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Javni razpisi

Št. U014-7/2018/1 Ob-1805/18

Preklic
Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, goz-

darstvo in prehrano, Uprava za varno hrano, veterinar-
stvo in varstvo rastlin, Dunajska cesta 22, 1000 Ljublja-
na, na podlagi prvega odstavka 66. člena Zakona o ve-
terinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01, 45/04 – ZdZPKG, 
62/04 – odl. US, 93/05 – ZVMS in 90/12 – ZdZPVHVVR) 
objavlja preklic javnega razpisa RS Ministrstva za kme-
tijstvo gozdarstvo in prehrano, Veterinarske uprave RS, 
Ljubljana, Parmova 53, številka 014-122/2008/1, ki je bil 
objavljen v Uradnem listu RS, št. 99 z dne 17. 10. 2008.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,

Uprava za varno hrano,  
veterinarstvo in varstvo rastlin

Št. 4300-5/2018-3 Ob-1814/18

Na podlagi Zakona o varstvu potrošnikov (Uradni 
list RS, 98/04 – UPB2, 114/06 – ZUE, 126/07, 86/09, 
78/11, 38/14, 19/15 in 55/17 – ZKolT), Proračuna RS 
za leto 2018 (Uradni list RS, št. 80/16 in 71/17), Pro-
računa Republike Slovenije za leto 2019 (Uradni list 
RS, št. 71/17), Zakona o izvrševanju proračunov Re-
publike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, 
št. 71/17), Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Ura-
dni list RS, št. 127/06), Uredbe o koncesiji za opravlja-
nje javne službe obveščanja in izobraževanja potrošni-
kov ter javne službe izvajanja primerjalnih ocenjevanj 
blaga in storitev (Uradni list RS, št. 47/15) Ministrstvo 
za gospodarski razvoj in tehnologijo objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje javne službe 

obveščanja in izobraževanja potrošnikov  
ter javne službe izvajanja primerjalnih ocenjevanj 

blaga in storitev
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski 

razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju: ministrstvo), Ko-
tnikova 5, 1000 Ljubljana, objavlja javni razpis za pode-
litev koncesije za opravljanje javne službe obveščanja 
in izobraževanja potrošnikov ter javne službe izvajanja 
primerjalnih ocenjevanj blaga in storitev skladno z do-
ločbami Uredbe o koncesiji za opravljanje javne službe 
obveščanja in izobraževanja potrošnikov ter javne služ-
be izvajanja primerjalnih ocenjevanj blaga in storitev 
(Uradni list RS, št. 47/15, v nadaljevanju: uredba).

2. Koncedent Republika Slovenija, ki jo zasto-
pa Vlada Republike Slovenije, bo na podlagi javnega 
razpisa, ki ga izvaja ministrstvo, z odločbo podelila 

dve koncesiji za celotno območje Republike Slove-
nije za obdobje 2 leti, in sicer eno za Sklop A in eno 
za Sklop B. Koncesijsko razmerje se prične izvaja-
ti z dnem sklenitve koncesijske pogodbe. Koncesija 
je neprenosljiva. Po koncu koncesijskega razmerja je 
koncesionar dolžan koncedentu predati vse datoteke 
in vso dokumentacijo za celotno koncesijsko obdobje 
vezano na opravljanje javne službe.

3. Način prijave in razpisni rok
Prijava mora biti pripravljena v skladu z navodi-

li iz razpisne dokumentacije. Prijave morajo v zaprti 
ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Prijava – javni razpis 
za podelitev koncesije za opravljanje javne službe ob-
veščanja in izobraževanja potrošnikov ter javne službe 
izvajanja primerjalnih ocenjevanj blaga in storitev – 
Sklop A ali Sklop B«, prispeti na naslov Republika Slo-
venija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, najkasneje do vključno 
18. 4. 2018 do 12. ure. Na hrbtni strani mora biti napi-
san naslov prijavitelja. Če prijavitelj podaja prijavo za 
oba sklopa razpisa, mora za vsak sklop oddati ločeno 
prijavo z vsemi dokazili, v ločenem ovitku. Prijava bo 
štela za pravočasno, če bo predložena osebno ali bo 
prispela po pošti na zgoraj navedeni naslov in v zgoraj 
navedenem roku. Če se prijava pošlje priporočeno po 
pošti, šteje za pravočasno, če je bila oddana na pošto 
v zgoraj navedenem roku. Prijave, ki bodo predložene 
na drug način (npr. po faksu ali elektronski pošti), bodo 
zavržene.

Prijave, ki do roka ne bodo predložene na zgornji 
naslov, bodo zavržene kot prepozno prejete.

4. Merila za izbiro koncesionarja
Merila za Sklop A

Merilo Točke
1 Ocena programa opravljanja 

javne službe
največ 70 točk

2 Strokovna usposobljenost  
prijavitelja za opravljanje javne 
službe

največ 30 točk

Skupaj največ 100 točk

Merila za Sklop B

Merilo Točke
1 Ocena programa opravljanja 

javne službe
največ 70 točk

2 Strokovna usposobljenost  
prijavitelja za opravljanje javne 
službe

največ 30 točk

Skupaj največ 100 točk
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Merila in način ocenjevanja so natančneje opre-
deljeni v razpisni dokumentaciji.

V primeru enakega skupnega števila dodeljenih 
točk na podlagi meril (ocene prijav se bodo zaokrožile 
na dve decimalki), bo koncedent izbral tistega, ki je 
dosegel večje število točk pri prvem merilu. Če tudi 
to ne bo mogoče, bo izbral tistega prijavitelja, ki bo 
dosegel več točk pri drugem podmerilu prvega merila.

5. Razpisna dokumentacija je objavljena na sple-
tni strani ministrstva, http://www.mgrt.gov.si/si/o_mi-
nistrstvu/kako_do_sredstev/javni_razpisi/. Zaintere-
sirani prijavitelji jo lahko dvignejo tudi v vložišču mi-
nistrstva, vsak delovnik med 9. in 15. uro, ob petkih 
do 14.30.

6. Dodatne informacije so na voljo vsak delovni 
dan med 8. in 9. uro po tel. 01/400-33-33. Vsa mo-
rebitna vprašanja lahko prijavitelji posredujejo tudi 
pisno po pošti na zgoraj navedeni naslov, ali na faks 
01/400-35-88, ali na e-naslov gp.mgrt@gov.si. Kon-
taktna oseba v zvezi z vsemi vprašanji glede javnega 
razpisa za podelitev koncesije je mag. Barbara Me-
sojednik.

7. Predmet javnega razpisa
Predmet koncesije za Sklop A je opravljanje javne 

službe obveščanja in izobraževanja potrošnikov ter za 
Sklop B opravljanje javne službe izvajanja primerjal-
nih ocenjevanj blaga in storitev.

Sklop A
Koncesija za opravljanje javne službe obvešča-

nja in izobraževanja potrošnikov obsega naslednje 
naloge:

– izvajanje aktivnosti obveščanja in izobraževa-
nja potrošnikov z namenom večje varnosti potrošni-
kov, izbire, dostopnosti, kakovosti blaga in storitev,

– informiranje potrošnikov o uveljavljanju njihovih 
pravic.

Koncesija za opravljanje javne službe obveščanja 
in izobraževanja potrošnikov se razpisuje za področje 
pasti potrošniškega kreditiranja.

Sklop B
Koncesija za opravljanje javne službe izvajanja 

primerjalnih ocenjevanj blaga in storitev obsega na-
slednje naloge:

– primerjalno ocenjevanje blaga in storitev z upo-
rabo metodologije za preizkušanje in ocenjevanje ka-
kovosti izdelkov in storitev, ki zajema analizo posame-
znih značilnosti blaga in storitev, ki izdelke in storitve 
uvršča v razrede z različnimi ocenami,

– zagotavljanje informiranja potrošnikov o rezul-
tatih primerjalnega testiranja blaga in storitev.

8. Način plačila za opravljene storitve bosta kon-
cedent in koncesionar uredila s koncesijsko pogodbo.

Sredstva za izvajanje koncesije se zagotovijo 
v skladu s proračunskimi možnostmi za leto 2018, 
2019 in 2020. Koncesionar lahko pridobi sredstva za 
opravljanje posamezne javne službe, v skladu z ured-
bo, javnim razpisom in koncesijsko pogodbo.

8.1 Vrste upravičenih stroškov:
Osnovo za sofinanciranje upravičenih stroškov 

javne službe predstavlja ponujena cena opravljanja 
javne službe prijavitelja. Sofinanciranje pomeni, da 
ima prijavitelj pravico pridobiti sredstva iz različnih 
virov, vendar se zahtevek za iste stroške ne sme 
podvajati.

Kot upravičeni stroški za Sklop A se priznajo na-
slednji stroški:

a. strošek dela za opravljanje javne službe in 
potni stroški, povezani z opravljanjem javne službe,

b. stroški organizacije izobraževanj,
c. stroški spletne strani (priprava in vzdrževanje 

spletne povezave) za objavo rezultatov opravljanja 
javne službe.

Kot upravičeni stroški za Sklop B se priznajo na-
slednji stroški:

a. stroški spletne strani (priprava in vzdrževanje 
spletne povezave) za objavo rezultatov primerjalnega 
testiranja,

b. stroški izvajanja primerjalnih testov.
8.2. Višina sredstev, ki jih prijavitelj dejansko 

prejme, je lahko manjša ali največ enaka višini sred-
stev, določenih s koncesijsko pogodbo, in sicer do 
15.000,00 EUR za Sklop A in do 35.000,00 EUR za 
Sklop B za leto 2018, za leto 2019 do 30.000,00 EUR 
za Sklop A in do 70.000,00 EUR za Sklop B.

8.3 Obdobje financiranja:
Sofinancirajo se upravičeni stroški javne službe, 

ki so nastali in bili plačani od dne podpisa koncesijske 
pogodbe do izteka 2-letnega obdobja opravljanja jav-
ne službe oziroma do predložitve zadnjega zahtevka 
za sofinanciranje.

9. Pogoji za prijavitelje
Koncesijo lahko pridobi organizacija, ki izpolnjuje 

naslednje pogoje:
– je nevladna potrošniška organizacija, vpisana 

v register potrošniških organizacij pri ministrstvu, ali 
je druga nevladna organizacija, ki je ustanovljena 
za varstvo pravic potrošnikov in izvaja posamezne 
strokovne in raziskovalne naloge na področju varstva 
potrošnikov in izkazuje nepridobitnost, nevtralnost in 
neodvisnost organizacije od interesov ponudnikov 
blaga ali storitev,

– deluje najmanj tri leta od ustanovitve,
– proti njej ni uveden postopek prisilne poravna-

ve, stečaja ali likvidacijski postopek ali ni prenehala 
poslovati na podlagi sodne ali druge odločbe,

– v zadnjih treh letih pred objavo javnega razpisa 
in med postopkom javnega razpisa ni bila pravnomoč-
no obsojena za kaznivo dejanje, povezano s poslova-
njem organizacije, oziroma ji ni bila izdana sodna ali 
upravna odločba, s katero ji je prepovedano opravljati 
dejavnost, povezano z opravljanjem koncesije, in je 
odločba postala izvršljiva,

– ima poravnane vse davke, prispevke in druge 
obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu 
s predpisi,

– v zadnjih treh letih organizaciji ni bila dana od-
poved pogodbe, sklenjene z Republiko Slovenijo za 
izvajanje dejavnosti na področju varstva potrošnikov, 
zaradi kršitve pogodbenih obveznosti,

– ima ustrezne strokovne reference o delu na po-
dročju varstva potrošnikov, ki ne smejo biti starejše od 
treh let za vsako koncesijo posebej,

– zagotavlja ločena stroškovna mesta za posa-
mezne naloge vsake koncesije in drugih nalog, ki jih 
morebiti izvaja,

– zagotavlja storitev koncesije na območju celo-
tne Republike Slovenije.

Prijava, ki ne izpolnjuje vseh pogojev, se zavrne.
10. Poslovna skrivnost: vsi podatki iz prijav, ki jih 

strokovna komisija odpre, so informacije javnega zna-
čaja, razen tistih, ki jih prijavitelj posebej označi kot 
poslovno skrivnost. Prijavitelji morajo podatke, ki jih 
smatrajo za poslovno skrivnost, v svoji prijavi tako tudi 
označiti. Kot poslovno skrivnost prijavitelj lahko ozna-
či posamezen podatek oziroma del prijave. Poslovna 
skrivnost se ne more nanašati na celotno prijavo.
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11. Okvirna višina razpisanih sredstev: okvirna vi-
šina razpisanih sredstev je do 50.000,00 EUR za leto 
2018 in do 100.000,00 EUR za leto 2019. Vrednost 
sredstev za posamezno proračunsko leto in njihovo 
izplačilo sta odvisna od sprejetega Proračuna Re-
publike Slovenije za posamezno leto in od programa 
ministrstva za ta namen. Sredstva med posameznimi 
proračunskim leti niso prenosljiva. Sredstva za konce-
sijo bremenijo proračunsko postavko 192910 – Izvaja-
nje programa varstva potrošnikov, konto 413 – Drugi 
tekoči domači transferi, proračuna RS. Prijave, katerih 
ponujena cena bo presegla znesek iz okvirne višine 
sofinanciranja po posameznem sklopu, razvidnem iz 
razpisne dokumentacije, bodo zavrnjene.

12. Odpiranje prijav: javno odpiranje prijav bo 
potekalo dne 19. 4. 2018 ob 11. uri, na lokaciji Ministr-
stva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, 
1000 Ljubljana, sejna soba v 3. nadstropju. Strokov-
na komisija bo vse pravočasne in pravilno označene 
prijave odprla, pri čemer bo navedeno dokumentirala 
v zapisniku o odpiranju prijav. Komisija sme od prija-
viteljev, poleg zahteve za formalno dopolnitev prijave, 
zahtevati pojasnila, da bi si pomagala pri pregledu, 
primerjavi in vrednotenju prijave. Komisija sme zah-
tevati le take dopolnitve prijav, s katerimi se odpravijo 
manjša odstopanja od zahtev razpisne dokumentacije 
in ki v nobenem primeru ne vplivajo na vsebino prija-
ve in ocenjevanje ter razvrščanje posamezne prijave 
skladno s postavljenimi merili za izbor koncesionarja. 
Komisija sme v soglasju s prijaviteljem popraviti ra-
čunske napake, ki jih odkrije pri pregledu.

13. Obveščanje o izboru koncesionarja: o po-
delitvi koncesije odloči Vlada Republike Slovenije 
z upravno odločbo v roku 90 dni od datuma odpiranja 
prijav na javni razpis. Odločba o izbiri koncesionarja 
se izda z omejenim rokom veljave. Čas veljavnosti 
odločbe se določi v njenem izreku. Če v tem času 
ne pride do sklenitve koncesijske pogodbe, odločba 
o izbiri preneha veljati. Z izbranim prijaviteljem bo 
koncedent sklenil koncesijsko pogodbo.

Ministrstvo za gospodarski razvoj  
in tehnologijo

Št. 430-1862/2017/8(15131-20) Ob-1821/18

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 11/11, 14/13 popr., 101/13, 55/15 – ZfisP, 
96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) – ZJF in Pravilnika o po-
stopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 
3/13, 81/16), objavlja Ministrstvo za notranje zadeve

javni razpis
za izvajanje projekta »(Re)Integracija žrtev 

trgovine z ljudmi«, št. 430-1862/2017
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Repu-

blika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Šte-
fanova ulica 2, 1501 Ljubljana.

2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega 
razpisa je izvajanje projekta »(Re)Integracija žrtev 
trgovine z ljudmi« v Republiki Sloveniji za obdobje 
2018 do 2020 za obdobje od podpisa pogodbe do 
31. 12. 2020 oziroma do porabe sredstev, v kolikor 
bodo sredstva porabljena pred navedenim datumom 
za zaključek projekta.

3. Pogoji za prijavo na javni razpis
– Na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki:

– so registrirane za opravljanje dejavnosti social-
nega varstva pri pristojnem sodišču ali drugem pristoj-

nem organu v RS ali imajo opravljanje te dejavnosti 
opredeljeno v ustanovitvenem aktu ali pa imajo šifro 
oddelka 87 (Socialno varstvo za nastanitvijo) ali 88 (So-
cialno varstvo brez nastanitve) po Uredbi o uvedbi in 
uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list 
RS, št. 2/02, št. 111/05 odl. US: U-I-212-03-14, 69/07)

ali
imajo status mednarodne organizacije in si pri-

zadevajo uresničiti iste cilje kot so zapisani v Nacio-
nalnem programu Republike Slovenije za črpanje iz 
Sklada za notranjo varnost,

– nimajo v zadnjih šestih mesecih od datuma 
izdaje potrdila s strani poslovne banke blokiranega 
nobenega transakcijskega računa,

– izpolnjujejo pogoj, da prijavitelj niti njegov za-
koniti zastopnik, ni bil pravnomočno obsojen zaradi 
naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazen-
skem zakoniku: goljufija, protipravno omejevanje kon-
kurence, povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim 
poslovanjem, oškodovanje upnikov, poslovna goljufija, 
goljufija na škodo Evropske unije, ponareditev ali uni-
čenje poslovnih listin, nedovoljeno sprejemanje daril, 
nedovoljeno dajanje daril, davčna zatajitev, jemanje 
podkupnine, dajanje podkupnine,

– nimajo neplačanih zapadlih obveznosti v zve-
zi 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 in-
teresi in cilji projekta.

– Vsebina projekta mora biti skladna s predmetom 
javnega razpisa in ustreza ciljnim skupinam.

– Projekt mora upoštevati aktivnosti ter časovni 
in finančni okvir, določen s predmetno razpisno doku-
mentacijo.

– 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.

– Prijavitelj – izvajalec mora zagotoviti izvajanje 
projekta po načelu nepridobitnosti.

– Prijavitelj – izvajalec zagotavlja 24 urni SOS 
telefon.

– Vodja projekta in ostali kader mora izpolnjevati 
pogoje iz predmetne razpisne dokumentacije (točka 8.4 
tega dela razpisne dokumentacije).

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.
Ocenjuje se vsebina projekta po spodaj navede-

nih merilih. Največje možno število prejetih točk po 
merilih je 90.

MERILO Število  
možnih točk

1. Formalna ustreznost projektne 
prijave (se ocenjuje ob prvem pregledu 
projektne prijave)

6

a) Ali je obrazec načrtovani projektni 
proračun (Priloga IV/6) formalno 
ustrezno izpolnjen?

3
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MERILO Število  
možnih točk

b) Ali je obrazec projektna prijava 
(Priloga IV/5) formalno ustrezno 
izpolnjen?

3

2. Ustreznost projekta 30
a) Ali je projektna prijava skladna  
s predmetom in obveznostmi izvajalca 
projekta?

15

b) Ali prijavitelj poleg zahtevanih 
vsebin ponuja tudi dodatne (inovativne) 
vsebine, ki projektu prinašajo dodano 
vrednost?

15

3. Izvedljivost projekta 20
a) Ali je opis metode dela v projektni 
prijavi ustrezen glede na načrtovane 
aktivnosti/naloge potrebne za izvedbo 
projekta?

10

b) Ali je načrtovan plan aktivnosti 
obveščanja in objavljanja, ki zajema 
dodatne aktivnosti, kot so objave  
na spletni strani, PR članki in 
podobno?

5

c) Ali so prepoznana kritična tveganja  
ter ukrepi za njihovo odpravo?

5

4. Stroškovna učinkovitost 10
5. Usposobljenost za izvedbo projekta 24
a) Pretekli izvedeni projekti prijavitelja  
(v primeru skupne vloge se štejejo 
projekti poslovodečega prijavitelja)

10

b) Ali prijavitelj razpolaga z ustrezno 
kadrovsko strukturo?

10

c) Ali prijavitelj spodbuja redno 
zaposlovanje izvajalcev projektnih 
aktivnosti 

4

Pri vsakem merilu vloga prejme od 0 do 10 ozi-
roma 15 točk, kot je razvidno iz zgoraj podane oce-
njevalne lestvice. Vloge morajo pri merilu št. 2. Ustre-
znost projekta, a) doseči vseh 15 točk, ter pri merilu 
št. 5. Usposobljenost za izvedbo projekta, b) doseči 
vseh 10 točk, v nasprotnem primeru se vloga izloči.

Izbran bo en prijavitelj, in sicer tisti, ki bo dosegel 
največje število točk, pri čemer mora vloga za projekt 
po merilih prejeti najmanj 54 točk, v nasprotnem pri-
meru se vloga izloči.

Projekti bodo ocenjeni skladno z navedenimi kri-
teriji ob primerjavi istovrstnih projektov in ob upošte-
vanju specifičnosti posameznih projektov.

V primeru, da bosta dva ali bo več prijaviteljev po 
zgoraj navedenih merilih doseglo enako število točk, 
bo izbran tisti prijavitelj, ki je po merilu 5. Usposo-
bljenost za izvedbo projekta, a) dosegel večje število 
točk.

Podroben opis meril je podan v razpisani doku-
mentaciji.

5. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago 
za predmet javnega razpisa

Okvirna višina sredstev za predmetni javni razpis 
znaša 54.600,00 EUR za izvajanje projekta od oboje-
stranskega podpisa pogodbe do 31. 12. 2020 oziroma 
do porabe sredstev, v kolikor bodo sredstva porablje-
na pred navedenim datumom za zaključek projekta.

Zgoraj navedeni znesek predstavlja višino sred-
stev, ki jih namenja naročnik za izvedbo aktivnosti 
projekta za izpolnitev ciljev projekta. Sredstva za iz-

vajanje predmetnega javnega razpisa so zagotovljena 
s strani Sklada za notranjo varnost – Policijsko sode-
lovanje, tveganje in krize (v nadaljevanju ISF) v višini 
75 % upravičenih stroškov (kar znaša 40.950,00 EUR) 
in sredstev proračuna RS – slovenske udeležbe v vi-
šini 25 % upravičenih stroškov.

6. Predložitev vloge
Vloga se šteje za pravočasno, če jo naročnik 

prejme do dne 17. 5. 2018, najkasneje do 15. ure.
Prijavitelji oddajo vloge s priporočeno pošiljko po 

pošti ali osebno na naslov naročnika: MNZ RS, Glav-
na pisarna, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana.

7. Odpiranje vlog: odpiranje vlog ni javno. Pote-
kalo bo predvidoma 18. 5. 2018.

8. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o iz-
idu javnega razpisa: prijavitelji bodo o izboru projek-
ta oziroma izidu javnega razpisa obveščeni v roku 
15 dni od dneva sprejetja odločitve o dodelitvi sred-
stev. Slednja bo sprejeta predvidoma v 60 dneh od 
roka za predložitev vlog.

9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dostopna na inter-

netnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, 
zgornji meni »O ministrstvu«, levi meni »Javni raz-
pisi«.

Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna doda-
tna pojasnila v zvezi s pripravo vloge, spremembe 
ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavlje-
na 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 interne-
tnem 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 iz-
vajanje projekta »(Re)Integracija žrtev trgovine z lju-
dmi«, št. 430-1862/2017.

Naročnik bo odgovore objavil na internetnem na-
slovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni 
»O ministrstvu«, levi meni »Javni razpisi«, in sicer 
najkasneje 4. 5. 2018, pod pogojem, da bo naročnik 
prejel zahtevo za dodatna pojasnila najkasneje do 
dne 30. 4. 2018.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 4102-1/2018-11 Ob-1836/18

Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 
in 81/16), 22.c in 22.e člena Zakona o izenačevanju 
možnosti invalidov (Uradni list RS, št. 94/10, 50/14 
in 32/17; v nadaljnjem besedilu: ZIMI) ter 7. člena 
Pravilnika o psih pomočnikih (Uradni list RS, št. 5/18; 
v nadaljnjem besedilu: pravilnik) Ministrstvo za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotni-
kova ulica 28, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: mini-
strstvo), objavlja
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javni razpis
za izbor izvajalcev za šolanje psov pomočnikov  

za obdobje od 1. 6. 2018 do 31. 5. 2028
I. Predmet in cilji javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev za 

šolanje psov pomočnikov za težko ali najtežje gibalno 
ovirane invalide in invalidke.

Cilj javnega razpisa je podpora invalidkam in in-
validom pri zagotavljanju njihove večje samostojnosti 
in vključenosti na vseh področjih življenja zaradi mo-
žnosti pridobitve psa pomočnika.

Invalidi in invalidke (v nadaljnjem besedilu: upra-
vičenci), ki so upravičeni do psa pomočnika:

– so polnoletni državljani oziroma državljanke 
Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Repu-
bliki Sloveniji ali polnoletni tujci oziroma tujke, ki imajo 
stalno prebivališče v Republiki Sloveniji,

– so sposobni sami sprejeti odločitev za psa in 
so seznanjeni z obveznostmi in odgovornostmi, ki jih 
prinaša taka odločitev,

– imajo velike težave pri gibanju, prenašanju, 
premikanju ali ravnanju s predmeti ter imajo ustrezne 
psihofizične lastnosti,

– imajo primerne bivalne razmere, in
– imajo socialno mrežo v primeru, ko iz kakršne-

gakoli razloga na njihovi strani za psa ne zmorejo 
krajši čas skrbeti sami.

II. Pogoji za izbor izvajalcev šolanja psov po-
močnikov

Na javni razpis se lahko prijavi pravna ali fizična 
oseba, ki izvaja šolanje psov (v nadaljnjem besedilu: 
vlagatelj) in izpolnjuje vse v tem poglavju navedene 
pogoje ter bo k vlogi kot dokaz teh pogojev priložila 
vsa v nadaljevanju zahtevana ustrezna dokazila.

Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. registriran je kot pravna ali fizična oseba, ki na 

dan objave tega javnega razpisa izvaja dejavnost ali 
naloge šolanja psov;

2. ima dokazilo (certifikat), da je akreditiran pri 
stanovski mednarodni organizaciji ali ima on sam ali 
oseba, ki pri njem izvaja šolanje psov veljavno potrdi-
lo, da je usposobljen za šolanje psov.

Če vlagatelj ali oseba, ki pri njem izvaja šolanje 
psov, nima veljavnega potrdila iz prejšnjega stavka, 
mora biti:

a. inštruktor šolanja reševalnih psov II. stopnje;
b. kinološki sodnik za ocenjevanje dela športnih 

oziroma reševalnih psov;
c. vodja višje stopnje šolanja športnih psov;
d. inštruktor, ki se poklicno ukvarja ali se je po-

klicno ukvarjal s šolanjem psov.
Obenem mora oseba, ki bo izvajala šolanje psov, 

vsaka tri leta opraviti najmanj pet dni izobraževanja 
s področja šolanja psov pomočnikov;

3. ima reference na področju šolanja psov;
4. predloži načrt šolanja psa pomočnika in načrt 

usposabljanja upravičencev ter oseb, ki bodo izvajale 
šolanje psov. Načrt mora zajemati vse elemente šola-
nja psa pomočnika in preizkuse, opredeljene v 3., 4., 
5. in 6. točki priloge 2 pravilnika. Prav tako mora načrt 
vsebovati izvajanje strokovne pomoči in svetovanja 
upravičencu – lastniku psa pomočnika za obdobje 
6 let ter osnutek dogovora, ki ga bo sklenil z upravi-
čencem – lastnikom psa. Čas šolanja psa ne sme biti 
daljši od 12 mesecev;

5. ni v stečajnem postopku, postopku prisilne 
poravnave ali likvidacije oziroma ni prenehal poslo-

vati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe ter ni 
v postopku prenehanja ali izbrisa iz registra društev 
ali iz poslovnega registra Slovenije;

6. ima poravnane vse davke, prispevke in druge 
obvezne dajatve, skladne z nacionalno zakonodajo, 
zapadle do vključno zadnjega dne v mesecu pred 
oddajo vloge na ta javni razpis;

7. ima ustrezne namestitvene in vadbene pogoje 
za šolanje psov, ki jih lahko na podlagi ogleda ocenijo 
strokovni delavci ministrstva ali druga od ministrstva 
pooblaščena oseba.

III. Obvezna oblika, vsebina vloge in dokazila 
o izpolnjevanju pogojev

Vloga mora biti obvezno predložena na obrazcu 
razpisne dokumentacije. Če vlagatelj posluje z žigom, 
je le-ta obvezen povsod, kjer je to predvideno. Če 
z njim ne posluje, na mesta, določena za žig, vpiše: 
»Ne poslujemo z žigom.« in k vlogi priloži posebno 
izjavo, da ne posluje z žigom. Prav tako je obvezen 
podpis odgovornih oseb povsod, kjer je to predvideno.

Vzorec pogodbe mora vlagatelj izpolniti, na vsaki 
strani parafirati in na zadnji strani podpisati ter oži-
gosati (če vlagatelj posluje z žigom) oziroma navesti 
»Ne poslujemo z žigom.«, s čimer potrjuje, da se stri-
nja z vzorcem pogodbe.

Vlagatelj mora k vlogi priložiti naslednje:
1. fotokopijo temeljnega akta društva oziroma 

zavoda iz katerega je razvidno, da je dejavnost ali 
naloge tudi šolanje psov (če imate status zavoda ozi-
roma društva);

2. fotokopijo dokazila (certifikat), da je akreditiran 
pri stanovski mednarodni organizaciji ali fotokopijo 
veljavnega potrdila, da je usposobljen za šolanje psov 
ali da ima oseba, ki pri njem izvaja šolanje psov, ve-
ljavno potrdilo, da je usposobljena za šolanje psov. Če 
veljavnega potrdila nima, je treba priložiti fotokopijo 
dokazila, da je oseba, ki izvaja šolanje psov:

– ali inštruktor šolanja reševalnih psov II. stopnje;
– ali kinološki sodnik za ocenjevanje dela špor-

tnih oziroma reševalnih psov;
– ali vodja višje stopnje šolanja športnih psov;
– ali inštruktor, ki se poklicno ukvarja ali se je 

poklicno ukvarjal s šolanjem psov;
3. načrt šolanja psa pomočnika in načrt usposa-

bljanja upravičencev ter oseb, ki bodo izvajale šola-
nje psov. Načrt mora zajemati vse elemente šolanja 
psa pomočnika in preizkuse, opredeljene v 3., 4., 5. 
in 6. točki priloge 2 pravilnika. Prav tako mora načrt 
vsebovati izvajanje strokovne pomoči in svetovanja 
upravičencu – lastniku psa pomočnika za obdobje 
6 let ter osnutek dogovora, ki ga bo sklenil z upravi-
čencem – lastnikom psa. Čas šolanja psa ne sme biti 
daljši od 12 mesecev;

4. pisno izjavo, da ne posluje z žigom, če z žigom 
ne posluje;

5. pisno izjavo, da bo podatke o upravičencih, za 
katere bo šolal psa pomočnika, vodil skladno s pred-
pisi, ki urejajo hrambo in varovanje osebnih podatkov;

6. pisno izjavo o tem koliko psov je sposoben 
izšolati vsako leto.

