisnim pogojem in ki so administrativno ustrezni. Prijavitelji morajo v roku 10 delovnih
dni po prejemu odgovora mednarodnega ali državnega
vira predložiti Mestni občini Nova Gorica pisno potrdilo
s strani mednarodnega ali državnega vira, vendar največ v 12 mesecih. Če v 12 mesecih od datuma oddaje
projekta prijavitelj še vedno ni prejel obvestila o administrativni ustreznosti, je o tem dolžan obvestiti Mestno
občino Nova Gorica. V primeru, da projekt ne bo administrativno ustrezen, bo moral prijavitelj vrniti denar
skupaj z zamudnimi obrestmi kot to določa pogodba
o sofinanciranju stroškov prijave v strateško razvojno
inovativna partnerstva povezanih podjetij na razpise iz
mednarodnih in državnih virov,
– projekt, ki bo predmet prijave v strateško razvojno
inovativna partnerstva povezanih podjetij na mednarodne in državne razpise in ki bo na razpisih tudi izbran,
se mora izvajati na območju Mestne občine Nova Gorica
oziroma v Primorskem tehnološkem parku,
– nosilno podjetje, ki se prijavlja na javni razpis, kot
tudi ostali partnerji, ki so z nosilnim podjetjem sklenili
dogovor o povezovanju v strateško razvojno inovativno
partnerstvo za potrebe prijave skupnega projekta na
mednarodne ali državne razpise, morajo imeti pravočasno in v celoti izpolnjene vse obveznosti do Mestne
občine Nova Gorica ter do drugih pravnih oseb, katerih
ustanoviteljica je Mestna občina Nova Gorica,
– nosilno podjetje, ki se prijavlja na javni razpis, kot
tudi ostali partnerji, ki so z nosilnim podjetjem sklenili
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dogovor o povezovanju v strateško razvojno inovativno
partnerstvo za potrebe prijave skupnega projekta na
mednarodne ali državne razpise, morajo imeti poravnane vse davke in prispevke,
– nosilno podjetje, ki se prijavlja na javni razpis, kot
tudi ostali partnerji, ki so z nosilnim podjetjem sklenili
dogovor o povezovanju v strateško razvojno inovativno
partnerstvo, lahko kandidirajo z eno prijavo na mednarodne oziroma državne razpise.
Upravičenec za izplačane upravičene stroške odobrene vloge ne sme pridobiti nikakršnih drugih javnih
sredstev. V primeru ugotovitve dvojnega financiranja
odobrene vloge iz različnih javnih virov, lahko naročnik
odstopi od pogodbe ter zahteva vrnitev vseh že izplačanih sredstev v realni vrednosti. Takšnemu podjetju in
odgovornim v podjetju se tudi lahko onemogoči sodelovanje na javnih razpisih Mestne občine Nova Gorica.
VI. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški za prijave na državne in mednarodne razpise v strateško razvojno inovativna partnerstva povezanih podjetij, so izključno direktni stroški,
nujni in vezani na prijavo, ki so dejansko nastali in za
katere ima prijavitelj ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo.
Upravičeni stroški so stroški zunanjih izvajalcev.
Nakup storitve (priprava prijave) je dovoljena le od
tretjih oseb, po tržnih pogojih. Pri tem velja, da tretja
oseba ne sme biti več kot 25 % povezana (lastniški delež) s podjetjem – upravičencem.
Nakup storitve (priprava prijave) ni upravičen strošek, kjer gre za nakup oziroma opravljanje storitev:
– med krvnimi sorodniki v ravni ali stranski vrsti
do četrtega kolena, v svaštvu do drugega kolena, med
zakoncema ali osebama ki živijo v zunajzakonski skupnosti ter med skrbnikom, oskrbovancem, posvojiteljem,
posvojencem, rejnikom ali rejencem;
– med samostojnim podjetnikom in gospodarsko
družbo – če je fizična oseba, ki je ustanovitelj s.p., tudi
lastnica gospodarske družbe;
– med fizično osebo, ki je lastnik gospodarske družbe in to gospodarsko družbo;
– med družbami, ki se skladno z določili veljavnega
Zakona o gospodarskih družbah, štejejo za povezane.
Sofinancer si pridružuje pravico, da pozove prijavitelja na dodatno obrazložitev in dokazila o posameznem
strošku. Če se izkaže, da strošek ni realen oziroma
nujno potreben za prijavo projekta na razpis, ga lahko
tudi izloči.
Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek,
razen v primerih, ko upravičenec ni zavezanec za DDV.
VII. Višina odobrenih sredstev
Skupna višina odobrenih sredstev ne sme presegati
80 % upravičenih stroškov celotne vrednosti vseh prijavljenih upravičenih stroškov.
V primeru, da upravičenec v roku iz X. točke tega
razpisa odobrene vloge ne realizira v obsegu, kot jo
je prijavil v vlogi na razpis, se znesek odobrenih sredstev s strani sofinancerja sorazmerno zmanjša, v skladu
z odobrenim odstotkom sofinanciranja.
Višina sredstev, ki se dodeli posameznemu upravičencu, se določi na podlagi določb iz odloka in tega
razpisa, rezultatov ocenjevanja vseh vlog, višine zaprošenih sredstev s strani upravičenca ter višine razpoložljivih sredstev.
VIII. Izguba pravice do dodelitve sredstev, nerazdeljena sredstva
Upravičenec izgubi pravico do sorazmernega dela
odobrenih sredstev, v kolikor v roku iz X. točke tega razpisa ne realizira v celoti prijavljenih aktivnosti za pripravo
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prijave na mednarodne ali državne razpise in za katere
so mu bila z odločbo sredstva odobrena.
Razpisana sredstva, ki ostanejo iz razlogov iz prejšnjega odstavka tega člena nerazdeljena, se lahko dodelijo prejemnikom sredstev, ki so v roku iz X. točke
tega razpisa v celoti realizirali prijavljene upravičene
aktivnosti.
V kolikor sredstva na razpisu ne bodo porabljena,
se lahko s sklepom komisije prerazporedijo na ostale
posamezne javne razpise, ki jih sofinancer objavi v skladu s sprejetim odlokom.
IX. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje
Vse popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za
kandidiranje in bodo skladne z namenom razpisa, bo
ocenila komisija za spodbujanje podjetništva na osnovi
naslednjih meril:
Zap. Naziv merila
št.
1.
Strateško razvojno inovativno
partnerstvo, ki prijavlja projekt
na mednarodni ali državni vir
financiranja
2.
Vir financiranja prijavljenega
projekta
3.
Sodelovanje z akademsko
in raziskovalno sfero
4.
Povprečna višina predvidenega
sofinanciranja prijavljenega
projekta za partnerje iz MONG
5.
Kompetence strateško razvojno
inovativnega partnerstva
za izvedbo projekta
SKUPAJ

Maksimalno
število točk
10

10
15
15
20
70

Vloge se ocenijo na naslednji način:
– z merili št. 1, 2, 3 in 4 oceni vloge pristojni organ
– z merilom 5 oceni vlogo pristojna Komisija za
podjetništvo.
Prag števila točk, nad katerim bo odobreno sofinanciranje, je 35 ali več točk. V nobenem primeru vloga
prijavitelja, ki je pridobila manj kot 35 točk, ne more pridobiti sofinanciranja.
Končna ocena
Najvišje možno število točk v skladu s postavljenimi
merili je 70 točk.
Ocenjevanje vlog
Komisija za dodelitev sredstev pripravi predlog prejemnikov sredstev (upravičencev) za popolne in ustrezne vloge in ga poda pristojnemu organu Mestne občine Nova Gorica za sprejetje odločitve oziroma sklepa
o odobritvi sofinanciranja odobrene vloge. Na podlagi
sklepa o odobritvi sofinanciranja upravičenih stroškov
odobrene vloge prejme podjetje državno pomoč, skladno z zaprošenimi sredstvi in s točko V. (Pogoji za dodelitev nepovratnih sredstev) ter točko VI. (upravičeni
stroški) tega razpisa. V kolikor se bo po končanem ocenjevanju izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega
sofinanciranja odobrenih vlog, ki so dosegle prag števila točk presega razpoložljiva sredstva, si komisija za
spodbujanje podjetništva pridružuje pravico, da sredstva
dodeli glede na višino doseženih točk.
V primeru enakega števila točk imajo prednost
podjetja, ki so pridobila več točk pri merilu povprečna
višina predvidenega sofinanciranja prijavljenega projekta za partnerje iz MONG, nato pri merilu kompetence
strateško razvojno inovativnega partnerstva za izvedbo

projekta, nato pri merilu sodelovanje z akademsko in
raziskovalno sfero, nato pri merilu strateško razvojno
inovativno partnerstvo, ki prijavlja projekt na mednarodni
ali državni vir financiranja in nato pri merilu vir financiranja prijavljenega projekta.
Skupna višina sofinanciranja upravičenih stroškov
prijavljene vloge ne sme preseči 80 % prijavljenih upravičenih stroškov. Najvišji znesek sofinanciranja upravičenih stroškov posamezne prijave je glede na višino
razpoložljivih proračunskih sredstev 10.000 EUR.
X. Obdobje za porabo sredstev in razpisni roki
Obdobje, za katerega so namenjena razpisana proračunska sredstva iz točke IV., je proračunsko leto 2018.
Javni razpis je odprt do vključno: 7. 5. 2018. Prijavitelji oddajo vloge v obdobju od objave razpisa do
vključno 7. 5. 2018. Kot pravočasna se šteje vloga, ki
bo 7. 5. 2018 najkasneje do 15. ure prispela po pošti,
oziroma bo osebno oddana na naslov: Mestna občina
Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica
(soba 36, 1. nadstropje).
Prepozne vloge, vloge, ki niso oddane na obrazcih
razpisne dokumentacije in vsebinsko nepopolne vloge,
s sklepom zavrže pristojni organ.
Vloga na razpis mora biti oddana v zaprti ovojnici z ustrezno navedbo na sprednji strani, dobesedno
in brez okrajšav: »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis
za prijave v strateško razvojno inovativna partnerstva
povezanih podjetij na mednarodne ali državne javne
razpise« in s polnim nazivom in naslovom pošiljatelja.
Obrazec pravilne opreme ovojnice za prijavo na javni
razpis je priložen razpisni dokumentaciji in ga prilepite
na prvo stran ovojnice.
Vloga se izpolni na obrazcih razpisne dokumentacije. Dokazila se prilagajo v fotokopijah. Naročnik lahko od prijavitelja zahteva na vpogled originale dokazil.
Naročnik lahko od prijavitelja zahteva tudi, da predloži
listine, s katerimi dokazuje posamezna dejstva oziroma
izjave iz vloge.
Odpiranje prispelih vlog bo 9. 5. 2018. Odpiranje
vlog ni javno. Pristojni organ bo v roku 8 delovnih dni
od odpiranja pisno pozval tiste prijavitelje, katerih vloge
niso bile popolne, da jih dopolnijo. Formalno nepopolne
vloge, ki jih prijavitelj v postavljenem roku ne dopolni,
zavrže pristojni organ s sklepom. Po preteku roka iz tega
odstavka dodatne dopolnitve vlog niso možne.
Vloga je formalno popolna, če vsebuje vse obrazce
in zahtevane priloge, ki jih določa razpisna dokumentacija. Vloga je vsebinsko popolna, če je prijavljen projekt
oziroma aktivnost skladen z ukrepom oziroma upravičenimi stroški.
Odločbe, s katerimi bo odločeno o dodelitvi sredstev, bodo izdane najkasneje v 60 dneh od zaključka
razpisa.
XII. Razpisna dokumentacija
Brezplačna razpisna dokumentacija z navodili prijaviteljem za izdelavo vloge, je na voljo na Oddelku za
gospodarstvo in gospodarske javne službe pri Mestni
občini Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova
Gorica (III. nadstropje, soba št. 4). Razpisno dokumentacijo se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, če
prijavitelj na spodaj navedene elektronske naslove posreduje prošnjo za dvig razpisne dokumentacije. Dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani: http://www.
nova-gorica.si.
Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan
med 9. in 12. uro na Oddelku za gospodarstvo in gospodarske javne službe pri Mestni občini Nova Gorica na
tel. 05/33-50-105 (Tatjana Gregorčič) ali 05/33-50-131
(Tadeja Marinič). Morebitna vprašanja je mogoče po-
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sredovati kontaktnim osebam tudi po elektronski pošti:
Tanja.Gregorcic@nova-gorica.si ali tadeja.marinic@nova-gorica.si.
Mestna občina Nova Gorica
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Na podlagi Odloka o rebalansu proračuna za leto
2018 (Uradni list RS, št. 8/18) in na podlagi 37. člena
Odloka o spremembi in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica v obdobju finančne perspektive
(Uradni list RS, št. 15/17 v nadaljevanju: odlok) objavlja
Mestna občina Nova Gorica
javni razpis
za sofinanciranje promocijskih aktivnosti podjetij
v letu 2018
I. Sofinancer: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (v nadaljevanju
sofinancer).
II. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov promocijskih
aktivnosti podjetij, ki se udeležijo določenega sejma,
organiziranih poslovnih konferenc, dogodkov ali razstave doma ali v tujini z namenom predstavitve lastnega
podjetja in njegove dejavnosti.
III. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa
je spodbujanje rasti podjetnikov ter spodbuditev izvozne
dejavnosti podjetij.
IV. Višina razpoložljivih sredstev
Okvirna višina razpoložljivih proračunskih sredstev
za izvedbo razpisa je 20.000 EUR.
Proračunska sredstva se dodeljujejo kot nepovratna sredstva skladno s pravili o dodeljevanju državnih
pomoči »de minimis«.
Sredstva
bremenijo
proračunsko
postavko
1402/09.074 – Finančne spodbude podjetnikom – spodbujanje promocijskih aktivnosti podjetij.
V. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
5.1. Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo:
– podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot
gospodarske družbe ali samostojni podjetniki ter imajo
na dan objave razpisa najmanj enega ter največ 20 zaposlenih ter letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne
presega 2 milijona EUR.
– 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:
– 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 edino nadzoruje večino
glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja,
– podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz prve
do četrte alineje te točke preko enega ali več drugih
podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.
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Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja:
– 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,
– ki skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013
z dne 18. 12. 2013 opravljajo dejavnost na naslednjih
področjih:
– ribištva in akvakulture kot ju zajema Uredba
Sveta (ES) št. 104/2000 z dne 17. 12. 1999,
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov,
– predelava in trženje kmetijskih proizvodov, v primerih, kadar je znesek pomoči določen na podlagi cene
ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg
ali če je pomoč pogojena s tem, da se v celoti ali delno
prenese na primarne proizvajalce,
– ki so v težavah v skladu s Smernicami Skupnosti
o državnih pomočeh za reševanje in prestrukturiranje
podjetij v težavah (Uradni list C 244 z dne 1. 10. 2004,
str. 2) in z Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT-UPB2)
(Uradni list RS, št. 44/07). Podjetja, ki delujejo manj kot
tri leta od registracije, se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za
reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen
če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij. Podjetje je
v težavah:
– v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba
v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine
osnovnega kapitala.
– v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba
skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci in
je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla
višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih
izkazih,
– če je v postopku prisilne poravnave, stečaja ali
likvidacije;
– ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete
državne pomoči.
V kolikor podjetje opravlja poleg navedenih še druge dejavnosti in na ustrezen način, kot je ločevanje
dejavnosti ali razlikovanje med stroški, zagotovi njihovo
izključenost, lahko za druge dejavnosti kandidira na
razpisu.
Ostali pogoji dodeljevanja »de minimis« pomoči
v skladu z Uredbo EU Komisije št. 1407/2013
Pri odobritvi pomoči po načelu »de minimis« bo
Mestna občina Nova Gorica upoštevala, da:
1) pomoči ne bodo pogojene s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega blaga,
2) skupni znesek pomoči, dodeljen podjetju, ne bo
presegel 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter glede
na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali
Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja
pomoči 100.000 EUR),
3) pomoč ne bo namenjena za nabavo vozil za
prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni
tovorni prevoz,
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4) 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
s takšno kumulacijo presegla intenzivnost pomoči ali
znesek pomoči,
5) pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije št. 1407/2013, lahko kumulira s pomočjo
»de minimis«, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije št. 360/2012 do zgornje meje določene v uredbi
360/2012,
6) pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije št. 1407/2013, lahko kumulira s pomočjo
»de minimis«, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami
»de minimis« do ustrezne zgornje meje (200.000 oziroma 100.000 EUR),
7) bo od prejemnika pomoči pred dodelitvijo sredstev pridobila pisno izjavo o:
– vseh drugih pomočeh »de minimis«, ki jih je podjetje prejelo na podlagi te ali drugih uredb »de minimis«
v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu,
– drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za
iste upravičene stroške,
8) zagotovila, da z dodeljenim zneskom pomoči »de
minimis«, ne bo presežena zgornja meja »de minimis«
pomoči ter intenzivnost pomoči po drugih predpisih,
9) bo pisno obvestila prejemnika:
– da je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis«
v skladu z Uredbo komisije (EU) št. 1407/2013 z dne
18. 12. 2013 o uporabi členov 107 in 108 pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči »de minimis« (Uradni
list EU L 352, 24. 12. 2013),
– o znesku »de minimis« pomoči,
10) bo hranila evidence o individualni pomoči »de
minimis« 10 let od datuma dodelitve pomoči.
5.2. Posebni pogoji za dodelitev sredstev:
– podjetje, ki opravlja dejavnost na območju Mestne
občine Nova Gorica oziroma ima delujočo poslovno
enoto na območju Mestne občine Nova Gorica in se
v obdobju določenim z razpisom udeleži določenega
sejma, poslovne konference, dogodka, srečanja ali razstave doma ali v tujini z namenom predstavitve lastnega
podjetja in njegove dejavnosti,
– sedež dejavnosti na območju Mestne občine
Nova Gorica mora imeti prijavitelj registrirano najkasneje na dan objave razpisa. V kolikor se na razpis prijavlja
podjetje, ki ima na območju Mestne občine Nova Gorica
poslovno enoto, sedež dejavnosti pa izven območja,
upravičenega do sredstev iz naslovnega razpisa, mora
podjetje izkazati, da dejansko posluje v registrirani poslovni enoti (najeti ali lastni prostori za poslovanje ...).
Poslovno enoto mora imeti registrirano najmanj dve
leti pred dnevom objave razpisa,
– na podlagi tega javnega razpisa bo sofinancirana
samo ena udeležba na sejmu, poslovnem dogodku,
srečanju ali razstavi doma ali v tujini,
– upravičenec za izplačane upravičene stroške
odobrene vloge ne sme pridobiti nikakršnih drugih javnih sredstev. V primeru ugotovitve dvojnega financiranja
odobrene vloge iz različnih javnih virov, lahko sofinancer
odstopi od pogodbe ter zahteva vrnitev vseh že izplačanih sredstev v realni vrednosti. Takšnemu podjetju in
odgovornim v podjetju se tudi lahko onemogoči sodelovanje na javnih razpisih Mestne občine Nova Gorica,
– podjetje, ki se prijavlja na javni razpis, mora imeti
pravočasno in v celoti izpolnjene vse obveznosti do
Mestne občine Nova Gorica ter do drugih pravnih oseb,
katerih ustanoviteljica je Mestna občina Nova Gorica,
– podjetje, ki se prijavlja na javni razpis, mora imeti
poravnane vse davke in prispevke,
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– prijavitelj mora imeti zagotovljena sredstva in/ali
soudeležbo drugih financerjev najmanj v višini 45 % vrednosti prijavljene promocijske aktivnosti.
VI. Upravičeni stroški
Sofinancer bo upravičencem sofinanciral naslednje
upravičene stroške:
– stroške najema sejemskega prostora in postavitve stojnice na sejmu, poslovni konferenci, organiziranem dogodku, srečanju ali razstavi doma ali v tujini.
Komisija bo upoštevala vloge samo tistih prijaviteljev, ki bodo z vpisom v katalog razstavljavcev dokazali
svojo udeležbo na določenem sejmu, dogodku, poslovni
konferenci ali razstavi.
Komisija bo upoštevala samo tiste račune oziroma predračune prijaviteljev za postavitev stojnice, ki jih
bodo izdali izvajalci, katerih glavna dejavnost so postavitve in opremljanja razstavnih prostorov razstavljavcev.
Nabava opreme in/ali storitev, ki sodijo med upravičene stroške, je dovoljena le od tretjih oseb, po tržnih
pogojih. Pri tem velja, da tretja oseba ne sme biti več
kot 25 % povezana (lastniški delež) s podjetjem – upravičencem.
Nakup opreme in/ali storitev ni upravičen strošek,
kjer gre za nakup oziroma opravljanje storitev:
– med krvnimi sorodniki v ravni ali stranski vrsti
do četrtega kolena, v svaštvu do drugega kolena, med
zakoncema ali osebama ki živijo v zunajzakonski skupnosti ter med skrbnikom, oskrbovancem, posvojiteljem,
posvojencem, rejnikom ali rejencem;
– med samostojnim podjetnikom in gospodarsko
družbo – če je fizična oseba, ki je ustanovitelj s.p., tudi
lastnica gospodarske družbe;
– med fizično osebo, ki je lastnik gospodarske družbe in to gospodarsko družbo;
– med družbami, ki se skladno z določili veljavnega
Zakona o gospodarskih družbah, štejejo za povezane.
Sofinancer si pridružuje pravico, da pozove prijavitelja na dodatno obrazložitev in dokazila o posameznem
strošku. Če se izkaže, da strošek ni realen oziroma
nujno potreben za realizacijo promocijske aktivnosti, ga
lahko tudi izloči.
Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek,
razen v primerih, ko upravičenec ni zavezanec za DDV.
VII. Višina odobrenih sredstev
Skupna višina odobrenih sredstev ne sme presegati 55 % upravičenih stroškov prijavljene promocijske
aktivnosti.
V primeru, da upravičenec v roku iz X. točke tega
razpisa promocijskih aktivnosti ne realizira v obsegu, kot
ga je prijavil v vlogi na razpis, se znesek odobrenih sredstev s strani sofinancerja sorazmerno zmanjša, v skladu
z odobrenim odstotkom sofinanciranja.
Višina sredstev, ki se dodeli posameznemu upravičencu, se določi na podlagi določb iz odloka in tega
razpisa, rezultatov ocenjevanja vseh vlog, višine zaprošenih sredstev s strani upravičenca ter višine razpoložljivih sredstev.
VIII. Izguba pravice do dodelitve sredstev, nerazdeljena sredstva
Upravičenec izgubi pravico do dodelitve sorazmernega dela odobrenih sredstev, v kolikor v roku iz X. točke tega razpisa ne realizira v celoti promocijske aktivnosti, za katero so mu bila z odločbo sredstva odobrena.
Razpisana sredstva, ki ostanejo iz razlogov iz prejšnjega odstavka tega člena nerazdeljena, se lahko dodelijo prejemnikom sredstev, ki so v roku iz X. točke tega
razpisa v celoti realizirali promocijsko aktivnost.
V kolikor sredstva na razpisu ne bodo porabljena,
se lahko s sklepom komisije prerazporedijo na ostale
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posamezne javne razpise, ki jih naročnik objavi v skladu
s sprejetim odlokom.
IX. Merila za ocenitev vlog
Zap.
št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Naziv merila
Število zaposlenih v podjetju
Skupna promocija podjetij
Reprezentativnost sejma
Promocija izdelkov in storitev
Prejemnik sredstev MONG
Status podjetja
SKUPAJ

Maksimalno
število točk
10
5
15
10
5
5
50

Vloge se ocenijo na naslednji način:
– z merili št. 1, 2, 3, 5 in 6 oceni vloge organ Mestne občine Nova Gorica, pristojen za gospodarstvo
(pristojni organ),
– z merilom št. 4 vloge oceni Komisija za pospeševanje podjetništva, zaposlovanja in usposabljanja v Mestni občini Nova Gorica (komisija).
Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije.
Metodologija ocenjevanja prispelih vlog in merila so
določena skladno z odlokom.
Prag števila točk, nad katerim bo vloga nadalje
obravnavana, je 20 ali več točk. V nobenem primeru vloga prijavitelja, ki je pridobila manj kot 20 točk, ne more
pridobiti sofinanciranja.
Vloge se ocenijo in glede na zbrano število točk
razvrstijo od vloge z najvišjim številom točk do vloge
z najnižjim številom točk.
Končna ocena
Najvišje možno število točk v skladu s postavljenimi
merili je 50 točk.
Ocenjevanje vlog
Komisija za dodelitev sredstev pripravi predlog prejemnikov sredstev (upravičencev) za popolne in ustrezne vloge in ga poda pristojnemu organu Mestne občine Nova Gorica za sprejetje odločitve oziroma sklepa
o odobritvi sofinanciranja odobrene vloge. Na podlagi
sklepa o odobritvi sofinanciranja upravičenih stroškov
odobrene vloge prejme podjetje državno pomoč skladno
z zaprošenimi sredstvi in s točko V. (Pogoji za dodelitev
nepovratnih sredstev) ter točko VI. (upravičeni stroški)
tega razpisa. V kolikor se bo po končanem ocenjevanju
izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja odobrenih vlog, ki so dosegle prag števila točk,
presega razpoložljiva sredstva, si komisija za spodbujanje podjetništva pridružuje pravico, da sredstva dodeli
glede na višino doseženih točk posameznih prijav.
V primeru enakega števila točk imajo prednost prijave, ki so pridobile več točk pri merilu reprezentativnost
sejma, nato pri merilu promocija izdelkov/storitev, nato
pri merilu št. zaposlenih, nato pri merilu prejemnik sredstev iz razpisa, nato pri merilu status podjetja in nato pri
merilu skupna promocija podjetja.
Skupna višina odobrenih sredstev ne sme presegati
55 % upravičenih stroškov celotne vrednosti prijavljene
promocijske aktivnosti. Sredstva iz javnega razpisa so,
glede na razpoložljiva proračunska sredstva, namenjena
sofinanciranju promocijske aktivnosti v maksimalni višini
5.000 EUR. V kolikor bo prijavljena promocijska aktivnost presegla z razpisom določeno maksimalno višino
sofinanciranja, bo komisija upoštevala z razpisom določeno maksimalno višino sofinanciranja upravičenih stroškov. Minimalni znesek sofinanciranja znaša 300 EUR.
Kot upravičeni stroški posamezne promocijske aktivno-
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sti se štejejo neto stroški promocijske aktivnosti (brez
DDV). Prijavitelj mora v prijavi transparentno izkazati
delež sofinanciranja iz lastnih ali drugih virov.
X. Obdobje za porabo sredstev: obdobje, za katerega so namenjena razpisana proračunska sredstva
iz točke IV., je proračunsko leto 2018. Sredstva bodo
dodeljena tistim prijavljenim promocijskim aktivnostim,
ki bodo realizirane v času od 17. 9. 2017 do vključno
17. 9. 2018.
XI. Vloge, razpisna dokumentacija, način prijave in
razpisni roki
Javni razpis je odprt do vključno: 7. 5. 2018. Prijavitelji oddajo vloge v obdobju od objave razpisa do
vključno 7. 5. 2018. Kot pravočasna se šteje vloga, ki
bo 7. 5. 2018 najkasneje do 15. ure prispela po pošti
oziroma bo osebno oddana na naslov: Mestna občina
Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica
(soba 36, 1. nadstropje).
Prepozne vloge, vloge, ki niso oddane na obrazcih
razpisne dokumentacije in vsebinsko nepopolne vloge,
s sklepom zavrže pristojni organ.
Vloga na razpis mora biti oddana v zaprti ovojnici
z ustrezno navedbo na sprednji strani, dobesedno in
brez okrajšav: »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis za sofinanciranje promocijskih aktivnosti podjetij« in s polnim
nazivom in naslovom pošiljatelja. Obrazec pravilne opreme ovojnice za prijavo na javni razpis je priložen razpisni
dokumentaciji in ga prilepite na prvo stran ovojnice.
Vloga se izpolni na obrazcih razpisne dokumentacije. Dokazila se prilagajo v fotokopijah. Naročnik lahko od prijavitelja zahteva na vpogled originale dokazil.
Naročnik lahko od prijavitelja zahteva tudi, da predloži
listine, s katerimi dokazuje posamezna dejstva oziroma
izjave iz vloge.
Odpiranje prispelih vlog bo 9. 5. 2018. Odpiranje
vlog ni javno. Pristojni organ bo v roku 8 delovnih dni
od odpiranja pisno pozval tiste prijavitelje, katerih vloge
niso bile popolne, da jih dopolnijo. Formalno nepopolne
vloge, ki jih prijavitelj v postavljenem roku ne dopolni,
zavrže pristojni organ s sklepom. Po preteku roka iz tega
odstavka dodatne dopolnitve vlog niso možne.
Vloga je formalno popolna, če vsebuje vse obrazce
in zahtevane priloge, ki jih določa razpisna dokumentacija. Vloga je vsebinsko popolna, če je prijavljen projekt
oziroma aktivnost skladen z ukrepom oziroma upravičenimi stroški.
Odločbe, s katerimi bo odločeno o dodelitvi sredstev, bodo izdane najkasneje v 60 dneh od zaključka
razpisa.
XII. Razpisna dokumentacija
Brezplačna razpisna dokumentacija z navodili prijaviteljem za izdelavo vloge, je na voljo na Oddelku za
gospodarstvo in gospodarske javne službe pri Mestni
občini Nova Gorica Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova
Gorica (III. nadstropje, soba št. 4) vsak delovni dan med
9. in 12. uro. Razpisno dokumentacijo se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, če prijavitelj na spodaj navedene elektronske naslove posreduje prošnjo za dvig
razpisne dokumentacije. Dokumentacija je na voljo tudi
na spletni strani: http://www.nova-gorica.si.
Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan
med 9. in 12. uro na Oddelku za gospodarstvo in gospodarske javne službe pri Mestni občini Nova Gorica na
tel. 05/33-50-105 (Tatjana Gregorčič) ali 05/33-50-131
(Tadeja Marinič). Morebitna vprašanja je mogoče posredovati kontaktnim osebam tudi po elektronski pošti:
Tanja.Gregorcic@nova-gorica.si in Tadeja.marinic@nova-gorica.si.
Mestna občina Nova Gorica
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Na podlagi Odloka o rebalansu proračuna za leto
2018 (Uradni list RS, št. 8/18) in na podlagi 37. člena
Odloka o spremembi in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica v obdobju finančne perspektive
2014–2020 (Uradni list RS, št. 15/17 v nadaljevanju:
odlok) objavlja Mestna občina Nova Gorica
javni razpis
za spodbujanje zagona novih inovativnih podjetij
v letu 2018
I. Sofinancer: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (v nadaljevanju
sofinancer).
II. Predmet javnega razpisa: predmet razpisa je
sofinanciranje zagona novih inovativnih podjetij v letu
2018. Sofinanciranje je namenjeno novim inovativnim
podjetjem, ki niso ustanovljena več kot 24 mesecev od
dneva objave razpisa (upošteva se datum registracije
podjetja). Inovativno podjetje je podjetje, ki razvija nove
proizvode, uvaja nove procese in storitve in se na inovativen način odziva na zahteve trgov.
III. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa
je razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos razvojnih
idej, projektov v tržno uspešne produkte in ustvarjanje
novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti,
s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov,
procesov in storitev.
IV. Višina razpoložljivih sredstev
Okvirna višina razpoložljivih proračunskih sredstev;
za izvedbo razpisa je za spodbujanje zagona novih inovativnih podjetij v letu 2018 namenjenih 22.000,00 EUR.
Proračunska sredstva se dodeljujejo kot nepovratna sredstva skladno s pravili o dodeljevanju državnih
pomoči »de minimis«.
Sredstva
bremenijo
proračunsko
postavko
1402/09.073 – Finančne spodbude podjetnikom – zagon novih inovativnih podjetij.
V. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
5.1. Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo:
– podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot
gospodarske družbe ali samostojni podjetniki ter imajo
na dan objave razpisa najmanj 1 zaposlenega ter največ
20 zaposlenih ter letni promet in/ali letno bilančno vsoto,
ki ne presega 2 milijona EUR,
– 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:
– 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 edino nadzoruje večino
glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja,
– podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz prve do
četrte alineje te točke preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.

Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja:
– 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,
– ki skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013
z dne 18. 12. 2013 opravljajo dejavnost na naslednjih
področjih:
– ribištva in akvakulture kot ju zajema Uredba
Sveta (ES) št. 104/2000 z dne 17. 12. 1999,
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov,
– predelava in trženje kmetijskih proizvodov, v primerih kadar je znesek pomoči določen na podlagi cene
ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg
ali če je pomoč pogojena s tem, da se v celoti ali delno
prenese na primarne proizvajalce,
– ki so v težavah v skladu s Smernicami Skupnosti
o državnih pomočeh za reševanje in prestrukturiranje
podjetij v težavah (Uradni list C 244 z dne 1. 10. 2004,
str. 2) in z Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT-UPB2)
(Uradni list RS, št. 44/07). Podjetja, ki delujejo manj kot
tri leta od registracije, se ne štejejo kot podjetja v težavah
v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če
izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, ki
urejajo finančno poslovanje podjetij. Podjetje je v težavah:
– v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba
v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine
osnovnega kapitala,
– v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba
skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci in
je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla
višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih
izkazih,
– če je v postopku prisilne poravnave, stečaja ali
likvidacije;
– ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete
državne pomoči.
V kolikor podjetje opravlja poleg navedenih še druge dejavnosti in na ustrezen način, kot je ločevanje
dejavnosti ali razlikovanje med stroški, zagotovi njihovo
izključenost, lahko za druge dejavnosti kandidira na
razpisu.
Ostali pogoji dodeljevanja »de minimis« pomoči
v skladu z Uredbo EU Komisije (EU) št. 1407/2013
Pri odobritvi pomoči po načelu »de minimis« bo
Mestna občina Nova Gorica upoštevala, da:
1) pomoči ne bodo pogojene s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega blaga,
2) skupni znesek pomoči, dodeljen podjetju, ne bo
presegel 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter glede
na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali
Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja
pomoči 100.000 EUR),
3) pomoč ne bo namenjena za nabavo vozil za
prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni
tovorni prevoz,
4) pomoč »de minimis« ne bo kumulirala z državno
pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali držav-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
no pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi
s takšno kumulacijo presegla intenzivnost pomoči ali
znesek pomoči,
5) pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, lahko kumulira s pomočjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije
(EU) št. 360/2012 do zgornje meje določene v uredbi
360/2012,
6) pomoč «de minimis«, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, lahko kumulira s pomočjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami
»de minimis« do ustrezne zgornje meje (200.000 oziroma 100.000 EUR),
7) da bo od prejemnika pomoči pred dodelitvijo
sredstev pridobila pisno izjavo o:
– vseh drugih pomočeh »de minimis«, ki jih je
podjetje prejelo na podlagi te ali drugih uredb »de
minimis« v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu,
– drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za
iste upravičene stroške,
8) zagotovila, da z dodeljenim zneskom pomoči »de
minimis«, ne bo presežena zgornja meja »de minimis«
pomoči ter intenzivnost pomoči po drugih predpisih,
9) da bo pisno obvestila prejemnika:
– da je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis«
v skladu z Uredbo komisije (EU) št. 1407/2013 z dne
18. 12. 2013 o uporabi členov 107 in 108 pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list
EU L 352, 24. 12. 2013),
– o znesku »de minimis« pomoči.
10) bo hranila evidence o individualni pomoči »de
minimis« 10 let od datuma dodelitve pomoči.
5.2. Posebni pogoji za dodelitev sredstev
– podjetje je na dan objave razpisa skladno z veljavnim Pravilnikom o partnerstvu pri izgradnji start-up
skupnosti Primorskega tehnološkega parka vključeno
v program predinkubacije ali v program inkubacije (dodatne informacije na: mitja.mikuz@primorski-tp.si ali na
spletni strani www.primorski-tp.si);
– podjetja, ki se prijavljajo na razpis za zagon novih
inovativnih podjetij, ne smejo biti ustanovljena več kot
24 mesecev od dneva objave razpisa;
– podjetje opravlja dejavnost na območju občin
ustanoviteljic Primorskega tehnološkega parka;
– razvoj mora potekati v podjetju: izjemoma je mogoče za področje, ki ga v podjetju ne zmorejo/znajo
razvijati, dovoljeno uporabiti tudi znanje zunanjih strokovnjakov, institucij;
– podjetje, ki se prijavlja na razpis, mora imeti sedež dejavnosti na dan objave razpisa na območju občin
ustanoviteljic Primorskega tehnološkega parka ali v Primorskem tehnološkem parku. V kolikor se na razpis
prijavlja podjetje, ki ima na območju občin ustanoviteljic
Primorskega tehnološkega parka oziroma v Primorskem
tehnološkem parku poslovno enoto, sedež dejavnosti
podjetja pa je izven območja upravičenega do sredstev
iz razpisa, mora podjetje izkazati, da dejansko posluje
v registrirani poslovni enoti (najeti ali lastni prostori za
poslovanje). Poslovna enota mora biti registrirana vsaj
tri mesece pred dnevom objave razpisa;
– na ta razpis lahko podjetje kandidira le enkrat;
– podjetje, ki se prijavi na razpis za zagon novih
inovativnih podjetij, se ne more istočasno prijaviti na
razpis za projekte inovacij;
– podjetje, ki se prijavlja na javni razpis, mora imeti
pravočasno in v celoti izpolnjene vse obveznosti do
Mestne občine Nova Gorica ter do drugih pravnih oseb,
katerih ustanoviteljica je Mestna občina Nova Gorica;
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– podjetje, ki se prijavlja na javni razpis, mora imeti
poravnane vse davke in prispevke.
Upravičenec za izplačane upravičene stroške odobrene vloge ne sme pridobiti nikakršnih drugih javnih
sredstev. V primeru ugotovitve dvojnega financiranja
odobrene vloge iz različnih javnih virov, lahko sofinancer
odstopi od pogodbe ter zahteva vrnitev vseh že izplačanih sredstev v realni vrednosti. Takšnemu podjetju in
odgovornim v podjetju se tudi lahko onemogoči sodelovanje na javnih razpisih Mestne občine Nova Gorica.
VI. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so:
– plače zaposlenih v podjetju BRUTO 1, ki delajo na
prijavljenem raziskovalnem projektu; maksimalen upravičen strošek mesečne plače je BRUTO 1 1.600 EUR
na zaposlenega, ki dela na prijavljenem raziskovalno
razvojnemu projektu. Podjetja upravičen strošek dokazujejo s plačilno listo in pogodbo oziroma aneksu k pogodbi o zaposlitvi delavca na prijavljenem projektu inovacije. Če zaposleni dela celotni delovni čas na projektu
inovacije, ki je predmet prijave, je upravičena celotna
njegova plača (vključno s prazniki, dopusti in bolniškimi
odsotnostmi, v kolikor delodajalcu niso povrnjeni). Če
zaposleni dela za projekt inovacije, ki je predmet prijave,
le del svojega delovnega časa, pa osnovo za določanje
upravičenih stroškov osebja predstavlja mesečno število
opravljenih ur za potrebe projekta inovacije in urna postavka. Za izračun urne postavke se pripravi časovnica
na podlagi mesečnega BRUTO 1 (bruto plača). Tudi
v primeru, ko zaposleni dela na projektu le del svojega
delovnega časa in osnovo za določanje upravičenih
stroškov predstavljata mesečno število opravljenih ur
za potrebe projekta inovacije in urna postavka, bo sofinancer upošteval, da je maksimalen upravičeni strošek
mesečne plače lahko največ 1.600 EUR BRUTO 1 na
zaposlenega.
Izdatek za delo ni upravičen, če se delo nanaša na
izvajanje vsakodnevnih rednih dejavnosti znotraj same
organizacije nosilca projekta. Med upravičene stroške
se poleg plače, prištevajo tudi povračilo stroškov za
malico in prevoz. Sofinancer ne upošteva druge oblike
izplačil (avtorske pogodbe, honorarje, drugi dohodki iz
delovnega razmerja idr.). Samostojni podjetniki kot nosilci dejavnosti niso upravičeni do povračila stroškov plač
in drugih prispevkov, ker si ne izplačujejo plače,
– stroški promocije,
– stroški najema opreme za realizacijo razvojnega
projekta v podjetju,
– stroški najema poslovnih prostorov (za kritje
stroškov najemnine lahko podjetje pridobi maksimalno
6 EUR/m2 in se izplača na podlagi podatkov iz najemne
pogodbe),
– stroški testiranja in dodatnega usposabljanja,
– materialni stroški, ki so namenjeni razvoju storitev
oziroma proizvodov,
– nematerialni stroški v povezavi z razvojem proizvoda/storitve (nematerialni stroški zajemajo pridobitev
posebnih certifikatov in standardov, zaščito lastnega
znanja – patent, nakup licenc, stroški nakupa znanja institucij znanja – univerz in javnih raziskovalnih zavodov
ter inštitutov).
Stroški zunanjih storitev lahko znašajo največ do
25 % vseh prijavljenih upravičenih stroškov.
Nabava opreme in/ali storitev, ki sodijo med upravičene stroške (razen plač), je dovoljena le od tretjih oseb,
po tržnih pogojih. Pri tem velja, da tretja oseba ne sme
biti več kot 25 % povezana (lastniški delež) s podjetjem
– upravičencem. Pravne osebe, ki nabavijo opremo in/ali
opravijo storitev za upravičenca, morajo izpolnjevati vse
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pogoje, ki jih določa veljavna zakonodaja za opravljanje
dejavnosti oziroma storitve za upravičenca.
Nakup opreme in/ali storitev ni upravičen strošek, kjer
gre za nakup oziroma opravljanje storitev:
– med krvnimi sorodniki v ravni ali stranski vrsti do četrtega kolena, v svaštvu do drugega kolena, med zakoncema ali osebama ki živijo v zunajzakonski skupnosti ter med
skrbnikom, oskrbovancem, posvojiteljem, posvojencem,
rejnikom ali rejencem;
– med samostojnim podjetnikom in gospodarsko
družbo – če je fizična oseba, ki je ustanovitelj s.p., tudi
lastnica gospodarske družbe;
– med fizično osebo, ki je lastnik gospodarske družbe
in to gospodarsko družbo;
– med družbami, ki se skladno z določili veljavnega
Zakona o gospodarskih družbah, štejejo za povezane.
Sofinancer si pridružuje pravico, da pozove prijavitelja na dodatno obrazložitev in dokazila o posameznem
strošku. Če se izkaže, da strošek ni realen oziroma nujno
potreben za razvoj projekta, ga lahko tudi izloči.
Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek, razen v primerih, ko upravičenec ni zavezanec za DDV. Prav
tako med upravičene stroške ne spadajo cestno prevozna
sredstva, ki se uporabljajo za komercialni prevoz tovora
in oseb.
VII. Višina odobrenih sredstev
Skupna višina odobrenih sredstev ne sme presegati
80 % upravičenih stroškov celotne vrednosti vseh prijavljenih upravičenih stroškov.
V primeru, da upravičenec v roku iz X. točke tega razpisa odobrene vloge ne realizira v obsegu, kot jo je prijavil
v vlogi na razpis, se znesek odobrenih sredstev s strani
sofinancerja sorazmerno zmanjša, v skladu z odobrenim
odstotkom sofinanciranja.
Višina sredstev, ki se dodeli posameznemu upravičencu, se določi na podlagi določb iz odloka in tega razpisa, rezultatov ocenjevanja vseh vlog, višine zaprošenih sredstev s strani upravičenca ter višine razpoložljivih
sredstev.
VIII. Izguba pravice do dodelitve sredstev, nerazdeljena sredstva
Upravičenec izgubi pravico do sorazmernega dela
odobrenih sredstev, v kolikor v roku iz X. točke tega razpisa ne realizira v celoti prijavljenih aktivnosti za zagon
novih inovativnih podjetij, za katere so mu bila z odločbo
sredstva odobrena.
Razpisana sredstva, ki ostanejo iz razlogov iz prejšnjega odstavka tega člena nerazdeljena, se lahko dodelijo
prejemnikom sredstev, ki so v roku iz X. točke tega razpisa
v celoti realizirali prijavljene upravičene aktivnosti.
V kolikor sredstva na razpisu ne bodo porabljena, se
lahko s sklepom komisije prerazporedijo na ostale posamezne javne razpise, ki jih naročnik objavi v skladu s sprejetim odlokom.
IX. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje
Vse popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za
kandidiranje in bodo skladne z namenom razpisa, bo
ocenila komisija za spodbujanje podjetništva na osnovi
naslednjih meril:
Zap. Naziv merila
št.
1.
Faza oziroma stopnja
izdelkov/storitev v podjetju
2.
Sodelovanje z akademsko
in raziskovalno sfero
3.
Rezultat projekta
SKUPAJ