Ministrstvo bo pridobilo izpisek iz sodnega regi-
stra oziroma izpisek iz ustrezne evidence samostojnih 
podjetnikov (AJPES).

IV. Predložitev vlog
Vlagatelj nosi vse stroške, povezane s pripravo in 

vložitvijo vloge.
Vloga in vsa dokumentacija morajo biti napisani 

v slovenskem jeziku.
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Vlagatelj lahko v okviru tega javnega razpi-
sa predloži le eno vlogo.

Vlagatelj mora vlogi predložiti vse zahtevane do-
kumente iz III. poglavja javnega razpisa. Zaželeno 
je, da so vsi dokumenti predloženi v vlogi, zloženi po 
vrstnem redu, kot je naveden v IV. poglavju razpisne 
dokumentacije.

Vlagatelj lahko vlogo dopolnjuje oziroma spreminja 
do poteka roka za oddajo prijave iz V. poglavja tega 
javnega razpisa. Vse spremembe in dopolnitve vloge 
morajo biti predložene na način iz prvega in drugega 
odstavka V. poglavja javnega razpisa z dodatno ozna-
ko »Dopolnitev vloge za izbor izvajalcev za šolanje 
psov pomočnikov za obdobje od 1. 6. 2018 do 31. 5. 
2028 – Ne odpiraj!«. Na hrbtni strani ovitka mora biti 
napisan naziv in naslov vlagatelja.

V. Rok za oddajo vloge
Rok za oddajo vloge je ponedeljek, 30. 4. 2018.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je 

zadnji dan roka za oddajo do 15. ure oddana v glavni 
pisarni Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti, Kotnikova ulica 28, 1000 Ljubljana, 
ali če je zadnji dan roka oddana na pošto kot priporo-
čena pošiljka.

Vlagatelji predložijo vloge v zapečatenem ovitku 
na naslov: Ministrstva za delo, družino, socialne za-
deve in enake možnosti, Kotnikova ulica 28, 1000 Lju-
bljana, označeno s pripisom v levem zgornjem kotu na 
sprednji strani ovitka: »Vloga – Ne odpiraj! Javni razpis 
za izbor izvajalcev za šolanje psov pomočnikov za ob-
dobje od 1. 6. 2018 do 31. 5. 2028«. Na hrbtni strani 
ovitka mora biti napisan naziv in naslov vlagatelja.

Vloge in dopolnitve vlog, ki bodo prispele ali bodo 
vročene po tem roku, bodo zavržene.

Nepravočasne ali nepravilno označene vloge in 
dopolnitve vlog bodo vrnjene vlagateljem neodprte, 
zato mora biti na hrbtni strani vsake ovojnice označen 
pošiljatelj.

VI. Odpiranje vlog
Pregled in ocenitev prispelih vlog bo opravila stro-

kovna komisija, ki jo imenuje ministrica za delo, druži-
no, socialne zadeve in enake možnosti.

Odpiranje vlog bo v ponedeljek, dne 7. 5. 2018, 
ob 10. uri, v prostorih Ministrstva za delo, družino, so-
cialne zadeve in enake možnosti, Direktorata za inva-
lide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja, Kotnikova 
ulica 28, 1000 Ljubljana. Odpiranje vlog ne bo javno.

Komisija bo v roku največ 5 dni od zaključka odpi-
ranja vlog pisno pozvala tiste vlagatelje, katerih vloge 
ne bodo popolne, da vloge dopolnijo. Rok za dopolnitev 
vlog bo največ 8 dni od prejema poziva. Poziv za do-
polnitev vlog bo vlagateljem posredovan s priporočeno 
pošto, na naslov vlagatelja, ki bo naveden na hrbtni 
strani ovitka, s katero je prispela vloga.

Izbrani bodo vlagatelji, ki bodo predložili vlogo, 
pripravljeno skladno z javnim razpisom in razpisno 
dokumentacijo in ustrezno izpolnjevali pogoje javnega 
razpisa.

VII. Rok za izdajo sklepa
Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in 

enake možnosti bo izdala sklep o izbiri izvajalcev šo-
lanja psov pomočnikov za obdobje od 1. 6. 2018 do 
31. 5. 2028 in obvestila izbrane vlagatelje najkasneje 
do 30. 5. 2018.

Vlagateljem, katerih vloga bo zavrnjena ali zavrže-
na, bo ministrica za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti izdala sklepe o zavrnitvi ali zavrženju 
vloge.

Zoper navedene sklepe, skladno s tretjim odstav-
kom 22.e člena ZIMI pritožba ni dovoljena, možen pa 
je upravni spor.

VIII. Sklenitev pogodbe in vrednost šolanja psa 
pomočnika

Ministrstvo bo z izbranimi izvajalci sklenilo po-
godbo o izvajanju šolanja psov pomočnikov za težje 
in najtežje gibalno ovirane invalide za obdobje od 1. 6. 
2018 do 31. 5. 2028.

Sredstva za financiranje šolanja psov pomočni-
kov se zagotavljajo na proračunski postavki 7677 – 
Izvajanje zakona o izenačevanju možnosti invalidov.

Financirano bo šolanje psov pomočnikov, ki vklju-
čuje stroške, določene v 13. členu pravilnika:

– stroški za nakup in šolanje psa,
– stroški opreme za psa (ovratnica, povodec in 

oprtnica),
– stroški uvajanja upravičenca za delo s psom,
– stroški prehrane psa v času šolanja,
– potni stroški izvajalca, če gre za razdaljo do 

prebivališča upravičenca do 50 km v eno smer in
– stroški pridobitve veterinarskih in zdravstvenih 

potrdil za psa.
Skupni strošek za šolanje posameznega psa po-

močnika glede na prejšnji odstavek ne sme znašati 
več kot 14.000 EUR z vključenim DDV.

Izbrani izvajalci bodo v času šolanja psa pomoč-
nika upravičeni do stroškov prevoza, ki nastanejo 
pri šolanju psa in niso vključeni v skupni strošek iz 
prejšnjega odstavka. Pri določanju višine stroškov 
prevoza se priznajo potni stroški po uradnih podatkih 
o dolžini poti v višini 18 % cene neosvinčenega motor-
nega bencina – 95 oktanov, za prevoženi kilometer, ki 
velja na dan opravljene storitve.

IX. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije
Vlagatelji lahko dobijo razpisno dokumentacijo 

na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti http://www.mddsz.gov.si/ 
(O ministrstvu / Javne objave / Javni razpisi in javna 
naročila).

Dodatne informacije o javnem razpisu je mogoče 
dobiti v času od objave javnega razpisa do vključno 
30. 4. 2018, vsak delovnik od ponedeljka do vključno 
petka po telefonu, od 9.30 do 12. ure pri Tanji Skornšek 
Pleš na številki 01/369-75-38 (tajništvo Direktorata za 
invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja). Infor-
macije o javnem razpisu je mogoče dobiti tudi po ele-
ktronski pošti na naslovu tanja.skornsek-ples@gov.si, 
ki se sprejemajo do vključno 29. 4. 2018 do 11. ure.

Ministrstvo za delo, družino,  
socialne zadeve in enake možnosti

Št. 330-16/2018 Ob-1824/18

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

– Uredbe o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih 
v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/14, 65/14, 32/15, 
84/15, 3/17 in 4/17 – popr.; v nadaljnjem besedilu: 
Uredba);

– Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 
57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15 in 27/17; 
v nadaljnjem besedilu: Zakon o kmetijstvu);

– Uredbe Komisije (EU) št. 1408/2013 z dne 
18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 
Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de 
minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 352 z dne 
24. 12. 2013, str. 9; v nadaljnjem besedilu: Uredba 
1408/2013/EU), objavlja
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javni razpis
za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti 

ali nezmožnosti za delo v letu 2018

1. Osnovni podatki o javnem razpisu

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega 
položaja kmetijskih gospodarstev, ki so organizirana kot kmetije, zaradi škodnega 
dogodka, ki prizadene nosilca ali člana kmetije.

Razpisana sredstva: Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, 
invalidnosti ali nezmožnost za delo v letu 2018 (v nadaljnjem besedilu: ukrep), znaša 
do 100.000 eurov.
Sredstva bremenijo proračunsko postavko 553810 – Program podpor za 
prestrukturiranje kmetijstva na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano  
(v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

Vrsta javnega razpisa: Odprti
Začetek vlaganja vlog  
in zaključek javnega 
razpisa:

Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu 
Republike Slovenije in traja vse do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni 
strani ministrstva.

Cilj ukrepa: Finančna pomoč ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu
Informacije o javnem 
razpisu:

INFO točka na Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja  
(v nadaljnjem besedilu: Agencija), Dunajska 160, 1000 Ljubljana, 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.

2. Predmet javnega razpisa
2.1. V skladu s prvim odstavkom 9. člena Uredbe 

je predmet tega javnega razpisa finančna pomoč za blaži-
tev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospo-
darstev, ki so organizirana kot kmetije, zaradi škodnega 
dogodka, ki prizadene nosilca ali člana kmetije.

2.2. V skladu z drugim odstavkom 9. člena Uredbe se 
za škodni dogodek iz prejšnje točke šteje:

– smrt,
– l. ali ll. kategorija invalidnosti nosilca ali člana kmeti-

je, kot ju določa predpis, ki ureja pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje, ali

– večmesečna neprekinjena nezmožnost za delo no-
silca ali člana kmetije, ugotovljena v skladu s predpisom, 
ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje.

3. Vlagatelj
3.1. Vlagatelj je nosilec kmetijskega gospodarstva 

v skladu s 3. točko 3. člena Zakona o kmetijstvu, ki vlaga 
vlogo v skladu s tem javnim razpisom.

3.2. Upravičenec do sredstev je kmetijsko gospodar-
stvo, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev pomoči iz naslova 
tega javnega razpisa.

4. Pogoji za pridobitev sredstev
4.1. Pogoji za dodelitev sredstev morajo biti izpolnjeni 

ob vložitvi vloge. Vlagatelj lahko na ta javni razpis pošlje 
samo eno vlogo.

4.2. Vlagatelj mora predložiti vlogo v skladu z zahte-
vami iz tega javnega razpisa in na obrazcih, ki so sestavni 
del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa, vključ-
no z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili, ki so v njej 
navedeni.

4.3. Vlagatelj mora biti na dan oddaje vloge na ta javni 
razpis vpisan v register kmetijskih gospodarstev.

4.4. V skladu z 10. členom Uredbe mora vlagatelj za 
pridobitev sredstev iz naslova tega javnega razpisa izpol-
njevati naslednje pogoje:

– oddati mora zbirno vlogo za ukrepe kmetijske politi-
ke (v nadaljnjem besedilu: zbirna vloga) v koledarskem letu 
oddaje vloge na ta javni razpis. Če v tekočem koledarskem 
letu zbirna vloga še ni bila oddana, se upošteva zbirna vlo-
ga iz preteklega koledarskega leta;

– škodni dogodek je prizadel nosilca ali člana kmetije, 
ki je ob nastanku škodnega dogodka pokojninsko in inva-

lidsko zavarovan kot kmet ali iz naslova kmetijske dejav-
nosti, pri čemer so za vrsto zavarovanja upravičene šifre 
007, 051, 052, 064, 065, določene s predpisoma, ki ure-
jata pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter zdravstveno 
zavarovanje. Kot član kmetijskega gospodarstva se šteje 
član kmetije po Zakonu o kmetijstvu. V primeru smrti in 
invalidnosti mora biti oškodovanec pokojninsko in invalid-
sko zavarovan kot kmet ali iz naslova kmetijske dejavnosti 
na dan smrti oziroma na datum izdaje odločbe o priznani 
pravici do invalidnosti. V primeru začasne nezmožnosti za 
delo pa mora biti oškodovanec pokojninsko in invalidsko 
zavarovan kot kmet ali iz naslova kmetijske dejavnosti 
celotno obdobje, za katero uveljavlja finančno pomoč iz 
naslova tega javnega razpisa;

– škodni dogodek je nastal največ 24 mesecev pred 
oddajo vloge na ta javni razpis. Dan škodnega dogodka je 
v primeru smrti datum smrti, v primeru invalidnosti datum 
izdaje odločbe o priznani pravici do invalidnosti, v primeru 
nezmožnosti za delo pa datum zadnje začasne nezmo-
žnosti za delo, ki je razviden iz izreka odločbe o začasni 
nezmožnosti za delo;

– dohodek nosilca ali člana kmetije, ki ga je prizadel 
škodni dogodek, ni presegal višine minimalne plače za 
delo s polnim delovnim časom v skladu s predpisom, ki 
določa minimalno plačo, pri čemer se upošteva dohodek 
iz zadnje odločbe o odmeri dohodnine oziroma če oško-
dovanec ni zavezanec za plačilo dohodnine (ni bila izdana 
odločba o dohodnini) potrdilo o dohodku, ki ga izda Finanč-
na uprava Republike Slovenije.

5. Finančne določbe
5.1. V skladu s prvim odstavkom 11. člena Uredbe se 

sredstva iz naslova tega javnega razpisa dodelijo upravi-
čencu kot pomoč v obliki nepovratnih sredstev. Osnova za 
izplačilo je razdelilnik iz točke 5.2. tega poglavja in višina 
nepovratnih sredstev na uro iz točke 5.3. tega poglavja.

5.2. V skladu z drugim odstavkom 11. člena Uredbe 
znaša višina nepovratnih sredstev za primer smrti ali ugo-
tovljene kategorije invalidnosti:

– 3.000 eurov: smrt;
– 3.000 eurov: l. kategorija invalidnosti;
– 2.200 eurov: ll. kategorija invalidnosti.
5.3. V skladu s tretjim odstavkom 11. člena Uredbe 

znaša v primeru ugotovljene nezmožnosti za delo višina 
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nepovratnih sredstev 0,40 eura na uro, za število priznanih 
ur nezmožnosti za delo in obdobje, določenih v zdravni-
ških potrdilih o upravičeni zadržanosti od dela in odločbah 
o ugotovitvi začasne nezmožnosti za delo.

5.4. V skladu s četrtim odstavkom 11. člena Uredbe 
se nepovratna sredstva lahko dodelijo le za neprekinjeno 
obdobje ugotovljene nezmožnosti za delo, ki mora trajati 
od najmanj šest do najdlje dvanajst mesecev, pri čemer 
mora število priznanih ur nezmožnosti za delo v tem obdo-
bju znašati najmanj 1.460 ur. V primeru priznane začasne 
nezmožnosti za delo se prizna največ osem ur dnevne 
nezmožnosti za delo.

5.5. V skladu s petim odstavkom 11. člena Uredbe 
lahko isti upravičenec pridobi podporo po ukrepu iz tega 
javnega razpisa le enkrat v treh letih.

5.6. V skladu s šestim odstavkom 11. člena Uredbe se 
v število priznanih ur nezmožnosti za delo iz točke 5.3. tega 
poglavja vštevajo vsi dnevi priznanega obdobja.

5.7. V skladu z drugim odstavkom 1. člena Uredbe se 
sredstva iz naslova tega javnega razpisa dodelijo po pra-
vilih o dodeljevanju pomoči de minimis v skladu z Uredbo 
1408/2013/EU.

5.8. Dodeljena sredstva se upravičencem nakaže-
jo na transakcijski račun v skladu s 35. členom Zakona 
o kmetijstvu.

5.9. V skladu s prvim odstavkom 12. člena Uredbe se 
sredstva iz naslova tega javnega razpisa dodelijo z odprtim 
javnim razpisom v skladu z Zakonom o kmetijstvu.

6. Omejitve
6.1. V skladu s prvim odstavkom 16. člena Uredbe 

lahko vlagatelji pridobijo sredstva za isti namen samo iz 
enega ukrepa po Uredbi.

6.2. V skladu z drugim odstavkom 16. člena Uredbe 
se sredstva ne dodelijo upravičencu, ki je za isti namen, 
kakršnega navaja v vlogi za pridobitev sredstev iz naslova 
tega javnega razpisa, že prejel javna sredstva Republike 
Slovenije ali sredstva Evropske unije.

6.3. V skladu s tretjim odstavkom 16. člena Uredbe se 
sredstva ne dodelijo za izvajanje ukrepa iz tega javnega 
razpisa zunaj Republike Slovenije. Nosilec kmetijskega 
gospodarstva ima stalno prebivališče na ozemlju Repu-
blike Slovenije.

6.4. V skladu s petim odstavkom 11. člena Uredbe 
lahko isti upravičenec pridobi podporo po ukrepu iz tega 
javnega razpisa le enkrat v treh letih od izdaje odločbe 
o pravici do sredstev.

6.5. V skladu s prvim odstavkom 4. člena Uredbe 
se poleg pomoči de minimis v zvezi z istimi upravičenimi 
stroški istemu kmetijskemu gospodarstvu ne sme dodeliti 
še državna pomoč, če bi takšno seštevanje povzročilo 
intenzivnost pomoči, ki bi presegala intenzivnost, dolo-
čeno za posebne okoliščine vsakega primera v predpisih 
Evropske unije.

6.6. V skladu z drugim odstavkom 4. člena Uredbe 
skupni znesek vseh de minimis pomoči v kmetijstvu, ki 
se odobri in izplača enotnemu podjetju iz drugega od-
stavka 2. člena Uredbe 1408/2013/EU, ne sme presegati 
15.000 eurov v katerem koli obdobju treh proračunskih let. 
Ne glede na določbe drugega odstavka 8. člena, druge-
ga, tretjega in četrtega odstavka 11. člena, drugega od-
stavka 11.c člena in drugega odstavka 11.e člena Uredbe 
se pomoč ustrezno zniža, če bi bila z odobreno pomočjo 
enotnemu podjetju za ukrepe po tej Uredbi presežena 
omejitev iz te točke.

6.7. V skladu s tretjim odstavkom 4. člena Uredbe ku-
mulativni znesek vseh pomoči de minimis, dodeljen kme-
tijskim gospodarstvom, v kateremkoli obdobju treh prora-
čunskih let ne sme presegati nacionalne omejitve iz Priloge 
Uredbe 1408/2013/EU.

6.8. V skladu s četrtim odstavkom 4. člena Ured-
be, če je vlagatelj, razen v kmetijski dejavnosti, dejaven 

v enem ali več sektorjih ali opravlja dejavnosti, ki spadajo 
na področje uporabe Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 
z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 
Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de mini-
mis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1; v nadaljnjem 
besedilu: Uredba 1407/2013/EU), se pomoč de minimis, 
dodeljena za dejavnosti v sektorju kmetijske proizvodnje, 
lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno sektorjem 
ali dejavnostim v gospodarstvu, do zgornje meje, določene 
v Uredbi 1407/2013/EU, če je z ločitvijo dejavnosti ali stro-
škov zagotovljeno, da primarna proizvodnja kmetijskih pro-
izvodov ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu 
z Uredbo 1407/2013/EU.

6.9. V skladu s petim odstavkom 4. člena Uredbe, če 
je vlagatelj, razen v kmetijski dejavnosti, dejaven v sektorju 
ribištva in akvakulture, se pomoč de minimis, dodeljena za 
dejavnosti v sektorju kmetijske proizvodnje, lahko kumu-
lira s pomočjo de minimis, dodeljeno sektorju ribištva in 
akvakulture, do zgornje meje, določene v Uredbi Komisije 
(EU) št. 717/2014 z dne 27. julija 2014 o uporabi členov 
107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči 
de minimis v sektorju ribištva in akvakulture (UL L št. 190 
z dne 28. 6. 2014, str. 45; v nadaljnjem besedilu: Uredba 
717/2014/EU), če je z ločitvijo dejavnosti ali stroškov zago-
tovljeno, da primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov ne 
prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo 
717/2014/EU.

7. Nadzor nad izvajanjem
7.1. V skladu s prvim odstavkom 17. člena Uredbe 

mora Agencija še pred odobritvijo pomoči preveriti višino 
že dodeljene pomoči de minimis za posameznega upravi-
čenca v centralni evidenci pomoči de minimis za kmetijstvo 
in ribištvo, ki jo vodi ministrstvo, za de minimis v gospodar-
skem sektorju, pa v evidenci državnih pomoči, ki jo vodi 
Sektor za spremljanje državnih pomoči na ministrstvu, 
pristojnem za finance.

7.2. V skladu z drugim odstavkom 17. člena Ured-
be mora Agencija za upravičence, ki so enotno podje-
tje, predhodno preveriti, da že dodeljena pomoč de minimis 
za vsa podjetja v okviru enotnega podjetja ne presega 
15.000 eurov v katerem koli obdobju treh proračunskih let.

7.3. Enotno podjetje v skladu z drugim odstavkom 
2. člena Uredbe 1408/2013/EU pomeni vsa podjetja, ki so 
med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:

a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev 
ali družbenikov drugega podjetja;

b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino 
članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa 
drugega podjetja;

c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv 
na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z nave-
denim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi 
ali statutu;

d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podje-
tja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki 
navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih 
pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.

Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz podtočk a) 
do d) te točke preko enega ali več drugih podjetij, prav tako 
veljajo za enotno podjetje.

7.4. V skladu s tretjim odstavkom 17. člena Uredbe 
mora Agencija v roku 15 dni po izplačilu pomoči de minimis 
posameznemu upravičencu poročati ministrstvu o dode-
ljenih pomočeh na obrazcu in na način, ki ga ministrstvo 
objavi na svojih spletnih straneh.

8. Vloga
8.1. Vlogo na ta javni razpis je treba vložiti v pisni obliki 

na prijavnem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije in 
je objavljen na spletni strani ministrstva in Agencije.

8.2. Sestavni deli vloge morajo biti speti v mapi, ošte-
vilčeni po zaporedni številki od skupnega števila vloženih 
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strani in priložen jim mora biti natančen seznam vstavljene 
dokumentacije, podpisan s strani vlagatelja.

8.3. Na ovojnici vloge morata biti razvidna datum in 
čas (ura, minuta) oddaje vloge na pošti, označena s strani 
pošte, naslov vlagatelja ter oznaka javnega razpisa, na 
katerega se prijavlja, na način: »Ne odpiraj – vloga na javni 
razpis za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali 
nezmožnosti za delo za leto 2018«.

8.4. Stroški izdelave vloge in manipulativni stroški 
bremenijo upravičenca.

9. Rok in način prijave
9.1. Vlogo na ta javni razpis vlagatelji pošljejo pisno 

s priporočeno pošiljko na naslov: Agencija Republike Slo-
venije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 
cesta 160, p.p. 189, 1000 Ljubljana, ali vložijo na vložišču 
Agencije v času uradnih ur vložišča.

9.2. Vloge na ta javni razpis se vlagajo peti dan po 
objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije 
pa vse do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni 
strani ministrstva.

9.3. V skladu s prvim odstavkom 50. člena Zakona 
o kmetijstvu se pri vlogi, ki je poslana s priporočeno pošilj-
ko, za čas vložitve šteje čas oddaje priporočene pošiljke na 
pošti. Kadar na priporočeni pošiljki čas oddaje pošiljke ni 
ugotovljen kljub poizvedbi na pošti, se šteje, da je vloga vlo-
žena kot zadnja na dan, ko je bila pošiljka oddana na pošti.

9.4. Kadar vlagatelj vlogo vloži na vložišču Agencije, 
se v skladu z drugim odstavkom 50. člena Zakona o kme-
tijstvu za čas vložitve šteje čas prejema pošiljke v glavni 
pisarni Agencije.

9.5. Vloga, ki ni poslana pisno s priporočeno pošiljko 
ali ni vložena na vložišču Agencije, se zavrže.

9.6. Vloga, oddana pred rokom za oddajo vlog, se 
zavrže.

10. Obravnava in postopek odobritve vlog (v skladu 
s 13. in 14. členom Uredbe)

10.1. Odpiranje vlog ni javno.
10.2. Agencija odpira in obravnava vloge ter zahteva 

odpravo njihovih pomanjkljivosti po vrstnem redu oddaje 
vlog na javni razpis. Vloge se preverjajo po vrstnem redu 
časa oddaje popolne vloge. Popolna vloga se uvrsti na 
konec seznama popolnih vlog in dobi svojo zaporedno 
številko.

10.3. Izpolnjevanje pogojev vloge na javni razpis se 
preverja po vrstnem redu na seznamu popolnih vlog na 
javni razpis.

10.4. Dodelitev sredstev se odobri za tiste popolne 
vloge na javni razpis, ki izpolnjujejo pogoje, in sicer do vi-
šine razpisanih sredstev za posamezen ukrep.

10.5. Če je skupna višina zaprošenih sredstev višja od 
razpisanih sredstev in imata na zadnjem mestu seznama 
prejetih vlog dve ali več vlog na ovojnici enak datum in čas 
(ura, minuta) oddaje, Agencija izvede žrebanje za določitev 
vrstnega reda dodelitve sredstev. Pri žrebu so lahko navzo-
či tudi vlagatelji. O datumu in času žrebanja Agencija pisno 
obvesti vlagatelje. Tričlansko komisijo, ki nadzira žrebanje, 
in osebo, ki vodi žrebanje, imenuje predstojnik agencije 
med javnimi uslužbenci, zaposlenimi na Agenciji.

10.6. Žrebanje se opravi v uradnih prostorih Agencije. 
O žrebanju se sestavi zapisnik, ki ga podpišejo člani komi-
sije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je vodila žrebanje, in 
vlagatelji, če so navzoči.

10.7. Vloga, ki je popolna in izpolnjuje predpisane 
pogoje, vendar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za 
dodelitev sredstev v celoti, se lahko odobri do višine raz-
položljivih sredstev, če se vlagatelj s tem strinja. Vlagatelj 
mora v osmih dneh od vročitve obvestila poslati na Agenci-
jo izjavo, da se s tem strinja, sicer se šteje, da se ne strinja, 
in se vloga zavrne.

10.8. Poziv k dopolnitvi vloge zaradi številk uradnih 
dokumentov ali evidenc ne vpliva na vrstni red prejetih vlog.

10.9. O izpolnjevanju pogojev tega javnega razpisa 
odloči Agencija z odločbo o pravici do sredstev. V odloč-
bi o pravici do sredstev se navede, da gre za pomoč de 
minimis v kmetijskem sektorju po Uredbi 1408/2013/EU.

Ministrstvo za kmetijstvo,  
gozdarstvo in prehrano

Št. 330-15/2018 Ob-1825/18
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Du-

najska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi:
– Uredbe o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kme-

tijstvu (Uradni list RS, št. 45/14, 65/14, 32/15, 84/15, 3/17 in 
4/17 – popr.; v nadaljnjem besedilu: Uredba);

– Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 
90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15 in 27/17; v nadaljnjem 
besedilu: Zakon o kmetijstvu);

– Uredbe Komisije (EU) št. 1408/2013 z dne 18. de-
cembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o de-
lovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem 
sektorju (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 9; v nadalj-
njem besedilu: Uredba 1408/2013/EU), objavlja

javni razpis
za Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo 
škode zaradi požara ali strele na kmetijskem 

gospodarstvu v letu 2018

1. Osnovni podatki o javnem razpisu

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja 
kmetijskih gospodarstev zaradi nepredvidljivega škodnega dogodka na kmetijskem 
gospodarstvu.

Razpisana sredstva: Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo 
škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2018 (v nadaljnjem 
besedilu: ukrep), znaša do 15.000 eurov.
Sredstva bremenijo proračunsko postavko 553810 – Program podpor za prestrukturiranje 
kmetijstva na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: 
ministrstvo).

Vrsta javnega razpisa: Odprti
Začetek vlaganja vlog  
in zaključek javnega 
razpisa:

Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike 
Slovenije in traja vse do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani ministrstva.

Cilj ukrepa: Finančna pomoč ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu
Informacije o javnem 
razpisu:

INFO točka na Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja 
(v nadaljnjem besedilu: Agencija), Dunajska 160, 1000 Ljubljana, 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.
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2. Predmet javnega razpisa
2.1. V skladu s prvim odstavkom 6. člena Uredbe 

je predmet tega javnega razpisa finančna pomoč za 
blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih 
gospodarstev zaradi nepredvidljivega škodnega dogod-
ka na kmetijskem gospodarstvu.

2.2. V skladu z drugim odstavkom 6. člena Ured-
be se za nepredvidljivi škodni dogodek šteje škoda na 
kmetijskih objektih, nastala zaradi požara ali strele, če 
povračilo škode za ta dogodek ni določeno s predpisom, 
ki ureja odpravo posledic naravnih nesreč.

3. Vlagatelj
3.1. Vlagatelj je nosilec kmetijskega gospodarstva 

v skladu s 3. točko 3. člena Zakona o kmetijstvu, ki vlaga 
vlogo v skladu s tem javnim razpisom.

3.2. Upravičenec do sredstev je kmetijsko gospo-
darstvo, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev pomoči po 
tem javnem razpisu.

4. Pogoji za pridobitev sredstev
4.1. Pogoji za dodelitev sredstev morajo biti izpol-

njeni ob vložitvi vloge. Vlagatelj lahko na ta javni razpis 
pošlje samo eno vlogo.

4.2. Vlagatelj mora predložiti vlogo v skladu z zah-
tevami iz tega javnega razpisa in na obrazcih, ki so se-
stavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa, 
vključno z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili, ki so 
v njej navedeni.