Maksimalno
število točk
10
5
10
25

Vloge se ocenijo na naslednji način:
– z merili št. 1, 3, oceni vloge Komisija za spodbujanje podjetništva.
– z merilom 2 oceni vlogo pristojni organ.
Prag števila točk, nad katerim bo odobreno sofinanciranje, je 10 ali več točk. V nobenem primeru vloga prijavitelja, ki je pridobila manj kot 10 točk, ne more pridobiti
sofinanciranja.
Končna ocena
Najvišje možno število točk v skladu s postavljenimi
merili je 25 točk.
Ocenjevanje vlog
Komisija za dodelitev sredstev pripravi predlog prejemnikov sredstev (upravičencev) za popolne in ustrezne
vloge in ga poda pristojnemu organu Mestne občine Nova
Gorica za sprejetje odločitve oziroma sklepa o odobritvi sofinanciranja odobrene vloge. Na podlagi sklepa o odobritvi
sofinanciranja upravičenih stroškov odobrene vloge prejme
podjetje državno pomoč, skladno z zaprošenimi sredstvi
in s točko V. (Pogoji za dodelitev nepovratnih sredstev) ter
točko VI. (upravičeni stroški) tega razpisa. V kolikor se bo
po končanem ocenjevanju izkazalo, da skupna vrednost
pričakovanega sofinanciranja odobrenih vlog, ki so dosegle prag števila točk, presega razpoložljiva sredstva, si
komisija za spodbujanje podjetništva pridružuje pravico, da
sredstva dodeli glede na višino doseženih točk.
V primeru enakega števila točk imajo prednost podjetja, ki so pridobila več točk pri merilu inovativnost, nato
pri merilu faza oziroma stopnja izdelkov/storitev v podjetju, nato pri merilu sodelovanje z akademsko in raziskovalno sfero, nato pri merilu rezultat projekta.
Skupna višina sofinanciranja upravičenih stroškov
prijavljene vloge ne sme preseči 80 % prijavljenih upravičenih stroškov. Najvišji znesek sofinanciranja upravičenih
stroškov posamezne prijave je glede na višino razpoložljivih proračunskih sredstev 10.000 EUR.
X. Obdobje za porabo sredstev: obdobje, za katerega so namenjena razpisana proračunska sredstva
iz točke IV., je proračunsko leto 2018. Sredstva bodo
dodeljena tistim podjetjem, ki niso vključena v program
(pred)inkubiranja v Primorskem tehnološkem parku več
kot 24 mesecev od dneva objave razpisa in bodo priložila
dokazila o nastanku in realizaciji upravičenih stroškov za
obdobje od 17. 9. 2017 do vključno 16. 9. 2018.
XI. Vloge, razpisna dokumentacija, način prijave in
razpisni roki
Javni razpis je odprt do vključno: 7. 5. 2018. Prijavitelji oddajo vloge v obdobju od objave razpisa do vključno
7. 5. 2018. Kot pravočasna se šteje vloga, ki bo najkasneje do 7. 5. 2018 do 15. ure prispela po pošti oziroma bo
osebno oddana na naslov: Mestna občina Nova Gorica,
Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (soba 36,
1. nadstropje).
Prepozne vloge, vloge, ki niso oddane na obrazcih
razpisne dokumentacije in vsebinsko nepopolne vloge,
s sklepom zavrže pristojni organ.
Vloga na razpis mora biti oddana v zaprti ovojnici
z ustrezno navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez
okrajšav: »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis za zagon
novih inovativnih podjetij« in s polnim nazivom in naslovom pošiljatelja. Obrazec pravilne opreme ovojnice za
prijavo na javni razpis je priložen razpisni dokumentaciji
in ga prilepite na prvo stran ovojnice.
Vloga se izpolni na obrazcih razpisne dokumentacije. Dokazila se prilagajo v fotokopijah. Naročnik lahko od
prijavitelja zahteva na vpogled originale dokazil. Naročnik lahko od prijavitelja zahteva tudi, da predloži listine,
s katerimi dokazuje posamezna dejstva oziroma izjave
iz vloge.
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Odpiranje prispelih vlog bo 9. 5. 2018. Odpiranje
vlog ni javno. Pristojni organ bo v roku 8 delovnih dni
od odpiranja pisno pozval tiste prijavitelje, katerih vloge
niso bile popolne, da jih dopolnijo. Formalno nepopolne
vloge, ki jih prijavitelj v postavljenem roku ne dopolni,
zavrže pristojni organ s sklepom. Po preteku roka iz tega
odstavka dodatne dopolnitve vlog niso možne.
Vloga je formalno popolna, če vsebuje vse obrazce
in zahtevane priloge, ki jih določa razpisna dokumentacija. Vloga je vsebinsko popolna, če je prijavljen projekt
oziroma aktivnost skladen z ukrepom oziroma upravičenimi stroški.
Odločbe, s katerimi bo odločeno o dodelitvi sredstev, bodo izdane najkasneje v 60 dneh od zaključka
razpisa.
XII. Razpisna dokumentacija
Brezplačna razpisna dokumentacija z navodili prijaviteljem za izdelavo vloge, je na voljo na Oddelku za
gospodarstvo in gospodarske javne službe pri Mestni
občini Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova
Gorica (III. nadstropje, soba št. 4). Razpisno dokumentacijo se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, če
prijavitelj na spodaj navedene elektronske naslove posreduje prošnjo za dvig razpisne dokumentacije. Dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani: http://www.
nova-gorica.si.
Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan
med 9. in 12. uro na Oddelku za gospodarstvo in gospodarske javne službe pri Mestni občini Nova Gorica na
tel. 05/33-50-105 (Tatjana Gregorčič) ali 05/33-50-131
(Tadeja Marinič). Morebitna vprašanja je mogoče posredovati kontaktnim osebam tudi po elektronski pošti:
tanja.gregorcic@nova-gorica.si ali Tadeja.marinic@nova-gorica.si
Mestna občina Nova Gorica
Ob-1742/18
Na podlagi 9. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS,
št. 96/02), 4. člena Pravilnika o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Črenšovci
(Uradni list RS, št. 92/05, 106/08 in 30/10) ter Odloka
o proračunu Občine Črenšovci za leto 2018 (Uradni list
RS, št. 10/18) Občina Črenšovci objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb programov s področja
ljubiteljske kulturne dejavnosti za leto 2018
1. Pravico za pridobitev sredstev za letne programe
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti imajo upravičeni nosilci
in izvajalci ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Črenšovci,
– da so registrirani za opravljanje programov na
področju kulture,
– da aktivno delujejo najmanj eno leto,
– da dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu ter evidenco
o plačani članarini,
– da je predloženi program namenjen čim večjemu
številu uporabnikov,
– da izpolnjujejo ostale pogoje v skladu s kriteriji za
sofinanciranje programov.
2. Praviloma se sofinancira naslednja vsebina:
– izvajanje promocijskih aktivnosti lokalnega in širšega pomena,
– organiziranje in sodelovanje pri organizaciji prireditev lokalnega in širšega pomena,
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– spodbujanje društev za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja ljubiteljske kulture.
3. Predmet financiranja niso sredstva za vzdrževanje in investicije v prostor in opremo za kulturno dejavnost in spomeniško varstvene akcije.
4. Višina razpoložljivih sredstvih, namenjenih za
sofinanciranje programov s področja ljubiteljske kulturne
dejavnosti, ki je določena v proračunu Občine Črenšovci, znaša 7.185,00 EUR.
5. Ponudniki programov oddajo svoje ponudbe
na predpisanih obrazcih, ki jih prejmejo na sedežu občinske uprave ali spletni strani www.obcina-crensovci.si.
6. Prejete vloge bo ocenil Odbor za družbene dejavnosti na podlagi meril za sofinanciranje ljubiteljske
kulturne dejavnosti v občini, določenih v Pravilniku o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti
v Občini Črenšovci.
7. Predlagatelji pošljejo svoje predloge ali oddajo osebno na naslov: Občina Črenšovci, Prekmurske
čete 20, 9232 Črenšovci, z oznako »Kultura – razpis
2018«.
8. Rok za oddajo ponudb je 16. 4. 2018. Prepozno
prispele vloge ne bodo obravnavane. Šteje se, da je
vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za
oddajo ponudb oddana na pošti s priporočeno pošiljko
ali tega dne do 12. ure oddana na sedež občinske uprave Občine Črenšovci.
9. Izvajalci bodo o izbiri programov pisno obveščeni
v 30 dneh po izteku roka za prijavo na javni razpis.
Občina Črenšovci
Ob-1743/18
Na podlagi Meril in kriterijev za sofinanciranje programov s področja turizma, druge ljubiteljske dejavnosti
in programov mladine v Občini Črenšovci ter Odloka
o proračunu Občine Črenšovci za leto 2018 (Uradni list
RS, št. 10/18) Občina Črenšovci objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb programov s področja turizma,
druge ljubiteljske dejavnosti in programov mladine
v Občini Črenšovci za leto 2018
1. Za sofinanciranje programov na področju turizma, druge ljubiteljske dejavnosti in programov mladine
za leto 2018 se lahko prijavijo društva in organizacije, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– sedež v Občini Črenšovci,
– aktivno delujejo najmanj eno leto,
– so registrirana po Zakonu o društvih,
– imajo urejeno evidenco o članstvu, evidenco
o plačani članarini in stalo dokumentacijo kot jo določa
Zakon o društvih in
– opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi.
2. Iz proračunskih sredstev Občine Črenšovci za
leto 2018 je za sofinanciranje programov na področju
turizma, druge ljubiteljske dejavnosti in programov mladine predvideno 7.800,00 EUR.
3. Ponudniki programov podajo svoje ponudbe
na predpisanih obrazcih, ki jih prejmejo na sedežu občinske uprave oziroma spletni strani www.obcina-crensovci.si.
4. Prejete vloge bo ocenil Odbor za družbene dejavnosti na podlagi meril in kriterijev za sofinanciranje programov s področja turizma, druge ljubiteljske dejavnosti
in programov mladine v Občini Črenšovci.
5. Rok za prijavo je 16. 4. 2018. Prepozno prispele
vloge ne bodo obravnavane. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo
ponudb oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali tega
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dne do 12. ure oddana na sedež občinske uprave Občine Črenšovci.
6. Prijave pošljite ali oddajte osebno na naslov: Občina Črenšovci, Prekmurske čete 20, 9232 Črenšovci,
s pripisom »razpis 2018«.
7. Izvajalci bodo o izbiri programov pisno obveščeni. Z izvajalci izbranih programov bo župan sklenil
pogodbo o sofinanciranju.
Občina Črenšovci
Št. 410-0066/2018

Ob-1744/18

Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list
RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15
in 27/17), Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja
kmetijstva in podeželja v Občini Brežice za programsko
obdobje 2015–2020 (Uradni list RS, št. 39/15), Odloka
o proračunu Občine Brežice za leto 2018 (Uradni list RS,
št. 11/18) objavlja

javni razpis
za sofinanciranje ukrepov ohranjanja
in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja
v Občini Brežice za leto 2018
I. Naročnik: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18,
8250 Brežice.
II. Predmet javnega razpisa: Občina Brežice (v nadaljevanju občina) razpisuje nepovratna finančna sredstva 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.
III. Višina razpisanih sredstev
Sredstva v skupni višini 118.000,00 EUR so zagotovljena v proračunu Občine Brežice za leto 2018 na
naslednjih proračunskih postavkah: 00148-razvojni programi kmetij v višini 100.000 €, 00146-delovanje društev
(tehnična podpora) v višini 15.000 €, 00145-ekološko
kmetijstvo 3.000 €.

Vrsta ukrepa (po pravilniku):
Ukrepi:
Višina sredstev
SKUPINSKE IZJEME ZA KMETIJSTVO
1. Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih 100.000 EUR
v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo
(14. člen – Podukrep 1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev 100.000 EUR
POMOČI DE MINIMIS
1. Pomoč za zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem in gozdarskem sektorju

Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi pogojev
in meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa ter skladno s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja
kmetijstva in podeželja v Občini Brežice za programsko
obdobje 2015–2020 (v nadaljevanju pravilnik).
V kolikor bodo pri posameznih ukrepih sredstva
ostala nerazporejena, se lahko prosta sredstva v skladu z Odlokom o proračunu Občine Brežice za leto 2018
prenesejo na ukrepe, kjer bo prispelo večje število vlog
od razpoložljivih sredstev. V kolikor bo glede na število
vlog in odobreno višino upravičenih stroškov predvidenih sredstev za javni razpis premalo, se bodo vsem
upravičencem dodeljena sredstva sorazmerno znižala.
IV. Splošna določila – pogoji za upravičence
1. Splošna določila, ki veljajo za vse ukrepe:
(1) Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki
so opredeljeni v okviru posameznega ukrepa.
(2) Mikro, mala in srednja podjetja (v nadaljevanju
MSP) ne sme uporabljati naložbe v nasprotju z namenom dodelitve sredstev.
(3) Če je upravičenec MSP (samostojni podjetnik
posameznik ali pravna oseba), mora predložiti dokazilo,
da je registriran za opravljanje kmetijske dejavnosti, ki
je predmet podpore.
(4) Upravičencu se ne dodeli pomoč za plačilo davkov (DDV ni upravičen strošek, če je upravičenec davčni
zavezanec), raznih taks, prispevkov, stroškov poslovanja, bančnih stroškov in garancij, stroškov zavarovanj,
investicij v prostore za zasebno rabo kmetijskih gospodarstev in naložbe izven območja občine.
(5) Upravičenec mora predložiti izjavo o prejetih
sredstvih za isti namen oziroma izjavo, da ni prejel

18.000 EUR

sredstev za isti namen iz drugih javnih (državnih ali
evropskih) sredstev.
(6) Vloge bodo obravnavane tudi na podlagi dodatnih pogojev in meril, ki so navedeni pri posameznih
ukrepih razpisa.
2. 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 najviš-
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jih 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
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.
3. 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:
i. 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,
ii. 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
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(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 Uredba
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
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.
V. Ukrepi, višina sredstev, predmet podpore, upravičenci, upravičeni stroški
Skupinske izjeme za kmetijstvo
Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (14. člen Uredbe Komisije
(EU) št. 702/2014)
(1) Višina razpisanih sredstev je 100.000 EUR.
V okviru proračunske postavke 00148, se izvede
podukrep:
1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev v višini
100.000 EUR
(2) 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;
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– 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.
(3) 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;
– 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;
– nakup rabljene opreme in naprav.
(4) Pogoji za dodelitev sredstev:
– pomoč se ne sme dodeliti za že izvedene aktivnosti,
– vsi stroji in oprema morajo biti novi,
– v primeru nakupa kmetijske mehanizacije-traktorja 4x4, so upravičenci tisti, ki poleg upoštevanja splošnih
pogojev v zadnjih 10 letih niso prejeli sredstev iz občinskega proračuna za isti namen (nakup traktorja 4x4),
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti
na ime nosilca MSP oziroma kmetijskega gospodarstva,
– MSP oziroma kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah,
– MSP oziroma kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od navedenih ciljev ukrepa,
– na MSP oziroma kmetijskem gospodarstvu morajo biti ob oddaji vloge, glede na vrsto proizvodnje oziroma sektor kmetijske pridelave, upoštevane vse predpisane zahteve glede 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,
– investicija mora biti zaključena pred izplačilom
sredstev,
– po zaključku investicije bo le-ta v uporabi za namen, za katerega je upravičenec pridobil sredstva, vsaj
še 5 let po izplačilu sredstev,
– za kmetijska zemljišča se šteje raba po GERK-ih.
(5) Dodatni pogoji:
– vrednost posamezne investicije na upravičenca
mora znašati najmanj 4.000 EUR in največ 20.000 EUR,
kar je razvidno iz priloženih predračunov. Skupna vrednost investicije je lahko tudi višja od 20.000 EUR, vendar se pri izračunu subvencije upošteva zgornji limit.
V primeru, da je upravičenec davčni zavezanec, se
upoštevajo limiti brez DDV-ja;
– računi in potrdila o plačilu, v okviru upravičenih
stroškov, se morajo nanašati na datum opravljene storitve od izdaje sklepa o odobritvi sredstev dalje do 30. 11.
2018. Računi izdani pred dnevom izdaje sklepa o odobritvi sredstev ter računi izdani po 30. 11. 2018 ne bodo
upoštevani. E-zahtevek za izplačilo občinskih sredstev
skupaj z računi in dokazili o plačilu mora biti na občino
dostavljen do 30. 11. 2018.
(6) Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
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– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne velikosti,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo javna
sredstva za namen investicije.
Podukrep 1.1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
(1) Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko
in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
(2) Upravičeni stroški so:
– 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 kmetijske mehanizacije;
– stroški nove opreme hlevov in gospodarskih poslopij;
– stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme
v rastlinjaku, brez namakalnega sistema, če ne izpolnjuje pogojev iz 6(F) odstavka 14. člena Uredbe Komisije
(EU) št. 702/2014;
– stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami – protitočne mreže s pripadajočo opremo, ki mora biti postavljena na najmanj
0,25 ha,
– stroški nakupa računalniške programske opreme,
patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk.
(3) Upravičenci do pomoči so:
MSP oziroma kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, investirajo na območju občine,
so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo
v lasti oziroma zakupu najmanj 1 ha kmetijskih površin,
ki ležijo na območju občine in mora biti razvidno iz subvencije vloge za tekoče leto ali iz registra kmetijskih gospodarstev, ki ne sme biti starejši od enega meseca. Za
1 ha primerljive kmetijske površine se šteje: 1 ha zemljišč,
ki so po dejanski rabi v zemljiškem katastru evidentirana
kot kmetijska zemljišča in imajo boniteto zemljišč v skladu
s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin (v nadaljnjem besedilu: boniteta), od 50 do 100,
– 2 ha zemljišč, ki so po dejanski rabi v zemljiškem
katastru evidentirana kot kmetijska zemljišča z boniteto
od 1 do 49, ali
– 8 ha zemljišč, ki so po dejanski rabi v zemljiškem
katastru evidentirana kot gozdna zemljišča.
Do sofinanciranja posodabljanja kmetijskih gospodarstev so upravičena MSP oziroma kmetijska gospodarstva, ki v letih 2016 in 2017 (dvakrat zapored) še
niso prejela sredstev iz občinskega proračuna za prej
naveden namen.
(4) Pogoji za pridobitev so:
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to
potrebno;
– ponudbe oziroma predračun za načrtovano naložbo, ki se morajo glasiti na ime nosilca MSP oziroma
kmetijskega gospodarstva;
– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska
vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel ali izpis iz
registra kmetijskih gospodarstev, ki ni starejši od enega
meseca,
– parafiran vzorec pogodbe.
(5) Intenzivnost pomoči znaša:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih.
(6) Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži
nosilec kmetijskega gospodarstva.
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Pomoči de minimis
Pomoč za zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem in gozdarskem sektorju
(1) Višina razpisanih sredstev je 18.000,00 EUR.
Ukrep se izvede v okviru naslednjih proračunskih postavk: 00146 Delovanje društev – tehnična podpora
(15.000 €), 00145 Ekološko kmetijstvo (3.000 €).
(2) Namen ukrepa je omogočiti kmetom pridobivanja novih znanj in novih tehnologij ter možnosti koriščenja storitev svetovanj.
(3) Za zagotavljanje tehnične podpore se štejejo:
– usposabljanje in izobraževanje kmetov v okviru
društvene dejavnosti,
– izobraževanje, usposabljanje in informiranje, svetovanje kmetov in članov njihovih družin,
– ocenjevanje kmetijskih predelanih pridelkov (vino,
sokovi, suhomesnati izdelki, siri),
– izmenjava izkušenj in znanj – primeri dobrih praks
pri predelavi kmetijskih pridelkov,
– predstavitve predelanih izdelkov.
(4) Cilji ukrepa je povečevati strokovno usposobljenost nosilcev kmetijskih gospodarstev in s tem konkurenčnost kmetijskih gospodarstev.
(5) Splošni pogoji upravičenosti:
– če tehnično pomoč zagotavljajo društva, morajo
k vlogi predložiti letni program dela, izpolnjen obrazec 2,
parafiran vzorec pogodbe,
– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem
na ustreznem območju in to na podlagi objektivno opredeljenih pogojev,
– če tehnično podporo zagotavljajo skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije za vzajemno
pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne
sme biti pogoj za dostop do storitev. Vsak prispevek
nečlanov za kritje upravnih stroškov skupine ali organizacije se omeji na stroške za zagotavljanje storitve,
– računi oziroma predračuni in potrdila o plačilu,
v okviru upravičenih stroškov, se nanašajo na datum
opravljene storitve od 1. 1. 2018 dalje do 30. 11. 2018.
E-zahtevek za izplačilo občinskih sredstev skupaj z računi in dokazili o plačilu mora biti na občino dostavljen
do 30. 11. 2018.
(6) Upravičeni stroški so:
– na področju organiziranja in izvedbe programov
izobraževanja, usposabljanja in svetovanje kmetom in delavcem na kmetijskem gospodarstvu, se pomoč dodeli za
kritje: stroškov organiziranja programov usposabljanja, ki
zajemajo stroške predavateljev, najem prostorov, izdelave
letakov, zgibank, vabil, oglaševanja izobraževanj,
– na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo
tretje strani, se štejejo honorarji za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški podjetja (na primer
rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali
oglaševanje),
– na področju ocenjevanja vin, sokov, salam in sirov: stroški ocenjevalcev, stroški tiska biltena ocenjevanj, izdelava plaket, priznanj, oglaševanje, nabava degustacijskih kozarcev in ostalih rekvizitov, potrebnih za
ocenjevanje oziroma predstavitev,
– na področju izmenjave izkušenj in dobrih praks:
stroški avtobusnega prevoza.
(7) Pomoč se ne odobri za:
– stroške storitve povezane z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje,
– aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine,
razen izmenjave dobrih praks oziroma ekskurzij,
– stroški povezani s prehrano, nastanitvami in
vstopnicami.
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(8) Bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč se lahko krije do 100 % upravičenih
stroškov v obliki nepovratnih sredstev, vendar največ
1.000,00 € na eno vlogo za ocenjevanje predelanih
kmetijskih proizvodov (vino, sokovi, siri, suhomesnati
proizvodi) ter največ do 1.000,00 za izobraževanje, ki
vključuje tudi izmenjavo dobrih praks. Omejitev ne velja
za aktivnosti društva, ki so registrirana kot ekološka društva in izvajajo aktivnosti samo iz tega področja,
– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju
proizvajalcem,
– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem
na območju občine,
– članstvo v nevladnih organizacijah ne sme biti
pogoj za dostop do storitev.
(9) Upravičenci:
– ustrezno registrirana stanovska in interesna združenja, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in
prehrane na območju Občine Brežice in imajo sedež
v Občini Brežice. V kolikor imajo sedež izven Občine
Brežice in izvajajo aktivnosti, ki so navedene pri upravičenih stroških, za kmetije, ki imajo registrirano kmetijsko
gospodarstvo s sedežem v Občini Brežice, spadajo med
upravičence po tem razpisu, in sicer za del aktivnosti,
ki se nanaša na člane iz Občine Brežice, kar morajo
dokazati s članstvom, da so iz Občine Brežice. Vsak
upravičenec lahko odda največ eno vlogo, v kateri je
lahko več aktivnosti in mora biti navedena vsaka posebej na obrazcu 2.
VI. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do torka, 24. 4. 2018, na naslov Občina Brežice, Cesta prvih
borcev 18, 8250 Brežice. Na pošti oddane vloge morajo
biti oddane priporočeno s poštnim žigom na dan 24. 4.
2018. Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako:
»Ne odpiraj javni razpis – Naložbe-primarna kmetijska proizvodnja
»Ne odpiraj javni razpis – Tehnična podpora-izobraževanje«
»Ne odpiraj javni razpis – Tehnična podpora-ekološko kmetijstvo«
Prijave, ki ne bodo oddane pravočasno oziroma ne
bodo pravilno opremljene, bodo s sklepom zavržene.
VII. Obravnavanje vlog
(1) Strokovna komisija, imenovana s sklepom župana Občine Brežice, bo z odpiranjem vlog začela 26. 4.
2018, v prostorih Občine Brežice. Odpiranje ne bo javno.
(2) V primeru nepopolno izpolnjenih prijav bo komisija prijavitelje pozvala, da v roku 5 dni od prejema
poziva dopolnijo vlogo. V primeru, da vloga v zahtevanem roku ne bo dopolnjena, bo s sklepom zavržena kot
nepopolna.
(3) Komisija bo opravila strokovni pregled popolnih
vlog ter jih ocenila na podlagi pogojev in meril navedenih
v javnem razpisu.
(4) Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni s sklepom (o zavržbi, zavrnitvi ali odobritvi sredstev)
Občine Brežice najpozneje v roku 30 dni od datuma
odpiranja prijav.
(5) O dodelitvi sredstev upravičencem po tem pravilniku na predlog strokovne komisije, ki je imenovana
s strani župana, odloča pooblaščena oseba.
(6) Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko
upravičenec vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna.
(7) Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo. Pogodba mora biti
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podpisana v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu,
v nasprotnem se šteje, da vlagatelj odstopa od vloge za
pridobitev sredstev.
(8) Datum dodelitve pomoči je datum pravnomočnosti sklepa.
VIII. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo
na podlagi e-zahtevka posameznega upravičenca na
transakcijski račun, naveden v vlogi oziroma zahtevku,
praviloma v letu 2018, v skladu s predpisi, ki določajo
izvrševanje proračuna. Priloga k zahtevku mora vsebovati naslednjo dokumentacijo: originalni račun ali overjena kopija računa, potrdilo/dokazilo o plačanem računu,
druga dokazila, določena z javnim razpisom oziroma
naročilom (poročilo ali dokazilo o opravljenem delu oziroma storitvi, dokazilo o izvedbi nadzornih ukrepov …)
glede na posamezen ukrep. Zahtevki in priloge morajo
biti dostavljena na Občino Brežice najkasneje do 30. 11.
2018. Zahtevek se pošlje v e-obliki, priloge pa se oddajo
v fizični obliki.
VIII. Nadzor in sankcije
(1) Namensko porabo proračunskih sredstev za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini,
pridobljenih po tem razpisu, spremlja in preverja pri prejemnikih občinska strokovna služba, pristojna za področje kmetijstva, lahko pa tudi druga oseba, ki jo pooblasti
župan.
(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;
– je upravičenec za katerikoli namen pridobitve
sredstev navajal neresnične podatke;
– 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 razpisu za naslednji dve leti.
(4) Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo,
ki je bila podlaga za odobritev pomoči po tem razpisu,
deset let od datuma prejema pomoči iz tega pravilnika.
(5) Občina voditi natančne evidence z informacijami o dodeljenih pomočeh in dokazili o izpolnjevanju
pogojev deset let od dneva zadnje dodelitve pomoči po
tem razpisu.
IX. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo
razpisno dokumentacijo: brezplačna razpisna dokumentacija je od dneva objave razpisa do izteka prijavnega
roka dosegljiva na spletni strani Občine Brežice (www.
brezice.si). V tem roku jo zainteresirani lahko dvignejo
osebno na Oddelku za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj, CPB 18, 8250 Brežice. Kontaktna oseba: Roman Matjašič, tel. 07/620-55-32, elektronska posta: roman.matjasic@brezice.si, vsak delovni
dan v času uradnih ur.
Občina Brežice
Št. 410-067/2018

Ob-1745/18

Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za
spodbujanje razvoja gospodarstva na območju industrijskih in obrtno poslovnih con v Občini Brežice (Uradni list
RS, št. 60/14), Odloka o proračunu Občine Brežice za
leto 2018 (Uradni list RS, št. 11/18) in priglašene sheme
državne pomoči št. M002-5880173-2014 pri Ministrstvu
za finance, objavlja Občina Brežice

javni razpis
za dodeljevanju pomoči za spodbujanje razvoja
gospodarstva na območju industrijskih in obrtno
poslovnih con v Občini Brežice v leto 2018
1. Naročnik: Občina Brežice, CPB 18, 8250 Brežice.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa
stavbnih zemljišč, ki so bila kupljena od Občine Brežice
v okviru prostorsko urejenih poslovnih, obrtnih in industrijskih con na območju Občine Brežice z namenom:
– vzpostavitvi novega obrata,
– širitvi obstoječega obrata,
– diverzifikaciji izdelkov obrata z novimi dodatnimi
izdelki,
– bistveni spremembi proizvodnega procesa v obstoječem obratu.
Namen razpisa je ohranjanje števila zaposlenih in
spodbujanje selitve podjetniške dejavnosti iz urbanih
naselij v urejene poslovne cone.
3. Razpoložljiva sredstva
Skupna višina razpoložljivih sredstev je 92.000 EUR
(postavka 00225 – Podjetniška subvencija za nakup
zemljišč v PC).
V kolikor je upravičenih vlog več kot je razpoložljivih sredstev, se dodeljena sredstva linearno zmanjšajo
vsem upravičencem.
4. Pogoji za pridobitev sredstev in upravičeni nameni
Sofinancirajo se nakupi stavbnih zemljišč, ki so bila
kupljena od Občine Brežice v okviru prostorsko urejenih
poslovnih, obrtnih in industrijskih con na območju Občine Brežice, in sicer v obdobju od 1. 1. 2018 do 30. 11.
2018 oziroma do porabe sredstev. Upoštevajo se računi,
pogodbe in potrdila o plačilu za nakup stavbnih zemljišč
brez DDV. V primeru, da je sredstva za nakup plačala
tretja oseba, ki ni kupec v prodajni pogodbi, mora prejemnik pomoči k vlogi priložiti tudi neposredno izvršljivo
notarsko listino, s katero se bo do Občine Brežice obvezal, da bo v primeru, da bi kdorkoli iz kakršnega koli
naslova od občine uveljavljal vračilo prejetih zneskov
kupnine, v roku 30 dni od prejema poziva občine, občini
nakazal zahtevani znesek kupnine, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, morebitnimi stroški, davki ali
drugimi dajatvami.
Intenzivnost pomoči:
Zgornja meja intenzivnosti pomoči za mikro, majhna in srednja podjetja je do 40 % stroškov nakupa zemljišč brez DDV-ja v industrijskih in obrtno poslovnih
conah. Za velika podjetja je zgornja meja intenzivnosti
pomoči do 30 % nakupa stavbnih zemljišč brez DDV-ja
v industrijskih in obrtno poslovnih conah.
Prejemnik pomoči mora prispevati najmanj 25 %
lastnih sredstev za investicijo. Pri dodelitvi pomoči se
ne sme preseči zgornja meja intenzivnosti ne glede
na to, iz katerih virov (sredstva občinskega proračuna,
državnega proračuna ali mednarodnih virov) je pomoč
dodeljena.
Prejemnik pomoči mora ohraniti št. zaposlenih najmanj na enaki ravni kot je bilo ob prijavi še nadaljnja
3 leta.
Prejemnik državne pomoči mora na nepremičnini, za katero je prejel pomoč po tem razpisu, zgraditi
objekt in začeti s poslovanjem v njem najkasneje v roku
dveh let od prejema pomoči, v objektu pa mora izvajati
dejavnost še vsaj pet let po končani naložbi. V kolikor
so prejemniki pomoči mala in srednja podjetja, mora
izvajati dejavnost v Občini Brežice vsaj tri leta po končani naložbi.
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5. Upravičenci
Po tem razpisu so do državne pomoči upravičena
mikro, majhna, srednja in velika enotna podjetja:
– s sedežem v Občini Brežice in krajem investicije
na območju Občine Brežice ali
– s sedežem izven Občine Brežice, v kolikor imajo
poslovno enoto v Občini Brežice, v kateri zaposlujejo
najmanj 2/3 oseb za nedoločen čas s stalnim prebivališčem v Občini Brežice in investirajo na območju Občine
Brežice,
– selijo svoj obrat iz urbanih naselij v urejene poslovne cone.
Izraz »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 drugega
odstavka tega člena preko enega ali več drugih podjetij,
prav tako veljajo za enotno podjetje.
Za mikro, majhna, srednja in velika podjetja se
uporablja definicija, ki jo navaja Zakon o gospodarskih
družbah.
Do sredstev za razvoj so iz tega razpisa upravičeni
tudi samostojni podjetniki posamezniki. Pri njih se vsi
pogoji za mikro in majhne družbe smiselno uporabljajo.
Sredstva bodo dodeljena upravičencem po pravilu
de minimis, kar pomeni, da skupni znesek pomoči, dodeljen istemu upravičencu, ne bo presegel 200.000 EUR
v obdobju zadnjih treh proračunskih let od zadnjega
prejema takšne pomoči, ne glede na obliko, vir (državni,
občinski, sredstva unije) ali namen pomoči (v primeru
podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša
zgornja dovoljena meja pomoči 100.000 EUR).
Do de minimis pomoči 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:
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 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.
Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti,
ki nimajo poravnanih svojih zapadlih obveznosti do Občine Brežice.
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Pomoč ne sme biti namenjena za nabavo vozil za
prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni
tovorni prevoz.
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
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 oziroma
100.000 EUR).
6. Izjava o zaupnosti dokumentacije
Dokumentacija, ki bo prispela na razpis, je zaupne
narave in bo uporabljena izključno v postopku odločanja
o dodelitvi sredstev po tem razpisu.
Člani strokovne komisije se zavežejo, da bodo podatke varovali kot zaupne in jih uporabili izključno za
namene ocenjevanja.
7. Vsebina vloge
Prijava na razpis mora vsebovati:
1. Osnovni podatki prosilca (Obrazec 1),
2. Podatki o investicijskem projektu (Obrazec 2),
3. Izjava o značilnosti začetne investicije (Obrazec 3),
4. Kopije računov in kopije dokazil o plačilu,
5. Dokazilo o registraciji samostojnega podjetnika oziroma družbe (ne staro več kot 3 mesece); za
obrtne dejavnosti tudi obrtno dovoljene; priložijo se fotokopije,
6. Potrdilo o plačanih zapadlih davkih in prispevkih (za fizične osebe potrdilo davčne službe), za pravne
osebe BON 2, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev; priložijo se fotokopije,
7. Izjava o resničnosti podatkov (Obrazec 4),
8. Izjava o pridobljenih drugih virih pomoči
(Obrazec 5),
9. Izjava o kvoti zaposlenih (Za podjetja/podjetnike, ki nimajo sedeža v Občini Brežice), priloga – kopija M1/M2 obrazca za vse zaposlene v poslovni enoti
– Obrazec 6),
10. Seznam lastniško povezanih podjetij (Obrazec 7),
11. Seznam zaposlenih s strani Zavoda za zdravstveno varstvo RS, ki ne sme biti starejši od enega
meseca (seznam mora ustrezati številu zaposlenih na
dan oddaje vloge),
12. Vzorec pogodbe (parafiran),
13. Poslovni načrt,
14. Neposredno izvršljivo notarsko listino iz točke 4. tega razpisa.
8. Rok in način prijave: rok za prijavo je do prve
srede v mesecu oziroma do porabe sredstev, vendar
najkasneje do 30. 11. 2018. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo
vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko (velja datum
poštnega žiga) ali oddana v času uradnih ur v sprejemni
pisarni Občine Brežice. Vlogo je potrebno poslati na naslednji naslov: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18,
8250 Brežice. Vloge morajo biti v zaprti kuverti in označene z napisom »Ne odpiraj – prijava na javni razpis
Subvencioniranje nakupa stavbnih zemljišč v IC in POC
2018«. Na zadnji strani kuverte je potrebno navesti na-
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ziv in naslov vlagatelja. Vsebina vloge mora biti urejena
po zaporedju, ki je določeno pri zahtevani dokumentaciji.
9. Izid javnega razpisa: vloge se bodo odpirale
vsakega 15. dne v mesecu. Sklep o dodelitvi se posreduje prosilcem najkasneje v roku 15 dni od obravnave
vlog. Odpiranje prispelih vlog ne bo javno. Na sklep
o odobritvi sredstev je možna pritožba v roku 8 dni na
župana Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice, vloži pa se na naslov Občina Brežice, Cesta prvih
borcev 18, 8250 Brežice. Po odobritvi sredstev sklene
vsak posameznik pogodbo z Občino Brežice, v kateri
bodo določene vse medsebojne pravice in obveznosti
pogodbenih strank. Upravičenec bo pozvan k podpisu
pogodbe o dodelitvi sredstev v roku 8 dni od prejema
sklepa in pogodbe. Namensko uporabo sredstev iz pogodbe preverja strokovna komisija za obravnavo vlog.
10. Informacije: razpisna dokumentacija je od dneva objave v Uradnem listu RS do izteka prijavnega
roka dosegljiva na spletni strani Občine Brežice www.
brezice.si, zainteresirani pa jo lahko dvignejo v času
uradnih ur na Oddelku za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj. Dodatne informacije
v zvezi z javnim razpisom posreduje Roman Matjašič,
tel. 07/620-55-32.
Občina Brežice
Ob-1747/18
Na podlagi 10. člena Statuta Občine Krško (Uradni
list RS, št. 13/16 in 79/16), na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09, 3/13, 81/16) in
določil Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2018
(Uradni list RS, št. 1/17, 40/17) Občina Krško, CKŽ 14,
8270 Krško, objavlja
javni razpis
Sofinanciranje individualnih hišnih kanalizacijskih
priključkov in malih čistilnih naprav za komunalne
odpadne vode v občini Krško v letu 2018
I. Predmet razpisa: predmet razpisa je sofinanciranje individualnih hišnih kanalizacijskih priključkov in
malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode do
50 PE (populacijskih enot) v občini Krško.
II. Splošni pogoji za pridobitev sredstev
Splošni pogoji kandidiranja:
1. Upravičenci po tem razpisu so:
– fizične osebe (gospodinjstva), lastniki individualnih stanovanjskih hiš s stalnim prebivališčem v občini
Krško,
– društva s sedežem v občini Krško, ki predložijo
Odločbo o statusu društva, ki deluje v javnem interesu.
2. Pogoji pri izgradnji individualnega hišnega priključka:
3. veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski
objekt zgrajen po letu 1967 ali potrdilo (vloga za izdajo
potrdila oddana na UE Krško do 31. 5. 2018) oziroma
odločbo (vloga za izdajo odločbe oddana na UE Krško
po 1. 6. 2018), za stanovanjski objekt zgrajen pred letom 1967, da ima objekt na podlagi določil prvega odstavka 197. člena ZGO-1 uporabno dovoljenje,
– pogoji za individualni hišni priključek morajo biti
skladni z razpisno dokumentacijo Tehnični pogoji za izvedbo priključitve, ki so navedeni v Priloga 1,
– pri izgradnji in izračunu je potrebno upoštevati najkrajšo pot izvedbe priključitve na kanalizacijsko
omrežje,
– na območju, kjer se zgradi javna kanalizacija, imajo lastniki stanovanjskih hiš s tem javnim razpisom skrajni