4.3. Vlagatelj mora biti na dan oddaje vloge na ta 
javni razpis vpisan v register kmetijskih gospodarstev.

4.4. V skladu s 7. členom Uredbe mora vlagatelj 
za pridobitev sredstev iz naslova tega javnega razpisa 
izpolnjevati naslednje pogoje:

– oddati mora zbirno vlogo za ukrepe kmetijske 
politike (v nadaljnjem besedilu: zbirna vloga) v koledar-
skem letu oddaje vloge na ta javni razpis. Če v tekočem 
koledarskem letu zbirna vloga še ni bila oddana, se 
upošteva zbirna vloga iz preteklega koledarskega leta;

– škodni dogodek je nastal največ 24 mesecev pred 
oddajo vloge na ta javni razpis;

– če je upravičenec kmetijsko gospodarstvo, or-
ganizirano kot kmetija, mora biti nosilec ali član kme-
tijskega gospodarstva ob nastanku škodnega dogodka 
pokojninsko in invalidsko zavarovan kot kmet, pri čemer 
so za vrsto zavarovanja upravičene šifre 007, 051, 052, 
060, 064 in 065, določene s predpisom, ki ureja pokoj-
ninsko in invalidsko zavarovanje, ter predpisom, ki ureja 
zdravstveno zavarovanje;

– če je upravičenec kmetijsko gospodarstvo, or-
ganizirano kot pravna oseba ali samostojni podjetnik 
posameznik, mora biti registrirano za opravljanje kme-
tijske dejavnosti;

– objekt, na katerem je nastala škoda, je bil ob na-
stanku škodnega dogodka zavarovan za primer požara 
ali strele;

– objekt, na katerem je nastala škoda, je bil ob 
nastanku škodnega dogodka namenjen pridelavi kmetij-
skih proizvodov, ki jih opredeljuje prvi odstavek 2. člena 
Uredbe 1408/2013/EU;

– vlagatelj mora predložiti cenitev škodnega dogod-
ka, ki jo izdela zavarovalnica, in

– minimalna višina ocenjene škode, ki jo mora vla-
gatelj izkazati za upravičenost do plačila po ukrepu iz 
tega javnega razpisa, je 5.000 evrov.

5. Finančne določbe
5.1. V skladu s prvim odstavkom 8. člena Uredbe se 

sredstva iz naslova tega javnega razpisa dodelijo upravi-
čencu kot pomoč v obliki nepovratnih sredstev. Osnova 
za izplačilo sta razdelilnik iz točke 5.2. tega poglavja 
tega javnega razpisa in višina ocenjene škode iz osme 
alineje točke 4.5. prejšnjega poglavja.

5.2. V skladu z drugim odstavkom 8. člena Uredbe 
znaša finančna pomoč:

– 7.500 eurov: nad vključno 65.000 eurov ocenjene 
škode;

– 6.500 eurov: od vključno 55.000 do 65.000 eurov 
ocenjene škode;

– 5.500 eurov: od vključno 45.000 do 55.000 eurov 
ocenjene škode;

– 4.500 eurov: od vključno 35.000 do 45.000 eurov 
ocenjene škode;

– 3.500 eurov: od vključno 25.000 do 35.000 eurov 
ocenjene škode;

– 2.500 eurov: od vključno 15.000 do 25.000 eurov 
ocenjene škode;

– 1.500 eurov: od vključno 5.000 do 15.000 eurov 
ocenjene škode.

5.3. V skladu z drugim odstavkom 1. člena Uredbe 
se sredstva iz tega javnega razpisa dodelijo po pravilih 
o dodeljevanju pomoči de minimis v skladu z Uredbo 
1408/2013/EU.

5.4. Dodeljena sredstva se upravičencem nakaže-
jo na transakcijski račun v skladu s 35. členom Zakona 
o kmetijstvu.

5.5. V skladu s prvim odstavkom 12. člena Uredbe 
se sredstva iz tega javnega razpisa dodelijo z odprtim 
javnim razpisom v skladu z Zakonom o kmetijstvu.

6. Omejitve
6.1. V skladu s prvim odstavkom 16. člena Uredbe 

lahko vlagatelji pridobijo sredstva za isti namen samo iz 
enega ukrepa po Uredbi.

6.2. V skladu z drugim odstavkom 16. člena Uredbe 
se sredstva ne dodelijo upravičencu, ki je za isti namen, 
kakršnega navaja v vlogi za pridobitev sredstev iz na-
slova tega javnega razpisa, že prejel javna sredstva 
Republike Slovenije ali sredstva Evropske unije.

6.3. V skladu s tretjim odstavkom 16. člena Uredbe 
se sredstva ne dodelijo za izvajanje ukrepa iz tega jav-
nega razpisa zunaj Republike Slovenije. Nosilec kmetij-
skega gospodarstva ima stalno prebivališče na ozemlju 
Republike Slovenije.

6.4. V skladu s tretjim odstavkom 8. člena Uredbe 
lahko isti upravičenec pridobi podporo po ukrepu iz tega 
javnega razpisa le enkrat v treh letih od izdaje odločbe 
o pravici do sredstev.

6.5. V skladu s četrtim odstavkom 8. člena Uredbe 
višina vseh prejetih sredstev za škodni dogodek, upo-
števajoč tudi plačilo v okviru zavarovalne police, ne sme 
presegati dejanske škode.

6.6. V skladu s prvim odstavkom 4. člena Uredbe 
se poleg pomoči de minimis v zvezi z istimi upraviče-
nimi stroški istemu kmetijskemu gospodarstvu ne sme 
dodeliti še državna pomoč, če bi takšno seštevanje 
povzročilo intenzivnost pomoči, ki bi presegala intenziv-
nost, določeno za posebne okoliščine vsakega primera 
v predpisih Evropske unije.

6.7. V skladu z drugim odstavkom 4. člena Uredbe 
skupni znesek vseh de minimis pomoči v kmetijstvu, ki 
se odobri in izplača enotnemu podjetju iz drugega od-
stavka 2. člena Uredbe 1408/2013/EU, ne sme presega-
ti 15.000 eurov v katerem koli obdobju treh proračunskih 
let. Ne glede na določbe drugega odstavka 8. člena, 
drugega, tretjega in četrtega odstavka 11. člena, druge-
ga odstavka 11.c člena in drugega odstavka 11.e člena 
Uredbe se pomoč ustrezno zniža, če bi bila z odobreno 
pomočjo enotnemu podjetju za ukrepe po tej uredbi pre-
sežena omejitev iz te točke.

6.8. V skladu s tretjim odstavkom 4. člena Uredbe 
kumulativni znesek vseh pomoči de minimis, dodeljen 
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kmetijskim gospodarstvom, v kateremkoli obdobju treh 
proračunskih let ne sme presegati nacionalne omejitve 
iz Priloge Uredbe 1408/2013/EU.

6.9. V skladu s četrtim odstavkom 4. člena Ured-
be, če je vlagatelj, razen v kmetijski dejavnosti, deja-
ven v enem ali več sektorjih ali opravlja dejavnosti, ki 
spadajo na področje uporabe Uredbe Komisije (EU) 
št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi čle-
nov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri 
pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, 
str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1407/2013/EU), 
se pomoč de minimis, dodeljena za dejavnosti v sektorju 
kmetijske proizvodnje, lahko kumulira s pomočjo de mi-
nimis, dodeljeno sektorjem ali dejavnostim v gospodar-
stvu, do zgornje meje, določene v Uredbi 1407/2013/EU, 
če je z ločitvijo dejavnosti ali stroškov zagotovljeno, da 
primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov ne preje-
ma pomoči de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo 
1407/2013/EU.

6.10. V skladu s petim odstavkom 4. člena Uredbe, 
če je vlagatelj, razen v kmetijski dejavnosti, dejaven 
v sektorju ribištva in akvakulture, se pomoč de minimis, 
dodeljena za dejavnosti v sektorju kmetijske proizvo-
dnje, lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno 
sektorju ribištva in akvakulture, do zgornje meje, dolo-
čene v Uredbi Komisije (EU) št. 717/2014 z dne 27. ju-
lija 2014 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delo-
vanju Evropske unije pri pomoči de minimis v sektorju 
ribištva in akvakulture (UL L št. 190 z dne 28. 6. 2014, 
str. 45; v nadaljnjem besedilu: Uredba 717/2014/EU), 
če je z ločitvijo dejavnosti ali stroškov zagotovljeno, da 
primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov ne preje-
ma pomoči de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo 
717/2014/EU.

7. Nadzor nad izvajanjem
7.1. V skladu s prvim odstavkom 17. člena Uredbe 

mora Agencija še pred odobritvijo pomoči preveriti viši-
no že dodeljene pomoči de minimis za posameznega 
upravičenca v centralni evidenci pomoči de minimis za 
kmetijstvo in ribištvo, ki jo vodi ministrstvo, za de minimis 
v gospodarskem sektorju, pa v evidenci državnih pomo-
či, ki jo vodi Sektor za spremljanje državnih pomoči na 
ministrstvu, pristojnem za finance

7.2. V skladu z drugim odstavkom 17. člena Ured-
be mora Agencija za upravičence, ki so enotno pod-
jetje, predhodno preveriti, da že dodeljena pomoč de 
minimis za vsa podjetja v okviru enotnega podjetja ne 
presega 15.000 eurov v katerem koli obdobju treh pro-
računskih let.

7.3. Enotno podjetje v skladu z drugim odstavkom 
2. člena Uredbe 1408/2013/EU pomeni vsa podjetja, ki 
so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:

a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničar-
jev ali družbenikov drugega podjetja;

b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati 
večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega 
organa drugega podjetja;

c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv 
na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z na-
vedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni po-
godbi ali statutu;

d) 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 navede-
nega podjetja.

Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz podtočk a) 
do d) te točke preko enega ali več drugih podjetij, prav 
tako veljajo za enotno podjetje.

7.4. V skladu s tretjim odstavkom 17. člena Uredbe 
mora Agencija v roku 15 dni po izplačilu pomoči de mi-
nimis posameznemu upravičencu poročati ministrstvu 
o dodeljenih pomočeh na obrazcu in na način, ki ga 
ministrstvo objavi na svojih spletnih straneh.

8. Vloga
8.1. Vlogo na ta javni razpis je treba vložiti v pisni 

obliki na prijavnem obrazcu, ki je del razpisne doku-
mentacije in je objavljen na spletni strani ministrstva in 
Agencije.

8.2. Sestavni deli vloge morajo biti speti v mapi, 
oštevilčeni po zaporedni številki od skupnega števila 
vloženih strani in priložen jim mora biti natančen seznam 
vstavljene dokumentacije, podpisan s strani vlagatelja.

8.3. Na ovojnici vloge morata biti razvidna datum 
in čas (ura, minuta) oddaje vloge na pošti, označena 
s strani pošte, naslov vlagatelja ter oznaka javnega 
razpisa, na katerega se prijavlja, na način: »Ne odpiraj 
– vloga na javni razpis za ukrep I: Finančna pomoč za 
nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetij-
skem gospodarstvu v letu 2018«.

8.4. Stroški izdelave vloge in manipulativni stroški 
bremenijo upravičenca.

9. Rok in način prijave
9.1. Vlogo na ta javni razpis vlagatelji pošljejo pisno 

s priporočeno pošiljko na naslov: Agencija Republike 
Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunaj-
ska cesta 160, p.p. 189, 1000 Ljubljana, ali vložijo na 
vložišču Agencije v času uradnih ur vložišča.

9.2. Vloge na ta javni razpis se vlagajo peti dan po 
objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slo-
venije pa vse do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na 
spletni strani ministrstva.

9.3. V skladu s prvim odstavkom 50. člena Zakona 
o kmetijstvu se pri vlogi, ki je poslana s priporočeno po-
šiljko, za čas vložitve šteje čas oddaje priporočene po-
šiljke na pošti. Kadar na priporočeni pošiljki čas oddaje 
pošiljke ni ugotovljen kljub poizvedbi na pošti, se šteje, 
da je vloga vložena kot zadnja na dan, ko je bila pošiljka 
oddana na pošti.

9.4. Kadar vlagatelj vlogo vloži na vložišču Agen-
cije, se v skladu z drugim odstavkom 50. člena Zakona 
o kmetijstvu za čas vložitve šteje čas prejema pošiljke 
v glavni pisarni Agencije.

9.5. Vloga, ki ni poslana pisno s priporočeno pošilj-
ko ali ni vložena na vložišču Agencije, se zavrže.

9.6. Vloga, oddana pred rokom za oddajo vlog, se 
s sklepom zavrže.

10. Obravnava in postopek odobritve vlog (v skladu 
s 13. in 14. členom Uredbe)

10.1. Odpiranje vlog ni javno.
10.2. Agencija odpira in obravnava vloge ter zah-

teva odpravo njihovih pomanjkljivosti po vrstnem redu 
oddaje vlog na javni razpis. Vloge se preverjajo po vr-
stnem redu časa oddaje popolne vloge. Popolna vloga 
se uvrsti na konec seznama popolnih vlog in dobi svojo 
zaporedno številko.

10.3. Izpolnjevanje pogojev vloge na javni razpis 
se preverja po vrstnem redu na seznamu popolnih vlog 
na javni razpis.

10.4. Dodelitev sredstev se odobri za tiste popolne 
vloge na javni razpis, ki izpolnjujejo pogoje, in sicer do 
višine razpisanih sredstev za posamezen ukrep.

10.5. Če je skupna višina zaprošenih sredstev viš-
ja od razpisanih sredstev in imata na zadnjem mestu 
seznama prejetih vlog dve ali več vlog na ovojnici enak 
datum in čas (ura, minuta) oddaje, Agencija izvede žre-
banje za določitev vrstnega reda dodelitve sredstev. Pri 
žrebu so lahko navzoči tudi vlagatelji. O datumu in času 
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žrebanja Agencija pisno obvesti vlagatelje. Tričlansko 
komisijo, ki nadzira žrebanje, in osebo, ki vodi žrebanje, 
imenuje predstojnik Agencije med javnimi uslužbenci, 
zaposlenimi na Agenciji.

10.6. Žrebanje se opravi v uradnih prostorih Agen-
cije. O žrebanju se sestavi zapisnik, ki ga podpišejo 
člani komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je vodila 
žrebanje, in vlagatelji, če so navzoči.

10.7. Vloga, ki je popolna in izpolnjuje predpisane 
pogoje, vendar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za 
dodelitev sredstev v celoti, se lahko odobri do višine 
razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj s tem strinja. Vla-
gatelj mora v osmih dneh od vročitve obvestila poslati 
na agencijo izjavo, da se s tem strinja, sicer se šteje, da 
se ne strinja, in se vloga zavrne.

10.8. Poziv k dopolnitvi vloge zaradi številk uradnih 
dokumentov ali evidenc ne vpliva na vrstni red prejetih 
vlog.

10.9. O izpolnjevanju pogojev tega javnega raz-
pisa odloči Agencija z odločbo o pravici do sredstev. 
V odločbi o pravici do sredstev se navede, da gre za 

pomoč de minimis v kmetijskem sektorju po Uredbi 
1408/2013/EU.

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Št. 3310-15/2018/5 Ob-1862/18

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na 
podlagi 91. člena Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe 
v osnovna sredstva ter podukrepa podpora za naložbe 
v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in 
trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja pode-
želja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni 
list RS, št. 104/15, 32/16, 66/16, 14/17, 38/17, 40/17 – 
popr. in 19/18; v nadaljnjem besedilu: Uredba), objavlja

9. javni razpis za podukrep 4.1
Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva  
za leto 2018, namenjene prilagoditvi kmetijskih 

gospodarstev na podnebne spremembe

1. Osnovni podatki o javnem razpisu

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa so naložbe kmetijskih gospodarstev, namenjene 
prilagoditvi na podnebne spremembe. 

Razpisana sredstva po sklopih:

Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 
15.000.000 EUR. Od tega:
– 1.000.000 EUR za naložbe nosilcev majhnih kmetij (sklop A),
– 9.000.000 EUR za naložbe fizičnih oseb, razen samostojnih podjetnikov 
posameznikov in nosilcev majhnih kmetij, ali za skupino kmetov iz 3. točke 
sedmega odstavka 6. člena Uredbe (sklop B) ter
– 5.000.000 EUR za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih 
oseb (sklop C).
Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer:
– 11.250.000 EUR iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja 
2014–2020 – EU
– 3.750.000 EUR iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja 
2014–2020 – slovenska udeležba.
Delež sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 75 %, 
delež sredstev Republike Slovenije znaša 25 %.

Vrsta javnega razpisa: Zaprti 
Začetek vnosa vlog in zaključek 
javnega razpisa: 

Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 23. aprila 2018 do 
vključno 18. julija 2018 do 24. ure.

Obdobje upravičenosti stroškov: Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali v skladu z določbami 
99. člena Uredbe.
V skladu s tretjim odstavkom 104. člena Uredbe je zadnji možni rok za vložitev 
zahtevka za izplačilo sredstev 30. marec 2021.

Cilji podukrepa: – Povečanje produktivnosti ter ekonomske in okoljske učinkovitosti, povečanje 
odpornosti na podnebne spremembe ter prilagajanje nanje

Informacije o razpisu: – INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja 
(v nadaljnjem besedilu: agencija), Dunajska 160, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/580-77-92, faks 01/478-92-06, e-mail: aktrp@gov.si
– INFO točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (v nadaljnjem besedilu: 
KGZS), Gospodarske zbornice Slovenije in Čebelarske zveze Slovenije 
(Priloga 1, ki je sestavni del tega javnega razpisa in je objavljena na spletni strani 
MKGP) 

2. Predmet podpore
1. Predmet podpore so individualne in kolektivne 

naložbe kmetijskih gospodarstev v lastno primarno pri-
delavo kmetijskih proizvodov iz Priloge I Pogodbe o de-
lovanju Evropske unije (UL C št. 326 z dne 26. oktobra 
2012, str. 47; v nadaljnjem besedilu: Priloga I k Pogodbi) 
iz 1. in 4. točke prvega odstavka 5. člena Uredbe, in sicer:

– nakup in postavitev mrež proti toči,
– nakup in postavitev rastlinjakov za pridelavo v tleh 

in pripadajoče opreme,
– ureditev trajnih nasadov z vidika uvajanja tržno 

primernejših sort in izboljšanja tehnologije pridelave,
– ureditev zasebnih namakalnih sistemov, ki imajo 

enega uporabnika (v nadaljnjem besedilu: ZNS), ter 
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nakup in postavitev namakalne opreme, ki je lahko sa-
mostojna naložba.

2. Naložbe iz prejšnje točke se glede na cilje iz 
PRP 2014-2020 delijo v skladu z drugim odstavkom 
5. člena Uredbe.

3. V skladu s četrtim odstavkom 5. člena Uredbe 
primarna pridelava kmetijskih proizvodov iz 1. točke 
tega poglavja pomeni proizvodnjo rastlinskih in živi-
norejskih proizvodov s seznama v Prilogi I k Pogodbi 
brez nadaljnjih postopkov obdelave, ki bi spremenili 
naravo teh proizvodov, še zlasti pridelava, pobiranje in 
skladiščenje primarnih kmetijskih proizvodov ter njihova 
priprava s strani primarnih proizvajalcev za prvo prodajo 
prodajnim posrednikom ali predelovalcem. Kot priprava 
primarnih kmetijskih proizvodov za prvo prodajo se šteje 
tudi njihovo čiščenje, luščenje, sortiranje, kratkotrajna 
zaščita pred gnitjem in pakiranje.

3. Upravičenec
1. Upravičenec do podpore je določen s 6. členom 

Uredbe.
2. Član skupine kmetov iz 3. točke sedmega od-

stavka 6. člena Uredbe na dan oddaje vloge na javni 
razpis ne sme imeti:

– v uporabi več kot 70 odstotkov primerljivih kme-
tijskih površin, ki jih imajo v uporabi vsi člani skupine 
kmetov, kar je razvidno iz zbirne vloge, ki je bila vložena 
v letu 2018, oziroma

– v reji več kot 70 odstotkov glav velike živine (v 
nadaljnjem besedilu: GVŽ), ki jih imajo v reji vsi člani 
skupine, kar je razvidno iz evidence rejnih živali v skladu 
s pravilnikom, ki ureja evidenco imetnikov rejnih živali in 
evidenco rejnih živali.

3. Člani skupine kmetov iz 3. točke sedmega od-
stavka 6. člena Uredbe v skladu s trinajstim odstavkom 
6. člena Uredbe ne smejo biti povezani na način, oprede-
ljen v 3. členu priloge I Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 
z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči 
v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za 
združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 
Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193 z dne 
1. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije 
(EU) 2017/1084 z dne 14. junija 2017 o spremembi Ured-
be (EU) št. 651/2014, kar zadeva pomoč za pristaniško in 
letališko infrastrukturo, pragove za priglasitev za pomoč 
za kulturo in ohranjanje kulturne dediščine in pomoč 
za športno in večnamensko rekreacijsko infrastrukturo 
ter sheme regionalne pomoči za tekoče poslovanje za 
najbolj oddaljene regije, in o spremembi Uredbe (EU) 
št. 702/2014, kar zadeva izračun upravičenih stroškov 
(UL L št. 156 z dne 20. 6. 2017, str. 1).

4. Pogoji za pridobitev podpore
4.1. Splošni pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravi-

čenec ob oddaji vloge na javni razpis:
1. Vložiti mora popolno vlogo v skladu z zahtevami 

iz tega javnega razpisa in na prijavnem obrazcu, ki je 
sestavni del razpisne dokumentacije, vključno z vsemi 
zahtevanimi prilogami in dokazili, ki so v njej navedeni.

2. V skladu s prvim odstavkom 177. člena Zako-
na o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, 
št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – 
ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) mora upravičenec 
za predložene dokumente, sestavljene v tujem jeziku, 
če je to potrebno, zagotoviti slovenski prevod s strani 
sodnega tolmača, ki je imenovan za sodnega tolmača 
z odločbo Ministrstva za pravosodje.

3. Izpolnjevati mora pogoje iz 1., 3., 4., 6., 7. ter 
9. do 24. točke prvega odstavka 100. člena Uredbe.

4. Izpolnjevati mora pogoje iz četrtega in petega 
odstavka 100. člena Uredbe.

5. Izpolnjevati mora pogoje iz 10. člena Uredbe, pri 
čemer mora v skladu z 2. točko prvega odstavka 10. čle-
na Uredbe vložiti zbirno vlogo v skladu z Uredbo o iz-
vedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2018 (Uradni 
list RS, št. 11/18).

6. V skladu s 13. točko 10. člena Uredbe se kot pri-
meren prihodek, ki kmetijskemu gospodarstvu omogoča 
dolgoročno sposobnost preživetja, šteje prihodek v višini 
letne bruto minimalne plače na zaposlenega v Republiki 
Sloveniji na polno delovno moč (v nadaljnjem besedilu: 
PDM), ki je v letu 2017 znašala 9.659,52 eurov.

4.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravi-
čenec ob oddaji vloge na javni razpis

1. Upravičenec mora za naložbe v prestrukturiranje 
kmetijskih gospodarstev poleg splošnih pogojev iz prej-
šnjega podpoglavja izpolnjevati tudi pogoje iz 11. člena 
Uredbe.

2. Če gre za kolektivne naložbe, mora upraviče-
nec poleg splošnih pogojev iz prejšnjega podpoglavja 
izpolnjevati tudi pogoje iz 12. člena Uredbe. Seznam 
skupne rabe iz 4. točke 12. člena Uredbe je kot Prilo-
ga 2 sestavni del tega javnega razpisa in je objavljen na 
spletni strani MKGP.

3. Če gre za naložbe v nakup kmetijskih zemljišč, 
mora upravičenec poleg splošnih pogojev iz prejšnjega 
podpoglavja izpolnjevati tudi pogoje iz 14. člena Uredbe.

4. Če gre za naložbe v trajne nasade, mora upravi-
čenec poleg splošnih pogojev iz prejšnjega podpoglavja 
izpolnjevati tudi pogoje iz prvega odstavka 15. člena 
Uredbe.

5. Če gre za naložbe v nakup in postavitev rastli-
njakov in pripadajoče opreme iz 7. točke prvega od-
stavka 7. člena Uredbe, mora upravičenec poleg splo-
šnih pogojev iz prejšnjega podpoglavja izpolnjevati tudi 
pogoje iz 16. člena Uredbe.

6. Če gre za naložbe v ureditev ZNS in njihovih 
tehnoloških posodobitev, izgradnjo pripadajočih vo-
dnih virov ter nakup in postavitev namakalne opreme 
iz 17. točke prvega odstavka 7. člena Uredbe, mora 
upravičenec poleg splošnih pogojev iz prejšnjega pod-
poglavja izpolnjevati tudi pogoje iz 22. člena Uredbe.

7. Če gre za prispevek v naravi, mora upravičenec 
poleg splošnih pogojev iz prejšnjega podpoglavja izpol-
njevati tudi pogoje iz 23. in 97. člena Uredbe, pri čemer:

– vrednost dela ne sme preseči naslednjih urnih 
postavk, in sicer 5,76 eurov/uro bruto za ročno delo ter 
15,31 eurov/uro bruto za strojno delo,

– vrednost žaganega lesa ne sme preseči 
200 eurov/m3 žaganega lesa,

– lahko upravičenec prispevek v naravi v obliki la-
stnega dela uveljavlja pri ureditvi enostavnih in nezah-
tevnih objektov, postavitvi mrež proti toči, ureditvi trajnih 
nasadov ter postavitvi namakalne opreme.

8. Če gre za splošne stroške, mora upravičenec 
poleg splošnih pogojev iz prejšnjega podpoglavja izpol-
njevati tudi pogoje iz 98. člena Uredbe.

5. Upravičeni stroški
1. Do podpore so upravičeni stroški naložb iz 

3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 17., 18. in 19. točke prvega od-
stavka 7. člena Uredbe.

2. Višina upravičenih stroškov se določi v skladu 
s 95. členom Uredbe. Upravičeni stroški so navedeni 
v Seznamu upravičenih stroškov in najvišjih priznanih 
vrednosti, ki je kot Priloga 3 sestavni del tega javnega 
razpisa in je objavljen na spletni strani MKGP.

6. Neupravičeni stroški
1. Poleg neupravičenih stroškov iz 8. in 96. člena 

Uredbe se podpora ne dodeli tudi za stroške obnove 
nasadov jagod.
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2. Podpora po tem javnem razpisu se v okviru istih 
upravičenih stroškov lahko združuje v skladu s prvim 
odstavkom 94. člena Uredbe.

7. Merila za ocenjevanje vlog
1. Vloge, ki so prispele na javni razpis, se ocenju-

jejo na podlagi meril, ki so določena v dokumentu »Me-
rila za izbor operacij«, ki ga je sprejel Organ upravljanja 
PRP 2014-2020 in je dostopen na spletni strani MKGP: 
https://www.program-podezelja.si/images/SPLETNA_
STRAN_PRP_NOVA/1_PRP_2014-2020/1_6_Meri-
la_za_izbor_operacij/Merila_za_izbor_operacij_5._
sprememba_M9_M16_M19_%C4%8CISTA.pdf. Med 
vlogami na javni razpis, ki dosežejo vstopno mejo 
30 odstotkov najvišjega možnega števila točk, ki za 
ta javni razpis znaša 28 točk za sklop A, 27 točk za 
sklop B in 29 točk za sklop C tega javnega razpisa, se 
izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk, do porabe 
razpisanih sredstev.

2. Pri ocenjevanju vlog na podlagi meril za ocenje-
vanje vlog se upošteva stanje ob vložitvi vloge na javni 
razpis oziroma planirano stanje ob zaključku naložbe. 
Ocenjevanje vlog bo temeljilo na podlagi predložene 
dokumentacije, in sicer: prijavnega obrazca, poslovnega 
načrta, projektne dokumentacije oziroma dokumentacije 
o projektu in ustreznih dokazil ter podatkov iz uradnih 
evidenc. V primeru, da za posamezno merilo upraviče-
nec ne priloži vseh zahtevanih ustreznih dokazil oziroma 

so dokazila neustrezna, se vloga na podlagi tega merila 
oceni z 0 točkami.

3. Merila za ocenjevanje vlog se določijo ločeno po 
posameznih sklopih tega javnega razpisa.

4. V skladu s petim odstavkom 25. člena in tretjim 
odstavkom 93. člena Uredbe se vloga oceni na podlagi 
meril, določenih v Uredbi, podrobneje opredeljenih v tem 
javnem razpisu, in točkovnika za ocenjevanje vlog.

5. Če ima upravičenec stalno prebivališče ali sedež 
na območju iz 9. člena Zakona o Triglavskem narodnem 
parku (Uradni list RS, št. 52/10, 46/14 – ZON-C in 60/17; 
v nadaljnjem besedilu: ZTNP-1) in naložbe prispevajo 
k razvojnim usmeritvam iz 1., 4., 14. in 15. točke prvega 
odstavka 10. člena ZTNP-1, se v skladu s prvim in tre-
tjim odstavkom 93.a člena Uredbe vloga na javni razpis 
oceni z dodatnimi desetimi odstotki možnih točk v skladu 
s šestim odstavkom 11. člena ZTNP-1, kar za ta javni 
razpis pomeni 9 točk, pri čemer se dodatno pridobljene 
točke ne upoštevajo pri doseganju vstopnega praga točk 
iz 1. točke tega poglavja.

6. Ne glede na prejšnjo točko se vloga na javni 
razpis v skladu z drugim odstavkom 93.a člena Ured-
be oceni z dodatnimi desetimi odstotki možnih točk, 
kar za ta javni razpis pomeni 9 točk, če je upravičenec 
fizična oseba, ki ima stalno prebivališče zunaj območja 
narodnega parka, v narodnem parku pa ima kmetijske 
površine v uporabi.

Merila za naložbe nosilcev majhnih kmetij (Sklop A)

Merila Maksimalno 
št. točk

1. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE 24
Načrtovani obseg skupnega prihodka iz poslovanja kmetijskega gospodarstva na enoto vloženega 
dela po zaključku naložbe 

12

Načrtovana velikost kmetijskega gospodarstva glede na obseg primarne kmetijske pridelave 12
2. GEOGRAFSKI VIDIK UPRAVIČENCA 26
Naslov ali sedež kmetijskega gospodarstva je na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko 
dejavnost (v nadaljnjem besedilu: OMD). Točke dobijo samo kmetijska gospodarstva, ki imajo 
50 odstotkov ali več kmetijskih zemljišč v uporabi (v nadaljnjem besedilu: KZU) na območju OMD.