rok za pridobitev sredstev 3 leta po tem, ko je izvajalec
gospodarske javne službe v občini obvestil potencialne
uporabnike o možnosti priključitve na javno kanalizacijo.
4. Pogoji pri izgradnji male čistilne naprave:
– veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski
objekt zgrajen po letu 1967 ali potrdilo (vloga za izdajo
potrdila oddana na UE Krško do 31. 5. 2018) oziroma
odločbo (vloga za izdajo odločbe oddana na UE Krško
po 1. 6. 2018), za stanovanjski objekt zgrajen pred letom 1967, da ima objekt na podlagi določil prvega odstavka 197. člena ZGO-1 uporabno dovoljenje,
– mala čistilna naprava mora imeti certifikat oziroma listino o skladnosti izdelka z zahtevami, glede mejnih
vrednosti parametrov odpadnih vod kot jih predpisuje
8. člen Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15 in 76/17),
– čiščenje komunalne odpadne vode v mali komunalni čistilni napravi mora biti v skladu z določili 10. člena o ustreznosti čiščenja komunalne odpadne vode, ki
jih predpisuje Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne
odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15 in 76/17),
– čistilna naprava mora biti izven agromelioracij
znotraj katerih se predvideva izgradnja kanalizacije, razen v primeru, da bi bila tehnična priključitev na kanalizacijsko omrežje nesorazmerno drago – informacije
si vlagatelj pridobi sam v gospodarski družbi KOSTAK
d.d., Leskovška cesta 2a, Krško. V primeru kasnejše izgradnje kanalizacije se prijavitelj v skladu z obstoječim
občinskim Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalne
in padavinske odpadne vode na območju Občine Krško
(Uradni list RS, št. 73/12, 84/13) obvezuje priključiti na
javno kanalizacijo,
– v skladu z Zakonom o vodah (Uradni list RS,
št. 67/02, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15) se malih
čistilnih naprav ne sme vgrajevati na vodovarstvenih območjih – informacije o lokacijah vodovarstvenih območij
si vlagatelj pridobi sam v gospodarski družbi KOSTAK
d.d., Leskovška cesta 2a, Krško ali na Občini Krško,
Oddelek za gospodarsko infrastrukturo.
5. Deleži sofinanciranja
Na osnovi Uredbe o območjih omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta in o pogojih gradnje objektov
na teh območjih (Uradni list RS, št. 36/04, 103/06, 92/14
in 76/17 – ZVISJV-1) so določena naslednja merila:
– v pasu do 1.500 m (naselja: Spodnji Stari Grad,
Spodnja Libna, Stara vas, Žadovinek) do 95 % upravičenih stroškov investicije;
– v pasu do 2.500 m (krajevne skupnosti: KS Leskovec, KS Krško polje, KS Dolenja vas) do 82 % upravičenih stroškov investicije;
– ostali v območju občine Krško do 70 % upravičenih stroškov investicije.
III. Višina sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Krško za leto 2018, pod proračunsko postavko 4055 –
ravnanje z odpadno vodo, konto 4119 in 4120 v višini
71.000,00 EUR.
Finančna sredstva zagotovljena v proračunu so
namenjena za:
– sofinanciranje individualnih hišnih priključkov
v okvirni višini 35.000,00 EUR in
– sofinanciranje malih čistilnih naprav v okvirni višini 36.000,00 EUR.
Skupna višina sredstev iz prvega odstavka te točke se lahko poveča z zagotovitvijo dodatnih sredstev
v proračunu.
IV. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so stroški, ki so nastali od 1. 1.
2015 do oddaje vlog in se jih izkazuje s kopijami računov.
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Sofinancirajo se upravičeni stroški za stanovanjski
objekt z veljavnim gradbenim dovoljenjem ali s potrdilom oziroma odločbo, da ima objekt, zgrajen pred letom
1967, na podlagi določil prvega odstavka 197. člena
ZGO-1 oziroma 118. člena Gradbenega zakona, uporabno dovoljenje. Maksimalna višina upravičenih stroškov
za posamezen stanovanjski objekt znaša 2.400,00 EUR
z DDV.
Upravičeni stroški za individualne hišne priključke
za obstoječe stanovanjske objekte z veljavnim gradbenim dovoljenjem ali s potrdilom oziroma odločbo, da
ima objekt, zgrajen pred letom 1967, na podlagi določil
prvega odstavka 197. člena ZGO-1 oziroma 118. člena
Gradbenega zakona uporabno dovoljenje, so:
– stroški materiala (cevi, jaški, spojke …) – maksimalna višina upravičenih materialnih stroškov je navedena v Prilogi 2 – Maksimalna višina upravičenih materialnih stroškov,
– stroški storitev (priključitev na javni kanalizacijski
kanal – gospodarska javna služba, strojna, montažna
dela, zemeljska dela – max. 12,00 EUR z DDV na tekoči meter).
Upravičen strošek malih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte z veljavnim gradbenim dovoljenjem je:
– nakup in montaža male čistilne naprave.
V primeru, da je skupni znesek računov za dobavljeno opremo in opravljeno delo nižji od zneskov, ki
so navedeni v Prilogi 2 – Maksimalna višina upravičenih
materialnih stroškov, se upošteva znesek po računu.
Naložba mora biti zaključena pred vložitvijo vloge.
V. Vsebina vloge: upravičenec mora vložiti popolno
vlogo z vsemi zahtevanimi obrazci in prilogami. Razpisna
dokumentacija bo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS na razpolago na sedežu Centra za podjetništvo in turizem Krško (CPT Krško), Cesta krških žrtev 46,
Krško, na spletnih straneh CPT Krško (www.cptkrsko.si)
pod rubriko aktualni javni razpisi ter na spletni strani Občine Krško (www.krsko.si) pod rubriko Javni razpisi.
VI. Rok in način prijave
Kandidat vloži vlogo z vsemi dokazili osebno ali po
pošti na naslov: Center za podjetništvo in turizem Krško,
Cesta krških žrtev 46, 8270 Krško.
Kandidati lahko vloge oddajo do vsakega prvega
delovnega ponedeljka v mesecu, razen v mesecu avgustu, ko odpiranje vlog ne bo potekalo. Odpiranje vlog se
bo izvajalo vsako prvo delovno sredo v mesecu po roku
za oddajo vlog. Za prvo odpiranje lahko kandidati oddajo vloge prvi delovni dan v mesecu aprilu in do prvega
delovnega ponedeljka v mesecu maju. Vloge se bodo
sprejemale do prvega delovnega ponedeljka v mesecu
novembru oziroma do porabe sredstev.
Prijavni obrazec z zahtevano dokumentacijo mora
biti oddan v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj – Razpis sofinanciranje individualnih hišnih priključkov in malih čistilnih naprav«. Upoštevale se bodo vloge, ki bodo
pravočasno oddane, s pravilno izpolnjenimi obrazci in
vsemi zahtevanimi prilogami.
VII. Postopek obravnave vlog
Odpiranje vlog ne bo potekalo javno. Strokovna komisija bo vloge odpirala in obravnavala enkrat mesečno,
in sicer vsako prvo delovno sredo v mesecu po roku za
oddajo vlog, razen v mesecu avgustu in decembru. Če
vloga ne bo popolna, bo prijavitelj pozvan, da v roku
osem dni od prejema poziva za dopolnitev vloge le-to
dopolni. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bodo zavržene. Popolne vloge
bodo ocenjene na podlagi izpolnjevanja pogojev, ki so
navedeni v točki II. Splošni pogoji za pridobitev sredstev.
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Vse prejete vloge se bodo obravnavale po časovnem zaporedju prispetja vloge. V primeru, da bo
prispelih popolnih vlog več kot je na voljo razpoložljivih
sredstev, bodo imele prednost vloge s potrdilom o plačanem računu opravljene storitve starejšega datuma.
V primeru, da bo več vlog z istim datumom potrdila
o plačanem računu, se bodo te vloge obravnavale
glede na datum izdane izjave o ustreznosti oziroma
pravilni priključitvi. V primeru, da bo več vlog z istim datumom izjave o ustreznosti oziroma pravilni priključitvi,
se bodo te vloge obravnavale po časovnem zaporedju
prispetja vloge.
O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni
s sklepom v roku 15 dni od dne, ko bo komisija pripravila predlog prejemnikov sredstev. Po izdanem sklepu
in predloženih dokazilih o končani izvedbi bo z vsakim
upravičencem sklenjena pogodba o dodelitvi sredstev in
ostalih medsebojnih obveznostih in pravicah. Nakazilo
sredstev se izvrši na transakcijski račun upravičenca
v roku 30 dni od prejetja zahtevka.
Prijavitelji lahko pridobijo sredstva za isto naložbo
le enkrat. V kolikor je prijavitelj že prejel javna sredstva
za isti namen, do sredstev po tem razpisu ni upravičen.
VIII. Nadzor in sankcije
Kontrolo nad izvajanjem namenske porabe sredstev izvaja predstavnik Občine Krško, ki opravlja nadzor nad porabo sredstev, ki so predmet tega razpisa.
Kontrolo pri graditvi kanalizacijskih priključkov, nad kanalskim priključkom in revizijskim jaškom pa izvaja predstavnik bodočega upravljavca Kostak d.d.
V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila
porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali
pa so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov
oziroma je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je
občina upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev
v enkratnem znesku. Prejemnik bo moral vrniti sredstva
s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje.
Občina Krško
Št. 322-0001/2018

Ob-1754/18

Na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma
(Uradni list RS, št. 13/18), Odloka o proračunu Občine
Tolmin za leto 2018 (Uradni list RS, št. 79/17) in Pravilnika o dodeljevanju pomoči za turistične prireditve
v Občini Tolmin (Uradni list RS, št. 64/16; v nadaljnjem
besedilu: pravilnik) Občina Tolmin objavlja
javni razpis
o dodeljevanju pomoči za turistične prireditve
v Občini Tolmin za leto 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 prireditve, ki dopolnjujejo turistično ponudbo in pospešujejo turistično promocijo Občine
Tolmin (v nadaljnjem besedilu: pomoč za turistične prireditve), izvedene v letu 2018.
Pomoč za turistične prireditve se po tem javnem
razpisu dodeljuje za naslednja namena:
1. Pomoč za turistične prireditve lokalnega pomena,
2. Pomoč za turistične prireditve širšega pomena.
Posamezni izrazi imajo po tem javnem razpisu naslednji pomen:
1. »Turistična prireditev« je prireditev, ki dopolnjuje
turistično ponudbo in pospešuje turistično promocijo
Občine Tolmin.
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2. »Javna prireditev« je vsako organizirano zbiranje oseb zaradi izvajanja kulturne, športne, zabavne,
izobraževalne, verske ali druge aktivnosti tako, da je
udeležba brezpogojno ali pod določenimi pogoji dovoljena vsakomur.
3. »Tradicionalna prireditev« je prireditev, ki se pod
istim imenom in s podobno vsebino ponavlja skozi daljše
časovno obdobje.
4. »Prireditev lokalnega pomena« je prireditev, ki
je prepoznana in/ali uveljavljena na širšem ali celotnem
območju Občine Tolmin in spodbuja povezovanje in sodelovanje partnerjev na ravni Občine Tolmin.
5. »Prireditev širšega pomena« je prireditev, ki je
prepoznana in/ali uveljavljena na regijskem, državnem
in/ali širšem prostoru in spodbuja povezovanje in sodelovanje partnerjev na regijski, državni in/ali širši ravni.
6. »Glavna turistična sezona« je obdobje od 1. junija do vključno 30. septembra tekočega leta.
7. »Neprofitna prireditev« je prireditev, ki v finančni
konstrukciji stroškov in virov financiranja prireditve ne
izkazuje dobička ali presežka prihodkov nad odhodki
prireditve.
8. »Organizator prireditve« je pravna oseba, ki je
nosilec vseh aktivnosti v zvezi z organizacijo, izvedbo in
financiranjem prireditve in na katerega ime glasi, v skladu s predpisi s področja javnih zbiranj, potrjena prijava
prireditve ali izdano dovoljenje za prireditev.
9. »Partner prireditve« je pravna oseba, na katero
organizator prireditve prenese posamezne aktivnosti pri
organizaciji, izvedbi in/ali financiranju prireditve.
10. »Neprofitna organizacija« je organizacija, ki na
podlagi zakona ali ustanovitvenega akta:
– dobiček ali presežek prihodkov nad odhodki uporablja izključno za doseganje svojega namena ali ciljev,
– svojega premoženja ne deli med svoje ustanovitelje, člane ali druge osebe.
11. »Prireditveni prostor« je prostor, potreben za
izvedbo prireditve.
12. »Upravičeni stroški« so stroški, za katere se
pomoč za turistične prireditve po tem javnem razpisu
lahko dodeli.
III. Višina razpoložljivih sredstev
Višina sredstev, namenjenih dodeljevanju pomoči za turistične prireditve za leto 2018, znaša skupaj
52.370,00 EUR, od tega:
– za turistične prireditve lokalnega pomena
26.185,00 EUR,
– za turistične prireditve širšega pomena
26.185,00 EUR.
Sredstva so v proračunu Občine Tolmin za leto
2018 zagotovljena na proračunski postavki 041407 »Turistične prireditve«.
IV. Namen dodeljevanja pomoči za turistične prireditve
Namen pomoči za turistične prireditve je spodbujanje potencialnih in delujočih organizacij k organiziranju
in izvajanju turističnih prireditev lokalnega pomena in
turističnih prireditev širšega pomena, ki zasledujejo naslednje cilje:
1. krepitev prepoznavnosti in ugleda Občine Tolmin
kot privlačne turistične destinacije,
2. rast turističnega prometa v Občini Tolmin,
3. dvig blaginje in kvalitete življenja prebivalcev
Občine Tolmin,
4. vzpostavitev in/ali krepitev partnerskega povezovanja in sodelovanja na področju prireditvenega turizma.
V. Upravičeni stroški pomoči za turistične prireditve
Pomoč za turistične prireditve se lahko dodeli za
naslednje upravičene stroške:
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1. stroški prijave prireditve in pridobitve potrebnih
dovoljenj za prireditev, vključno s stroški izdelave s tem
povezanih elaboratov;
2. stroški najema in priprave prireditvenega prostora, vključno z infrastrukturo in opremo;
3. stroški priprave, izvedbe, koordinacije in vodenja programa prireditve, vključno s potnimi stroški in
stroški namestitve ustvarjalcev in izvajalcev programa
prireditve;
4. stroški oglaševanja in promocije prireditve;
5. stroški pogostitve do največ 10 odstotkov upravičenih stroškov prireditve;
6. stroški varovanja prireditve;
7. stroški nujne medicinske pomoči;
8. stroški čiščenja prireditvenega prostora;
9. stroški zavarovanja prireditve;
10. stroški na prireditvi uporabljenih avtorskih in
drugih del, ki izhajajo iz njihove zaščite.
Pomoč za turistične prireditve se ne dodeli za:
1. redne splošne stroške delovanja organizatorja in
partnerjev prireditve,
2. stroške blaga, namenjenega prodaji na prireditvi,
3. investicijske stroške,
4. stroške dela prostovoljcev,
5. davek na dodano vrednost, druge davke in dajatve,
6. druge stroške, ki niso neposredno povezani z organizacijo in izvedbo prireditve.
Stroški prireditve morajo biti opredeljivi, preverljivi
in dokazljivi z računi, s pogodbami in/ali drugimi verodostojnimi knjigovodskimi listinami zunanjih izvajalcev
storitev in/ali dobaviteljev blaga (v nadaljnjem besedilu:
knjigovodska listina), ki glasijo na ime organizatorja
prireditve.
Knjigovodska listina se lahko glasi tudi na ime partnerja prireditve, če je slednji kot sofinancer prireditve
naveden v vlogi, predloženi na ta javni razpis, pri čemer
se iz knjigovodske listine, ki glasi na ime partnerja prireditve, ki ni neprofitna organizacija, izhajajoči stroški
prireditve v celoti štejejo kot neupravičeni do dodelitve
pomoči za turistične prireditve.
Stroški dela prostovoljcev, opravljenega pri organizaciji in/ali izvedbi prireditve, se evidentirajo in vrednotijo
na obrazcu iz razpisne dokumentacije.
VI. Upravičenci do pomoči za turistične prireditve
Do pomoči za turistične prireditve je upravičen organizator prireditve, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
1. je pravno organiziran kot društvo, zveza društev,
krajevna skupnost, ustanova, javni zavod, zavod, socialno podjetje ali druga neprofitna organizacija;
2. ima sedež na območju Občine Tolmin;
3. je pravna oseba javnega ali zasebnega prava;
4. je neprofitna organizacija;
5. je do dneva objave tega javnega razpisa registriran in deluje najmanj 1 leto;
6. ima poravnane vse davke, prispevke in druge
dajatve, določene z zakonom;
7. ima poravnane vse obveznosti do Občine Tolmin;
8. ni v postopku prenehanja, prisilne poravnave,
stečaja, prepovedi delovanja, sodne likvidacije ali izbrisa iz registra;
9. zagotavlja materialne, prostorske, kadrovske in
organizacijske pogoje za organizacijo in izvedbo prireditve, ki je predmet vloge.
VII. Pogoji dodeljevanja pomoči za turistične prireditve
Pogoji, ki jih mora prireditev izpolnjevati, da se pomoč za turistične prireditve po tem javnem razpisu lahko
dodeli, so naslednji:
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1. prireditev je izvedena na območju Občine Tolmin;
2. prireditev je izvedena v letu 2018;
3. prireditev je javna;
4. prireditev je turistična;
5. prireditev je neprofitna;
6. prireditev je lokalnega ali širšega pomena;
7. finančna konstrukcija prireditve je zaprta, pri čemer organizator prireditve najmanj 25 odstotkov celotnih
stroškov prireditve pokriva z lastnimi viri sredstev, pri
čemer kot lastna vira sredstev organizatorja prireditve
štejeta lastna finančna sredstva organizatorja prireditve
in prostovoljno delo organizatorja prireditve (točka I.1.
in točka II.1. iz preglednice »Predvideni viri financiranja
prireditve« prijavnega obrazca);
8. pri organizaciji, izvedbi in/ali financiranju prireditve poleg organizatorja prireditve sodeluje najmanj
en partner;
9. prireditev je objavljena v koledarju prireditev;
10. za prireditev je, v skladu s predpisi s področja
javnih zbiranj, potrjena prijava prireditve ali izdano dovoljenje za prireditev;
11. prireditev je organizirana in izvedena v skladu
s predpisi s področja javnih zbiranj;
12. prireditev ne predstavlja redne dejavnosti organizatorja in partnerjev prireditve;
13. prireditev ni (so)financirana iz drugih virov proračuna Občine Tolmin;
14. za iste upravičene stroške prireditve niso dodeljeni drugi javni viri financiranja;
15. pri objavah programa prireditve, na promocijskih
materialih prireditve in pri vseh drugih oblikah javnega
nastopanja in predstavljanja prireditve je, upoštevaje
pravila o uporabi celostne grafične podobe Občine Tolmin, navedeno, da prireditev sofinancira Občina Tolmin.
Partner prireditve mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. je pravna oseba javnega ali zasebnega prava;
2. ima poravnane vse davke, prispevke in druge
dajatve, določene z zakonom;
3. ima poravnane vse obveznosti do Občine Tolmin;
4. ni v postopku prenehanja, prisilne poravnave,
stečaja, prepovedi delovanja, sodne likvidacije ali izbrisa iz registra.
Poleg prej navedenih splošnih pogojev za dodelitev
pomoči za turistične prireditve morajo 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. prireditev mora zasledovati vse štiri cilje, navedene v IV. poglavju tega javnega razpisa;
3. računi in dokazila o plačilih stroškov, za katere
se uveljavlja pomoč za turistične prireditve, morajo biti
z datumom od 1. 1. 2018 do vključno 31. 12. 2018, z izjemo dokazil o plačilih storitev, opravljenih v novembru in
decembru 2018, in dokazil o plačilih blaga, dobavljenega
v novembru in decembru 2018;
4. vrednost upravičenih stroškov prijavljene turistične prireditve lokalnega pomena mora znašati najmanj
667,00 EUR in največ 4.000,00 EUR. Skupna višina
upravičenih stroškov prijavljene turistične prireditve lokalnega pomena je lahko tudi višja od 4.000,00 EUR,
vendar pa se pri določitvi pomoči za turistične prireditve
upravičeni stroški, ki presegajo zgornji prag upravičenih
stroškov (4.000,00 EUR), ne upoštevajo;
5. vrednost upravičenih stroškov prijavljene turistične prireditve širšega pomena mora znašati najmanj
1.334,00 EUR in največ 5.334,00 EUR. Skupna viši-
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na upravičenih stroškov prijavljene turistične prireditve
širšega pomena je lahko tudi višja od 5.334,00 EUR,
vendar pa se pri določitvi pomoči za turistične prireditve
upravičeni stroški, ki presegajo zgornji prag upravičenih
stroškov (5.334,00 EUR), ne upoštevajo.
VIII. Višina sofinanciranja
Pomoč za turistične prireditve znaša največ 75 odstotkov upravičenih stroškov prireditve.
Najnižji znesek dodeljene pomoči za turistične prireditve lokalnega pomena v letu 2018 je 500,00 EUR,
najvišji znesek pa 3.000,00 EUR na posamezno prireditev.
Najnižji znesek dodeljene pomoči za turistične prireditve širšega pomena v letu 2018 je 1.000,00 EUR,
najvišji znesek pa 4.000,00 EUR na posamezno prireditev.
IX. Vsebina vloge in priloge
Vloga za dodelitev pomoči za turistične prireditve
(prijavni obrazec »Turistične prireditve 2018«) obsega:
1. podatke o vlagatelju in njegovi vlogi pri organiziranju, izvedbi in financiranju prireditve;
2. podatke o partnerjih prireditve in njihovi vlogi pri
organiziranju, izvedbi in/ali financiranju prireditve;
3. vsebinski, finančni in terminski načrt prireditve,
ki je predmet vloge;
4. znesek zaprošenih nepovratnih sredstev;
5. izjavo o partnerstvu;
6. izjavo vlagatelja o drugih že prejetih in zaprošenih pomočeh iz drugih javnih virov za iste upravičene
stroške prireditve in o že prejetih in zaprošenih pomočeh
iz drugih virov proračuna Občine Tolmin za isti namen;
7. izjavo vlagatelja o strinjanju z razpisnimi pogoji;
8. izjavo vlagatelja, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da so v vlogi navedena dejstva točna,
popolna in resnična.
Vlagatelj mora vlogi (prijavnemu obrazcu »Turistične prireditve 2018«) priložiti naslednje priloge:
1. izpis iz poslovnega registra oziroma redni izpis
iz sodnega registra za vlagatelja (AJPES, http://www.
ajpes.si), ki ni starejši od 30 dni od datuma oddaje vloge na ta javni razpis in iz katerega so razvidni osnovni
podatki, datum vpisa pri registrskem organu in pravnoorganizacijska oblika vlagatelja;
2. izpis iz poslovnega registra oziroma redni izpis
iz sodnega registra za vsakega v vlogi navedenega
partnerja prireditve (AJPES, http://www.ajpes.si), ki ni
starejši od 30 dni od datuma oddaje vloge na ta javni
razpis in iz katerega so razvidni osnovni podatki, datum
vpisa pri registrskem organu in pravnoorganizacijska
oblika posameznega partnerja prireditve;
3. 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.
X. Kriteriji in merila za ocenjevanje vlog:
1. tradicionalnost prireditve:
– ni tradicionalna (v letu 2018 se bo izvedla prvo ali
drugo leto): 0 točk
– postaja tradicionalna (v letu 2018 se bo izvedla
tretje, četrto ali peto leto): 5 točk
– je tradicionalna (v letu 2018 se bo izvedla šesto
ali več kot šesto leto): 10 točk
2. organizator in partner(ji) prireditve pokrivajo višji
delež vseh stroškov prireditve z lastnimi viri sredstev,
in sicer:
– do vključno 40,00 %: 5 točk
– nad 40,00 % do vključno 60,00 %: 10 točk
– nad 60,00 %: 15 točk
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3. v finančni konstrukciji prireditve pričakovan delež
sofinanciranja upravičenih stroškov prireditve iz proračuna Občine Tolmin znaša:
– nad 50,00 %: 5 točk
– nad 25,00 % do vključno 50,00 %: 10 točk
– do vključno 25,00 %: 15 točk
4. prireditev je finančno zahtevna:
– upravičeni stroški prireditve znašajo do vključno
2.000,00 EUR: 0 točk
– upravičeni stroški prireditve znašajo več kot
2.000,00 EUR do vključno 5.000,00 EUR: 3 točke
– upravičeni stroški prireditve znašajo več kot
5.000,00 EUR do vključno 15.000,00 EUR: 6 točk
– upravičeni stroški prireditve znašajo več kot
15.000,00 EUR do vključno 25.000,00 EUR: 10 točk
– upravičeni stroški prireditve znašajo več kot
25.000,00 EUR: 20 točk
5. trajanje prireditve:
– prireditev traja en dan: 0 točk
– prireditev traja dva dni: 6 točk
– prireditev traja več kot dva dni: 15 točk
6. v pripravo, izvedbo, koordinacijo in vodenje programa prireditve je vključeno večje število ustvarjalcev
in izvajalcev z območja Občine Tolmin:
– en ali dva lokalna ustvarjalca in/ali izvajalca:
0 točk
– tri do pet lokalnih ustvarjalcev in/ali izvajalcev:
5 točk
– več kot pet lokalnih ustvarjalcev in/ali izvajalcev:
10 točk
7. prireditev je organizacijsko zahtevna:
– v skladu s predpisi s področja javnih zbiranj je
potrebna prijava prireditve: 0 točk
– v skladu s predpisi s področja javnih zbiranj je za
prireditev potrebno pridobiti dovoljenje: 10 točk
8. prireditev privablja turiste izven glavne turistične
sezone:
– prireditev je izvedena v juliju in/ali avgustu: 3 točke
– prireditev je izvedena v juniju in/ali septembru:
5 točk
– prireditev je izvedena v ostalih mesecih (januar,
februar, marec, april, maj, oktober, november, december): 7 točk
9. namen prireditve (točke znotraj tega kriterija se
seštevajo):
– prireditev prispeva k promociji in trženju lokalno
tipičnih pridelkov, izdelkov in storitev: 5 točk
– prireditev povezuje in promovira kulturo, lokalno
kulturno dediščino in lokalne naravne vrednote: 5 točk
– prireditev je prijazna do okolja in dviga ekološko
ozaveščenost obiskovalcev in turistov: 5 točk
– prireditev povezuje in promovira aktivno preživljanje prostega časa, šport, rekreacijo in doživetja: 5 točk
10. prireditev obsega vsebinsko raznolik program
časovno in/ali prostorsko nepovezanih prireditvenih dogodkov:
– prireditev obsega en vsebinski, časovno in/ali prostorsko (ne)povezan dogodek: 0 točk
– prireditev obsega dva ali tri vsebinske, časovno
in/ali prostorsko (ne)povezane dogodke: 8 točk
– prireditev obsega več kot tri vsebinske, časovno
in prostorsko (ne)povezane dogodke: 15 točk
11. raven izvajanja prireditve:
– lokalna: 5 točk
– regijska: 10 točk
– državna ali širša: 20 točk
12. prireditev je tržno naravnana in promocijsko
podprta z različnimi oglaševalskimi in promocijskimi aktivnostmi:
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– prireditev ni promocijsko oglaševana: 0 točk
– prireditev je promocijsko oglaševana v elektronskih, tiskanih, radijskih in/ali televizijskih medijih: 4 točke
– prireditev je promocijsko oglaševana v elektronskih, tiskanih, radijskih in/ali televizijskih medijih in s promocijskim materialom (zloženke, letaki …), izdelanim za
oglaševanje prireditve: 10 točk
13. prireditev spodbuja povezovanje in sodelovanje
večjega števila partnerjev:
– en partner: 0 točk
– dva ali trije partnerji: 3 točke
– štirje ali več partnerjev: 7 točk
14. število obiskovalcev prireditve:
– do 100 obiskovalcev: 0 točk
– 101 do 500 obiskovalcev: 4 točke
– 501 do 3000 obiskovalcev: 7 točk
– nad 3000 obiskovalcev: 10 točk
Vloge bodo ocenjene na podlagi zgoraj naštetih
meril. Maksimalno skupno število točk, ki jih lahko vloga
doseže, znaša 184 točk. Minimalno število točk, ki jih
mora vloga doseči, da lahko upraviči dodelitev pomoči
za turistične prireditve, je 50 točk.
XI. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Javni razpis je odprt od dneva objave v Uradnem
listu Republike Slovenije do vključno torka, 10. aprila
2018, do 12. ure.
Vlagatelj odda vlogo, ki vsebuje izpolnjene, podpisane in žigosane vse sestavne dele prijavnega obrazca za namen, na katerega se vlagatelj prijavlja. Vlogi
obvezno priloži priloge, ki so navedene na prijavnem
obrazcu.
Vloge morajo biti poslane s priporočeno pošto ali
oddane osebno v zaprti ovojnici, opremljeni z naslovom
pošiljatelja in označeni z ustrezno oznako namena:
»Ne odpiraj, javni razpis – Prireditve 2018: Turistična prireditev lokalnega pomena«,
»Ne odpiraj, javni razpis – Prireditve 2018: Turistična prireditev širšega pomena«,
na naslov: Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220
Tolmin.
Ne glede na način vložitve morajo vloge prispeti
na Občino Tolmin najkasneje v torek, 10. aprila 2018,
do 12. ure.
Vlagatelj lahko na ta javni razpis predloži največ
dve vlogi, pri čemer mora biti vsaka vloga oddana v svoji
ustrezno opremljeni ovojnici.
XII. Obravnavanje vloge
Prispele vloge bo po izteku prijavnega roka obravnavala Komisija za turistične prireditve (v nadaljnjem
besedilu: komisija), ki jo imenuje župan Občine Tolmin.
Odpiranje vlog bo izvedeno v roku osem dni od dneva
zaključka razpisnega roka za vložitev vlog. 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 prijavljene prireditve in drugih podatkov ter dejstev in v ta namen zahteva dodatna dokazila in pojasnila. Komisija resničnost podatkov iz vloge lahko vzorčno
preveri tudi na terenu.
Prepozno prejete vloge in vloge v nepravilno opremljenih ovojnicah pristojni organ občinske uprave zavrže
s sklepom. Zavržene bodo tudi vloge, predložene s strani neupravičenega vlagatelja, in vloge, ki bodo predložene kot tretja ali nadaljnje vloge istega vlagatelja.
Odpirajo se le pravočasno in v pravilno opremljenih
ovojnicah prejete vloge, in sicer v vrstnem redu, kot so
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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
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. Zavrnjene
bodo tudi vloge, ki ne bodo dosegle minimalnega števila točk, potrebnih za dodelitev pomoči za turistične
prireditve.
Vse pravno formalno ustrezne vloge komisija oceni na podlagi meril, določenih s tem javnim razpisom.
Ocenjevanje vlog bo temeljilo na podlagi predložene
dokumentacije: prijavnega obrazca in ustreznih dokazil ter 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 za turistične prireditve.
V primeru, da z javnim razpisom zagotovljena sredstva za posamezen namen po predlogu komisije niso
razdeljena v celoti, se nerazdeljena sredstva na predlog
komisije lahko prerazporedijo na drug namen, določen
s tem javnim razpisom. O prerazporeditvi sredstev odloči župan s sklepom.
Znesek pomoči za turistične prireditve, 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 za turistične prireditve. 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 za turistične prireditve in skladno z določbami
pravilnika in tega javnega razpisa bosta Občina Tolmin
in upravičenec sklenila pogodbo o sofinanciranju prireditve, s katero bodo urejene medsebojne pravice in
obveznosti.
Na podlagi podatkov iz vloge, predložene na ta
javni razpis, in pogodbe o sofinanciranju prireditve sta
upravičenec in partner prireditve dolžna skleniti pogodbo o partnerstvu, s katero uredita medsebojne pravice
in obveznosti.
Upravičencu se dodeljena pomoč za turistične prireditve iz proračuna Občine Tolmin izplača na podlagi
zahtevka, kateremu mora upravičenec priložiti vsebinsko in finančno poročilo o izvedbi prireditve, vključno
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z dokazili o nastalih stroških prireditve in drugimi dokazili o izvedbi prireditve (v nadaljnjem besedilu: poročilo
o prireditvi). Poročilo o prireditvi upravičenec predloži na
obrazcu iz razpisne dokumentacije.
XIII. Nadzor in sankcije
Nadzor nad namensko porabo dodeljenih pomoči
za turistične prireditve opravljata pristojni organ občinske uprave in komisija.
Upravičenec do pomoči za turistične prireditve, 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, ali
3. je za isti namen pridobil sredstva iz drugih virov
proračuna Občine Tolmin, ali
4. so mu bila za iste upravičene stroške prireditve
dodeljena sredstva iz drugih javnih virov financiranja, ali
5. je kršil druga določila pogodbe o sofinanciranju
prireditve,
je dolžan vrniti dodeljeno pomoč za turistične prireditve
v celoti, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki se
obračunajo od dneva nakazila do dneva vračila sredstev. V tem primeru upravičenec izgubi tudi pravico do
pridobitve pomoči za turistične prireditve za leto 2019.
XIV. 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 pri Janji Bičič, na tel. 05/381-95-30, in Kristini Kos
Čujec, na tel. 05/381-95-19, ob ponedeljkih, sredah in
petkih od 8. do 12. ure, ali na elektronskih naslovih janja.bicic@tolmin.si in kristina.kos-cujec@tolmin.si.
Občina Tolmin
Št. 331-1/2018