12

Naslov ali sedež kmetijskega gospodarstva je na vodovarstvenih območjih, ki so določena s predpisi 
Vlade Republike Slovenije

4

Naslov ali sedež kmetijskega gospodarstva je na problemskih območjih iz Priloge 9 Uredbe 
(v nadaljnjem besedilu: problemska območja iz PRP 2014-2020)

10

3. PROIZVODNA USMERITEV KMETIJSKIH GOSPODARSTEV 15
Vključenost v sheme kakovosti hrane oziroma pridelava vina z zaščitenim geografskim poreklom 5
Vključenost v ukrep M10 Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila 5
Vključenost v ukrep M11 Ekološko kmetovanje 5
4. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM NA PODROČJU SKRBI ZA OKOLJE, INOVACIJ 
IN PODNEBNIH SPREMEMB – se določi na ravni upravičenih stroškov 

30

Okoljski prispevek izvedene naložbe 10
Inovacije 10
Podnebne spremembe ter prilagoditev nanje 10
SKUPAJ 1–4 95

Podrobnejša merila za naložbe nosilcev majhnih kmetij

Št. MERILO Maks. 
št. točk

1. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE 24
1.1. NAČRTOVANI OBSEG SKUPNEGA PRIHODKA IZ POSLOVANJA KMETIJSKEGA 

GOSPODARSTVA NA ENOTO VLOŽENEGA DELA PO ZAKLJUČKU NALOŽBE (maksimalno 
št. točk 12)

12

Navodilo: upošteva se načrtovani obseg skupnega letnega prihodka iz poslovanja kmetijskega 
gospodarstva, vključno z vrednostjo neposrednih in izravnalnih plačil v letu zaključka naložbe na 
enoto vloženega dela.
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Št. MERILO Maks. 
št. točk

12 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 40.000 eurov do vključno 50.000 eurov 
skupnega prihodka/PDM,
10 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 30.000 eurov do vključno 40.000 eurov 
skupnega prihodka/PDM,
8 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 25.000 eurov do vključno 30.000 eurov 
skupnega prihodka/PDM,
5 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 20.000 eurov do vključno 25.000 eurov 
skupnega prihodka/PDM,
3 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 15.000 eurov do vključno 20.000 eurov 
skupnega prihodka/PDM,
1 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 10.000 eurov skupnega prihodka/PDM 
do vključno 15.000 eurov skupnega prihodka/PDM.

1.2. NAČRTOVANA VELIKOST KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA GLEDE NA OBSEG PRIMARNE 
KMETIJSKE PRIDELAVE (maksimalno št. točk 12)

12

Navodilo: upošteva se načrtovani obseg kmetijskih zemljišč v uporabi, na dan oddaje zahtevka 
za izplačilo sredstev, glede na vrsto prevladujoče pridelave, za katero se upravičenec opredeli 
v prijavnem obrazcu.
12 – kmetijsko gospodarstvo bo imelo v uporabi več kot 2,0 ha trajnih nasadov sadovnjakov, 
vinogradov, oljčnikov in hmeljišč oziroma bo imelo v uporabi več kot 0,6 ha površin, zasajenih 
z zelenjadnicami, vključno z rastlinjaki, pridelavo jagod in nasadov trajnih rastlin na njivskih 
površinah oziroma bo imelo v uporabi več kot 5 ha njivskih površin,
10 – kmetijsko gospodarstvo bo imelo v uporabi več kot 1,5 do vključno 2 ha trajnih nasadov 
sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč oziroma bo imelo v uporabi več kot 0,5 do vključno 
0,6 ha površin, zasajenih z zelenjadnicami, vključno z rastlinjaki, pridelavo jagod in nasadov trajnih 
rastlin na njivskih površinah oziroma bo imelo v uporabi več kot 4 do vključno 5 ha njivskih površin,
8 – kmetijsko gospodarstvo bo imelo v uporabi več kot 1,2 do vključno 1,5 ha trajnih nasadov 
sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč oziroma bo imelo v uporabi več kot 0,4 do vključno 
0,5 ha površin, zasajenih z zelenjadnicami, vključno z rastlinjaki, pridelavo jagod in nasadov trajnih 
rastlin na njivskih površinah oziroma bo imelo v uporabi več kot 3 do vključno 4 ha njivskih površin,
5 – kmetijsko gospodarstvo bo imelo v uporabi več kot 1,0 ha do vključno 1,2 ha trajnih nasadov 
sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč oziroma bo imelo v uporabi več kot 0,3 do vključno 
0,4 ha površin, zasajenih z zelenjadnicami, vključno z rastlinjaki, pridelavo jagod in nasadov trajnih 
rastlin na njivskih površinah oziroma bo imelo v uporabi več kot 2,5 do vključno 3 ha njivskih površin,
3 – kmetijsko gospodarstvo bo imelo v uporabi več kot 0,8 ha do vključno 1 ha trajnih nasadov 
sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč oziroma bo imelo v uporabi več kot 0,2 do vključno 
0,3 ha površin, zasajenih z zelenjadnicami, vključno z rastlinjaki, pridelavo jagod in nasadov trajnih 
rastlin na njivskih površinah oziroma bo imelo v uporabi več kot 2 do vključno 2,5 ha njivskih površin,
1 – kmetijsko gospodarstvo bo imelo v uporabi od 0,6 do vključno 0,8 ha trajnih nasadov 
sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč oziroma bo imelo v uporabi od 0,15 do vključno 
0,2 ha površin, zasajenih z zelenjadnicami, vključno z rastlinjaki, pridelavo jagod in nasadov trajnih 
rastlin na njivskih površinah oziroma bo imelo v uporabi od 1,5 do vključno 2 ha njivskih površin.

2. GEOGRAFSKI VIDIK UPRAVIČENCA 26
2.1. NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA OBMOČJIH OMD (maksimalno 

št. točk 12)
12

Navodilo: upošteva se povprečno število točk, ki jih prejme kmetijsko gospodarstvo, ki ima 
50 odstotkov ali več kmetijskih zemljišč v uporabi na območjih OMD. Možna je samo ena izbira. 
Upoštevajo se podatki na dan oddaje vloge na javni razpis.
12 – kmetijsko gospodarstvo prejme 500 točk ali več
10 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 450 do vključno 499 točk
7 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 350 do vključno 449 točk
5 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 250 do vključno 349 točk
3 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 150 do vključno 249 točk
1 – kmetijsko gospodarstvo prejme do vključno 149 točk.

2.2. NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA VODOVARSTVENIH OBMOČJIH, 
KI SO DOLOČENA S PREDPISI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE (maksimalno št. točk 4)

4

Navodilo: upošteva se obseg površin, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo v uporabi na 
vodovarstvenih območjih, določenih s predpisi Vlade Republike Slovenije. Možna je samo ena 
izbira. Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2018.
4 – kmetijsko gospodarstvo ima najmanj 3 ha kmetijskih površin v uporabi na vodovarstvenih 
območjih (VVO), od tega najmanj 1 ha na najožjih vodovarstvenih območjih (VVO 1)
3 – kmetijsko gospodarstvo ima vsaj 3 ha kmetijskih površin v uporabi na VVO
2 – kmetijsko gospodarstvo ima najmanj 1 ha kmetijskih površin v uporabi na VVO, od tega 
najmanj 0,5 ha na VVO1
1 – kmetijsko gospodarstvo ima najmanj 1 ha kmetijskih površin v uporabi na VVO. 
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2.3. NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA PROBLEMSKIH OBMOČJIH 
IZ PRP 2014-2020 (maksimalno št. točk 10)

10

Navodilo: upošteva se obseg površin, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo v uporabi na problemskih 
območjih iz PRP 2014-2020. Možna je samo ena izbira. Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za 
leto 2018.
10 – kmetijsko gospodarstvo ima najmanj 6 ha kmetijskih površin v uporabi na problemskih 
območjih iz PRP 2014-2020
8 – kmetijsko gospodarstvo ima od 3 do 6 ha kmetijskih površin v uporabi na problemskih območjih 
iz PRP 2014-2020
6 – kmetijsko gospodarstvo ima od 1,5 do vključno 3 ha kmetijskih površin v uporabi na 
problemskih območjih iz PRP 2014-2020
4 – kmetijsko gospodarstvo ima od 1 do vključno 1,5 ha kmetijskih površin v uporabi na 
problemskih območjih iz PRP 2014-2020
2 – kmetijsko gospodarstvo ima od 0,5 do vključno 1 ha kmetijskih površin v uporabi na 
problemskih območjih iz PRP 2014-2020.

3. PROIZVODNA USMERITEV KMETIJSKIH GOSPODARSTEV 15
3.1. VKLJUČENOST V SHEME KAKOVOSTI HRANE OZIROMA PRIDELAVA VINA Z ZAŠČITENIM 

GEOGRAFSKIM POREKLOM (maksimalno št. točk 5)
5

Navodilo: upoštevajo se dokazila, ki so bila dodeljena kmetijskemu gospodarstvu. Možna je samo 
ena izbira.
5 – kmetijskemu gospodarstvu so bili v preteklem ali tekočem koledarskem letu za enega ali več 
kmetijskih proizvodov dodeljeni certifikati oziroma potrdila za proizvode iz shem kakovosti hrane za 
ekološko proizvodnjo: pridelava, pridelava in predelava, predelava
5 – kmetijskemu gospodarstvu so bili v preteklem ali tekočem koledarskem letu za enega ali več 
kmetijskih proizvodov dodeljeni certifikati oziroma potrdila za proizvode iz shem kakovosti hrane: 
zaščiteni kmetijski pridelki oziroma živila (zaščitena označba porekla, zaščitena geografska 
označba, zajamčena tradicionalna posebnost) ter izbrana kakovost
5 – kmetijskemu gospodarstvu je bila v preteklem ali tekočem koledarskem letu izdana najmanj 
1 odločba o oceni vina za vino z zaščitenim geografskim poreklom: vrhunsko vino ZGP, kakovostno 
vino ZGP in vino PTP.

3.2. VKLJUČENOST V UKREP KMETIJSKO-OKOLJSKO-PODNEBNA PLAČILA
(maksimalno št. točk 5)

5

Navodilo: upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje ene ali več operacij 
iz naslova ukrepa Kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila iz PRP 2014-2020 v letu 2018 (v 
nadaljevanju: ukrep KOPOP). Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2018.
5 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2018 vključil v izvajanje najmanj treh operacij iz 
naslova ukrepa KOPOP
3 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2018 vključil v izvajanje najmanj dveh operacij iz 
naslova ukrepa KOPOP
1 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2018 vključil v izvajanje najmanj ene operacije iz 
naslova ukrepa KOPOP. 

3.3. VKLJUČENOST V UKREP EKOLOŠKO KMETOVANJE (maksimalno št. točk 5) 5
Navodilo: upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje ukrepa Ekološko 
kmetovanje iz PRP 2014-2020. Če nosilec kmetijskega gospodarstva trži ekološke proizvode 
v okviru organizirane tržne prodaje, kar dokazuje z pogodbami o odkupu, pridobi dodatno točko. 
Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2018.
4 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2018 preusmeril v prakse in metode ekološkega 
kmetovanja na celotni kmetiji
3 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2018 preusmeril v prakse in metode ekološkega 
kmetovanja samo na delu kmetije
2 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2018 vključil v izvajanje praks in metod ekološkega 
kmetovanja na celotni kmetiji
1 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2018 vključil v izvajanje praks in metod ekološkega 
kmetovanja samo na delu kmetije.

4. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM NA PODROČJU SKRBI ZA OKOLJE, INOVACIJ IN 
PODNEBNIH SPREMEMB

30

4.1. OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE (maksimalno št. točk 10) 10
Navodilo: prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih stroškov, kot je 
opredeljeno v Prilogi 3 tega javnega razpisa. Če je posamezni strošek namenjen izboljšanju stanja 
okolja prevladujoč, kar pomeni, da predstavlja več kot 50 odstotkov celotne naložbe, se temu 
strošku ocenitev podvoji. Točke se seštevajo, razen pri ocenitvah, ki se nanašajo na isto kategorijo. 
Pri ugotavljanju kmetijskih površin v uporabi se upoštevajo podatki iz zbirne vloge za leto 2018. 
Pri ugotavljanju porabe vode za namakanje se upoštevajo podatki, ki jih je upravičenec navedel 
v načrtu za namakanje, pripravljenem v skladu s Prilogo 6 Uredbe.
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5 – če se naložba nanaša na objekt, ki je vpisan v register nepremične kulturne dediščine
5 – z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč zmanjša za najmanj 
60 odstotkov glede na stanje pred naložbo
4 – z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč zmanjša za najmanj 
50 odstotkov glede na stanje pred naložbo
3 – naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode s kapaciteto 
200 m3 ali več
3 – z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč zmanjša za najmanj 
35 odstotkov glede na stanje pred naložbo
2 – naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode s kapaciteto 
več kot 50 m3 do vključno 200 m3

1 – naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode s kapaciteto 
najmanj 50 m3

1 – z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč zmanjša za najmanj 
25 odstotkov glede na stanje pred naložbo

4.2. INOVACIJE (maksimalno št. točk 10) 10
Navodilo: prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih stroškov, kot je 
opredeljeno v Prilogi 3 tega javnega razpisa. Točke se seštevajo, razen pri ocenitvah, ki se 
nanašajo na isto kategorijo. Če je posamezen strošek, ki je namenjen inovacijam prevladujoč, kar 
pomeni, da predstavlja več kot 50 odstotkov celotne naložbe, se temu strošku ocenitev podvoji. 
Pri ugotavljanju kmetijskih površin v uporabi se upoštevajo podatki iz zbirne vloge za leto 2018 ter 
načrtovane površine iz prijavnega obrazca.
4 – naložba se nanaša na uporabo zavarovanih sort rastlin na trgu iz Sortne liste poljščin, 
zelenjadnic, sadnih rastlin in trte za leto 2017, ki je kot Priloga 4 sestavni del tega javnega razpisa, 
in popravka Sortne liste, ki je kot Priloga 5 sestavni del tega javnega razpisa (velja samo za 
sorte večletnih sadnih rastlin in trte). Prilogi 4 in 5 javnega razpisa sta objavljeni na spletni strani 
MKGP. Naložba v uporabo zavarovanih sort rastlin mora obsegati najmanj 20 odstotkov površine 
kmetijskih zemljišč, zasajenih z večletnimi sadnimi rastlinami in trto, ki so vključena v to naložbo
4 – upravičenec je lastnik veljavnega patenta, na katerega se naložba nanaša, oziroma je nosilec 
patentne pravice za naprave oziroma tehnologije, ki imajo veljaven patent, na katero se naložba nanaša
3 – končni rezultat proizvodnega procesa bosta najmanj dva nova proizvoda na kmetijskem 
gospodarstvu. Uporaba novih proizvodov ob zaključku naložbe obsega najmanj 40 odstotkov 
površine kmetijskih zemljišč v uporabi na kmetijskem gospodarstvu
3 – upravičenec uporablja sorte rastlin, ki jim grozi genska erozija iz Priloge 12 k Uredbi o ukrepih 
kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali 
drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 
2014–2020 (Uradni list RS, št. 16/16, 51/16, 84/16, 15/17, 63/17, 68/17 in 5/18; v nadaljnjem 
besedilu: uredba KOPOP). Upravičenec mora uporabljati sorte rastlin, ki jim grozi genska erozija, 
na najmanj 10 odstotkih kmetijskih zemljišč, ki so vključena v to naložbo
3 – naložba v uporabo zavarovanih sort rastlin mora obsegati od vključno 10 do 20 odstotkov površine 
kmetijskih zemljišč, zasajenih z večletnimi sadnimi rastlinami in trto, ki so vključena v to naložbo
2 – končni rezultat proizvodnega procesa bo najmanj en nov proizvod na kmetijskem 
gospodarstvu. Uporaba novega proizvoda ob ob zaključku naložbe obsega najmanj 20 odstotkov 
površine kmetijskih zemljišč v uporabi na kmetijskem gospodarstvu
2 – naložba se nanaša na nove naprave oziroma tehnologije, ki imajo ob vložitvi vloge na javni 
razpis veljavni patent
2 – naložba v uporabo zavarovanih sort rastlin mora obsegati od vključno 5 do 10 odstotkov površine 
kmetijskih zemljišč, zasajenih z večletnimi sadnimi rastlinami in trto, ki so vključena v to naložbo
2 – naložba v uporabo zavarovanih sort rastlin mora obsegati do 5 odstotkov površine kmetijskih 
zemljišč, zasajenih z večletnimi sadnimi rastlinami in trto, ki so vključena v to naložbo

4.3. PODNEBNE SPREMEMBE TER PRILAGODITEV NANJE (maksimalno št. točk 10) 10
Navodilo: prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih stroškov, kot je 
opredeljeno v Prilogi 3 tega javnega razpisa. Če je posamezni strošek namenjen podnebnim 
spremembam prevladujoč, kar pomeni, da predstavlja več kot 50 odstotkov celotne naložbe, se 
temu strošku ocenitev podvoji. Točke se seštevajo, razen pri ocenitvah, ki se nanašajo na isto 
kategorijo. Pri ugotavljanju kmetijskih površin v uporabi se upoštevajo podatki iz zbirne vloge za 
leto 2018 ter načrtovane površine iz prijavnega obrazca.
5 – naložba v ureditev zasebnega namakalnega sistema, ki ima enega uporabnika
4 – naložba v ureditev trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč s sajanjem 
sort rastlin in podlag, ki so manj občutljive zoper bolezni, škodljivce, pozebo in sušo iz Priloge 
6, ki je sestavni del tega javnega razpisa in je objavljena na spletni strani MKGP (v nadaljnjem 
besedilu: odporne sorte) obsega več kot 20 odstotkov površine vseh trajnih nasadov sadovnjakov, 
vinogradov, oljčnikov in hmeljišč, vključenih v to naložbo
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3 – nakup in postavitev mrež proti toči
3 – nakup opreme za protislansko zaščito
3 – nakup fiksne opreme za namakanje kmetijskih zemljišč
3 – naložba v ureditev trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč s sajanjem 
odpornih sort obsega od vključno 10 do vključno 20 odstotkov površine vseh trajnih nasadov 
sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč, vključenih v to naložbo
3 – postavitev travniških sadovnjakov
2 – naložba v ureditev trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč s sajanjem 
odpornih sort obsega od vključno 5 do 10 odstotkov površine vseh trajnih nasadov sadovnjakov, 
vinogradov, oljčnikov in hmeljišč, vključenih v to naložbo
1 – naložba v ureditev trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč s sajanjem 
odpornih sort obsega do 5 odstotkov površine vseh trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, 
oljčnikov in hmeljišč, vključenih v to naložbo

Merila za naložbe fizičnih oseb, razen samostojnih podjetnikov posameznikov in nosilcev majhnih kmetij, oziroma 
za naložbe skupin kmetov iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena uredbe (Sklop B)

Merila Enostavne 
naložbe 
(Maks. 
št. točk)

Zahtevne 
naložbe 
(Maks. 
št. točk)

1. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE 30 30
Interna stopnja donosnosti 10 5
Načrtovani obseg skupnega prihodka iz poslovanja kmetijskega gospodarstva na enoto 
vloženega dela po zaključku naložbe

10 5

Ekonomski učinek javnih sredstev / 10
Število zaposlenih oseb na kmetijskem gospodarstvu ob vložitvi vloge 10 10
2. DRUŽBENO-SOCIALNI VIDIK UPRAVIČENCA 5 5
Izobrazba upravičenca 5 5
3. GEOGRAFSKI VIDIK UPRAVIČENCA 10 10
Naslov ali sedež kmetijskega gospodarstva je na območjih OMD. Točke dobijo samo 
kmetijska gospodarstva, ki imajo 50 odstotkov ali več KZU na območjih OMD

6 6

Naslov ali sedež kmetijskega gospodarstva je na vodovarstvenih območjih, ki so 
določena s predpisi Vlade Republike Slovenije

2 2

Naslov ali sedež kmetijskega gospodarstva je na problemskih območjih  
iz PRP 2014-2020

2 2

4. PROIZVODNA USMERITEV KMETIJSKIH GOSPODARSTEV 13 13
Vključenost v sheme kakovosti hrane oziroma pridelava vina z zaščitenim geografskim 
poreklom

5 5

Vključenost v ukrep M10 Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila 5 5
Vključenost v ukrep M11 Ekološko kmetovanje 3 3
5. HORIZONTALNO IN VERTIKALNO POVEZOVANJE 5 5
Vključenost upravičenca v različne oblike proizvodnega sodelovanja in pogodbenega 
povezovanja v okviru organizacij proizvajalcev, branžnih in medbranžnih organizacij, 
kmetijskih zadrug, agrarnih, pašnih oziroma melioracijskih skupnosti 

5 5

6. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM NA PODROČJU SKRBI ZA OKOLJE, 
INOVACIJ IN PODNEBNIH SPREMEMB – se določi na ravni upravičenih stroškov 

30 30

Okoljski prispevek izvedene naložbe 10 10
Inovacije 10 10
Podnebne spremembe ter prilagoditev nanje 10 10
SKUPAJ 1–6 93 93

Podrobnejša merila za naložbe fizičnih oseb, razen samostojnih podjetnikov posameznikov in nosilcev majhnih 
kmetij, oziroma za enostavne in zahtevne naložbe skupine kmetov iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena Uredbe:

Št. MERILO Maks. št. točk 
za enostavne 

naložbe

Maks. št. točk 
za zahtevne 

naložbe
1. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE 30 30
1.1. INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI (maksimalno št. točk 10) – velja za 

enostavne naložbe
10 0

Navodilo: upošteva se izračun interne stopnje donosnosti (v nadaljnjem 
besedilu: ISD) na podlagi pokritja oziroma na podlagi dejanskih 
knjigovodskih podatkov. Pri izračunu ISD se ne upošteva morebitno 
dodeljenih sredstev na podlagi tega javnega razpisa.
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10 – ISD od vključno 5 odstotkov do vključno 7 odstotkov
7 – ISD več kot 3 odstotke do 5 odstotkov ter več kot 7 odstotkov 
do vključno 10 odstotkov
5 – ISD od 2 odstotkov do vključno 3 odstotkov ter več kot 10 odstotkov 
do vključno 12 odstotkov
3 – ISD več kot 12 odstotkov do vključno 15 odstotkov
1 – ISD več kot 15 odstotkov.

1.2. INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI (maksimalno št. točk 5) – velja za 
zahtevne naložbe

0 5

Navodilo: upošteva se izračun ISD na podlagi dejanskih knjigovodskih 
podatkov (velja za individualne naložbe in kolektivne naložbe) oziroma na 
podlagi pokritja, če gre za kolektivno naložbo, ki jo izvaja skupina kmetov 
iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena Uredbe in pri kateri vsi člani ne 
vodijo knjigovodstva. Pri izračunu ISD se ne upošteva morebitno dodeljenih 
sredstev na podlagi tega javnega razpisa.
5 – ISD od vključno 5 odstotkov do vključno 7 odstotkov
4 – ISD več kot 3 odstotke do 5 odstotkov ter več kot 7 odstotkov 
do vključno 10 odstotkov
3 – ISD od 2 odstotkov do vključno 3 odstotkov ter več kot 10 odstotkov 
do vključno 12 odstotkov
2 – ISD več kot 12 odstotkov do vključno 15 odstotkov
1 – ISD več kot 15 odstotkov.

1.3. NAČRTOVANI OBSEG SKUPNEGA PRIHODKA IZ POSLOVANJA 
KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA NA ENOTO VLOŽENEGA DELA PO 
ZAKLJUČKU NALOŽBE (maksimalno št. točk 10) 

10 0

1.3.1. Velja za enostavne individualne naložbe 10 0
Navodilo: upošteva se načrtovani obseg skupnega letnega prihodka 
iz poslovanja kmetijskega gospodarstva, vključno z vrednostjo neposrednih 
in izravnalnih plačil v letu zaključka naložbe. Obseg skupnega letnega 
prihodka se ugotavlja na podlagi pokritja oziroma dejanskih knjigovodskih 
podatkov (FADN ali enostavno ali dvostavno knjigovodstvo). Če se obseg 
skupnega letnega prihodka iz poslovanja kmetijskega gospodarstva 
izračuna na podlagi dejanskih knjigovodskih podatkov (FADN oziroma 
enostavno ali dvostavno knjigovodstvo), potem se številu točk po 
posameznih ocenitvah dodata 2 točki.
8 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno 70.000 eurov in več skupnega 
prihodka/PDM
6 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 50.000 eurov do vključno 
70.000 eurov skupnega prihodka/PDM
4 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 40.000 eurov do vključno 
50.000 eurov skupnega prihodka/PDM
3 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 30.000 eurov do vključno 
40.000 eurov skupnega prihodka/PDM
2 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 20.000 eurov do vključno 
30.000 eurov skupnega prihodka/PDM
1 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno do vključno 20.000 eurov skupnega 
prihodka/PDM. 

1.3.2. Velja za enostavne kolektivne naložbe 10 0
Navodilo: upošteva se načrtovani obseg skupnega letnega prihodka iz 
poslovanja kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov iz 3. točke 
sedmega odstavka 6. člena Uredbe, ki izvajajo kolektivno naložbo, vključno 
z vrednostjo neposrednih in izravnalnih plačil, v letu zaključka naložbe.
10 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno 70.000 eurov in več skupnega 
prihodka/PDM
7 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 50.000 eurov skupnega 
prihodka/PDM do 70.000 eurov skupnega prihodka/PDM
5 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 40.000 eurov do vključno 
50.000 eurov skupnega prihodka/PDM
3 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 30.000 eurov do vključno 
40.000 eurov skupnega prihodka/PDM
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2 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 20.000 eurov do vključno 
30.000 eurov skupnega prihodka/PDM
1 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno do vključno 20.000 eurov 
skupnega prihodka/PDM. 

1.4. NAČRTOVANI OBSEG SKUPNEGA PRIHODKA IZ POSLOVANJA 
KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA NA ENOTO VLOŽENEGA DELA PO 
ZAKLJUČKU NALOŽBE (maksimalno št. točk 5) 

0 5

1.4.1. Velja za zahtevne individualne naložbe 0 5
Navodilo: upošteva se načrtovani obseg skupnega letnega prihodka iz 
poslovanja kmetijskega gospodarstva, vključno z vrednostjo neposrednih 
in izravnalnih plačil v letu zaključka naložbe.
5 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno 100.000 eurov in več 
skupnega prihodka/PDM
4 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 70.000 eurov 
do 100.000 eurov skupnega prihodka/PDM
3 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 50.000 eurov 
do vključno 70.000 eurov skupnega prihodka/PDM
2 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 30.000 eurov 
do vključno 50.000 eurov skupnega prihodka/PDM
1 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno od 20.000 eurov do vključno 
30.000 eurov skupnega prihodka/PDM. 

1.4.2. Velja za zahtevne kolektivne naložbe 0 5
Navodilo: upošteva se načrtovani obseg skupnega letnega prihodka iz 
poslovanja kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov iz 3. točke 
sedmega odstavka 6. člena Uredbe, ki izvajajo kolektivno naložbo, 
vključno z vrednostjo neposrednih in izravnalnih plačil v letu zaključka 
naložbe.
5 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno 100.000 eurov in več 
skupnega prihodka/PDM
4 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 70.000 eurov 
do 100.000 eurov skupnega prihodka/PDM
3 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 50.000 eurov 
do vključno 70.000 eurov skupnega prihodka/PDM
2 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 30.000 eurov 
do vključno 50.000 eurov skupnega prihodka/PDM
1 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno od 20.000 eurov do vključno 
30.000 eurov skupnega prihodka/PDM. 

1.5. EKONOMSKI UČINEK JAVNIH SREDSTEV (maksimalno št. točk 10) – 
velja za zahtevne naložbe

0 10

Navodilo: ocena temelji na predpostavki, da mora desetkrat večji vložek 
javnih sredstev dati najmanj desetkrat večji ekonomski učinek (večja 
naložba ima večje učinke ekonomije obsega). Če večji projekti ne 
dosegajo večkratnih učinkov, je racionalneje podpirati manjše projekte. 
Za točkovanje uporabimo poenostavitev načela indeksa neto sedanje 
vrednosti. Merilo je količnik med ocenjeno neto sedanjo vrednostjo (v 
nadalnjem besedilu: NSV) projekta (pri 5-odstotni obrestni meri) in višino 
zaprošenih nepovratnih sredstev. Pri izračunu NSV se ne upošteva 
morebitno dodeljenih sredstev na podlagi tega javnega razpisa.
Število točk se določi po linearni lestvici in je na celo število zaokrožen 
dvajsetkratnik razmerja med NSV projekta in zaprošenimi javnimi sredstvi. 
Če je rezultat večji od 10, se dodeli maksimalno število točk.
Primer 1:
Ocenjena NSV projekta: 20.000 EUR
Zaprošena javna sredstva: 60.000 EUR
Št. točk = 20*(20.000 ÷ 60.000) = 7 à 7 točk
Primer 2:
Ocenjena NSV projekta: 2.000 EUR
Zaprošena sredstva: 100.000 EUR
Št. točk = 20*(2.000 ÷ 100.000) = 0 à 0 točk
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1.6. ŠTEVILO ZAPOSLENIH OSEB NA KMETIJSKEM GOSPODARSTVU OB 

VLOŽITVI VLOGE (maksimalno št. točk 10)
10 10

Navodilo: upošteva se pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje 
iz kmetijske dejavnosti članov kmetije. V primeru kolektivnih naložb, ki jih 
izvajajo skupine kmetov iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena Uredbe, 
bodo dodatno število točk pridobili upravičenci, pri katerih ima najmanj 
polovica nosilcev kmetijskih gospodarstev (članov skupine kmetov) najmanj 
enega ali dva člana pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovana iz 
naslova opravljanja kmetijske dejavnosti.
10 – najmanj 2 člana kmetijskega gospodarstva sta pokojninsko, invalidsko 
in zdravstveno zavarovana iz kmetijske dejavnosti oziroma sta na kmetiji 
zavarovana iz delovnega razmerja kot kmetijska delavca/-ke ob vložitvi 
vloge na javni razpis
5 – najmanj 1 član kmetijskega gospodarstva je pokojninsko, invalidsko 
in zdravstveno zavarovan iz kmetijske dejavnosti oziroma je na kmetiji 
zavarovan iz delovnega razmerja kot kmetijski delavec/-ka ob vložitvi vloge 
na javni razpis.

2. DRUŽBENO-SOCIALNI VIDIK UPRAVIČENCA 5 5
2.1. IZOBRAZBA UPRAVIČENCA (maksimalno št. točk 5) 5 5

Navodilo: upoštevajo se dokazila, ki jih upravičenec priloži k prijavnemu 
obrazcu glede izobrazbe nosilca kmetijskega gospodarstva. Kot kmetijski 
sorodna izobrazba se upošteva: agro-živilska (vključno s čebelarstvom), 
veterinarska, gozdarska in lesarska. V primeru kolektivnih naložb, ki jih 
izvajajo skupine kmetov iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena Uredbe, 
bodo dodatno število točk pridobili upravičenci, pri katerih ima več kot 
polovica članov zahtevano izobrazbo. Kadar je član skupine kmetov pravna 
oseba, se upošteva izobrazba odgovorne osebe pravne osebe.
5 – končana najmanj univerzitetna izobrazba, vključno s specializacijo po 
visokih strokovnih programih (7. raven) ter magisterij stroke (2. bolonjska 
stopnja) – velja za kmetijsko in kmetijski sorodno izobrazbo
4 – končana najmanj univerzitetna izobrazba, vključno s specializacijo po 
visokih strokovnih programih (7. raven) ter magisterij stroke (2. bolonjska 
stopnja)
4 – končana najmanj višja izobrazba (6. raven) – velja za kmetijsko in 
kmetijski sorodno izobrazbo
3 – končana najmanj višja izobrazba (6. raven)
3 – končana najmanj srednja strokovna izobrazba (5. raven) – velja za 
kmetijsko in kmetijski sorodno izobrazbo
2 – končana najmanj srednja strokovna izobrazba (5. raven)
2 – končana najmanj srednja poklicna izobrazba (4. raven) – velja za 
kmetijsko in kmetijski sorodno izobrazbo
1 – končana najmanj srednja poklicna izobrazba (4. raven)
1– končana najmanj nižja poklicna izobrazba (3. raven) – velja za kmetijsko 
in kmetijski sorodno izobrazbo.

3. GEOGRAFSKI VIDIK UPRAVIČENCA 10 10
3.1. NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA OBMOČJIH 

OMD (maksimalno št. točk 6)
6 6

Navodilo: upošteva se povprečno število točk/ha, ki jih prejme kmetijsko 
gospodarstvo, ki ima več kot 50 odstotkov kmetijskih zemljišč v uporabi 
na območjih OMD. Pri kolektivnih naložbah, ki jih izvajajo skupine kmetov 
iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena Uredbe, se pri ocenitvi upošteva 
povprečno število točk, ki jih prejmejo kmetijska gospodarstva članov, ki 
sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, če ima najmanj polovica članov 
najmanj 50 odstotkov ali več kmetijskih zemljišč v uporabi na območjih 
OMD. Povprečno število točk se izračuna na način, da se skupni seštevek 
povprečnega števila točk/ha, ki jih prejmejo kmetijska gospodarstva članov, 
deli s skupnim številom vseh članov skupine kmetov. Možna je samo ena 
izbira. Upoštevajo se podatki na dan oddaje vloge na javni razpis.
6 – kmetijsko gospodarstvo prejme 500 točk ali več
5 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 450 do vključno 499 točk
4 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 350 do vključno 449 točk
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3 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 250 do vključno 349 točk
2 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 150 do vključno 249 točk
1 – kmetijsko gospodarstvo prejme do vključno 149 točk.

3.2. NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA 
VODOVARSTVENIH OBMOČJIH, KI SO DOLOČENA S PREDPISI VLADE 
REPUBLIKE SLOVENIJE (maksimalno št. točk 2)

2 2

Navodilo: upošteva se obseg površin, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo 
v uporabi na vodovarstvenih območjih, določenih s predpisi Vlade Republike 
Slovenije. V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine kmetov iz 
3. točke sedmega odstavka 6. člena Uredbe dodatno število točk pridobijo 
upravičenci, pri katerih najmanj polovica članov izpolnjuje spodnje zahteve. 
Možna je samo ena izbira. Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 
2018.
2 – kmetijsko gospodarstvo ima najmanj 3 ha kmetijskih površin v uporabi 
na VVO, od tega najmanj 1 ha na VVO 1
1 – kmetijsko gospodarstvo ima najmanj 1 ha kmetijskih površin v uporabi 
na VVO, od tega najmanj 0,5 ha na VVO 1.

3.3. NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA 
PROBLEMSKIH OBMOČJIH IZ PRP 2014-2020 (maksimalno št. točk 2)

2 2

Navodilo: upošteva se obseg površin, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo 
v uporabi na problemskih območjih iz PRP 2014-2020. V primeru kolektivnih 
naložb, ki jih izvajajo skupine kmetov iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena 
Uredbe, dodatno število točk pridobijo upravičenci, pri katerih ima najmanj 
polovica članov naslov kmetijskega gospodarstva oziroma se lokacija 
naložbe nahaja na problemskih območjih iz PRP 2014-2020. Možna je samo 
ena izbira. Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2018.
2 – kmetijsko gospodarstvo ima najmanj 6 ha kmetijskih površin v uporabi 
na problemskih območjih iz PRP 2014-2020
1 – kmetijsko gospodarstvo ima najmanj 3 ha kmetijskih površin v uporabi 
na problemskih območjih iz PRP 2014-2020.

4. PROIZVODNA USMERITEV KMETIJSKIH GOSPODARSTEV 13 13
4.1. VKLJUČENOST V SHEME KAKOVOSTI HRANE OZIROMA PRIDELAVA 

VINA Z ZAŠČITENIM GEOGRAFSKIM POREKLOM (maksimalno št. točk 5)
5 5

Navodilo: upoštevajo se dokazila, ki so bila dodeljena kmetijskemu 
gospodarstvu. V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine kmetov 
iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena Uredbe, so do dodatnega števila 
točk upravičeni upravičenci, pri katerih ima najmanj 50 odstotkov kmetijskih 
gospodarstev članov dodeljene certifikate oziroma potrdila za proizvode iz 
evropskih ali nacionalnih shem kakovosti hrane oziroma so jim bile izdane 
odločbe o oceni vina z zaščitenim geografskim poreklom. Možna je samo 
ena izbira.
5 – kmetijskemu gospodarstvu so bili v preteklem ali tekočem koledarskem 
letu za enega ali več kmetijskih proizvodov dodeljeni certifikati oziroma 
potrdila za proizvode iz shem kakovosti hrane za ekološko proizvodnjo: 
pridelava, pridelava in predelava, predelava
5 – kmetijskemu gospodarstvu so bili v preteklem ali tekočem koledarskem 
letu za enega ali več kmetijskih proizvodov dodeljeni certifikati oziroma 
potrdila za proizvode iz shem kakovosti hrane: zaščiteni kmetijski pridelki 
oziroma živila (zaščitena označba porekla, zaščitena geografska označba, 
zajamčena tradicionalna posebnost) ter izbrana kakovost
5 – kmetijskemu gospodarstvu je bila v preteklem ali tekočem koledarskem 
letu izdana najmanj 1 odločba o oceni vina za vino z zaščitenim geografskim 
poreklom: vrhunsko vino ZGP, kakovostno vino ZGP in vino PTP.

4.2. VKLJUČENOST V UKREP KMETIJSKO-OKOLJSKA-PODNEBNA PLAČILA 
(maksimalno št. točk 5)

5 5

Navodilo: upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje ene 
ali več operacij iz naslova ukrepa KOPOP. V primeru kolektivnih naložb, ki 
jih izvajajo skupine kmetov iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena Uredbe, 
so do dodatnega števila točk upravičeni upravičenci, pri katerih je najmanj 
50 odstotkov kmetijskih gospodarstev članov vključenih v izvajanje ene ali 
več operacij iz naslova ukrepa KOPOP. Upoštevajo se podatki iz zbirne 
vloge za leto 2018.
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5 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je v letu 2018 vključil v izvajanje 
najmanj treh operacij iz naslova ukrepa KOPOP
3 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je v letu 2018 vključil v izvajanje 
najmanj dveh operacij iz naslova ukrepa KOPOP
1 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je v letu 2018 vključil v izvajanje 
najmanj ene operacije iz naslova ukrepa KOPOP. 

4.3. VKLJUČENOST V UKREP EKOLOŠKO KMETOVANJE (maksimalno 
št. točk 3)

3 3

Navodilo: upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje 
ukrepa Ekološko kmetovanje iz PRP 2014-2020 v letu 2018. Če nosilec 
kmetijskega gospodarstva trži ekološke proizvode v okviru organizirane 
tržne prodaje, kar dokazuje s pogodbami o odkupu, pridobi dodatno točko.
V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine kmetov iz 3. točke 
sedmega odstavka 6. člena Uredbe, so do dodatnega števila točk 
upravičeni upravičenci, pri katerih je več kot 50 odstotkov članov kmetijskih 
gospodarstev vključenih v izvajanje ukrepa Ekološko kmetovanje iz 
PRP 2014-2020 v letu 2018. Pri ugotavljanju obsega kmetijskih zemljišč, 
namenjenih preusmeritvi oziroma izvajanju ekološke pridelave, se 
upošteva skupna površina kmetijskih zemljišč, ki jih imajo v uporabi 
kmetijska gospodarstva vseh njenih članov. Če več kot polovica članov 
skupine kmetov trži ekološke proizvode v okviru organizirane tržne 
prodaje, kar dokazujejo s pogodbami o odkupu, pridobi skupina kmetov 
dodatno točko.
Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2018.
2 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2018 preusmeril v prakse in 
metode ekološkega kmetovanja na najmanj polovici kmetijskih površin, ki jih 
ima v uporabi kmetijsko gospodarstvo
2 – skupina kmetov se je leta 2018 preusmerila v prakse in metode 
ekološkega kmetovanja na najmanj polovici kmetijskih površin, ki jih imajo 
v uporabi kmetijska gospodarstva njenih članov
1 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2018 vključil v izvajanje 
praks in metod ekološkega kmetovanja na najmanj polovici kmetijskih 
površin, ki jih ima v uporabi kmetijsko gospodarstvo
1 – skupina kmetov se je leta 2018 vključila v izvajanje praks in metod 
ekološkega kmetovanja na najmanj polovici kmetijskih površin, ki jih imajo 
v uporabi kmetijska gospodarstva njenih članov. 
2 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2018 vključil v izvajanje 
ukrepa Dobrobit živali

5. HORIZONTALNO IN VERTIKALNO POVEZOVANJE 5 5
5.1. VKLJUČENOST UPRAVIČENCA V RAZLIČNE OBLIKE PROIZVODNEGA 

SODELOVANJA IN POGODBENEGA POVEZOVANJA (maksimalno 
št. točk 5)

5 5

Navodilo: upošteva se vključenost upravičenca v različne oblike 
proizvodnega in poslovnega sodelovanja v okviru organizacij ali skupin 
proizvajalcev, zadrug, agrarnih, pašnih oziroma melioracijskih skupnosti, 
gospodarsko interesnih združenj in drugih oblik proizvodnega in 
poslovnega sodelovanja v letu objave tega javnega razpisa. Članstvo 
upravičenca se preveri iz uradnih evidenc (velja za organizacije 
proizvajalcev) oziroma se dokazuje s potrdilom o članstvu. Če ima 
organizacija, v katero je vključen upravičenec, v letu objave tega javnega 
razpisa več kot 100 članov, se k ocenitvi dodata dve točki. Možni sta 
največ dve izbiri.
5 – upravičenec je skupina kmetov, ki izvaja kolektivno naložbo
3 – upravičenec je član organizacije ali skupine proizvajalcev
3 – upravičenec je član zadruge
1 – upravičenec je član gospodarsko interesnega združenja s področja 
podprte dejavnosti
1 – upravičenec je član drugih oblik interesnega sodelovanja in povezovanja 
(npr. članstvo v združenjih in društvih) s področja podprte dejavnosti.
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6. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM NA PODROČJU SKRBI 

ZA OKOLJE, INOVACIJ IN PODNEBNIH SPREMEMB
30 30

6.1. OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE (maksimalno št. točk 10) 10 10
Navodilo: prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih 
stroškov, kot je opredeljeno v Prilogi 3 tega javnega razpisa. Če je 
posamezni strošek namenjen izboljšanju okolja prevladujoč, kar pomeni, 
da predstavlja več kot 50 odstotkov celotne naložbe, se temu strošku 
ocenitev podvoji. Točke se seštevajo, razen pri ocenitvah, ki se nanašajo na 
isto kategorijo. Pri ugotavljanju kmetijskih površin v uporabi se upoštevajo 
podatki iz zbirne vloge za leto 2018. Pri ugotavljanju porabe vode za 
namakanje se upoštevajo podatki, ki jih je upravičenec navedel v načrtu za 
namakanje, pripravljenem v skladu s Prilogo 6 Uredbe.
5 – če se naložba nanaša na objekt, ki je vpisan v register nepremične 
kulturne dediščine
5 – z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč 
zmanjša za najmanj 60 odstotkov glede na stanje pred naložbo
4 – z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč 
zmanjša za najmanj 50 odstotkov glede na stanje pred naložbo
3 – naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje 
meteorne vode s kapaciteto 200 m3 ali več
3 – z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč 
zmanjša za najmanj 35 odstotkov glede na stanje pred naložbo
2 – naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje 
meteorne vode s kapaciteto več kot 50 m3 do vključno 200 m3

1 – naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje 
meteorne vode s kapaciteto najmanj 50 m3

1 – z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč 
zmanjša za najmanj 25 odstotkov glede na stanje pred naložbo

6.2. INOVACIJE (maksimalno št. točk 10) 10 10
Navodilo: prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih 
stroškov, kot je opredeljeno v Prilogi 3 tega javnega razpisa. V primeru 
kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine kmetov iz 3. točke sedmega 
odstavka 6. člena Uredbe, so do dodatnega števila točk upravičeni 
upravičenci, pri katerih najmanj 50 odstotkov kmetijskih gospodarstev članov 
skupine kmetov izpolnjuje te zahteve (ne velja za ocenitve glede naprav 
oziroma tehnologij, ki imajo veljaven patent). Če je posamezen strošek, ki 
je namenjen inovacijam, prevladujoč, kar pomeni, da predstavlja več kot 
50 odstotkov celotne naložbe, se temu strošku ocenitev podvoji. Točke 
se seštevajo, razen pri ocenitvah, ki se nanašajo na isto kategorijo. Pri 
ugotavljanju kmetijskih površin v uporabi se upoštevajo podatki iz zbirne 
vloge za leto 2018 ter načrtovane površine iz prijavnega obrazca.
4 – naložba se nanaša na uporabo zavarovanih sort rastlin na trgu iz Sortne 
liste poljščin, zelenjadnic, sadnih rastlin in trte za leto 2017, ki je Priloga 4 
tega javnega razpisa, in popravka Sortne liste, ki je Priloga 5 tega javnega 
razpisa (velja samo za sorte večletnih sadnih rastlin in trte). Naložba 
v uporabo zavarovanih sort rastlin mora obsegati najmanj 20 odstotkov 
površine kmetijskih zemljišč, zasajenih z večletnimi sadnimi rastlinami in 
trto, ki so vključena v to naložbo
4 – upravičenec je lastnik veljavnega patenta, na katerega se naložba 
nanaša, oziroma je nosilec patentne pravice za naprave oziroma 
tehnologije, ki imajo veljaven patent, na katero se naložba nanaša
3 – končni rezultat proizvodnega procesa bosta najmanj dva nova proizvoda 
na kmetijskem gospodarstvu. Uporaba novih proizvodov ob zaključku 
naložbe obsega najmanj 40 odstotkov površine kmetijskih zemljišč v uporabi 
na kmetijskem gospodarstvu
3 – upravičenec uporablja sorte rastlin, ki jim grozi genska erozija iz 
Priloge 12 k uredbi KOPOP. Upravičenec mora uporabljati sorte rastlin, ki 
jim grozi genska erozija, na najmanj 10 odstotkih kmetijskih zemljišč, ki so 
vključena v to naložbo
3 – naložba v uporabo zavarovanih sort rastlin mora obsegati od vključno 
10 do 20 odstotkov površine kmetijskih zemljišč, zasajenih z večletnimi 
sadnimi rastlinami in trto, ki so vključena v to naložbo
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2 – končni rezultat proizvodnega procesa bo najmanj en nov proizvod na 
kmetijskem gospodarstvu. Uporaba novega proizvoda ob zaključku naložbe 
obsega najmanj 20 odstotkov površine kmetijskih zemljišč v uporabi na 
kmetijskem gospodarstvu
2 – naložba se nanaša na nove naprave oziroma tehnologije, ki imajo ob 
vložitvi vloge na javni razpis veljavni patent
2 – naložba v uporabo zavarovanih sort rastlin mora obsegati od vključno 
5 do 10 odstotkov površine kmetijskih zemljišč, zasajenih z večletnimi 
sadnimi rastlinami in trto, ki so vključena v to naložbo
2 – naložba v uporabo zavarovanih sort rastlin mora obsegati do 5 odstotkov 
površine kmetijskih zemljišč, zasajenih z večletnimi sadnimi rastlinami in 
trto, ki so vključena v to naložbo

6.3. PODNEBNE SPREMEMBE TER PRILAGODITEV NANJE (maksimalno 
št. točk 10)

10 10

Navodilo: prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih 
stroškov, kot je opredeljeno v Prilogi 3 tega javnega razpisa. Če je 
posamezni strošek, namenjen podnebnim spremembam, prevladujoč, kar 
pomeni, da predstavlja več kot 50 odstotkov celotne naložbe, se temu 
strošku ocenitev podvoji. Točke se seštevajo, razen pri ocenitvah, ki se 
nanašajo na isto kategorijo. Pri ugotavljanju kmetijskih površin v uporabi se 
upoštevajo podatki iz zbirne vloge za leto 2018 ter načrtovane površine iz 
prijavnega obrazca.
5 – naložba v ureditev zasebnega namakalnega sistema, ki ima enega 
uporabnika
4 – naložba v ureditev trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov 
in hmeljišč s sajanjem odpornih sort obsega več kot 20 odstotkov površine 
vseh trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč, 
vključenih v to naložbo
3 – nakup in postavitev mrež proti toči
3 – nakup opreme za protislansko zaščito
3 – nakup fiksne opreme za namakanje kmetijskih zemljišč
3 – naložba v ureditev trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov 
in hmeljišč s sajanjem odpornih sort obsega od vključno 10 do vključno 
20 odstotkov površine vseh trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, 
oljčnikov in hmeljišč, vključenih v to naložbo
3 – postavitev travniških sadovnjakov
2 – naložba v ureditev trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov 
in hmeljišč s sajanjem odpornih sort obsega od vključno 5 do 10 odstotkov 
površine vseh trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in 
hmeljišč, vključenih v to naložbo
1 – naložba v ureditev trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov 
in hmeljišč s sajanjem odpornih sort obsega do 5 odstotkov površine vseh 
trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč, vključenih 
v to naložbo

Merila za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb (Sklop C)

Merila Enostavne 
naložbe 
(Maks. 
št. točk)

Zahtevne 
naložbe 
(Maks. 
št. točk)

1. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE 30 30
Interna stopnja donosnosti 10 10
Načrtovani obseg skupnega prihodka iz poslovanja kmetijskega gospodarstva na enoto 
vloženega dela po zaključku naložbe 

10 10

Razmerje med letnimi prihodki iz poslovanja kmetijskega gospodarstva in višino naložbe 
brez DDV (samo za enostavne naložbe) 

10 /

Ekonomski učinek javnih sredstev (samo za zahtevne naložbe) / 10
2. DRUŽBENO-SOCIALNI VIDIK UPRAVIČENCA 10 10
Inovativnost in razvoj podjetja 5 5
Socialni vidik podjetja 5 5
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Merila Enostavne 
naložbe 
(Maks. 
št. točk)

Zahtevne 
naložbe 
(Maks. 
št. točk)

3. GEOGRAFSKI VIDIK UPRAVIČENCA 10 10
Naslov ali sedež kmetijskega gospodarstva je na območjih OMD. Točke dobijo samo 
kmetijska gospodarstva, ki imajo 50 odstotkov ali več kmetijskih zemljišč v uporabi na 
območjih OMD.

6 6

Naslov ali sedež kmetijskega gospodarstva je na vodovarstvenih območjih, ki so določena 
s predpisi Vlade Republike Slovenije

2 2

Naslov ali sedež kmetijskega gospodarstva je na problemskih območjih  
iz PRP 2014-2020

2 2

4. PROIZVODNA USMERITEV KMETIJSKIH GOSPODARSTEV 13 13
Vključenost v sheme kakovosti hrane oziroma pridelava vina z zaščitenim geografskim 
poreklom

5 5

Vključenost v ukrep M10 Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila 5 5
Vključenost v ukrep M11 Ekološko kmetovanje 3 3
5. HORIZONTALNO IN VERTIKALNO POVEZOVANJE 5 5
Vključenost upravičenca v različne oblike proizvodnega sodelovanja in pogodbenega 
povezovanja

5 5

6. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM NA PODROČJU SKRBI ZA OKOLJE, 
INOVACIJ IN PODNEBNIH SPREMEMB

30 30

Okoljski prispevek izvedene naložbe 10 10
Inovacije 10 10
Podnebne spremembe ter prilagoditev nanje 10 10
SKUPAJ 1–6 98 98

Podrobnejša merila za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb

Št. MERILO Maks. št. točk 
za enostavne 

naložbe

Maks. št. točk 
za zahtevne 

naložbe
1. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE 30 30
1.1. INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI (maksimalno št. točk 5) 10 10

Navodilo: upošteva se izračun ISD na podlagi dejanskih knjigovodskih podatkov 
(velja za individualne naložbe in kolektivne naložbe). Pri izračunu ISD se ne 
upošteva morebitno dodeljenih sredstev na podlagi tega javnega razpisa.
10 – ISD od vključno 5 odstotkov do vključno 7 odstotkov
7 – ISD več kot 3 odstotke do 5 odstotkov ter več kot 7 odstotkov do 
vključno 10 odstotkov
5 – ISD od 2 odstotkov do vključno 3 odstotkov ter več kot 10 odstotkov do 
vključno 12 odstotkov
3 – ISD več kot 12 odstotkov do vključno 15 odstotkov
1 – ISD več kot 15 odstotkov.

1.2. NAČRTOVANI OBSEG SKUPNEGA PRIHODKA IZ POSLOVANJA 
KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA NA ENOTO VLOŽENEGA DELA PO 
ZAKLJUČKU NALOŽBE (maksimalno št. točk 20)

10 10

1.2.1. Velja za enostavne individualne naložbe 10 0
Navodilo: upošteva se načrtovani obseg skupnega letnega prihodka iz 
poslovanja kmetijskega gospodarstva, vključno z vrednostjo dodeljenih 
neposrednih in izravnalnih plačil v letu zaključka naložbe.
Če se obseg skupnega letnega prihodka iz poslovanja kmetijskega 
gospodarstva izračuna na podlagi dejanskih knjigovodskih podatkov (FADN 
oziroma enostavno ali dvostavno knjigovodstvo iz evidence AJPES), se 
številu točk po posameznih ocenitvah doda 1 točka.
9 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 70.000 eurov skupnega 
prihodka iz poslovanja/PDM
8 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 50.000 eurov/ do vključno 
70.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
7 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 40.000 eurov/ do vključno 
50.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
6 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 35.000 eurov do vključno 
40.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
5 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 30.000 eurov do vključno 
35.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
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4 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 25.000 eurov do vključno 
30.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
3 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 20.000 eurov do vključno 
25.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
2 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 15.000 eurov do vključno 
20.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
1 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno od 10.000 eurov do vključno 
15.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM.

1.2.2. Velja za enostavne kolektivne naložbe 10 0
Navodilo: upošteva se skupni obseg letnega prihodka iz poslovanja 
organizacije ali skupine proizvajalcev oziroma zadruge, ki izvaja kolektivne 
naložbe, vključno z vrednostjo neposrednih in izravnalnih plačil v letu 
zaključka naložbe.
Če se obseg skupnega letnega prihodka iz poslovanja kmetijskega 
gospodarstva izračuna na podlagi dejanskih knjigovodskih podatkov (FADN 
oziroma enostavno ali dvostavno knjigovodstvo iz evidence AJPES), se 
številu točk po posameznih ocenitvah doda 1 točka.
9 – organizacije ali skupine proizvajalcev oziroma zadruge so ustvarile letno 
več kot 70.000 eurov skupnega prihodka/PDM
8 – organizacije ali skupine proizvajalcev oziroma zadruge so ustvarile letno 
več kot 50.000 eurov do vključno 70.000 eurov skupnega prihodka/PDM
7 – organizacije ali skupine proizvajalcev oziroma zadruge so ustvarile letno 
več kot 40.000 eurov do vključno 50.000 eurov skupnega prihodka/PDM
6 – organizacije ali skupine proizvajalcev oziroma zadruge so ustvarile letno 
več kot 35.000 eurov do vključno 40.000 eurov skupnega prihodka/PDM
5 – organizacije ali skupine proizvajalcev oziroma zadruge so ustvarile letno 
več kot 30.000 eurov do vključno 35.000 eurov skupnega prihodka/PDM
4 – organizacije ali skupine proizvajalcev oziroma zadruge so ustvarile letno 
več kot 25.000 eurov do vključno 30.000 eurov skupnega prihodka/PDM
3 – organizacije ali skupine proizvajalcev oziroma zadruge so ustvarile 
letno letno več kot 20.000 eurov do vključno 25.000 eurov skupnega 
prihodka/PDM
2 – organizacije ali skupine proizvajalcev oziroma zadruge so ustvarile letno 
več kot 15.000 eurov do vključno 20.000 eurov skupnega prihodka/PDM
1 – organizacije ali skupine proizvajalcev oziroma zadruge so ustvarile letno 
od 10.000 eurov do vključno 15.000 eurov skupnega prihodka/PDM.

1.2.3. Velja za zahtevne individualne naložbe 0 10
Navodilo: upošteva se načrtovani obseg skupnega letnega prihodka iz 
poslovanja kmetijskega gospodarstva, vključno z vrednostjo dodeljenih 
neposrednih in izravnalnih plačil v letu zaključka naložbe.
10 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 100.000 eurov skupnega 
prihodka iz poslovanja/PDM
9 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 80.000 eurov do vključno 
100.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
8 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 60.000 eurov do vključno 
80.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
7 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 45.000 eurov do vključno 
60.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
6 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 35.000 eurov do vključno 
45.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
5 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 30.000 eurov do vključno 
35.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
4 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 25.000 eurov do vključno 
30.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
3 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 20.000 eurov do vključno 
25.000 eurov skupnega prihodka poslovanja/PDM
2 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 15.000 eurov do vključno 
20.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
1 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno od 10.000 eurov do vključno 
15.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM.



Stran 810 / Št. 21 / 30. 3. 2018 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št. MERILO Maks. št. točk 
za enostavne 

naložbe

Maks. št. točk 
za zahtevne 

naložbe
1.2.4. Velja za zahtevne kolektivne naložbe 0 10

Navodilo: upošteva se skupni obseg letnega prihodka iz poslovanja organizacije 
ali skupine proizvajalcev oziroma zadruge, ki izvaja kolektivne naložbe, vključno 
z vrednostjo neposrednih in izravnalnih plačil v letu zaključka naložbe.
10 – organizacije ali skupine proizvajalcev oziroma zadruge so ustvarile 
letno več kot 100.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
9 – organizacije ali skupine proizvajalcev oziroma zadruge so ustvarile 
letno več kot 80.000 eurov do vključno 100.000 eurov skupnega prihodka iz 
poslovanja/PDM
8 – organizacije ali skupine proizvajalcev oziroma zadruge so ustvarile 
letno več kot 60.000 eurov do vključno 80.000 eurov skupnega prihodka iz 
poslovanja/PDM
7 – organizacije ali skupine proizvajalcev oziroma zadruge so ustvarile 
letno več kot 45.000 eurov do vključno 60.000 eurov skupnega prihodka iz 
poslovanja/PDM
6 – organizacije ali skupine proizvajalcev oziroma zadruge so ustvarile 
letno več kot 35.000 eurov do vključno 45.000 eurov skupnega prihodka iz 
poslovanja/PDM
5 – organizacije ali skupine proizvajalcev oziroma zadruge so ustvarile 
letno več kot 30.000 eurov do vključno 35.000 eurov skupnega prihodka iz 
poslovanja/PDM
4 – organizacije ali skupine proizvajalcev oziroma zadruge so ustvarile 
letno več kot 25.000 eurov do vključno 30.000 eurov skupnega prihodka iz 
poslovanja/PDM
3 – organizacije ali skupine proizvajalcev oziroma zadruge so ustvarile 
letno več kot 20.000 eurov do vključno 25.000 eurov skupnega prihodka iz 
poslovanja/PDM
2 – organizacije ali skupine proizvajalcev oziroma zadruge so ustvarile 
letno več kot 15.000 eurov do vključno 20.000 eurov skupnega prihodka iz 
poslovanja/PDM
1 – organizacije ali skupine proizvajalcev oziroma zadruge so ustvarile 
letno od 10.000 eurov do vključno 15.000 eurov skupnega prihodka iz 
poslovanja/PDM.