Ob-1771/18

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju malih čistilnih
naprav na območju Mestne občine Celje (Uradni list RS,
št. 14/18) ter Odloka o proračunu Mestne občine Celje
za leto 2018 (Uradni list RS, št. 74/17) Mestna občina
Celje objavlja
javni razpis
za sofinanciranje malih komunalnih
čistilnih naprav na območju Mestne občine Celje
v letu 2018
I. Namen javnega razpisa: sredstva po tem razpisu
se dodeljujejo z namenom spodbujanja varstva okolja
z zmanjševanjem onesnaženja s komunalnimi odpadnimi vodami, pospeševanja izgradenj malih komunalnih
čistilnih naprav (v nadaljevanju: MKČN) s kapaciteto
do 50 populacijskih ekvivalentov (v nadaljevanju: PE)
v aglomeracijah, znotraj katerih se ne predvideva izgradnja javne kanalizacije na območju Mestne občine
Celje ter urejanja odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.
II. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za nakup in MKČN
za komunalne odpadne vode do 50 PE.
III. Višina razpisanih sredstev: sredstva so zagotovljena v proračunu Mestne občine Celje za leto 2018
v višini 10.000,00 EUR, proračunska postavka: 411998
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(drugi transferji-male komunalne čistilne naprave). Predvideno je sofinanciranje do 50 % upravičenih stroškov,
a ne več kot 3.000,00 EUR za posamezno MKČN. Davek na dodano vrednost ni predmet sofinanciranja.
IV. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu
Do sredstev po tem razpisu so upravičeni investitorji – fizične osebe, ki so lastniki objektov na območju
Mestne občine Celje, kjer z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v Mestni
občini Celje ni predvidena izgradnja kanalizacijskega
omrežja.
V primeru izgradnje skupne MKČN za več stanovanjskih objektov, je nosilec investicije – vlagatelj tisti,
ki ima v lasti zemljišče, na katerem bo čistilna naprava
zgrajena.
Za dodelitev sredstev po tem razpisu morajo biti
izpolnjeni naslednji pogoji in tehnične zahteve:
– MKČN mora biti na delu območja Mestne občine
Celje, kjer z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode Republike Slovenije za
območje Mestne občine Celje ni predvidena izgradnja
kanalizacijskega omrežja;
– MKČN je lahko postavljena tudi na območju predvidenih aglomeracij, ki so določene z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne vode v Mestni
občini Celje, vendar mora biti na podlagi soglasja javnega podjetja Vodovod - kanalizacija d.o.o. razvidno, da
objekt na kanalizacijo ne bo priklopljen;
– vlagatelj mora biti lastnik zemljišča, oziroma mora
imeti pridobljeno pravico graditi;
– objekt, zgrajen po letu 1967 ima veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjske stavbe;
– za objekt, zgrajen pred letom 1967 je potrebno priložiti potrdilo, da ima objekt uporabno dovoljenje
po predpisih o graditvi objektov;
– lokacija postavitve MKČN mora omogočati dostop
in neovirano praznjenje;
– MKČN mora biti vgrajena in delujoča;
– ob zagonu MKČN mora biti ukinjena obstoječa
greznica v skladu s pogoji javnega komunalnega podjetja Vodovod - kanalizacija d.o.o.;
– upravičenci, ki bodo za več objektov postavili
skupno MKČN, morajo k vlogi priložiti podpisan medsebojni dogovor vseh uporabnikov MKČN, ki ni časovno
omejen in določeno osebo, ki bo zadolžena za upravljanje MKČN, ter sklenjeno služnostno pogodbo med
lastnikom zemljišča in investitorjem;
– lastnik lahko vgradi MKČN z zmogljivostjo do
50 PE, ki je gradbeni proizvod z Izjavo o skladnosti in je
izdana v skladu s predpisom, ki ureja potrjevanje skladnosti in označevanje gradbenih proizvodov ali rastlinsko čistilno napravo;
– lastnik MKČN je dolžan pri izvedbi in obratovanju
te naprave upoštevati določbe veljavnih predpisov, ki
urejajo delovanje malih komunalnih čistilnih naprav.
Upravičenci lahko pridobijo sredstva za isto naložbo
le enkrat. Če je upravičenec že prejel javna sredstva za
isto naložbo, do sredstev po tem razpisu ni upravičen.
MKČN mora zadostiti naslednjim tehničnim zahtevam:
V primeru, da je MKČN gradbeni proizvod:
– mora biti izdelana v skladu z enim od standardov
SIST EN 12566-1 do SIST EN 12566-5 iz Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz MKČN;
– mora imeti pozitivno opravljene prve meritve in
izdelano pozitivno Poročilo o prvih meritvah za MKČN
z zmogljivostjo manjšo od 50 PE, ki jo izdela izvajalec
javne službe v občini. Iz poročila mora biti razvidno, da
je obratovanje MKČN v skladu z določbami predpisov,
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ki urejajo emisije snovi pri odvajanju odpadne vode iz
MKČN. Poročilo o prvih meritvah za MKČN je upravičenec dolžan dostaviti v roku 3–9 mesecev po vgradnji
MKČN;
– mora imeti izjavo o skladnosti izdelka, da ustreza
standardom iz prejšnje alineje in je izdelana v skladu
s predpisom, ki ureja potrjevanje skladnosti in označevanja gradbenih proizvodov.
V primeru, da MKČN ni gradbeni proizvod (npr. rastlinske čistilne naprave):
– če MKČN ni skladna s standardi iz Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz MKČN in nima
izjave o skladnosti, mora imeti pozitivno opravljene prve
meritve in izdelano Poročilo o prvih meritvah za MKČN
z zmogljivostjo manjšo od 50 PE, ki jo izdela izvajalec javne službe v občini. Poročilo o prvih meritvah je
upravičenec dolžan dostaviti v roku 3–9 mesecev po
vgradnji MKČN.
Na spletni strani Zbornice komunalnega gospodarstva (www.gzs.si) je objavljen informativni seznam
nekaterih MKČN, ki izpolnjujejo kriterije.
V. Rok oddaje vlog in način prijave
Vloga mora prispeti ne glede na način pošiljanja
v glavno pisarno Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, najkasneje do četrtka, 13. 9. 2018, do
14. ure. Vloge morajo biti predložene v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – Razpis male čistilne naprave 2018«.
Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na
obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije
oziroma vsebinsko identičnih obrazcih in mora biti izpolnjena v slovenskem jeziku.
Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Le
tako izdelana prijava se bo obravnavana kot popolna.
Na sprednjo stran pisemske ovojnice je potrebno
prilepiti pravilno izpolnjen in označen obrazec št. 0 iz
razpisne dokumentacije.
VI. Poraba sredstev
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v skladu
s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena, ali
so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov ali
je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, bo občina
na predlog pristojnega občinskega upravnega organa
zahtevala vračilo dodeljenih sredstev s pripadajočimi
zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva
nakazila dalje.
VII. Reševanje vlog in izid razpisa
Odpiranje pravočasno prispelih in pravilno označenih vlog bo obravnavala strokovna komisija, ki jo
imenuje župan. Strokovna komisija bo vloge odpirala po
zaporedju prejema do konca razpisa enkrat mesečno.
Odpiranje vlog ne bo javno. Odpirajo se samo
v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene pisemske ovojnice. Nepravilno označene vloge ne bodo
obravnavane in bodo vrnjene pošiljatelju.
Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj obveščen
s pozivom na dopolnitev. Vloge, ki bodo pravočasno
dopolnjene, se štejejo za prispele z datumom prispetja
dopolnitve. S tem datumom bodo tudi uvrščene v vrstni
red prispelih vlog. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj ne bo
dopolnil v določenem roku, bo komisija zavrgla. Vloge,
ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne zavrnejo. Vloge, ki ne bodo prispele v predpisanem roku,
se zaprte vrnejo vlagateljem in ne bodo obravnavane.
Sredstva po tem razpisu se dodeljujejo po vrstnem
redu prispetja popolnih vlog do porabe sredstev, vendar
najkasneje do 13. 9. 2018.
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Prednost pri dodeljevanju sredstev imajo upravičenci že obstoječih MKČN. V kolikor sredstva do zaključka
javnega razpisa ne bodo v celoti porabljena, se le-ta razdelijo med upravičence novogradenj MKČN v enakem
deležu glede na višino investicije.
Vloge, prispele po datumu, ko bodo sredstva za
sofinanciranje že porabljena, se zaprte vrnejo vlagatelju.
O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni
z odločbo v roku 15 dni od obravnave vlog na komisiji.
Po izdani odločbi ter predloženih dokazilih o končani
izvedbi (računi, potrdila o plačilu računov, Obrazec št. 3
in Obrazec št. 4) bo z vsakim upravičencem sklenjena
pogodba o dodelitvi sredstev in ostalih medsebojnih
obveznostih in pravicah. Nakazilo sredstev se izvrši na
transakcijski račun upravičenca v roku 30 dni od podpisa
pogodbe. Dokazila se bodo obravnavala enkrat mesečno do 10. v mesecu.
Dokazila o dokončani investiciji (računi in dokazila
o plačilu računov) se morajo predložiti najkasneje do
15. 11. 2018, poročilo o opravljenih prvih meritvah pa
v roku 3–9 mesecev po vgradnji MKČN.
Mestna občina Celje lahko javni razpis po svoji prosti presoji brez kakršnih koli posledic razveljavi ali dodeli
le določen del razpoložljivih sredstev.
VIII. Dodatne informacije: brezplačno razpisno
dokumentacijo lahko zainteresirani pridobijo na spletni strani Mestne občine Celje, https://moc.celje.si/javna-narocila. Vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo
lahko zainteresirani vlagatelji zastavijo izključno po elektronski pošti na naslov: mestna.obcina.celje@celje.si do
vključno 5. 9. 2018 do 15. ure. Mestna občina Celje bo
odgovore objavila na svoji spletni strani poleg razpisne
dokumentacije najkasneje do 10. 9. 2018 do 15. ure.
Mestna občina Celje
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Razpisi delovnih mest
Ob-1731/18
Svet zavoda Osnovne šole Kajetana Koviča Radenci, Radgonska cesta 10, 9252 Radenci, na podlagi
sprejetega sklepa na 14. redni seji sveta zavoda dne
13. 3. 2018, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Osnovne šole Kajetana Koviča Radenci
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo
ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11,
40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP – 2D, 2/15 Odl. US:
U-I-269/12-24, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 –
ZVaj; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).
Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda.
Predvideni začetek dela bo dne 8. 8. 2018.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja
polni delovni čas.
Izbrani kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let.
Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu,
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo
o nekaznovanosti, ki ne sme biti starejše od 30 dni in potrdilo sodišča, da kandidat/ka ni v kazenskem postopku,
ki ne sme biti starejše od 30 dni) pošljite do 3. 4. 2018
na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Kajetana Koviča
Radenci, Radgonska cesta 10, 9252 Radenci, z oznako
»Prijava na razpis za ravnatelja – ne odpiraj«.
Kandidat/-ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi
kratek življenjepis.
Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju
prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole
Kajetana Koviča Radenci
Št. 100-12/2018/1

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, program
vodenja zavoda, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo sodišča, da ni v kazenskem postopku)
pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda
OŠ Koroška Bela Jesenice, Cesta talcev 2, 4270 Jesenice, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja«.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli
v zakonitem roku.
Sveta zavoda OŠ Koroška Bela Jesenice
Št. 01/3-42/02-18

Svet zavoda Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča
Ptuj na podlagi 34. člena Zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/91 s spremembami in dopolnitvami), 26. člena Statuta Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj
in sklepa Sveta zavoda z dne 12. 3. 2018, razpisuje
delovno mesto
direktorja bolnišnice (m/ž)
za štiriletno mandatno obdobje
Kandidati morajo poleg pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še posebne pogoje:
– univerzitetna izobrazba,
– najmanj pet let delovnih izkušenj z ustreznimi organizacijskimi in upravljalskimi znanji,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje slovenskega jezika.
Kandidati morajo v razpisnem postopku predložiti
program dela in razvoja zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za štiriletni mandat.
Prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev
in s priloženim programom naj kandidati predložijo
v 14 dneh po objavi razpisa v zaprti ovojnici na naslov: Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj, Potrčeva cesta 23, 2250 Ptuj, z oznako »Prijava na razpis za
direktorja«.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni po
objavi.
Svet zavoda Splošne bolnišnice
dr. Jožeta Potrča Ptuj

Ob-1732/18

Svet zavoda OŠ Koroška Bela Jesenice na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91 in 8/96), 58. člena ZOFVI, Zakona o uravnoteženju javnih financ in sklepa Sveta zavoda OŠ Koroška
Bela Jesenice z dne 8. 3. 2018, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/kandidatka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice 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, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 –
ZVaj; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).
Predviden začetek dela bo 1. 9. 2018.
Izbrani kandidat/kandidatka bo imenovan za dobo
5 let.