1.3. RAZMERJE MED LETNIMI PRIHODKI IZ POSLOVANJA KMETIJSKEGA 
GOSPODARSTVA IN VIŠINO NALOŽBE (brez DDV) (maksimalno 
št. točk 10) – velja samo za enostavne naložbe

10 0

Navodilo: ocenjuje se vrednost razmerja (količnik) med letnimi prihodki 
iz poslovanja kmetijskega gospodarstva oziroma prihodki iz poslovanja 
organizacije ali skupine proizvajalcev oziroma zadruge, ki izvajajo kolektivne 
naložbe, vključno z vrednostjo neposrednih in izravnalnih plačil v letu 2018 (B) 
in višino naložbe (A) brez DDV. Količnik se izračuna po formuli: (B/A) = višina 
letnih prihodkov iz poslovanja/celotna višina naložbe brez DDV.
10 – količnik je večji od 4
8 – količnik je večji od 3 in manjši ali enak 4
6 – količnik je večji od 2 in manjši ali enak 3
4 – količnik je večji od 0,5 in manjši ali enak 2
2 – količnik je večji od 0,2 in manjši ali enak 0,5
1 – količnik je manjši ali enak od 0,2

1.4. EKONOMSKI UČINEK JAVNIH SREDSTEV (maksimalno št. točk 10) – velja 
samo za zahtevne naložbe

0 10

Navodilo: ocena temelji na predpostavki, da mora desetkrat večji vložek 
javnih sredstev dati najmanj desetkrat večji ekonomski učinek (večja 
naložba ima večje učinke ekonomije obsega). Če večji projekti ne dosegajo 
večkratnih učinkov, je racionalneje podpirati manjše projekte. Za točkovanje 
uporabimo poenostavitev načela indeksa NSV. Merilo je količnik med 
ocenjeno NSV projekta (pri 5-odstotni obrestni meri) in višino zaprošenih 
nepovratnih sredstev. Pri izračunu NSV se ne upošteva morebiti dodeljenih 
sredstev na podlagi tega javnega razpisa.
Število točk se določi po linearni lestvici in je na celo število zaokrožen 
dvajsetkratnik razmerja med NSV projekta in zaprošenimi javnimi sredstvi. 
Če je rezultat večji od 10, se dodeli maksimalno število točk.
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Primer 1:
Ocenjena NSV projekta: 20.000 EUR
Zaprošena javna sredstva: 60.000 EUR
Št. točk = 20*(20.000 ÷ 60.000) = 7 à 7 točk
Primer 2:
Ocenjena NSV projekta: 2.000 EUR
Zaprošena sredstva: 100.000 EUR
Št. točk = 20*(2.000 ÷ 100.000) = 0 à 0 točk

2. DRUŽBENO-SOCIALNI VIDIK UPRAVIČENCA 10 10
2.1. INOVATIVNOST IN RAZVOJ PODJETJA (maksimalno št. točk 5) 5 5

Navodilo: dodatno število točk dobijo podjetja, ki so vpisana v evidenco 
izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti na področju podprte dejavnosti 
pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na dan 
objave tega javnega razpisa oziroma imajo sklenjeno pogodbo z raziskovalno 
skupino, ki je vpisana v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne 
dejavnosti na področju podprte dejavnosti pri Javni agenciji za raziskovalno 
dejavnost Republike Slovenije na dan objave tega javnega razpisa za najmanj 
1.800 ur raziskovalnega dela. Dokazilo je potrdilo o zaposlitvi in številka 
vpisa v evidenco. Kot kmetijski sorodna dejavnost se upošteva: agro-živilska, 
veterinarska, gozdarska, lesarska. Možna je le ena izbira.
5 – podjetje je vpisano v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne 
dejavnosti pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 
s področja kmetijstva oziroma s področja kmetijski sorodne dejavnosti
4 – podjetje je vpisano v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne 
dejavnosti pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 
z drugih področij
3 – podjetje ima sklenjeno pogodbo z raziskovalno skupino s področja 
kmetijstva oziroma s področja kmetijski sorodne dejavnosti za najmanj 
1.800 ur raziskovalnega dela
2 – podjetje ima sklenjeno pogodbo z raziskovalno skupino za najmanj 
1.800 ur raziskovalnega dela z drugih področij.

2.2. SOCIALNI VIDIK PODJETJA (maksimalno št. točk 5) 5 5
Navodilo: podjetje je vpisano v register invalidskih podjetij v Republiki Sloveniji, 
ki ga vodi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, oziroma v evidenco 
socialnih podjetij, ki ga vodi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. 
Dodatne točke s tega naslova pridobijo tudi upravičenci, ki so registrirani po 
Zakonu o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09). Točke se ne seštevajo.
Seznam invalidskih podjetij je objavljen na spletni strani: http://www.
mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/invalidi/invalidska_podjetja_v_
sloveniji/register_invalidskih_podjetij).
Seznam socialnih podjetij je objavljen na spletni strani:
http://www.mgrt.gov.si/si/delovna_podrocja/regionalni_razvoj/socialno_
podjetnistvo/evidenca_so_p/.
5 – podjetje je vpisano v evidenco socialnih podjetij
5 – podjetje je vpisano v register invalidskih podjetij
5 – upravičenec je zadruga.

3. GEOGRAFSKI VIDIK UPRAVIČENCA 10 10
3.1. NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA OBMOČJIH 

OMD (maksimalno št. točk 6)
6 6

Navodilo: pri ocenitvi se upošteva povprečno število točk/ha, ki jih prejme 
kmetijsko gospodarstvo, ki ima 50 odstotkov ali več kmetijskih zemljišč 
v uporabi na območjih OMD. Pri kolektivnih naložbah, ki jih izvajajo 
organizacije ali skupine proizvajalcev oziroma zadruge, se pri ocenitvi 
upošteva povprečno število točk, ki jih prejmejo kmetijska gospodarstva 
članov, ki sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, če ima najmanj 
polovica članov 50 odstotkov ali več kmetijskih zemljišč v uporabi na 
območjih OMD. Povprečno število točk se izračuna na način, da se 
skupni seštevek povprečnega števila točk/ha, ki jih prejmejo kmetijska 
gospodarstva članov, ki sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, deli 
s skupnim številom vseh članov, ki sodelujejo pri izvajanju kolektivne 
naložbe. Možna je samo ena izbira. Upoštevajo se podatki na dan oddaje 
vloge na javni razpis.



Stran 812 / Št. 21 / 30. 3. 2018 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št. MERILO Maks. št. točk 
za enostavne 

naložbe

Maks. št. točk 
za zahtevne 

naložbe
6 – kmetijsko gospodarstvo prejme 500 točk ali več
5 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 450 do vključno 499 točk
4 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 350 do vključno 449 točk
3 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 250 do vključno 349 točk
2 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 150 do vključno 249 točk
1 – kmetijsko gospodarstvo prejme do vključno 149 točk.

3.2. NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA 
VODOVARSTVENIH OBMOČJIH, KI SO DOLOČENA S PREDPISI VLADE 
REPUBLIKE SLOVENIJE (maksimalno št. točk 2)

2 2

Navodilo: upošteva se obseg površin, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo 
v uporabi na vodovarstvenih območjih, določenih s predpisi Vlade Republike 
Slovenije. V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo organizacije ali skupine 
proizvajalcev oziroma zadruge, dodatno število točk pridobijo upravičenci, 
pri katerih najmanj polovica kmetijskih gospodarstev članov organizacije 
proizvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivne naložbe, izpolnjuje spodnje 
zahteve. Možna je samo ena izbira. Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za 
leto 2018.
2 – kmetijsko gospodarstvo ima najmanj 3 ha kmetijskih površin v uporabi 
na VVO, od tega najmanj 1 ha na VVO 1
1 – kmetijsko gospodarstvo ima najmanj 1 ha kmetijskih površin v uporabi 
na VVO, od tega najmanj 0,5 ha na VVO1.

3.3. NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA 
PROBLEMSKIH OBMOČJIH IZ PRP 2014-2020 (maksimalno št. točk 2)

2 2

Navodilo: upošteva se obseg površin, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo 
v uporabi na problemskih območjih iz PRP 2014-2020. V primeru 
kolektivnih naložb, ki jih izvajajo organizacije ali skupine proizvajalcev 
oziroma zadruge, dodatno število točk pridobijo upravičenci, pri katerih 
ima najmanj polovica kmetijskih gospodarstev članov zadruge ali 
organizacije proizvajalcev, ki izvajajo kolektivno naložbo, naslov ali sedež 
kmetijskega gospodarstva na problemskih območjih iz PRP 2014-2020. 
Možna je samo ena izbira. Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 
2018.
2 – kmetijsko gospodarstvo ima najmanj 6 ha kmetijskih površin v uporabi 
na problemskih območjih iz PRP 2014-2020
1 – kmetijsko gospodarstvo ima najmanj 3 ha kmetijskih površin v uporabi 
na problemskih območjih iz PRP 2014-2020.

4. PROIZVODNA USMERITEV KMETIJSKIH GOSPODARSTEV 13 13
4.1. VKLJUČENOST V SHEME KAKOVOSTI HRANE OZIROMA PRIDELAVA 

VINA Z ZAŠČITENIM GEOGRAFSKIM POREKLOM (maksimalno št. točk 5)
5 5

Navodilo: upoštevajo se dokazila, ki so bila dodeljena kmetijskemu 
gospodarstvu. Pri kolektivnih naložbah, ki jih izvajajo organizacije ali 
skupine proizvajalcev oziroma zadruge, so do dodatnega števila točk 
upravičeni upravičenci, pri katerih ima najmanj 50 odstotkov kmetijskih 
gospodarstev članov dodeljene certifikate oziroma potrdila za proizvode iz 
evropskih ali nacionalnih shem kakovosti hrane oziroma so jim bile izdane 
odločbe o oceni vina z zaščitenim geografskim poreklom. Možna je samo 
ena izbira.
5 – kmetijskemu gospodarstvu so bili v preteklem ali tekočem koledarskem 
letu za enega ali več kmetijskih proizvodov dodeljeni certifikati oziroma 
potrdila za proizvode iz shem kakovosti hrane za ekološko proizvodnjo: 
pridelava, pridelava in predelava, predelava
5 – kmetijskemu gospodarstvu so bili v preteklem ali tekočem koledarskem 
letu za enega ali več kmetijskih proizvodov dodeljeni certifikati oziroma 
potrdila za proizvode iz shem kakovosti hrane: zaščiteni kmetijski pridelki 
oziroma živila (zaščitena označba porekla, zaščitena geografska označba, 
zajamčena tradicionalna posebnost) ter izbrana kakovost
5 – kmetijskemu gospodarstvu je bila v preteklem ali tekočem koledarskem 
letu izdana najmanj 1 odločba o oceni vina za vino z zaščitenim geografskim 
poreklom: vrhunsko vino ZGP, kakovostno vino ZGP in vino PTP.
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4.2. VKLJUČENOST V UKREP KMETIJSKO-OKOLJSKA-PODNEBNA PLAČILA 

(maksimalno št. točk 5)
5 5

Navodilo: upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje 
ene ali več operacij iz naslova ukrepa KOPOP. Pri kolektivnih naložbah, ki 
jih izvajajo organizacije proizvajalcev ali zadruge, so do dodatnega števila 
točk upravičeni upravičenci, pri katerih je najmanj 50 odstotkov kmetijskih 
gospodarstev članov organizacije ali skupine proizvajalcev oziroma zadruge, 
ki izvajajo kolektivno naložbo, vključenih v izvajanje ene ali več operacij iz 
naslova ukrepa KOPOP. Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2018.
5 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2018 vključil v izvajanje 
najmanj treh operacij iz naslova ukrepa KOPOP
3 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2018 vključil v izvajanje 
najmanj dveh operacij iz naslova ukrepa KOPOP
1 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2018 vključil v izvajanje 
najmanj ene operacije iz naslova ukrepa KOPOP. 

4.3. VKLJUČENOST V UKREP EKOLOŠKO KMETOVANJE (maksimalno 
št. točk 3)

3 3

Navodilo: upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje 
ukrepa Ekološko kmetovanje iz PRP 2014-2020 v letu 2018. Če nosilec 
kmetijskega gospodarstva trži ekološke proizvode v okviru organizirane 
tržne prodaje, kar dokazuje s pogodbami o odkupu, pridobi dodatno točko.
Pri kolektivnih naložbah, ki jih izvajajo organizacije ali skupine proizvajalcev 
oziroma zadruge, so do dodatnega števila točk upravičeni upravičenci, pri 
katerih je več kot 50 odstotkov kmetijskih gospodarstev članov zadruge ali 
organizacije proizvajalcev, ki izvajajo kolektivno naložbo, vključenih v izvajanje 
ukrepa Ekološko kmetovanje iz PRP 2014-2020 v letu 2018. Pri ugotavljanju 
obsega kmetijskih zemljišč, namenjenih preusmeritvi oziroma izvajanju 
ekološke pridelave, se upošteva skupna površina kmetijskih zemljišč, ki 
jih imajo v uporabi kmetijska gospodarstva vseh njenih članov, ki izvajajo 
kolektivno naložbo. Če najmanj polovica članov kmetijskih gospodarstev članov 
organizacije ali skupine proizvajalcev oziroma zadruge, ki izvajajo kolektivno 
naložbo, trži ekološke kmetijske proizvode v okviru organizirane tržne prodaje 
organizacije proizvajalcev ali zadruge, kar dokazujejo s pogodbami o odkupu, 
pridobi organizacija proizvajalcev ali zadruga dodatno točko.
Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2018.
2 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2018 preusmeril v prakse in 
metode ekološkega kmetovanja na najmanj polovici kmetijskih površin, ki jih 
ima v uporabi kmetijsko gospodarstvo
2 – organizacija ali skupina proizvajalcev oziroma zadruga, ki izvaja 
kolektivno naložbo, se je leta 2018 preusmerila v prakse in metode 
ekološkega kmetovanja na najmanj polovici kmetijskih površin, ki jih imajo 
v uporabi kmetijska gospodarstva vseh njenih članov
1 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2018 vključil v izvajanje 
praks in metod ekološkega kmetovanja na najmanj polovici kmetijskih 
površin, ki jih ima v uporabi kmetijsko gospodarstvo
1 – organizacija ali skupina proizvajalcev oziroma zadruga, ki izvaja 
kolektivno naložbo, se je leta 2018 vključila v izvajanje praks in metod 
ekološkega kmetovanja na najmanj polovici kmetijskih površin, ki jih imajo 
v uporabi kmetijska gospodarstva vseh njenih članov. 

5. HORIZONTALNO IN VERTIKALNO POVEZOVANJE 5 5
5.1. VKLJUČENOST UPRAVIČENCA V RAZLIČNE OBLIKE PROIZVODNEGA 

SODELOVANJA IN POGODBENEGA POVEZOVANJA (maksimalno št. točk 5)
5 5

Navodilo: upošteva se vključenost upravičenca v različne oblike 
proizvodnega in poslovnega sodelovanja v okviru organizacij ali skupin 
proizvajalcev, kmetijskih zadrug, agrarnih, pašnih oziroma melioracijskih 
skupnosti, gospodarsko interesnih združenj in drugih oblik proizvodnega 
in poslovnega sodelovanja v letu objave tega javnega razpisa. Članstvo 
upravičenca se preveri iz uradnih evidenc (velja za skupine in organizacije 
proizvajalcev) oziroma se dokazuje s potrdilom o članstvu. Če ima 
organizacija, v katero je vključen upravičenec, v letu objave tega javnega 
razpisa več kot 100 članov, se k ocenitvi dodata dve točki. Možni sta največ 
dve izbiri.
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5 – upravičenec je organizacija ali skupina proizvajalcev oziroma zadruga, 
ki izvaja kolektivno naložbo
3 – upravičenec je član skupine ali organizacije proizvajalcev
3 – upravičenec je član kmetijske zadruge
1 – upravičenec je član gospodarsko interesnega združenja s področja 
podprte dejavnosti
1 – upravičenec je član drugih oblik interesnega sodelovanja in 
povezovanja (npr. članstvo v združenjih in društvih) s področja podprte 
dejavnosti.

6. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM NA PODROČJU SKRBI ZA 
OKOLJE, INOVACIJ IN PODNEBNIH SPREMEMB

30 30

6.1. OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE (maksimalno št. točk 10) 10 10
Navodilo: prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni 
upravičenih stroškov, kot je opredeljeno v Prilogi 3 tega javnega razpisa. 
Če je posamezni strošek namenjen izboljšanju okolja prevladujoč, kar 
pomeni, da predstavlja več kot 50 odstotkov celotne naložbe, se temu 
strošku ocenitev podvoji. Točke se seštevajo, razen pri ocenitvah, ki se 
nanašajo na isto kategorijo. Pri ugotavljanju kmetijskih površin v uporabi 
se upoštevajo podatki iz zbirne vloge za leto 2018. Pri ugotavljanju porabe 
vode za namakanje se upoštevajo podatki, ki jih je upravičenec navedel 
v načrtu za namakanje, pripravljenem v skladu s Prilogo 6 Uredbe.
5 – naložba se nanaša na objekt, ki je vpisan v register nepremične 
kulturne dediščine
5 – z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč 
zmanjša za najmanj 60 odstotkov glede na stanje pred naložbo
4 – z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč 
zmanjša za najmanj 50 odstotkov glede na stanje pred naložbo
3 – naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje 
meteorne vode s kapaciteto 200 m3 ali več
3 – z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč 
zmanjša za najmanj 35 odstotkov glede na stanje pred naložbo
2 – naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje 
meteorne vode s kapaciteto več kot 50 m3 do vključno 200 m3

1 – naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje 
meteorne vode s kapaciteto najmanj 50 m3

1 – z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč 
zmanjša za najmanj 25 odstotkov glede na stanje pred naložbo

6.2. INOVACIJE (maksimalno št. točk 10) 10 10
Navodilo: prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni 
upravičenih stroškov, kot je opredeljeno v Prilogi 3 tega javnega razpisa. 
V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo organizacije ali skupine 
proizvajalcev oziroma zadruge, so do dodatnega števila točk upravičeni 
upravičenci, pri katerih najmanj 50 odstotkov kmetijskih gospodarstev 
članov organizacij ali skupin proizvajalcev oziroma zadrug, ki izvajajo 
kolektivno naložbo, izpolnjuje te zahteve (ne velja za ocenitve glede 
naprav oziroma tehnologij, ki imajo veljaven patent). Točke se seštevajo, 
razen pri ocenitvah, ki se nanašajo na isto kategorijo. Če je posamezen 
strošek, ki je namenjen inovacijam, prevladujoč, kar pomeni, da predstavlja 
več kot 50 odstotkov celotne naložbe, se temu strošku ocenitev podvoji. 
Pri ugotavljanju pri ugotavljanju kmetijskih površin v uporabi se upoštevajo 
podatki iz zbirne vloge za leto 2018 ter načrtovane površine iz prijavnega 
obrazca.
4 – naložba se nanaša na uporabo zavarovanih sort rastlin na trgu iz 
Sortne liste poljščin, zelenjadnic, sadnih rastlin in trte za leto 2017, ki je 
Priloga 4 tega javnega razpisa, in popravka Sortne liste, ki je Priloga 5 
tega javnega razpisa (velja samo za sorte večletnih sadnih rastlin in trte). 
Naložba v uporabo zavarovanih sort rastlin mora obsegati najmanj 
20 odstotkov površine kmetijskih zemljišč, zasajenih z večletnimi sadnimi 
rastlinami in trto, ki so vključena v to naložbo
4 – upravičenec je lastnik veljavnega patenta, na katerega se naložba 
nanaša, oziroma je nosilec patentne pravice za naprave oziroma 
tehnologije, ki imajo veljaven patent, na katero se naložba nanaša
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Št. MERILO Maks. št. točk 
za enostavne 

naložbe

Maks. št. točk 
za zahtevne 

naložbe
3 – končni rezultat proizvodnega procesa bosta najmanj dva nova proizvoda 
na kmetijskem gospodarstvu. Uporaba novih proizvodov ob zaključku 
naložbe obsega najmanj 40 odstotkov površine kmetijskih zemljišč v uporabi 
na kmetijskem gospodarstvu
3 – upravičenec uporablja sorte rastlin, ki jim grozi genska erozija iz 
Priloge 12 k uredbi KOPOP. Upravičenec mora uporabljati sorte rastlin, ki 
jim grozi genska erozija, na najmanj 10 odstotkih kmetijskih zemljišč, ki so 
vključena v to naložbo
3 – naložba v uporabo zavarovanih sort rastlin mora obsegati od vključno 
10 do 20 odstotkov površine kmetijskih zemljišč, zasajenih z večletnimi 
sadnimi rastlinami in trto, ki so vključena v to naložbo
2 – končni rezultat proizvodnega procesa bo najmanj en nov proizvod na 
kmetijskem gospodarstvu. Uporaba novega proizvoda ob zaključku naložbe 
obsega najmanj 20 odstotkov površine kmetijskih zemljišč v uporabi na 
kmetijskem gospodarstvu
2 – naložba se nanaša na nove naprave oziroma tehnologije, ki imajo ob 
vložitvi vloge na javni razpis veljavni patent
2 – naložba v uporabo zavarovanih sort rastlin mora obsegati od vključno 
5 do 10 odstotkov površine kmetijskih zemljišč, zasajenih z večletnimi 
sadnimi rastlinami in trto, ki so vključena v to naložbo
2 – naložba v uporabo zavarovanih sort rastlin mora obsegati do 5 odstotkov 
površine kmetijskih zemljišč, zasajenih z večletnimi sadnimi rastlinami in 
trto, ki so vključena v to naložbo

6.3. PODNEBNE SPREMEMBE TER PRILAGODITEV NANJE (maksimalno 
št. točk 10)

10 10

Navodilo: prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih 
stroškov, kot je opredeljeno v Prilogi 3 tega javnega razpisa. Če je posamezni 
strošek, namenjen podnebnim spremembam, prevladujoč, kar pomeni, 
da predstavlja več kot 50 odstotkov celotne naložbe, se temu strošku ocenitev 
podvoji. Točke se seštevajo, razen pri ocenitvah, ki se nanašajo na isto 
kategorijo. Pri ugotavljanju kmetijskih površin v uporabi se upoštevajo podatki 
iz zbirne vloge za leto 2018 ter načrtovane površine iz prijavnega obrazca.
5 – naložba v ureditev zasebnega namakalnega sistema, ki ima enega 
uporabnika
4 – naložba v ureditev trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov 
in hmeljišč s sajanjem odpornih sort obsega več kot 20 odstotkov površine 
vseh trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč, 
vključenih v to naložbo
3 – nakup in postavitev mrež proti toči
3 – nakup opreme za protislansko zaščito
3 – nakup fiksne opreme za namakanje kmetijskih zemljišč
3 – naložba v ureditev trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov 
in hmeljišč s sajanjem odpornih sort obsega od vključno 10 do vključno 
20 odstotkov površine vseh trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, 
oljčnikov in hmeljišč, vključenih v to naložbo
3 – postavitev travniških sadovnjakov
2 – naložba v ureditev trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov 
in hmeljišč s sajanjem odpornih sort obsega od vključno 5 do 10 odstotkov 
površine vseh trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in 
hmeljišč, vključenih v to naložbo
1 – naložba v ureditev trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in 
hmeljišč s sajanjem odpornih sort obsega do 5 odstotkov površine vseh trajnih 
nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč, vključenih v to naložbo

8. Obveznosti upravičenca po zadnjem izplačilu 
sredstev

1. Upravičenec mora izpolnjevati obveznosti iz 103. 
in 106. člena Uredbe.

2. Poleg obveznosti iz prejšnje točke mora upra-
vičenec po zadnjem izplačilu sredstev izpolnjevati še 
obveznosti iz 1., 2., 3., 7., 8., 9., 10., 11. in 13. točke 
prvega odstavka 27. člena Uredbe.
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3. Upravičenec mora o izpolnjenih obveznostih iz 
tega poglavja poročati na predpisanem obrazcu, ki je 
kot Priloga 7 sestavni del tega javnega razpisa in je ob-
javljen na spletni strani MKGP.

9. Finančne določbe
1. Stopnja javne podpore se določi v skladu 

z 28. členom Uredbe.
2. Zaprtost finančne konstrukcije se določi v skladu 

s 101. členom Uredbe, in sicer:
– mora vlagatelj v skladu s prvim in drugim odstav-

kom 101. člena Uredbe za zahtevne naložbe v vlogi na 
javni razpis z izjavo banke ali druge finančne institucije, 
ki ima dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje finanč-
nih storitev o izvedljivosti naložbe, izkazati zaprtost fi-
nančne konstrukcije, ki omogoča izvedbo naložbe;

– ne glede na prejšnjo točko finančno sposobnost 
vlagatelja za kritje stroškov izvedbe naložbe, če gre za 
naložbe nad 1.000.000 eurov priznane vrednosti, v skla-
du s četrtim odstavkom 101. člena Uredbe s pomočjo 
izvedenca oceni agencija.

10. Vloga, postopek za dodelitev sredstev in obrav-
nava vlog

1. Vlaganje vloge, postopek za dodelitev sredstev in 
obravnava vlog se izvajajo v skladu z 91., 92. in 93. čle-
nom Uredbe.

2. Če imata na zadnjem mestu seznama ocenjenih 
vlog na javni razpis dve ali več vlog na javni razpis ena-
ko število prejetih točk, se v skladu s četrtim odstavkom 
93. člena Uredbe vloge na javni razpis odobrijo na pod-
lagi ponderiranja meril za izbor vlog, in sicer:

– 1. Ekonomski vidik naložbe: 35 %;
– 2. Geografski vidik upravičenca: 25 %;
– 3. Prispevek k horizontalnim ciljem: 15 %;
– 4. Družbeno socialni vidik: 12 %;
– 5. Proizvodna usmeritev kmetijskih gospodarstev: 

8 %;
– 6. Horizontalno in vertikalno povezovanje: 5 %.
3. Vzorec etikete za naslavljanje vloge na javni raz-

pis je v Prilogi 8, ki je sestavni del tega javnega razpisa 
in je objavljena na spletni strani MKGP.

11. Obvezna dokazila k vlogi na javni razpis: ob-
vezne priloge, brez katerih se v skladu s sedmim od-
stavkom 52. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, 
št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15 in 
27/17) vloga zavrže brez pozivanja na dopolnitev, so 
določene v 24. členu Uredbe.

12. Vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev ter 
zahtevkov za predplačilo

1. Vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev ter 
zahtevkov za predplačilo se izvaja v skladu z drugim 
odstavkom 15. člena ter v skladu s 26., 102., 104. in 
105. členom Uredbe.

2. V skladu s tretjim odstavkom 104. člena je da-
tum vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev 
30. marec 2021.

3. Upravičenec mora v skladu s 13. členom Izved-
bene uredbe Komisije (EU) št. 808/2014 z dne 17. ju-
lija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) 
št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o pod-
pori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 227 
z dne 31. 7. 2014, str. 18), zadnjič spremenjene 
z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/1997 z dne 
15. novembra 2016 o spremembi Izvedbene ured-
be (EU) št. 808/2014 glede spremembe programov 
razvoja podeželja in spremljanja ukrepov v podporo 
vključevanju državljanov tretjih držav ter o popravku 
navedene uredbe (UL L št. 308 z dne 16. 11. 2016, 
str. 5), ter Navodili za informiranje in obveščanje jav-
nosti o aktivnostih, ki prejemajo podporo iz Programa 
razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 
2014–2020, objavljenimi na spletni strani programa 
razvoja podeželja, izpolniti zahteve glede označeva-
nja vira sofinanciranja.

4. Podrobnejši postopek glede zavarovanja pred-
plačila z bančno garancijo je v skladu z osmim odstav-
kom 105. člena Uredbe opredeljen z Uredbo o izvaja-
nju sistema varščin za izpolnitev obveznosti, povezanih 
z ukrepi kmetijske tržno-cenovne politike (Uradni list 
RS, št. 52/09) in IV. poglavjem Delegirane Uredbe Ko-
misije (EU) št. 907/2014 z dne 11. marca 2014 o dopol-
nitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamen-
ta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in ostalimi 
organi, finančnim upravljanjem, potrditvijo obračunov, 
varščinami in uporabo eura (UL L št. 255 z dne 28. 8. 
2014, str. 18), zadnjič spremenjene z Delegirano ured-
bo Komisije (EU) 2017/40 z dne 3. novembra 2016 
o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta v zvezi s pomočjo Unije pri oskrbi 
izobraževalnih ustanov s sadjem in zelenjavo, bana-
nami in mlekom ter o spremembi Delegirane uredbe 
Komisije (EU) št. 907/2014 (UL L št. 5 z dne 10. 1. 
2017, str. 11).

13. Izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti: 
kontrole se izvajajo v skladu s 108. členom Uredbe. Za 
vprašanje višje sile in izjemnih okoliščin se uporabijo 
določbe 109. člena Uredbe.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

 Ob-1864/18

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na 
podlagi 11. člena Uredbe o izvajanju ukrepa odpra-
vljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih (Uradni list 
RS, št. 3/17 in 18/18; v nadaljnjem besedilu: Uredba), 
objavlja

2. javni razpis
za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih

1. Osnovni podatki o javnem razpisu

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je podpora za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih.
Razpisana sredstva
po sklopih:

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 700.000 eurov.
Sredstva za izvedbo ukrepa se zagotavljajo iz proračunske postavke 995310 – 
Odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča proračuna 
Republike Slovenije.

Vrsta javnega razpisa: Odprti.
Začetek vnosa vlog
in zaključek javnega razpisa:

Javni razpis za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih (v nadaljnjem besedilu: 
javni razpis) velja od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Vložitev vloge poteka od 16. 4. 2018 od 9. ure do zaprtja javnega razpisa.
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Obdobje upravičenosti 
stroškov:

Skladno z 2. členom Uredbe so do podpore upravičena tista kmetijska zemljišča, 
ki so v prostorskem načrtu lokalne skupnosti po namenski rabi opredeljena kot 
kmetijsko zemljišče in so bila v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, glede na 
evidenco dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč na dan 18. junija 2011 
opredeljena z vrsto dejanske rabe 1410 – kmetijsko zemljišče v zaraščanju, ter 
zaraščanje do oddaje vloge na javni razpis še ni bilo odpravljeno.

Informacije o razpisu: INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v 
nadaljnjem besedilu: agencija), Dunajska 160, 1000 Ljubljana, tel. 01/580-77-92, 
faks 01/478-92-06, e-mail: aktrp@gov.si
INFO točke KGZS

2. Predmet podpore: predmet podpore je določen 
v 3. členu Uredbe.

3. Upravičenec: upravičenec je določen v 4. členu 
Uredbe.

4. Finančne določbe: finančne določbe so oprede-
ljene v 9. členu Uredbe.

5. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj ob oddaji 
vloge na javni razpis

Pogoji, ki jih mora vlagatelj izpolnjevati ob oddaji 
vloge na javni razpis, so določeni v 5. členu Uredbe.