Ob-1741/18

Ob-1748/18
Svet zavoda Gimnazije Brežice, Trg izgnancev 14,
8250 Brežice, na podlagi 48. in 58. člena Zakona 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, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17
– ZVaj) in sklepa 11. seje Sveta šole z dne 23. 2. 2018,
razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08,
58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF,
57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-l-269/12-24, 47/15,
46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj).
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Kandidat/ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda.
Predvideni začetek dela bo 17. 11. 2018.
Delo na delovnem mestu ravnatelja/ice se opravlja
za polni delovni čas.
Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let. Za
čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja/ice.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem
strokovnem in 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:
Svet zavoda Gimnazije Brežice, Trg izgnancev 14, 8250
Brežice, z oznako “Prijava na razpis za ravnatelja/ravnateljico”.
Kandidat/ka mora k prijavi priložiti program vodenja
zavoda za mandatno obdobje in kratek življenjepis.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli
v zakonitem roku.
Svet zavoda Gimnazije Brežice
Su KS 47/2018-2

Ob-1749/18

Vrhovno sodišče Republike Slovenije na podlagi
prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški službi
razpisuje
4 prosta mesta okrožnih sodnikov
na Okrožnem sodišču v Ljubljani, in sicer
2 za civilno/družinsko področje
ter 2 za kazensko 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,
– 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 opi-
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som 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
Ob-1758/18
Svet zavoda Glasbene šole Gornja Radgona, Partizanska c. 25, 9250 Gornja Radgona, v skladu s sprejetim
sklepom na seji Sveta zavoda Glasbene šole Gornja Radgona z dne 5. 3. 2018, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo,
36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 –
ZPCP-2D, 47/15 – ZOFVI-J in 46/16 – ZOFVI-L).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda.
Predvideni začetek dela bo dne 1. 8. 2018.
Izbrani kandidat(ka) bo imenovan(a) za mandatno
dobo 5 let.
Kandidati naj vloge z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, programom vodenja zavoda za mandatno obdobje, življenjepis, potrdilo
o nekaznovanosti in potrdilo sodišča o tem da zoper njih
ne teče kazenski postopek) pošljejo v roku 8 dni po objavi
tega razpisa v zaprti ovojnici na naslov: Svet Glasbene
šole Gornja Radgona, Partizanska c. 25, 9250 Gornja
Radgona, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja(ico)«.
Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan roka
s priporočeno pošiljko oddana na pošto.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v zakonitem roku.
Svet zavoda Glasbene šole Gornja Radgona
Ob-1759/18
Svet zavoda Glasbene šole Slovenska Bistrica, Ozka
ulica 1, 2310 Slovenska Bistrica, na podlagi 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
in na podlagi sklepa s 24. redne seje Sveta zavoda Glasbene šole Slovenska Bistrica, ki je bila dne 21. 2. 2018,
razpisuje delovno mesto
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ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo
ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno
besedilo 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr.,
20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US:
U-1-269/12-24, 47/15; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI,
46/16 in 49/16 – popr.).
Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške, vodstvene,
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Delo na delovnem mestu ravnatelja/-ice se opravlja
polni delovni čas.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo
5 let. Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba
o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja/-ice.
Predviden začetek dela je 1. september 2018.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu oziroma
izjava kandidata/-ke, da bo ravnateljski izpit opravil/-la
v zakonsko predpisanem roku, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti, ki ne sme
biti starejše od 30 dni in potrdilo sodišča, da kandidat/-ka
ni v kazenskem postopku oziroma zoper njega ni vložena
pravnomočna obtožnica, ki ne sme biti starejše od 30 dni)
pošljite po pošti v 8 dneh po objavi razpisa na naslov Svet
zavoda Glasbene šole Slovenska Bistrica, Ozka ulica 1,
2310 Slovenska Bistrica, s pripisom »Prijava na razpis za
ravnatelja/ravnateljico – ne odpiraj«.
Kandidat/-ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje in kratek življenjepis.
Prepozno prispele in nepopolne vloge ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Kandidati/-ke bodo prejeli/-e pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda Glasbene šole Slovenska Bistrica
Su KS 48/2018-2

– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika,
če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki
Sloveniji,
– 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

Ob-1763/18

Vrhovno sodišče Republike Slovenije na podlagi
prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški službi
razpisuje
1 prosto mesto višjega sodnika
na Upravnem sodišču Republike Slovenije
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 višjem sodišču (višji sodnik), določene v 11. členu navedenega zakona in drugem odstavku 10. člena Zakona
o upravnem sporu.
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,

Su KS 49/2018-2

Ob-1764/18

Vrhovno sodišče Republike Slovenije na podlagi
prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški službi
razpisuje
1 prosto mesto višjega sodnika
na Upravnem sodišču Republike Slovenije,
zunanjem oddelku v Mariboru
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 višjem sodišču (višji sodnik), določene v 11. členu navedenega zakona in drugem odstavku 10. člena Zakona
o upravnem sporu.
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,
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– podatke o uspešnosti kandidata v času študija
prava,
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika,
če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki
Sloveniji,
– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti, 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
Ob-1770/18
Svet Gimnazije Antonio Sema Piran – Ginnasio
Antonio Sema Pirano, Med vrtovi 8, 6320 Portorož, na
podlagi 48. in 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr.,
65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D,
2/15 Odl. US: U-l-269/12-24 in 47/15; v nadaljevanju
ZOFVI) in sklepa 2. redne seje Sveta šole z dne 27. 2.
2018, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter določila Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske
narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 35/01).
Kandidat/ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo
5 let. Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba
o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja/-ice. Delo se
opravlja polni delovni čas. Predvideni začetek dela bo
1. 9. 2018.

Št.

19 / 23. 3. 2018 /

Stran

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: Svet Gimnazije Antonio Sema Piran – Consiglio
del Ginnasio Antonio Sema Pirano, Med vrtovi 8, 6320
Portorož, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja – ne
odpiraj«. Kandidat/ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje in kratek življenjepis
(CV Europass). Kandidati/ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli po pridobitvi mnenja ministra.
Svet Gimnazije Antonio Sema Piran –
Ginnasio Antonio Sema Pirano
Ob-1776/18
Na podlagi prvega odstavka 101. člena Zakona
o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo, 33/07, 45/08 in 91/13), Notarska zbornica
Slovenije na predlog notarke Marije Murnik iz Kranja
razpisuje
eno prosto mesto notarskega pomočnika
pri notarki Mariji Murnik iz Kranja
Za notarskega pomočnika je lahko imenovan univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje pogoje iz
1., 2., 3., 4. in 7. točke prvega odstavka 8. člena Zakona
o notariatu. Pisne prijave na razpisano mesto notarskega pomočnika, z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, sprejema Notarska zbornica
Slovenije, Ljubljana, Tavčarjeva ul. 2, 15 dni po objavi.
Notarska zbornica Slovenije
Št. 701-35/2018

Ob-1778/18

Ministrstvo za pravosodje razpisuje na podlagi prvega odstavka 29. člena Zakona o državnem tožilstvu
(Uradni list RS, št. 58/11 – ZDT-1, 21/12 – ZDU-1F,
47/12 – ZDT-1A, 15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G,
48/13 – ZSKZDČEU-1, 19/15 – ZDT-1B in 23/17 –
ZSSve; ZDT-1)
3 prosta mesta okrožnih državnih tožilcev
na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev v sodniško funkcijo, določene
v 8. členu Zakona o sodniški službi (Uradni list RS,
št. 94/07, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 69/13, 7/15 in
23/17; ZSS) in posebne pogoje za imenovanje na mesto okrožnega državnega tožilca, določene v 25. členu
ZDT-1.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča,
– kontaktno telefonsko številko, lahko tudi elektronski naslov kandidata.
Prijavi kandidata je potrebno priložiti:
– življenjepis v obliki Europass z opisom strokovne
dejavnosti po pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili,
– dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za
imenovanje na razpisano državnotožilsko mesto, ki jih
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kandidat izkaže z izpisom obdobij zavarovanj Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje in
– izjavo kandidata, da Ministrstvu za pravosodje
dovoljuje pridobitev podatkov iz kazenske evidence, ki
jo vodi ministrstvo in podatkov iz uradnih evidenc, da
kandidat ni v kazenskem postopku.
Kandidat, ki še ni bil imenovan za državnega tožilca, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti, ki na
dan objave razpisa ni starejše od šestih mesecev,
– podatke o uspešnosti kandidata v času študija
prava,
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika,
če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki
Sloveniji,
– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti in pisno
izjavo kandidata, da ni v kazenskem postopku.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega
odstavka 8. člena ZSS ter podatke iz 30. člena ZDT-1
pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za pravosodje,
Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi razpisa.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-1792/18
Na podlagi Sklepa št. 1 z dne 21. 3. 2018, Svet
zavoda Srednje ekonomsko-poslovne šole Koper, Martinčev trg 3, Koper, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati pogoje v skladu z Za-

konom 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, 47/15, 46/16,
49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj).
Kandidat/ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo
5 let. Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba
o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja/-ice.
Delo na delovnem mestu ravnatelja/-ice se opravlja
polni delovni čas.
Predvideni začetek dela bo 1. 9. 2018.
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/-ka
ni v kazenskem postopku, ki ne smeta biti starejši
od 30 dni) pošljite s priporočeno pošiljko v 8 dneh
po objavi razpisa na naslov: Svet Srednje ekonomsko-poslovne šole Koper, Martinčev trg 3, 6000 Koper, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja – ne
odpiraj«.
K prijavi priložite kratek življenjepis (CV Europass)
z opisom dosedanjih delovnih izkušenj in program vodenja zavoda za mandatno obdobje.
Nepopolnih prijav Svet zavoda ne bo obravnaval.
Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju
prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Srednje ekonomsko-poslovne šole
Koper
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Druge objave
Št. 35211-01/2018

Ob-1760/18

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

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

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

– Ponudnik in osebe, ki bodo z njim uporabljale
stanovanje, morajo imeti poravnane vse obveznosti do
Občine Sveta Ana.
Prednost pri dodelitvi bodo imeli mladi in mlade družine. Za mlado družino se šteje starost staršev do 35 let
v koledarskem letu razpisa in en otrok oziroma starost
prosilca do 30 let, če je samski.
Potrdila in dokazila, ki jih morajo ponudniki priložiti
ponudbi:
– Izpolnjen obrazec ponudbe
– Parafirano najemno pogodbo
– Podatke o najemniku in osebah, ki bodo z njim
uporabljale stanovanje
– Potrdilo o plačilu varščine
– Dokazilo o plačilni sposobnosti – potrdilo o zaposlitvi in potrdilo o izplačanih neto plačah za obdobje zadnjih treh mesecev pred oddajo vloge oziroma dokazila
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o drugih dohodkih v zadnjih treh mesecih pred objavo
razpisa za ponudnika in bodoče uporabnike
– Izjavo o premoženjskem stanju ponudnika in bodočih uporabnikov
Rok za oddajo ponudb
Ponudniki so dolžni predložiti ponudbe z vso zahtevano dokumentacijo in potrdilom o plačani varščini za
resnost ponudbe v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj
– Ponudba za tržni najem stanovanja Krivi vrh 4a« na
naslov Občina Sveta Ana, Sv. Ana 17, 2233 Sv. Ana,
najpozneje do 24. 4. 2018. Na hrbtni strani kuverte je
potrebno označiti naslov ponudnika.
Ponudbe lahko ponudniki oddajo po pošti ali osebno v tajništvu občine vsak delovni dan od 8. do 15. ure,
v sredo do 17. ure in v petek do 13. ure.
Če je ponudba poslana priporočeno po pošti, dan
oddaje na pošto velja za dan prejema ponudbe s strani
občine, če je ponudba poslana z navadno pošto, se za
dan oddaje šteje datum, ko občina pošto prejme.
Ponudbe, ki bodo prispele po poteku roka za oddajo
ponudb, ne bodo upoštevane in bodo neodprte vrnjene
ponudniku.
Veljavnost ponudbe: ponudba mora biti veljavna
najmanj 60 dni
Odpiranje ponudb in izbira ponudnika
Odpiranje ponudb, prispelih v roku za oddajo ponudb, bo 25. 4. 2018 ob 13. uri, v prostorih občine in
bo javno.
Nepopolne vloge bodo s sklepom zavržene.
Strokovna služba občine bo na podlagi proučitve
utemeljenosti pravočasnih in popolnih vlog na predlog
komisije, imenovane s strani župana, izbrala najugodnejšega ponudnika, ki bo izpolnjeval vse razpisane
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pogoje in bo ponudil najvišjo mesečno najemnino. Ponujena najemnina ne sme biti nižja o izklicne najemnine.
V primeru, da bo enakovrednih najugodnejših ponudnikov več, bo pri oddaji stanovanja poleg splošnih
pogojev upoštevano še materialno stanje ponudnika in
bodočih uporabnikov, pri čemer imajo prednost ponudniki, pri katerih predstavlja višina tržne najemnine manjši
delež v družinskem dohodku.
Odločitev o oddaji tržnega stanovanja v najem
sprejme direktor občinske uprave, ki izda sklep o izbiri
najugodnejšega ponudnika oziroma dodelitvi tržnega
stanovanja v najem in o tem obvesti ponudnike.
Zoper odločitev je v roku osmih dni od vročitve sklepa dopustna pritožba pri županu, katerega odločitev je
dokončna. Na podlagi dokončnega sklepa o dodelitvi
tržnega stanovanja v najem sklene župan z izbranim
ponudnikom najemno pogodbo.
Če izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe iz razlogov, ki so na njegovi strani, občina zadrži vplačano
varščino.
Občina lahko postopek ustavi kadarkoli do sklenitve najemne pogodbe, pri čemer se ponudnikom ne
povrnejo stroški, ki so jih imeli z oddajo ponudbe, razen
vplačane varščine.
Izbrani ponudnik sklene najemno pogodbo v roku
15 dni po opravljeni izbiri.
Podrobnejše informacije
Zainteresirani najemniki lahko prejmejo podrobnejše informacije v zvezi s sklenitvijo najemnih pogodb na
tel. 02/729-58-80.
Ogled stanovanj bo možen po predhodnem dogovoru.
Občina Sveta Ana
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Št. 2153-36/2006/22(1324-03)

Ob-1727/18

V register političnih strank se pri politični stranki
LMB – Lista za Maribor, s skrajšanim imenom Lista
za Maribor, s kratico imena LMB in s sedežem v Mariboru, Miklošičeva ulica 6, ter z matično številko:
5982227000, vpiše sprememba statuta, sprememba
imena v: Lista novinarja Bojana Požarja, sprememba
kratice imena v: LNBP, sprememba znaka in sprememba zastopnika ter izbriše skrajšano ime Lista za Maribor. Znak stranke sestavljata z obližem povezan simbol
srca v odtenkih rdeče barve in napis LISTA NOVINARJA
BOJANA POŽARJA v črni barvi.
Kot novi zastopnik stranke se vpiše Bojan Požar,
roj. 11. 4. 1957, državljan Republike Slovenije, s stalnim
prebivališčem: Hacquetova ulica 1a, Ljubljana.
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Evidence sindikatov
Št. 101-1/2018-2

Ob-1290/18

Statut Sindikata igralniških delavcev Slovenije,
enota Lipica, skrajšana firma SIDS – enota Lipica,
s sedežem v Sežani, Partizanska cesta 15, 6210 Sežana, ki se hrani na Upravni enoti Sežana, na podlagi
odločbe št. 024-1/96-3, z dne 7. 2. 1996 in je vpisan
v evidenco statutov sindikatov pod zap. št. 5, z dne 7. 2.
1996, se izbriše iz evidence statutov sindikatov.
Št. 101-5/2017-5

Ob-1461/18

Pravila o organiziranju in delovanju sindikalne podružnice SKEI UNITUR – Zreče v ZSSS, sprejeta na
ustanovnem sestanku sindikata: Sindikat kovinske in
elektroindustrije Slovenije Sindikalna podružnica
SKEI UNITUR, s sedežem Cesta na Roglo 15, 3214
Zreče, dne 29. 11. 2017, se z dnem izdaje odločbe,
hranijo pri Upravni enoti Slovenske Konjice.
Pravila so vpisana v evidenco statutov sindikatov
pri Upravni enoti Slovenske Konjice pod zaporedno številko 68, z dnem 12. 12. 2017.
Št. 101-30/2017-3

Ob-1486/18

Pri Upravni enoti Ljubljana, Izpostava Šiška, se
z dnem 10. 5. 2017 v evidenci statutov sindikatov, pod
zaporedno številko 171, spremeni predsednik sindikata Donit Tesnit d.d. Medvode, Cesta komandanta
Staneta 38, 1215 Medvode, in sicer je novi predsednik
sindikata Dalibor Antonič.
Št. 101-47/2017-3

Ob-1490/18

Pri Upravni enoti Ljubljana, Izpostava Šiška, se
z dnem 7. 11. 2017 v evidenci statutov sindikatov, pod
zaporedno številko 206, spremeni predsednik Sindikata
enotnost zaposlenih v LPP, Celovška c. 160, 1000
Ljubljana, in sicer je novi predsednik Mirko Savanović.
Št. 101-3/2018/3

Ob-1539/18

Pravila sindikata podjetja AS Domžale, d.o.o.,
s sedežem Ljubljanska cesta 1, 1230 Domžale, ki
so v hrambi pri Upravni enoti Domžale, na podlagi odločbe številka 02800-26/93-1 z dne 18. 5. 1993, in so
vpisana v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno
številko 27, se z dnem 21. 2. 2018 izbrišejo iz evidence
statutov sindikatov.
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Objave po Zakonu o medijih
Ob-1757/18
Ime medija: Radio Sraka.
Izdajatelj: Glasbena produkcija in založništvo Sraka
international d.o.o., Valantičevo 17, 8000 Novo mesto,
100 %.
Lastnik: Glasbena produkcija in založništvo Sraka
international d.o.o., Valantičevo 17, 8000 Novo mesto,
100 %.
Direktorica: Božica Vovk.
Odgovorna urednica: Božica Vovk.
Viri financiranja: lastni prihodki iz poslovanja.
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Zavarovanja terjatev
Ob-1756/18
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jerneja Jeromna iz Ljubljane, opr.
št. SV 70/18 z dne 14. 3. 2018, je bila v korist upnika
CLIPPLUS d.o.o. zaradi zavarovanja denarne terjatve
v višini 137.496,56 EUR s pripadki, z rokom zapadlosti 18. 4. 2022, zastavljena zemljiškoknjižno nevpisana nepremičnina – stanovanje v pritličju stanovanjske
hiše v Ljubljani, Kolodvorska 6, z ID znakom 1737-339,
v izmeri 64,84 m2, s pripadajočim deležem na skupnih
delih stavbe in na zemljišču in pravice v zvezi s podstrešnim prostorom. Deli stavbe, ki so predmet zavarovanja,
imajo naslednje ID znake: 1737-339-71, 1737-339-83
in 1737-339-84 ter ležijo na parcelah ID znak: parcela
1737 2314, ID znak: parcela 1737 2315, ID znak: parcela 1737 2316, ID znak: parcela 1737 2317, ID znak: parcela 1737 2318 in ID znak: parcela 1737 2319. Zgoraj
navedena nepremičnina je last Silvane Gajić Kocjančič.
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Objave sodišč

Oklici o začasnih zastopnikih
in skrbnikih
P 1763/2017

Os-3732/17

Okrožno sodišče v Ljubljani je po višji pravosodni
svetovalki Steli Pečnik, v pravdni zadevi tožeče stranke
Monike Kumar, Kunaverjeva 1, Ljubljana, zoper toženo
stranko Rakesha Kumar, neznanega naslova, zaradi
razveze zakonske zveze, zaupanja mld. otrok v varstvo
in vzgojo, določitve preživnine in stikov, o postavitvi začasnega zastopnika, dne 19. decembra 2017 sklenilo:
Za začasnega zastopnika tožene stranke se imenuje
odvetnik Darko Avsenik, Slomškova ulica 17, Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 12. 2017
VL 46052/2017

Os-1496/18

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika
T - 2 d.o.o., Verovškova 64A, Ljubljana, ki ga zastopa
zak. zast. Jure Valjavec, proti dolžniku Goranu Kojić,
Hubadova ulica 8, Ljubljana – dostava, ki ga zastopa
zač. zastop. odv. Branko Erčulj, Tržaška c. 40, Ljubljana
– dostava, zaradi izterjave 909,55 EUR, sklenilo:
Dolžniku Goranu Kojić, Hubadova ulica 8, Ljubljana – dostava, 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. Branko
Erčulj, Tržaška cesta 40, 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 20. 2. 2018
VL 39884/2017

Os-1665/18

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, ki ga zastopa
zak. zast. Benjamin Pačnik, po odv. odvetnik Alen Naglič,
Mestni trg 10A, Slovenske Konjice, proti dolžniku Leonu
Škrjanec, Regentova ulica 4, Maribor, ki ga zastopa zak.
zast. začas. zast. Primož Čeh, Ulica Kneza Koclja 35,
Maribor – dostava, zaradi izterjave 96,72 EUR, sklenilo:
Dolžniku Leonu Škrjanec, Regentova ulica 4, Maribor, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Primoža Čeha,
Ulica Kneza Koclja 35, Maribor.
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 1. 3. 2018
VL 2299/2018

Os-1669/18

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki
jo zastopa Simona Dolinar, Miklošičeva 19, Ljubljana,
proti dolžnici Zorki Zver, Celovška cesta 150, Ljubljana,
zaradi izterjave 11.821,81 EUR, sklenilo:
Dolžnici Zorki Zver, Celovška cesta 150, Ljubljana,
se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna
zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odv. Marina Ferfolja Howland, Slomškova ulica 17, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse
dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 2. 2018
VL 126684/2017

Os-1702/18

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Uga
Biagini, Via Moncolano 12/02, Trieste, ki ga zastopa
odv. Odvetniška družba Zobarič d.o.o., o.p., Ferrarska
ulica 12, Koper – Capodistria, proti dolžniku Luki Založnik, Ulica Radishanski Pat levo 51, Skopje, ki ga zastopa zač. zast. Ferlin Samsa Danica – odvetnica, Mirje 2,
Ljubljana, zaradi izterjave 130.000,00 EUR, sklenilo:
Dolžniku Luki Založnik, Ulica Radishanski Pat
levo 51, Skopje, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju –
ZIZ postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi Ferlin Samsa
Danica – odvetnica, Mirje 2, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse
dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 3. 2018
VL 71610/2017

Os-1716/18

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki
jo zastopa Simona Dolinar, Verovškova 60B, Ljubljana,
proti dolžniku Tomažu Kastelic, Stična 116, Ivančna Gorica, ki ga zastopa zak. zast. mag. Barbara Mejač – odvetnica, Kolodvorska cesta 2, Grosuplje, zaradi izterjave
1.898,12 EUR, sklenilo:
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Dolžniku Tomažu Kastelic, Stična 116, Ivančna Gorica, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odv. mag. Barbara Mejač, Kolodvorska cesta 2, Grosuplje.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse
dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 3. 2018
I P 574/2016

Os-3206/17

Okrajno sodišče v Mariboru je po okrožni sodnici-svétnici Mariji Stojko Tratnjek, v pravdni zadevi tožeče stranke Agencije GRAD-Potovanje Pirc Andrej,
s.p., Grajska ul. 5, Maribor, ki ga zastopa odvetnik Sašo
Petek iz Maribora, zoper toženo stranko Majo Atias (prej
Nikolić), Riječka 9, 11000 Beograd, R Srbija, zaradi plačila 11.899,02 EUR s pp, po določbi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP,
dne 4. 10. 2017 sklenilo:
Toženi stranki se v predmetni zadevi postavi začasna zastopnica – odvetnica Tinka Berk, Ulica škofa
Maksimilijana Držečnika 6, 2000 Maribor.
Začasna zastopnica ima v postopku, za katerega
je postavljena, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika.
Začasna zastopnica zastopa toženo stranko v tem
postopku vse do takrat, dokler tožena stranka ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 4. 10. 2017

Oklici dedičem in neznanim upnikom
D 196/2017

Os-1626/18

Sodišče nima podatkov o dedičih po pok. Dokl Andreju, roj. 22. 11. 1935, nazadnje stanujoč Rodmošci 7,
ki je umrl 17. 10. 2017, zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) poziva vse, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine, da se priglasijo Okrajnemu sodišču v Gornji Radgoni v enem letu od objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Gornji Radgoni
dne 27. 2. 2018
D 174/2017

Os-1304/18

Pri Okrajnem sodišču v Grosupljem je v teku zapuščinski postopek po pokojnem Sandiju Vidovič, rojen 9. 5. 1976, umrl 19. 6. 2017, nazadnje stanujočem
Adamičeva cesta 51, Grosuplje, državljanu Republike
Slovenije.
Tekom zapuščinskega postopka se je ugotovilo, da
po zapustniku ni dedičev prvega in drugega dednega
reda, sodišču pa ni uspelo ugotoviti, ali obstajajo po

zapustniku kakšni dediči t. i. tretjega dednega reda (torej zap. babice in dedki ter njihovi potomci), ki bi prišli
v poštev za dedovanje po njem. Glede na ugotovljeno
sodišče s tem oklicem poziva vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo sodišču v enem
letu od objave oklica v Uradnem listu RS, na spletni
strani tukajšnjega sodišča in na sodni deski tukajšnjega
sodišča ter uveljavljajo svojo pravico do dediščine. Po
preteku oklicnega roka bo sodišče zadevo zaključilo
v skladu z Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 30. 1. 2018
D 260/2017

Os-1305/18

Pri Okrajnem sodišču v Grosupljem je v teku zapuščinski postopek po pokojni Magovac Amaliji, rojena
19. 4. 1930, umrla 13. 7. 2017, nazadnje stanujoča
Krka 13, Krka, državljanki Republike Slovenije.
Tekom zapuščinskega postopka so se vsi dediči t. i.
prvega dednega reda dediščini po zapustnici odpovedali, sodišču pa ni uspelo ugotoviti, ali obstajajo po zapustnici kakšni dediči t. i. drugega in tretjega dednega reda
(torej zap. bratje, sestre, tete in strici oziroma bratranci
in sestrične), ki bi prišli v poštev za dedovanje po njej.
Glede na ugotovljeno, sodišče s tem oklicem poziva vse
tiste, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave oklica v Uradnem
listu RS, na spletni strani tukajšnjega sodišča in na sodni
deski tukajšnjega sodišča ter uveljavljajo svojo pravico
do dediščine. Po preteku oklicnega roka bo sodišče zadevo zaključilo v skladu z Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 30. 1. 2018
D 288/2016

Os-1318/18

Na Okrajnem sodišču Jesenice teče zapuščinski
postopek po pokojnem Rev Antonu, rojenem 31. 3.
1911, nazadnje stanujoč Potoki št. 7, ki je umrl dne
22. 7. 1972.
V zapuščino spadajo nepremičnine v k.o. Potoki.
Ker zapustnikovi dediči niso znani, na podlagi določila 206. člena Zakona o dedovanju, pozivamo vse,
ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po pokojnem
Zupan Antonu, naj se priglasijo pri naslovnem sodišču
v roku enega leta po objavi tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 7. 2. 2018
D 245/2017

Os-1258/18

Zapuščinska zadeva: po. pok. Hukiću Muharemu,
roj. dne 22. 6. 1962, državljanu Bosne in Hercegovine,
nazadnje stanujočem Koštabona 21, Šmarje, ki je umrl
dne 15. 6. 2017.
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 31. 1. 2018
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II D 2793/2015

Os-1257/18

V zapuščinski zadevi po pokojnem Jošku Lovšetu, rojenem 3. 10. 1960, umrlem 2. 9. 2015, nazadnje
stanujočem na naslovu Savinškova ulica 10, Ljubljana, državljanu Republike Slovenije, gre za zapuščino
brez dedičev, zato sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju (ZD) izdaja
sledeči oklic neznanim upnikom.
Sodišče seznanja naslovnike tega oklica, da smejo
upniki pri naslovnem sodišču pridobiti podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih obveznostih ter 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 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 noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za
prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine,
bo zapuščina prešla na Republiko Slovenijo, ki za zapustnikove dolgove ne odgovarja.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 1. 2018
IV D 2751/2017

Os-1618/18

Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščinski postopek po pok. Janji Tavčar, prej Frida Ljudmila
Pollander, rojeni dne 8. 8. 1941, EMŠO 0808941505195,
umrli dne 16. 8. 2017, nazadnje stanujoči na naslovu Brodarjev trg 5, Ljubljana, državljanki Republike Slovenije.
Ker sodišču niso znani podatki o potencialnih
zakonitih dedičih po pokojni – konkretno sorodnikih
III. dednega reda, ki imajo pravico, da se izjavijo glede
oporoke in obstoja izvenzakonske skupnosti, sodišče
na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) vse, ki
mislijo, da imajo pravico do dediščine oziroma do sodelovanja v zapuščinskem postopku po pok. Tavčar Janji
poziva, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave
tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 3. 2018
I D 1594/2015

Os-1292/18

V zapuščinski zadevi po pok. Milanu Cvetku, rojenem 7. 5. 1950, umrlem 14. 8. 2015, nazadnje stanujočem Ob gozdu 20, 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.
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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 29. 1. 2018
II D 948/2016

Os-1316/18

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem sodišču v Mariboru, po pokojnem Ploj Borisu, sinu
Ivana, roj. 7. 10. 1957, drž. RS, šoferju, poročenem,
nazadnje stan. K železnici 3, Bistrica ob Dravi, 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 1. 2. 2018
II D 1224/2014

Os-1319/18

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem
sodišču v Mariboru, po pokojni Alenki Eleni Begant, roj.
16. 9. 1965, hčeri Ilije Vujačiča, drž. RS, poročeni, nazadnje stan. Robičeva ulica 30, Limbuš, umrli 27. 6. 2014,
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 zapustničinih
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.
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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 2. 2. 2018
D 331/2016

Os-1252/18

Pri Okrajnem sodišču v Žalcu je v teku zapuščinski
postopek pod opr. št. D 331/2016, po dne 26. 7. 2016
umrli Frančiški Kreča, roj. Goropevšek, roj. 3. 10. 1928,
državljanka Republike Slovenije, vdova, zadnje bivališče
Črni vrh 23, Tabor. Dediči po zapustnici niso znani.
Sodišče poziva s tem oklicem neznane upnike, da
v roku 6 mesecev od dneva objave tega oklica vložijo
zahtevo za prenos zapuščine v stečajno maso stečaja
zapuščine v skladu z določbami 142.b člena Zakona
o dedovanju (ZD), sicer bo zapuščina brez dedičev
prešla na Republiko Slovenijo. Republika Slovenija ne
odgovarja za zapustnikove dolgove.
Podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in
zapustničinih obveznostih, lahko upniki pridobijo pri
Okrajnem sodišču v Žalcu.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 18. 1. 2018

Oklici pogrešanih
N 37/2017

Os-1623/18

Pri tukajšnjem sodišču teče postopek za proglasitev
pogrešane Lavrič Anne, hčerke Johanna in Marie, roj.
10. 8. 1896 v Travniku, Loški Potok, z zadnjim znanim
prebivališčem Travnik 60, Loški Potok, za mrtvo.
Pogrešana se poziva, da se oglasi sodišču, prav
tako pa se poziva tudi vse, ki kaj vedo o njenem življenju, da to sporočijo sodišču. Rok za oboje je tri mesece
od objave tega oklica. Po preteku tega trimesečnega
roka bo sodišče pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 16. 2. 2018
N 36/2017

Os-1627/18

Pri tukajšnjem sodišču teče postopek za proglasitev
pogrešanega Lavrič Jakoba, sina Johanna in Marie, roj.

5. 7. 1887 v Travniku, Loški Potok, z zadnjim znanim
naslovom Travnik 60, Loški Potok, za mrtvega.
Pogrešani se poziva, da se oglasi sodišču, prav
tako pa se poziva tudi vse, ki kaj vedo o njegovem življenju, da to sporočijo sodišču. Rok za oboje je tri mesece
od objave tega oklica. Po preteku tega trimesečnega
roka bo sodišče pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 16. 2. 2018
N 12/2018

Os-1655/18

Pri Okrajnem sodišču v Kopru teče postopek za
razglasitev pogrešanega nasprotnega udeleženca Jožeta Umer, pok. Ivana, neznanega bivališča, za mrtvega.
Pogrešanca se poziva, da se oglasi sodišču, vse, ki
kaj vedo o njegovem življenju, pa se poziva, da to sporočijo tukajšnjemu sodišču v treh mesecih od objave tega
oklica. Po preteku tega roka bo sodišče pogrešanca
razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 2. 3. 2018
N 105/2017

Os-1657/18

Pri Okrajnem sodišču v Kopru teče postopek za
razglasitev pogrešanega nasprotnega udeleženca Ivana
Kocjančič, pok. Andreja, roj. 10. 5. 1881 v Dolu pri Hrastovljah, neznanega bivališča, za mrtvega.
Pogrešanca se poziva, da se oglasi sodišču, vse, ki
kaj vedo o njegovem življenju, pa se poziva, da to sporočijo tukajšnjemu sodišču v 3 mesecih od objave tega
oklica. Po preteku tega roka bo sodišče pogrešanca
razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 5. 3. 2018
N 2/2018

Os-1551/18

Okrajno sodišče v Žalcu je v nepravdni zadevi predlagateljice Republike Slovenije, Ljubljana, ki jo
zastopa Državno odvetništvo, Zunanji oddelek v Celju,
Prešernova ulica 27, Celje, zaradi izdaje odločbe o razglasitvi za mrtvega pogrešanca Antona Dobnika, rojenega 27. 3. 1922, o katerem ni znano drugega, kot da
je bil pogrešan na ruski fronti kot nemški vojak, zadnje
njegovo javljanje je pismo z dne 25. 8. 1943 in da je na
nepremičninah parcele št. 75/3, 77/3, 85/3, 101/3, 101/4,
101/5, 101/6, 101/7, 101/8 k.o. 989 – Šmatevž, ki so last
Republike Slovenije, še vedno vpisana služnost stanovanja v korist Antona Dobnika, rojenega 27. 3. 1922.
Pogrešanega se poziva, da se v treh mesecih po objavi
tega oklica oglasi sodišču, prav tako pa se pozivajo vsi,
ki kaj vedo o njegovem življenju, da to sporočijo sodišču
v treh mesecih po objavi oklica v Uradnem listu RS in na
oglasni deski tukajšnjega sodišča.
V kolikor se v odrejenem roku treh mesecev pogrešanec ne bo oglasil in tudi ne bo drugih obvestil, ki
bi izkazovala, da je pogrešanec še živ, bo sodišče po
poteku tega roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 27. 2. 2018
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Preklici
Spričevala preklicujejo
AMD d.o.o., Cesta 1. maja 77, Hrastnik, diplomo, izdano na ime Miladin Dević, izdajatelj Center za poslovno
usposabljanje, leto izdaje 2009. gnu-339226
Birjukov Anja, Tugomirjeva 12, Ljubljana, indeks,
št. 31100205, izdala Univerza v Ljubljani, leto izdaje
2010. gns-339228
Fleisinger Andrej, Grabonoš 66a, Sveti Jurij ob
Ščavnici, diplomo št. VOK-27, izdajatelj Doba, leto izdaje 2013. gnq-339230

Drugo preklicujejo
AMIGOS d.o.o., Dolenjska cesta 329, Škofljica, izvod licence, št. GE006934/03976/012, za vozilo MB
atego-tovorno, reg. št. LJJV-234, veljavnost do 8. 9.
2019. gne-339217
ANZELJ TRANSPORT d.o.o., Repče 23, Trebnje,
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500010450012,
izdal Cetis Celje d.d., na ime Anzelj Alojz. gnl-339235
AVTOPREVOZNIŠTVO
UROŠ
ŠKRINJAR
S.P., DRAŠIČI 8, Metlika, potrdilo za voznika,
št. 013700/AD44-2-3649/2016, izdano na ime Dimitrovski
Stiv, veljavnost od 12. 9. 2016 do 23. 6. 2017. gnd-339218
Bajrić Emsad, ŠCC, Pot na Lavo 22, Celje, certifikat
NPK: Izvajalec zidanja in ometavanja, št. IZO-07/1595, izdajatelj Šolski center Celje, leto izdaje 2007. gnr-339229
Benedičič Tjaša, Čatež 59, Velika Loka, izkaznico
nepremičninskega posrednika, št. 01892, izdano na ime
Tjaša Majer. gnt-339227
BG TRANS d.o.o., Kosovelova ulica 16, Celje, izvod licence, št. 013478/004, za vozilo Iveco, reg. št.
CE RH-619, veljavnost do 28. 10. 2019. gnv-339225
EASYTRANS d.o.o., Cesta ob železnici 4, Žalec,
izvod licence, št. 014399/012, za vozilo Mercedes Benz,
reg. št. CE ED 063, veljavnost do 7. 9. 2021. gnk-339236
FERLIČ & FERLIČ d.o.o., Tevče 32B, Laško, izvod licence, št. 014067-005, za vozilo Scania, reg. št.
CE E0-75C, veljavnost do l. 2021. gnp-339231
FERLIČ & FERLIČ d.o.o., Tevče 32B, Laško, izvod licence, št. 014067-006, za vozilo Scania, reg. št.
CE MN-282, veljavnost do l. 2021. gno-339232

FG-MC d.o.o., Dunajska cesta 113, Ljubljana, nalepka za avto taksi, št. izvoda licence G008160/07504/028
za vozilo z reg. št. KR 84-00K. gnh-339239
GREGAGRE d.o.o., Tupelče 8, Štanjel, osnovno licenco, št. 013204, veljavnost do 28. 10. 2018.
gng-339240
GREGAGRE d.o.o., Tupelče 8, Štanjel, izvod licence, št. 013141/001, za vozilo Iveco, reg. št. GO L2 011,
veljavnost do 28. 10. 2018. gnf-339241
Kadriaj Naser, ŠCC, Pot na Lavo 22, Celje, certifikat
NPK: Izvajalec zidanja in ometavanja, št. IZO-07/1873,
izdajatelj Šolski center Celje, leto izdaje 2007.
gnx-339223
Kavnik Mojca, Stara cesta 83, Hoče, izkaznico nepremičninskega posrednika, izdajatelj Ministrstvo za
okolje in prostor. gnw-339224
Krajnc Peter, Žolgarjeva ulica 14, Maribor, izkaznico
nepremičninskega posrednika, št. 0094700972, izdajatelj Ministrstvo za okolje in prostor. gni-339238
PUP – SAUBERMACHER d.o.o., Koroška cesta 46,
Velenje, izvod licence, št. GE006360/03516/006, za
vozilo MAN / kesonsko vozilo, reg. št. CE C7-950.
gnb-339220
PUP – SAUBERMACHER d.o.o., Koroška cesta 46,
Velenje, izvod licence, št. GE006360/03516/007, za
vozilo Mercedes Benz / Abrol, reg. št. CE R6-55T.
gnz-339221
PUP – SAUBERMACHER d.o.o., Koroška cesta 46,
Velenje, izvod licence, št. GE006360/03516/004, za vozilo Woma, reg. št. CE UM-590. gny-339222
REGINA d.o.o., Pod Graščino 2, Slovenj Gradec,
izvod licence, št. 014678/009, za tovorno vozilo M.A.N.,
reg. št. SG HT-500, veljavnost do 3. 5. 2022. gnj-339237
Rek Tadeja, Šmartno 71, Šmartno pri Slov.Gradcu,
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500041876000,
izdal Cetis Celje d.d., na ime Tadeja Mitić. gnm-339234
Tomušilović Uroš, Njegoševa 14, 74480 Modriča –
BiH, certifikat NPK: voznik v cestnem prometu, izdajatelj
Gospodarska zbornica Slovenije, Center za poslovno
usposabljanje. gnf-339216
TRADEXTRANS d.o.o., Letališka cesta 32, Ljubljana, izvod licence, št. GE007905/07380/003, za tovorno
vozilo, reg. št. LJ 954 SH, veljavnost do 16. 2. 2021.
gnc-339219
Verbič Jure, Begunjska ul. 8, Kranj, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500013358002, izdal Cetis
Celje d.d. gnn-339233
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