Vlagatelj mora kot dokazilo o izpolnjevanju pogojev 
iz 5. člena Uredbe priložiti:

– v primeru zakupa dolgoročno pogodbo o zakupu 
kmetijskih zemljišč v zaraščanju in soglasje lastnika 
posameznih zemljišč, na katerih se bo izvajal ukrep po 
tem javnem razpisu;

– seznam zemljiških parcel za posamezni GERK 
– kmetijsko zemljišče, namenjeno za izvajanje ukrepa 
odpravljanje zaraščanja, na katerih se bo izvajal ukrep 
po tem javnem razpisu;

– lokacijsko informacijo;
– pri odpravi zaraščanja na območju varovanj in 

omejitev po posebnih predpisih predpisana soglasja in 
dovoljenja pristojnih organov;

– pri odpravi zaraščanja na zemljiščih, ki so v evi-
denci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč opre-
deljena z vrsto dejanske rabe 2000 – gozd, ustrezno 
dovoljenje Zavoda za gozdove Slovenije;

– izjavo o poravnanih davčnih obveznostih;
– številko transakcijskega računa;
– izjavo o ne dodeljenih sredstvih za ista investicij-

ska vlaganja.
6. Obvezne priloge k vlogi na javni razpis: obve-

zne priloge, ki jih mora vlagatelj priložiti k vlogi na javni 
razpis in brez katerih se vloga zavrže brez pozivanja na 
dopolnitev, so določene v 6. členu Uredbe.

7. Združevanje podpor in skupni znesek podpore: 
združevanje podpor in skupni znesek podpore so dolo-
čeni v 10. členu Uredbe.

8. Pogoja ob vložitvi zahtevka za izplačilo podpore: 
pogoja, ki ju mora upravičenec izpolnjevati ob vložitvi zah-
tevka za izplačilo podpore, sta določena v 7. členu Uredbe.

9. Vlaganje vlog in postopek za dodelitev podpore: 
vlaganje vlog in postopek za dodelitev podpore sta do-
ločena v 11., 12. in 13. členu Uredbe.

10. Vlaganje zahtevkov za izplačilo podpore
Vlaganje zahtevkov za izplačilo podpore je določe-

no v 14. členu Uredbe.
Vlagatelj mora kot dokazilo o izpolnjevanju pogojev 

za izplačilo podpore priložiti izjavo upravičenca, da je 
dela – odpravljanje zaraščanja izvedel v skladu s so-
glasji in dovoljenji pristojnih organov za območja varo-
vanj in omejitev po posebnih predpisih.

11. Obveznosti upravičenca po izplačilu podpore: 
obveznosti upravičenca po izplačilu podpore so določe-
ne v 8. členu Uredbe.

12. Sprememba upravičenca: sprememba upravi-
čenca je določena v 15. členu Uredbe.

13. Sankcije: sankcije za neizpolnjevanje obvezno-
sti so določene v 16. členu Uredbe.

14. Višja sila in izjemne okoliščine: primeri višje sile 
in izjemnih okoliščin se priznavajo skladno z določbami 
17. člena Uredbe.

15. Kontrola: agencija izvaja kontrolo skladno z do-
ločbami 18. člena Uredbe.

16. Hramba dokumentacije: dokumentacija se hrani 
skladno z 19. členom Uredbe.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Št. U014-7/2018/2 Ob-1806/18

Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano, Uprava za varno hrano, veterinar-
stvo in varstvo rastlin, Dunajska cesta 22, 1000 Ljublja-
na, na podlagi prvega odstavka 66. člena Zakona o ve-
terinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01, 45/04 – ZdZPKG, 
62/04 – odl. US, 93/05 – ZVMS in 90/12 – ZdZPVHVVR) 
objavlja

javni razpis
za dodelitev koncesije za opravljanje dejavnosti 
javne veterinarske službe na območju Republike 

Slovenije, ki se ne financirajo iz proračuna RS
I. Koncendent: Republika Slovenija, Ministrstvo za 

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uprava za varno 
hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), Du-
najska cesta 22, 1000 Ljubljana.

II. Predmet javnega razpisa je dodelitev koncesij 
za opravljanje naslednjih dejavnosti javne veterinarske 
službe, ki se ne financirajo iz proračuna Republike Slo-
venije:

– označevanje živali ter vodenje registra živali 
v skladu s predpisi;

– izvajanje ukrepov za preprečevanje, odkrivanje, 
zdravljenje in zatiranje živalskih bolezni ter poškodb in 
kirurški posegi na živalih;

– osnovna terenska in laboratorijska diagnostika za 
odkrivanje kužnih bolezni živali.

III. Začetek in trajanje koncesije: koncesija se skle-
ne za 10 let in začne veljati z dnem podpisa pogodbe 
med koncendentom in koncesionarjem.

IV. Pogoji: na javni razpis se lahko prijavijo veteri-
narske organizacije, ki izpolnjujejo pogoje po predpisu, 
ki ureja pogoje za veterinarske organizacije in imajo 
odločbo o verifikaciji ali za veterinarsko ambulanto B, 
ali veterinarsko ambulanto C, ali veterinarsko bolnico, ali 
veterinarsko kliniko, in ki še nimajo dodeljene koncesije 
za opravljanje dejavnosti javne veterinarske službe iz 
tega javnega razpisa in tiste veterinarske organizacije, 
ki že imajo sklenjene koncesijske pogodbe in jim bo 
v letih 2018, ali 2019, ali 2020 potekla koncesija za de-
javnosti, ki so predmet tega javnega razpisa, se prijavijo 
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najpozneje dva meseca pred prenehanjem koncesijskih 
pogodb.

V. Prijava: prijavi je potrebno priložiti:
– odločbo ali številko odločbe o verifikaciji veteri-

narske organizacije za ali veterinarsko ambulanto B, ali 
veterinarsko ambulanto C, ali veterinarsko bolnico, ali 
veterinarsko kliniko;

– imena in priimke dr. vet. med. in veterinarskih 
pomočnikov, ki so zaposleni v veterinarski organizaciji 
ter dokazila o zaposlitvi (potrjen obrazec M-1, podjemno 
pogodbo ali pogodbo o delu);

– za dr. vet. med. dokazila o izpolnjevanju pogojev 
za opravljanje veterinarske dejavnosti (licenco ali števil-
ko odločbe o licenci), za veterinarskega pomočnika pa 
potrdilo o izobrazbi;

– zadnji izpis iz sodnega registra za veterinarske or-
ganizacije, ki so organizirane po zakonu o gospodarskih 
družbah oziroma izpis iz poslovnega registra Slovenije 
za veterinarske organizacije, ki so organizirane kot sa-
mostojni podjetniki oziroma samostojni veterinarji, ki ne 
smeta biti starejša od 15 dni.

VI. Rok javnega razpisa: rok prijav je odprt do preklica.
VII. Naslov za vložitev vlog: prijavitelj pošlje ali 

prinese osebno vlogo v zaprti ovojnici z oznako »Ne 
odpiraj – odprt javni razpis – koncesija za opravlja-
nje dejavnosti javne veterinarske službe« na Ministr-
stvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uprava za 
varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Dunajska 
cesta 22, 1000 Ljubljana.

VIII. Odpiranje vlog: prvo odpiranje vlog, prispelih 
na naslov iz VII. točke tega razpisa, ki bodo prispele do 
10. aprila 2018, bo 12. aprila 2018 ob 10. uri, v prostorih 
UVHVVR, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.

Vsako nadaljnje odpiranje vlog bo vsak prvi in 
tretji teden v mesecu v prostorih UVHVVR, Dunajska 
cesta 22, 1000 Ljubljana. Vloge prispele na naslov iz 
VII. točke tega razpisa do vključno 25. dne preteklega 
meseca se bodo obravnavale v prvem tednu nasle-
dnjega meseca, prijave prejete od vključno 26. dneva 
preteklega meseca do 10. dneva v tekočem mesecu 
pa bodo obravnavane pri odpiranju vlog v tretjem tednu 
tekočega meseca. Pri odpiranju vlog smejo biti prisotni 
prijavitelji oziroma predstavniki prijaviteljev, če imajo 
pisno pooblastilo.

IX. Obveščanje o izbiri: o izbiri koncesionarjev bodo 
prijavitelji prejeli odločbo o izbiri v roku 30 dni po ocenje-
vanju prispelih vlog.

Podrobnejše informacije so na voljo na UVHVVR, 
na tel. 01/300-13-00 in 300-13-09, vsak dan od 9. do 
10. ure (kontaktna oseba: Anja Juvan).
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,

Uprava za varno hrano,  
veterinarstvo in varstvo rastlin

Št. 024-4/2018-3 Ob-1863/18

Na podlagi določb:
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parla-

menta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih 
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, 
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splo-
šnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razve-
ljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 
z dne 20. 12. 2013, str. 320; v nadaljnjem besedilu: 
Uredba 1303/2013/EU),

– Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem 
socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) 
št. 1081/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 470) 
(v nadaljevanju: Uredba 1304/2013/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) in njene izved-
bene uredbe,

– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije 
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo), 
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 
– ZfisP in 96/15 – ZIPRS1617),

– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slo-
venije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 
13/18 – ZJF-H),

– Uredbe o postopku, merilih in načinih dodelje-
vanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov 
in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11),

– Proračuna Republike Slovenije za leto 2018 (Ura-
dni list RS, št. 80/16, 71/17),

– Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, 
št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – 
ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT in 55/17, 75/17 – ZIUPTD-A),

– Kataloga ukrepov aktivne politike zaposlovanja 
(objavljenega na http://www.mddsz.gov.si/si/zakonoda-
ja_in_dokumenti/pomembni_dokumenti/),

– Slovenska Strategija Pametne Specializacije (po-
trjena s strani Vlade RS dne 20. 9. 2015 in Evropske 
Komisije dne 3. 11. 2015),

– Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske 
politike v Republiki Sloveniji v programskem obdo-
bju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna me-
sta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 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 Evrop-
ske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (št. CCI 
2014SI16MAOP001, z dne 4. 7. 2016, s spremembo 
z dne 29. 7. 2016, v nadaljevanju: OP 2014-2020),

– Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. juni-
ja 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive 
z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe 
(Uradni list EU L 187 z dne 26. 6. 2014, v nadaljevanju: 
Uredba o skupinskih izjemah),

– Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. de-
cembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o de-
lovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list 
EU L 352 z dne 24. 12. 2013),

– Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni 
list RS, št. 37/04),

– Uredbe o posredovanju podatkov in poročanju 
o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu 
»de minimis« (Uradni list RS, št. 61/04, 22/07 in 50/14),

– Priglašene sheme de minimis pomoči »Spodbu-
janje usposabljanja, zaposlovanja in samozaposlova-
nja« (št. priglasitve: M001-5022860-2014/XV, z dne 4. 9. 
2017),

– Priglašene sheme državne pomoči »Pomoči za 
usposabljanja«, št. priglasitve: BE01-5022860-2016 
z dne 25. 8. 2016 in dopolnitev št.: BE01-5022860-2016/I 
dne 14. 9. 2016),

– Odločitve o podpori št. 10-1/2/MDDSZ/0 s po-
pravki za operacijo »Kompetenčni centri za razvoj ka-
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drov«, izdane s strani Službe Vlade Republike Slovenije 
za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa 
upravljanja (št. dokumenta: 3032-113/2016/20 z dne 
21. 10. 2016),

– Pogodbe št.: 2611-16-311201 o sofinancira-
nju operacije »Kompetenčni centri za razvoj kadrov« 
(10-1/2/MDDSZ/0) med izvajalcem tega javnega raz-
pisa in Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti v vlogi posredniškega organa z dne 
26. 10. 2016,

– Aneks št. 3 k Pogodbi št: C2611-16-311201 o so-
financiranju operacije »Kompetenčni centri za razvoj 
kadrov« (OP20.00746) z dne 28. 3. 2018,

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski 
sklad Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000 Ljublja-
na, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja 

kompetenčnih centrov za razvoj kadrov 2018
v okviru Operativnega programa za izvajanje evrop-

ske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 10. pred-
nostne osi »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko uče-
nje za boljšo zaposljivost«, prednostne naložbe 10.1 
»Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja 
za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in 
priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanja, spretno-
sti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih 
možnosti učenja, vključno s poklicnim usmerjanjem in 
validiranjem pridobljenih kompetenc« in specifičnega ci-
lja 10.1.2 »Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanj-
šanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga 
dela«

1. Posredniški organ: Republika Slovenija, Ministr-
stvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možno-
sti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: PO).

2. Izvajalec javnega razpisa: postopke za dodelitev 
sredstev bo izvedel Javni štipendijski, razvojni, invalidski 
in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska 20, 
1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Sklad).

3. Predmet, namen in cilji javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzposta-

vitve in delovanja najmanj 10 kompetenčnih centrov za 
razvoj kadrov oziroma partnerstev med podjetji in dru-
gimi organizacijami v okviru posamezne gospodarske 
panoge/področja uporabe Slovenske strategije pametne 
specializacije (v nadaljevanju: S4) in/ali posameznih 
verig in/ali mrež vrednosti znotraj njih, ki bodo zviševala 
usposobljenost kadra, zaposlenega v panogi/področju 
uporabe S4 in/ali verigi in/ali mreži vrednosti ter kon-
kurenčnost zaposlenih, podjetij in slovenskega gospo-
darstva.

Namen javnega razpisa je izboljšanje kompetenc, 
produktivnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti zaposlenih 
ter krepitev konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.

Cilji javnega razpisa so:
– izboljšanje kompetenc zaposlenih in s tem po-

večanje njihove prilagodljivosti, zaposljivosti in učinko-
vitosti;

– razvoj in usklajeno izvajanje kompetenčnih mo-
delov;

– krepitev ozaveščenosti zaposlenih in delodajalcev 
o nujnosti vseživljenjskega pristopa k usposabljanju;

– krepitev povezovanja, mreženja podjetij ter preno-
sa dobrih praks na področju razvoja kadrov;

– krepitev konkurenčnosti in inovativnosti sloven-
skega gospodarstva;

– promocija področij uporabe opredeljenih v S4.

Kvantificirani cilji javnega razpisa so:
– 2.000 vključitev v programe usposabljanja, speci-

alizacij, dodatnih kvalifikacij in prekvalifikacij;
– 10 vzpostavljenih in delujočih kompetenčnih cen-

trov za razvoj kadrov;
– 10 izdelanih ali nadgrajenih kompetenčnih mode-

lov na področju delovanja KOC.
Ciljni skupini, ki ju naslavlja javni razpis, sta:
– zaposleni, ki potrebujejo dodatna usposabljanja, 

kvalifikacije ali prekvalifikacije zaradi potreb na trgu dela 
in delovnem mestu;

– delodajalci.
4. Regija izvajanja: javni razpis za sofinanciranje 

vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za ra-
zvoj kadrov 2018 (v nadaljevanju: javni razpis) se bo 
izvajal v Kohezijski regiji vzhodna Slovenija (v nada-
ljevanju: KRVS) in v Kohezijski regiji zahodna Sloveni-
ja (v nadaljevanju: KRZS). Za določitev razmerja med 
programskima območjema se uporablja t. i. sorazmerni 
ključ, ki je bil definiran na podlagi podatka o številu ak-
tivnega prebivalstva v kohezijskih regijah, in sicer v raz-
merju 53 % v KRVS in 47 % v KRZS.1

1 Vrednosti za KRVS in KRZS so določene na podlagi 
podatkov SURS glede v letu 2015 števila aktivnih oseb. 
Število aktivnih oseb v letu 2015 je bilo 1.008.000, od tega 
534.000 v kohezijski regiji vzhodna Slovenija in 475.000 
v kohezijski regiji zahodna Slovenija. Razmerje med regija-
ma je tako določeno s 53 % KRVS : 47 % KRZS.

5. Upravičene aktivnosti
Podprte bodo naslednje upravičene aktivnosti:
a) Vzpostavitev in delovanje projektne pisarne KOC 

– vodenje projekta
– vsebinsko, administrativno in finančno vodenje 

projekta in
– vzpostavitev ustrezne organizacijske strukture 

KOC.
b) Krepitev razvoja kadrov:
– razvoj/nadgradnja modela kompetenc na podro-

čju delovanja KOC;
– opredelitev kompetenčnih profilov za izbrana de-

lovna mesta;
– identifikacija primanjkljajev kompetenc in kompe-

tenc prihodnosti, vključno z uporabo orodij za napove-
dovanje kompetenc in vodenja vseživljenjske karierne 
orientacije;

– povezovanje kadrovskega razvoja s strategijami 
podjetij ter poslovnimi izboljšavami;

– razvoj novih programov usposabljanj;
– oblikovanje modelov/sistemov za sistematičen in-

terni prenos znanja;
– identifikacija nosilcev znanja v/izven partnerstva 

in oblikovanje nabora usposabljanj in/ali mreže mentor-
jev/predavateljev ipd.

c) Mreženje in povezovanje partnerjev na področju 
razvoja kadrov:

– prenos in širjenje znanja, dobrih praks, orodij, 
metodologij na področju upravljanja s kadri;

– povezovanje in sodelovanje strokovnjakov v de-
lovnih skupinah;

– organizacija posvetov, srečanj in izvajanje/krepi-
tev mednarodnih aktivnosti partnerstva;

– sodelovanje z izobraževalnimi in strokovnimi in-
stitucijami na področju razvoja kadrov;

– sodelovanje s Strateškimi razvojno inovacijskimi 
partnerstvi – SRIP2 na področju razvoja človeških virov 
ipd.

2 SRIP so podrobneje predstavljeni v razpisni doku-
mentaciji.
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d) Informiranje in obveščanje strokovne in ostale 
javnosti:

– o delovanju kompetenčnih centrov za razvoj ka-
drov;

– o možnostih ter potrebah po zaposlovanju v pa-
nogi;

– promocija nadaljnjega usposabljanja zaposle-
nih, predstavitev dobrih praks ipd.

e) Zagotavljanje trajnosti delovanja KOC in dose-
ženih rezultatov:

– izobraževalnih programov in/ali nacionalnih po-
klicnih kvalifikacij;

– sodelovanje pri pripravi in oblikovanju javnih poli-
tik s področja krepitve kadrov;

– priprava predloga načrta delovanja KOC po za-
ključku projekta ipd.

f) Krepitev usposobljenosti zaposlenih v panožnih 
podjetjih partnerstva:

– priprava načrta razvoja kompetenc zaposlenih na 
ravni podjetja oziroma področja delovanja;

– izbor in izvedba usposabljanj za zaposlene v pa-
nožnih podjetjih partnerstva.

Aktivnosti od a) do e) predstavljajo aktivnosti, ki jih 
izvaja t. i. projektna pisarna KOC. Aktivnost f) izvajajo 
panožna podjetja partnerstva.

6. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
6.1. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Upravičeni prejemniki sredstev javnega razpisa so 

partnerstva, ki jih sestavljajo:
– panožna podjetja: samostojni podjetniki posame-

zniki ali podjetja registrirana po ZGD-1, ki:
– so registrirana za delovanje v izbrani panogi 

partnerstva (glavna dejavnost), ali
– delujejo na področju druge panoge, vendar ima-

jo skupen interes za razvoj v okviru izbrane panoge 
partnerstva ali

– delujejo v okviru verig vrednosti / področjih upo-
rabe opredeljenih v S4,

– nastopajo samo v eni vlogi oziroma enem par-
tnerstvu, ki kandidira na tem javnem razpisu,

– v partnerstvu ne smejo nastopati partnerska 
podjetja, ki so člani partnerstva v katerem od kompe-
tenčnih centrih (izbranem na Javnem razpisu – Kompe-
tenčni centri za razvoj kadrov 2017/18 – JR. 223, Uradni 
list RS, št. 67/16),

– zaposlujejo vsaj eno osebo ali so samostojni 
podjetnik posameznik (v primeru, da podjetnik posa-
meznik nima zaposlenih, mora opravljati dejavnost kot 
redno aktivnost)3

Na javnem razpisu lahko kandidira partnerstvo, ki 
vključuje:

– najmanj 3 majhna ali srednje velika (panožna) 
podjetja, pri čemer se za določitev velikosti uporabljajo 
merila, ki jih določa 55. člen ZGD-1;

– panožna podjetja, ki so v skladu z računovodskimi 
izkazi iz uradnih evidenc v letu 2016 skupaj zaposlovala 
vsaj 200 oseb;

– le partnerje, ki izpolnjujejo vse pogoje za kandidi-
ranje na javnem razpisu.

Partnerstvo mora:
– izkazati, da se KOC vzpostavlja in umešča v kon-

tekst strateškega povezovanja S4;
– v vlogi načrtovati najmanj 200 vključitev v uspo-

sabljanja.
Eden izmed partnerjev, ki je nosilni partner oziroma 

prijavitelj, odda vlogo v imenu partnerstva.
Vsak partner, ki sodeluje v partnerstvu, z izjavo 

(Obrazec št. 3: Izjava partnerjev o izpolnjevanju in spre-
jemanju razpisnih pogojev ter izjava o partnerstvu) pod 
materialno in kazensko odgovornostjo potrdi izpolnje-
vanje in sprejemanje razpisnih pogojev in potrdi, da se 
je seznanil s pogodbo o sofinanciranju projekta (Priloga 
št. 1 razpisne dokumentacije).

Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj in vsi partnerji 
strinjajo s pogoji razpisa in merili za ocenjevanje.

6.2. Splošni pogoji za vse prijavljene projekte
Vsi predloženi projekti morajo izpolnjevati tudi spo-

daj navedene pogoje:
– projekt prispeva k doseganju specifičnega cilja 

10.1.2 OP EKP 2014-2020, tj. izboljšanje kompetenc za-
poslenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo 
in potrebami trga dela;

– projekt se bo izvedel v okviru upravičenosti in je 
realno izvedljiv;

– projekt so predložili upravičeni prijavitelji, ki izka-
zujejo sposobnost za izvedbo projekta;

– projekt obravnava potrebe ustreznih ciljnih skupin 
tj. zaposlenih in delodajalcev;

– projekt je skladen s horizontalnimi načeli trajno-
stnega razvoja, nediskriminacije, enakih možnosti in 
dostopnosti, vključno z dostopnostjo za invalide ter ena-
kost moških in žensk;

– projekt je skladen s pravili državnih pomoči.
6.3. Omejitve za kandidiranje na javnem razpisu
Na javnem razpisu ne morejo sodelovati prijavitelj 

in/ali partnerji, ki/katerih:
– podjetja ali samostojni podjetniki posamezniki, 

niso registrirani po ZGD-1, ali niso pravne osebe za-
sebnega prava;

– niso registrirani vsaj eno leto pred oddajo vloge 
na javni razpis za opravljanje dejavnosti v Republiki Slo-
veniji, kar je razvidno iz uradnih evidenc;

– nimajo sposobnosti vnaprejšnjega financiranja 
projekta ter sposobnosti zagotavljanja tehničnih zmoglji-
vosti za izvedbo projekta;

– so za iste stroške pridobili oziroma so v postopku 
pridobivanja sofinanciranja iz drugih sredstev lokalnega, 
nacionalnega ali EU proračuna;

– nimajo poravnanih vseh davkov ali drugih obve-
znih dajatev, skladno z nacionalno zakonodajo, zapadle 
do vključno zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo vloge 
na javni razpis;

– so v stečajnem postopku, postopku prisilne po-
ravnave ali postopku likvidacije;

– jim je bila po Zakonu o preprečevanju dela in 
zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 32/14, 47/15 – 
ZZSDT, 55/16) pravnomočno izrečena globa za prekršek 
iz pete alineje prvega odstavka 23. člena tega zakona;

3 Upošteva se stanje na zadnji dan v mesecu pred vlo-
žitvijo vloge na javni razpis.

ter
– drugi partnerji, ki se ne upoštevajo kot panožna 

podjetja in vodijo/sodelujejo samo pri aktivnostih pro-
jektne pisarne:

– pravne osebe zasebnega prava (npr. interesna 
združenja, zbornice, organizacije na trgu dela, podjetja 
po ZGD-1, samostojni podjetniki posamezniki ipd.), ki 
nastopajo kot:

– »administrativno finančni partner« (največ en 
v partnerstvu) izvajajo naloge projektne pisarne ali,

– »kadrovski partner« (največ en v partner-
stvu), ki opravlja kadrovsko podporne in svetovalne 
naloge;

– v primeru, da je drugi partner ustanovljen po 
ZGD-1 ali je samostojni podjetnik posameznik, lahko 
nastopa v samo enem partnerstvu.
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– so nenamensko porabljali sredstva Evropskega 
socialnega sklada ali drugih javnih sredstev oziroma 
kršitev po pozivu o nenamenski porabi sredstev niso 
odpravili.

Pri dodeljevanju sredstev pomoči po pravilu »de 
minimis«, tj. za upravičene stroške izvedbe aktivnosti 
a) do e) opredeljene v 5. poglavju tega javnega razpisa, 
veljajo naslednji omejitveni dejavniki oziroma na javnem 
razpisu ne morejo sodelovati prijavitelji in partnerji, (pri) 
ki/katerih:

– delujejo v sektorju ribištva in akvakulture, skladno 
z Uredbo Sveta (ES) št. 104/2000;

– delujejo v sektorju primarne proizvodnje kmetij-
skih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delo-
vanju Evropske unije;

– delujejo v sektorju predelave in trženja kmetijskih 
proizvodov, kadar je:

– znesek pomoči določen na podlagi cene oziro-
ma količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih 
proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje ali

– je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v ce-
loti prenese na primarne proizvajalce;

– bi bila pomoč namenjena dejavnostim, poveza-
nim z izvozom v tretje države ali države članice; in sicer 
pomoč, neposredno povezano z izvoženimi količinami, 
vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali dru-
gimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo;

– bi bil ukrep pomoči pogojen z obveznostjo, da 
upravičenec uporabi doma proizvedeno blago ali sto-
ritve;

– bi bila pomoč namenjena za nabavo vozil za ce-
stni prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni 
cestni prevoz;

– bi z dodeljenimi sredstvi na podlagi tega razpisa 
po pravilu »de minimis« v enotnem podjetju4 presegli 
skupaj 200.000,00 EUR prejetih javnih sredstev (ozi-
roma 100.000,00 EUR za podjetja v komercialnem ce-
stnem tovornem prevozu) v obdobju treh koledarskih let, 
ne glede na namen in obliko pomoči.

– so v postopku vračanja neupravičeno prejete dr-
žavne pomoči, na podlagi odločbe Evropske komisije, 
ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in 
nezdružljivo s skupnim trgom skupnosti;

– bi bila pomoč namenjena dejavnostim, poveza-
nim z izvozom v tretje države ali države članice; in sicer 
pomoč, neposredno povezano z izvoženimi količinami, 
vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali dru-
gimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo;

– bi bila pomoč za ukrepe pomoči, ki upravičencem 
omejujejo možnost za izkoriščanje rezultatov raziskav, 
razvoja in inovacij v drugih državah članicah.

Pri tem bo pri obravnavi izključenih sektorjev ozi-
roma dejavnosti navedenih predhodnih dveh odstavkih 
javnega razpisa upoštevana omejena uporaba izključe-
nih sektorjev, kot sledi iz 3. točke 1. člena Uredbe Ko-
misije št. 651/201/EU z dne 17. junija 2014 o razglasitvi 
nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri 
uporabi členov 107 in 108 Pogodbe in 2. točke 1. člena 
Uredbe komisije št. 1407/2013/EU z dne 18. decembra 
2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije pri pomoči de minimis.

Prijavitelji in partnerji morajo vse predpisane pogo-
je dokazati s predložitvijo ustreznih obrazcev in dokazil 
(prilog) na način, kot je predpisan v razpisni dokumenta-
ciji. Sklad bo preverjal izpolnjevanje pogojev iz razpolo-
žljivih uradnih evidenc in/ali predloženih dokazil.

V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev ka-
terega koli prijavitelja in/ali partnerja, lahko sklad zah-
teva dodatna pojasnila ali dokazila. Način preverjanja 
oziroma dokazovanja izpolnjevanja pogojev je opisan 
v razpisni dokumentaciji.

7. Merila za izbor projektov
Strokovna komisija bo formalno popolne in pravo-

časno prispele vloge ocenila po spodaj navedenih me-
rilih za ocenjevanje vlog.

Merilo Št. točk
1. Relevantnost partnerstva 20
2. Področje delovanja – prednostno področje 
uporabe S4

8

3. Relevantnost in inovativnost projekta 15
4. Kakovost izvedbe 20
5. Usposobljenost za izvedbo projekta 5
6. Ciljne skupine 15
7. Racionalnost porabe sredstev 10
8. Trajnost predvidenih rezultatov 5
9. Enakost možnosti 2
Skupaj 100

Podrobnejša razčlenitev meril in postopek izbora 
sta opisana v (v IV. in V. poglavju) razpisne dokumen-
tacije.

Na predlog prejemnikov sredstev se bodo lahko 
uvrstile le vloge, ki bodo dosegle najmanj 60 točk. Vloga 
mora pri vsakem merilu na ravni javnega razpisa prejeti 
več kot 0 točk. Če pri posameznem merilu ne prejme več 
kot 0 točk, se taka vloga zavrne.

Projekti bodo na predlog prejemnikov sredstev uvr-
ščeni glede na doseženo število točk, s čimer bo dolo-
čen vrstni red sofinanciranih področij S4. Na seznam za 
sofinanciranje bodo uvrščeni projekti, ki bodo v okviru 
posameznega področja S4 dosegli najvišje število točk, 
ostale vloge iz istega področja S4 bodo zavrnjene. V pri-
meru, da ostajajo sredstva nerazporejena, lahko sklad 
preostala razpoložljiva sredstva ponudi tudi prijavitelju 
vloge, že podprtega področja S4, glede na doseženo 
št. točk.

4 Enotno podjetje pomeni vsa podjetja, ki so med seboj 
najmanj v enem od naslednjih razmerij: (a) podjetje ima ve-
čino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega 
podjetja; (b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati 
večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega 
organa drugega podjetja; (c) podjetje ima pravico izvrševa-
ti prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, 
sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi 
družbeni pogodbi ali statutu; (d) podjetje, ki je delničar ali 
družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi 
delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzo-
ruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov 
navedenega podjetja.

Pri dodeljevanju sredstev državnih pomoči za 
usposabljanja, tj. za upravičene stroške izvedbe ak-
tivnosti f), 5. poglavja tega javnega razpisa, veljajo 
tudi naslednji omejitveni dejavniki oziroma na javnem 
razpisu ne morejo sodelovati prijavitelji in partnerji, 
(pri) ki/katerih:

– izvajajo aktivnosti za lažje zaprtje nekonkurenčnih 
premogovnikov;

– bi bila pomoč za vse vrste regionalne pomoči, ki 
so izključene v členu 13 Uredbe o skupinskih izjemah;

– prejemajo ali so v postopku pridobivanja držav-
nih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij 
v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in pre-
strukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah 
– ZPRPGDZT (Uradni list RS, št. 5/17) in so podjetja 
v težavah skladno z 18. točko 2. člena Uredbe Komisije 
(EU) št. 651/2014;
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V primeru, da za posamezno področje S4 ne 
bo predloženih vlog oziroma predložene vloge ne bodo 
dosegle minimalnega kakovostnega kriterija, bodo fi-
nančna sredstva preusmerjena na druga področja S4, 
izključno po vrstnem glede na doseženo število točk.

8. Obveznosti prijavitelja, izbranega na javnem raz-
pisu

Prijavitelj, izbran na javnem razpisu, bo:
– v roku 8 dni od prejema pogodbe o sofinanciranju 

skladu posredoval podpisano pogodbo o sofinanciranju 
projekta (v nadaljevanju: pogodba o sofinanciranju);

– izvajal aktivnosti projekta v skladu s pogodbo 
o sofinanciranju, veljavnimi predpisi, po dogovorjenem 
vsebinskem, terminskem in finančnem načrtu ter po 
pravilih stroke kakovostno in gospodarno ter k takšni 
izvedbi zavezal partnerje in zunanje izvajalce;

– za partnerstvo spremljal in skladu zagotavljal po-
datke o doseganju ciljev in kazalnikov, vključno s podatki 
o udeležencih v skladu z razčlenitvijo podano s 27., 54., 
96. in 125. členom Uredbe 1303/2013/EU, 5. in 19. čle-
nom ter Prilogo I Uredbe 1304/2013/EU;

– partnerje zavezal k izpolnjevanju določb pogodbe 
o sofinanciranju in v roku 30 dni od podpisa te pogodbe 
posredoval skladu s strani vseh partnerjev podpisan par-
tnerski sporazum. Pri pripravi partnerskega sporazuma 
so prijavitelji dolžni uporabiti vzorec partnerskega spora-
zuma, ki je priloga razpisne dokumentacije (Priloga št. 2 
razpisne dokumentacije);

– skladu do zadnjega zahtevka za sofinanciranje 
v času trajanja projekta posredoval usklajen kompe-
tenčni model;

– posredoval skladu seznam zaposlenih v panožnih 
podjetjih, ki bodo vključeni v usposabljanja oziroma pro-
jektne aktivnosti in vse nadaljnje spremembe le-tega;

– vnaprej sporočal termine, lokacije in cene vseh 
usposabljanj skladu, ki lahko kadarkoli nenapovedano 
opravi kontrolo izvedbe;

– pridobil odobritev preko informacijskega sistema 
sklada za izvedbo usposabljanj, katerih cena usposa-
bljanja na udeleženca presega 500,00 EUR ali skupno 
2.000,00 EUR (ne glede na število udeležencev), ali 
kadar gre za posebej pripravljena usposabljanja, ki 
se ne izvajajo po javno objavljenem ceniku oziroma 
ponudbi;

– pri porabi sredstev javnega razpisa spoštoval pra-
vila javnega naročanja in k temu zavezal tudi partnerje, 
in sicer:

– obvezno uporabil pravila javnega naročanja 
v primeru, ko so prejemniki sredstev k temu zavezani 
skladno s 9. členom veljavnega Zakona o javnem na-
ročanju (ZJN-3);

– uporabil pravila javnega naročanja v omejenem 
obsegu v primerih, ki jih in kot jih določa 23. člen ZJN-3;

– upošteval temeljna načela javnega naročanja, 
skladno z navodili sklada;

– skladu posredoval planirano dinamiko izplačil;
– dodeljena sredstva uporabil izključno za izvajanje 

projekta v skladu s pogodbo o sofinanciranju in k temu 
zavezal tudi partnerje;

– v skladu s 125. členom Uredbe 1303/2013/EU pred 
izvajanjem projekta določil ustrezno ločeno računovod-
sko kodo in vodil ločen računovodski sistem ali ustrezno 
knjigovodsko evidenco za izvajanje projekta ter k temu 
zavezal partnerje;

– spremljal morebitne prihodke projekta ter o le-teh 
poročal skladu ter k temu zavezal tudi partnerje;

– zagotavljal vnos podatkov o projektu in o listinah, 
vključenih v zahtevke za sofinanciranje, v informacijski 
sistem na ravni projekta/partnerjev;

– pripravljal in skladu posredoval vse potrebne po-
datke in dokumentacijo za usklajevanje predpisanega 
zahtevka za sofinanciranje ter po uskladitvi posredoval 
podpisan in žigosan zahtevek za sofinanciranje ter osta-
le obrazce in dokazila v skladu z navodili sklada;

– pripravljal finančna in vsebinska poročila v obliki, 
ki jo bo predpisal sklad ali PO ter na zahtevo pripravil iz-
redna poročila s predpisano vsebino in rokom izdelave;

– sporočal o vseh primerih, ko partnerji ali prijavitelj 
kandidirajo za javna sredstva po shemi »de minimis«, 
oziroma jim bodo le-ta odobrena. V primeru prekoračitve 
dovoljenega zneska pomoči po pravilu »de minimis«, 
neupravičeno prejeta sredstva v celoti vrnil z zakonskimi 
zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski 
račun končnega prejemnika sredstev do dneva vračila 
skladu;

– izvajal naloge informiranja in obveščanja javnosti 
v skladu s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU 
in veljavnimi Navodili organa upravljanja na področju 
komuniciranja vsebin na področju evropske kohezijske 
politike za programsko obdobje 2014–2020 in k temu 
zavezal tudi partnerje;

– preprečeval, odkrival, evidentiral in odpravljal 
nepravilnosti pri izvajanju projekta ter o tem obveščal 
sklad;

– zagotavljal revizijsko sled in hrambo celotne origi-
nalne dokumentacije, vezane na projekt ter zagotavljal 
vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih 
preverjanj, skladno s pravili EU in nacionalno zakono-
dajo. V skladu s 140. členom Uredbe 1303/2013/EU 
bo moral prijavitelj zagotoviti dostopnost do vseh doku-
mentov o izdatkih projekta v obdobju treh let od 31. de-
cembra po predložitvi obračunov (Evropski komisiji), ki 
vsebujejo končne izdatke končane projekta ter k temu 
zavezal tudi partnerje. O natančnem datumu za hrambo 
dokumentacije, bo prijavitelj obveščen, pri čemer rok 
hrambe, v skladu s pravili pomoči po pravilu »de mini-
mis« in državnih pomoči za usposabljanje, ne bo krajši 
od 10 let od datuma dodelitve pomoči;

– zagotavljal možnost nadzora porabe sredstev 
s strani organa upravljanja (v nadaljevanju: OU), revi-
zorjev in ostalih nadzornih organov EU in RS, vključno 
s PO in skladom, in ukrepal skladno z njihovimi priporo-
čili ter o tem obveščal PO, sklad in OU;

– zagotavljal spodbujanje enakih možnosti in traj-
nostnega razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 
1303/2013/EU. Izbrani prijavitelj bo zagotavljal spodbu-
janje enakih možnosti moških in žensk ter preprečevanje 
vsakršne diskriminacije med osebami, ki bodo vključe-
ne v izvajanje aktivnosti projektov in si prizadeval, da 
bodo aktivnosti izvedene v skladu z načeli trajnostnega 
razvoja;

– zagotavljal sodelovanje s SRIP-i za predmetno 
področje uporabe S4.

Ostale pristojnosti, odgovornosti in naloge prija-
vitelja, izbranega na javnem razpisu, so natančneje 
določene v pogodbi o sofinanciranju projekta, katere 
osnutek je v razpisni dokumentaciji (Priloga št. 1) in 
v navodilih sklada.

9. Financiranje
9.1. Vir financiranja
Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer 

iz Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega 
programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdo-
bju 2014–2020, 10. prednostne osi »Znanje, spretnosti in 
vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«, 10.1. predno-
stne naložbe »Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega 
učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformal-
nem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanja, spre-
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tnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih 
možnosti učenja, vključno s poklicnim usmerjanjem in va-
lidiranjem pridobljenih kompetenc« in 10.1.2. specifičnega 
cilja »Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje 
neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela«.

9.2. Razpoložljiva višina sredstev
Namenska sredstva EU predstavljajo 80 % celotnih 

upravičenih stroškov projekta. Namenska sredstva slo-
venske udeležbe predstavljajo 20 % celotnih upravičenih 
stroškov projekta.

9.3. Skupna razpoložljiva višina sredstev
Skupna okvirna razpoložljiva višina nepovratnih 

sredstev za leto 2018 znaša 900.000,00 EUR. Razpo-
ložljiva sredstva se zagotavlja v okviru proračuna Repu-
blike Slovenije – namenskih sredstev kohezijske politike, 
po spodaj predvideni finančni konstrukciji:

2018
KRVS (53 %) – SKUPAJ 477.000,00 
PP 160137 – PN 10.1 – Krepitev enake 
dostopnosti vseživljenjskega učenja – 
14-20-V-EU (80 %) 381.600,00 
PP 160138 -PN 10.1 – Krepitev enake 
dostopnosti vseživljenjskega učenja – 
14-20-V-slovenska udeležba (20 %) 95.400,00 
KRZS (47 %) – SKUPAJ 423.000,00 
PP 160139 – PN 10.1 – Krepitev enake 
dostopnosti vseživljenjskega učenja – 
14-20-Z-EU (80 %) 338.400,00 
PP 160140 – PN 10.1 – Krepitev enake 
dostopnosti vseživljenjskega učenja – 
14-20-Z- slovenska udeležba (20 %) 84.600,00 
SKUPAJ JAVNI RAZPIS 900.000,00 
EU DEL 80 % 720.000,00 
SLO DEL 20 % 180.000,00 

Način delitve sredstev po regijah: KRVS 53 % in 
KRZS 47 %, skladno z opredelitvijo v 4. točki tega razpisa.

Izvedba postopka javnega razpisa je vezana na pro-
računske zmogljivosti pristojnega ministrstva in od likvidno-
stnega stanja proračuna Republike Slovenije. Sklad dopu-
šča možnost spremembe predvidene finančne konstrukci-
je, in sicer ob pogoju, da bodo za to zagotovljena sredstva.

9.4. Obdobje upravičenosti
Obdobje, za katerega so namenjena razpisana sred-

stva, je proračunsko leto 2018. Obdobje upravičenosti 
stroškov in izdatkov na javnem razpisu se prične z izdajo 
sklepa o dodelitvi sredstev s strani sklada.

Po tem javnem razpisu so do sofinanciranja upravi-
čeni stroški, ki bodo pri prijavitelju oziroma vključenemu 
partnerju nastali in bili plačani od datuma izdaje sklepa 
o sofinanciranju projekta do konca izvajanja projektnih 
aktivnosti (najkasneje do 31. 10. 2018).

Izplačila sklada za nastale upravičene izdatke lahko 
nastanejo do 31. 12. 2018.

Odobreno obdobje izvajanja projekta se v izjemnih 
okoliščinah lahko podaljša, vendar le na podlagi soglasja 
sklada.

Spremenjene okoliščine, višja sila in izjemne oko-
liščine, zaradi katerih se projekt lahko spremeni, po-
drobneje urejajo Navodila OU za načrtovanje, odločanje 
o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvaja-
nja evropske kohezijske politike v programskem obdobju 
2014–2020, dostopnih na spletni strani http://www.eu-skla-
di.si/sl/ekp/navodila.

Izbrani prijavitelj, ki zahteva spremembo projekta/po-
godbe o sofinanciranju, se ne more sklicevati na spre-
menjene okoliščine, višjo silo ali izjemne okoliščine, ki so 
nastale po izteku roka, določenega za izpolnitev njegove 
obveznosti.

9.5. Omejitev zaprošenega zneska
Zaprošeni znesek za posamezni projekt lahko za-

prosi za največ 90.000,00 EUR.
V vlogi mora biti od zaprošenega zneska najmanj 

50 % sredstev namenjenih dejavnostim usposabljanja 
za zaposlene v panožnih podjetjih partnerstva (seštevek 
upravičenih stroškov f., g. in h., kot so definirani v 10. po-
glavju javnega razpisa Stroški).

10. Stroški
V skladu s pravili evropske kohezijske politike in 

zakonodaje s področja javnih financ se financiranje pro-
jektov izvaja po principu povračil za nastale in plačane 
stroške (izdatke).

10.1. Upravičeni stroški
Stroški in izdatki so upravičeni, če:
– so neposredno povezani s projektom, so potrebni 

za njegovo izvajanje in so v skladu s cilji projekta;
– so dejansko nastali za dela, ki so bila opravljena, 

za blago, ki je bilo dobavljeno, oziroma za storitve, ki so 
bile izvedene;

– so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega go-
spodarstvenika;

– so nastali in so plačani v obdobju upravičenosti;
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih 

listinah in
– so izkazani v skladu z veljavnimi pravili Skupnosti 

in nacionalnimi predpisi.
Upravičeni stroški projekta so stroški (a–g):
Prijavitelji in/ali partnerji, ki izvajajo aktivnosti pro-

jektne pisarne KOC uveljavljajo stroške po pravilu »de 
minimis« za naslednje kategorije stroškov:

a. dela zaposlenih na projektu za izvedbo nalog pro-
jektne pisarne KOC za delo do dveh polnih zaposlitev5 (za 
polovični ali polni delovni čas) za posamezni mesec za:

5 Administrativno-finančni partner, katerega osnovna 
dejavnost ni neposredno povezana s panogo, lahko uve-
ljavlja največ do ene zaposlitve za polni delovni čas, ki se 
upošteva v kvoti do dveh zaposlitev na projektu.

– vsebinsko vodenje projekta (npr. koordinacija pri-
prave modela kompetenc, priprava in izvajanje načrta 
usposabljanj, zagotavljanje kakovosti notranjih uspo-
sabljanj, spremljanje napredka zaposlenih …) in

– administrativno in finančno vodenje projekta (npr. 
vnos podatkov v informacijski sistem, priprava poročil, 
finančno spremljanje, zbiranje ponudb, izvajanje javnih 
naročil …).

– Stroški se povrnejo kot standardni strošek na 
enoto (SSE A), in sicer v obsegu:

– 2.610,00 EUR EUR/mesec dela za polno za-
poslitev na projektu;

– 1.305,00 EUR/mesec za polovično zaposlitev 
na projektu.

Enota standardnega stroška je izražena za mesec 
opravljenega dela na projektu in vsebuje vse davke, 
prispevke in povračila delavca in delodajalca.

b. za službena potovanja za zaposlene v projektni 
pisarni KOC;

c. informiranja in komuniciranja (največ do višine 
10.000 EUR);

d. posredni stroški v pavšalnem znesku v višini 
15 % od upravičenih stroškov dela zaposlenih na pro-
jektu (kategorija a – tj. SSE A);

e. storitev zunanjih izvajalcev:
– strošek izdelave/nadgradnje kompetenčnega mo-

dela (največ do višine 20.000 EUR) ter drugih storitev 
povezanih z izvedbo projekta;

– organizacije in izvedbe dogodkov, delavnic, semi-
narjev, skupinski prevozi.
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Prijavitelji in/ali partnerji – panožna podjetja, ki 
usposabljajo zaposlene, uveljavljajo stroške v skladu 
z državno pomočjo za usposabljanje, kot je razvidno iz 
poglavja 11.2 tega javnega razpisa:

f. stroški storitev zunanjih izvajalcev za izvedbo 
usposabljanj oziroma stroški kotizacij za udeležbo na 
usposabljanjih;

g. stroški za službena potovanja, ki jih uveljavljajo 
panožna podjetja:

– za udeležbo zaposlenih na usposabljanjih v tujini 
ter organiziranih prevozov doma in v tujini,

– stroški službenih potovanj za izvajalce notranjih 
usposabljanj;

h. stroški notranjih usposabljanj:
– za stroške notranjih usposabljanj se uporablja 

standardna lestvica stroška na enoto (SSE B). Vre-
dnost ene pedagoške ure je 20 EUR/uro. Dodatno se 
za vsako pedagoško uro izvedbe notranjega usposablja-
nja, predavanja, seminarske ure, delavnice ipd. prizna 
še do dve uri za pripravo. Za uro izvedbe usposablja-
nja se tako lahko uveljavlja do 60 EUR.

Intenzivnost pomoči (tj. višina sofinanciranja po-
samezne kategorije stroškov) je opredeljena glede na 
5. točko sheme pomoči in je določena v poglavju 11. 
tega razpisa.

Podrobnejša opredelitev posameznih stroškov in 
zahtevana dokazila za izkazovanje stroškov so določe-
na v III. poglavju razpisne dokumentacije in navodilih 
sklada.

10.2. Neupravičeni stroški
Neupravičeni so stroški:
– ki niso neposredno povezani z upravičenimi ak-

tivnostmi projekta;
– usposabljanj oseb, ki so zaposlene pri drugih 

partnerjih, tj. tistih, ki opravljajo naloge »administrativno 
finančnega partnerja« ali »kadrovskega partnerja«;

– usposabljanja s področja varstva in zdravja pri 
delu, ki so zakonsko obvezna, vsa usposabljanja, ki so 
namenjena pridobitvi formalne izobrazbe ali preverjanj 
(NPK itd.) ter osnovna usposabljanja, vezana na znanja, 
ki so potrebna za zasedbo delovnega mesta;

– e-usposabljanj;
– ki presegajo predvidene mejne vrednosti, kot so 

določene pri opisu posameznih upravičenih stroškov;
– DDV;
– stroški blaga in storitev, ki si jih partnerji v projektu 

zaračunajo med seboj;
– vsi drugi stroški, ki po tem razpisu niso določeni 

kot upravičeni oziroma so navedeni kot neupravičeni 
v Navodilih OU o upravičenih stroških.

Strošek storitve zunanjega izvajalca je neupravi-
čen, če je:

– zunanji izvajalec povezana družba po pravilih za-
kona, ki ureja gospodarske družbe ali

– zakoniti zastopnik upravičenca, ali njegov dru-
žinski član:

– udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali 
zakoniti zastopnik zunanjega izvajalca

– ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb 
v več kot petindvajset odstotnem deležu udeležen pri 
ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu zuna-
njega izvajalca.

Druge morebitne neupravičene stroške projekta kri-
jejo prijavitelji in partnerji sami.

11. Shema in intenzivnost pomoči
Dodeljena sredstva za izvedbo projektov pred-

stavljajo pomoč:
a) po pravilu »de minimis«, priglašeno s shemo 

»Spodbujanje usposabljanja, zaposlovanja in samoza-

poslovanja«, št. priglasitve: M001-5022860-2014 z dne 
18. 8. 2016;

b) državno pomoč za usposabljanje, priglašeno 
s shemo »Pomoči za usposabljanja«, št. priglasitve: 
BE01-5022860-2016 z dne 14. 9. 2016.

Stroški od a. do e. (navedeni v podpoglavju 10.1 
tega javnega razpisa) predstavljajo pomoč po pravilu 
»de minimis« in se sofinancirajo v obsegu 100 % upravi-
čenih izdatkov, stroški pod točkami od f. do h. (navedeni 
v podpoglavju 10.1 tega javnega razpisa) predstavljajo 
državno pomoč za usposabljanje in se sofinancirajo 
v obsegu od 50 %–70 % upravičenih izdatkov, in sicer 
glede na velikost podjetja.

11.1. Pomoč po pravilu »de minimis«
Prijavitelj in partnerji, ki bodo izvajali naloge pro-

jektne pisarne, tj. aktivnosti a–e, navedene v 5. točki 
tega razpisa, bodo upravičene stroške uveljavljali kot 
prejemniki pomoči po pravilu »de minimis«. Upravičeni 
so do uveljavljanja kategorij stroškov a. do e., določenih 
v poglavju 10.1 tega razpisa, in sicer se stroški povrnejo 
v obsegu 100 % upravičenih izdatkov.

Višina pomoči po pravilu »de miminis« je omejena, 
kar pomeni, da skupni znesek pomoči, dodeljen enotne-
mu podjetju, ne sme preseči 200.000,00 EUR v katerem 
koli obdobju treh zaporednih koledarskih let, ne glede 
na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se 
pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Evropske 
unije. V primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem ce-
stnem tovornem prevozu, znaša zgodnja dovoljena meja 
pomoči 100.000,00 EUR.

Pojem enotnega podjetja je podrobneje obrazložen 
v podpoglavju 6.3 tega javnega razpisa in v obrazcu 3.a 
Izjava o povezanih podjetjih – enotno podjetje, ki je se-
stavni del razpisne dokumentacije.

V okviru obravnave vloge prijavitelja bo sklad iz-
polnjevanje pogoja za dodelitev pomoči po pravilu »de 
minimis« preveril na podlagi podatkov prijavitelja, ki so 
sestavni del vloge in pri Sektorju za spremljanje držav-
nih pomoči na Ministrstvu za finance.

V primeru, da sklad ugotovi, da bi skupna vre-
dnost pomoči, dodeljene enotnemu podjetju, presegla 
200.000,00 EUR (oziroma 100.000,000 EUR v komer-
cialnem cestnem tovornem prevozu) v obdobju zadnjih 
treh zaporednih koledarskih let, ne glede na obliko ali 
namen pomoči, prijavitelju ali partnerju pomoč po pravilu 
»de minimis« ne bo dodeljena.

V primeru prekoračitve dovoljenega zneska pomoči 
po pravilu »de minimis« v predpisanem obdobju, in sicer 
z dodelitvijo sredstev po tem javnem razpisu, je prijavi-
telj ali partner dolžan vrniti prejeti znesek, s katerim je 
zgornjo mejo dovoljene »de minimis« pomoči presegel, 
in sicer v celoti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, 
in ne le presežni znesek nad 200.000,00 EUR oziroma 
100.000,00 EUR.

Dovoljena je kumulacija pomoči po pravilu »de mi-
nimis« z drugimi vrstami pomoči po pravilu »de mini-
mis« za iste upravičene stroške, vendar le do ustrezne 
zgornje meje pomoči. Prav tako je dovoljena kumulacija 
pomoči po pravilu »de minimis« z državno pomočjo 
v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali za isti ukrep le, 
če se s takšno kumulacijo ne preseže največja intenziv-
nost državne pomoči in znesek pomoči, dopustnih po 
drugih predpisih.

11.2. Državna pomoč za usposabljanja
Panožna podjetja, ki se bodo vključevala oziroma 

bodo izvajala aktivnost f., določeno v 5. poglavju tega 
razpisa, bodo upravičene stroške uveljavljala kot pre-
jemniki državne pomoči za usposabljanje, tj. na osnovi 
priglašene sheme državne pomoči »Pomoči za uspo-
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sabljanja«, št. priglasitve: BE01-5022860-2016/I z dne 
14. 9. 2016). Po shemi bodo upravičeni stroški navedeni 
v točkah f. do h. 10.1 podpoglavja javnega razpisa, in 
sicer po naslednji intenzivnosti pomoči:

– 50 % upravičenih stroškov, če gre za veliko pod-
jetje;

– 60 % upravičenih stroškov, če gre za srednje pod-
jetje;

– 70 % upravičenih stroškov, če gre za malo/mikro 
podjetje.

Velikost podjetij se bo presoja-
la v skladu z opredelitvijo določeno v Prilogi 
I Uredbe o skupinskih izjemah in Priporočili Komisi-
je 2003/361/ES z dne maja 2003 za opredelitev MSP 
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15582/atta-
chments/1/translations/sl/renditions/pdf

Dodatna pojasnila so podana tudi v razpisni doku-
mentaciji.

Podjetje mora upoštevati pravilo kumulacije držav-
nih pomoči. Skupna višina državne pomoči za aktivnosti 
sofinancirane v skladu s shemo za usposabljanje (aktiv-
nost f.) ne sme presegati največje intenzivnosti pomoči 
ali zneska državne pomoči, kot določa shema državnih 
pomoči. Pomoč se ne sme združevati s pomočjo, dode-
ljeno po pravilu »de minimis«, glede na iste upravičene 
stroške, če bi bile s tem presežene dovoljene meje in-
tenzivnosti državnih pomoči.

Podjetje ob vlogi posreduje informacije, ki poma-
gajo določati ustrezno velikost podjetja. V obrazcu, ki 
je sestavni del razpisne dokumentacije (Obrazec št. 3b: 
Panožno podjetje in shema za usposabljanje)

12. Omejitve glede sprememb projekta v skladu 
z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU: izbrani prijavitelj 
mora jamčiti in se zavezati, da v času trajanja pogodbe 
o sofinanciranju ter v skladu s 3. točko 71. člena Ured-
be št. 1303/2013/EU ali predpisom, ki jo bo nadomestil, 
v nadaljnjem roku 5 let po zaključku projekta ESS, ki ni 
naložba v infrastrukturo ali produktivna naložba, vrne 
prispevek iz sklada, kadar zanj velja obveznost za vzdr-
ževanje naložb v skladu z veljavnimi pravili o državni 
pomoči in kadar gre za prenehanje ali premestitev pro-
izvodne dejavnosti v obdobju iz navedenih pravil. V na-
sprotnem primeru lahko sklad od pogodbe odstopi in 
zahteva vračilo vseh izplačanih sredstev ali sorazmeren 
del izplačanih sredstev, izbrani prijavitelj pa mora vrniti 
vsa prejeta sredstva ali sorazmeren del prejetih sredstev 
po tej pogodbi v roku 30 dni od pisnega poziva sklada, 
z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na 
transakcijski račun končnega prejemnika sredstev do 
dneva vračila skladu.

13. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potr-
jevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih 
napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti

V kolikor se ugotovi, da je v postopku potrjevanja 
projekta prišlo do resnih napak, nepravilnosti ali kršitve 
obveznosti, ali pa prijavitelj 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 o dodelitvi sredstev ali da 
je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpi-
su na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali 
kaznivega dejanja, bo izbrani prijavitelj dolžan vrniti ne-
upravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamu-
dnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun 
končnega prejemnika sredstev do dneva vračila skladu.

Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo 
kot goljufija.

14. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja dose-
ganja ciljev in kazalnikov projekta

Izbrani prijavitelj bo za namen spremljanja in vre-
dnotenja projekta skladno s 27., 54., 96. in 125. členom 
Uredbe 1303/2013/EU ter 5. in 19. členom ter Prilo-
go I Uredbe 1304/2013/EU dolžan spremljati in skladu 
zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov 
projekta.

Kazalniki (dokazila o doseganju ciljev), ki jih bo 
potrebno zbirati za namene spremljanja in vrednotenja 
projekta, so natančneje opredeljeni v razpisni dokumen-
taciji in navodilih sklada.

Za učinkovito spremljanje projektov KOC bo sklad 
spremljal naslednje ključne kazalnike, ki jih mora prija-
vitelj predvideti v vlogi na razpis:

– število vključitev v programe usposabljanja, spe-
cializacij, dodatnih kvalifikacij in prekvalifikacij;

– število izdelanih ali nadgrajenih kompetenčnih 
modelov na ravni panoge/področja delovanja KOC;

Predvidene obvezne minimalne vrednosti kazalni-
kov, za posamezen potrjen projekt:

– 200 vključitev v programe usposabljanja, specia-
lizacij, dodatnih kvalifikacij in prekvalifikacij;

– 1 izdelan ali nadgrajen kompetenčni model na 
področju delovanja KOC.

15. Spremljanje podatkov o udeležencih
EU zakonodaja določa obveznost spremljanja 

in vrednotenja operacij v 27., 54., 96. in 125. členu 
Uredbe 1303/2013/EU, 5. in 19. členu Priloge I Uredbe 
1304/2013/EU, za kar je potrebno pridobiti ustrezne po-
datke o doseganju ciljev in kazalnikov projektov, vključ-
no z osebnimi podatki. V te namene se pri vseh ukrepih, 
sofinanciranih iz sredstev evropske kohezijske politike 
v programskem obdobju 2014–2020, zbira, vodi, posre-
duje, uporablja, obdeluje in shranjuje naslednje osebne 
podatke posameznikov, ki sodelujejo kot udeleženci na 
projektih:

– Ime
– Priimek
– Kontaktni podatki (elektronska pošta ali telefon-

ska številka)
– Spol
– Starost
– Občina stalnega prebivališča
– Status na trgu dela
– Izobrazba
– Status v gospodinjstvu
– Pripadnost eni izmed navedenih skupin; migranti, 

udeleženci tujega rodu, manjšine, invalidi, druge prikraj-
šane osebe, brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti 
na področju nastanitve.

Izbrani prijavitelji so dolžni spremljati in skladu za-
gotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov pro-
jekta, vključno z osebnimi podatki posameznikov, ki 
sodelujejo kot udeleženci na projektih, skladno z navo-
dili sklada. To med drugim pomeni, da bo moral izbrani 
prijavitelj za vse udeležence pridobiti in hraniti podatke 
o udeležencih na projektu. Izbrani prijavitelj skladu poro-
ča o udeležencih, za katere je pridobil podatke skladno 
z navodili sklada. Dolžan je zagotoviti primarno agre-
gacijo podatkov, pri tem pa zagotoviti, da hrani izvirne 
listine (npr. vprašalnike). Spremljanje podatkov o udele-
žencih bo natančneje opredeljeno v navodilih.

16. Prepoved dvojnega uveljavljanja stroškov in 
izdatkov

Dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že 
bili povrnjeni iz katerega koli drugega javnega vira, ni 
dovoljeno. V kolikor se ugotovi dvojno uveljavljanje stro-
škov in izdatkov ali, da je višina sofinanciranja projekta 
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presegla maksimalno dovoljeno stopnjo, lahko sklad 
pogodbo odpove in zahteva vračilo že izplačanega zne-
ska sofinanciranja z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 
dneva nakazila sredstev na transakcijski račun konč-
nega prejemnika sredstev do dneva vračila sredstev 
skladu. Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov 
namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.

V primeru ugotovitve, da je višina sofinanciranja 
projekta presegla maksimalno dovoljeno stopnjo, se 
zahteva vrnitev preveč izplačanih sredstev skupaj z za-
konskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sred-
stev na TRR do dneva vračila skladu.

17. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skriv-
nosti

Oddaja vloge pomeni, da so se prijavitelj in par-
tnerji seznanili z vsebino javnega razpisa, in da se z njo 
strinjajo. Varovanje osebnih podatkov bo zagotovlje-
no v skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varova-
nje osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe 
št. 1303/2013/EU.

Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, 
so informacije javnega značaja, razen osebnih podat-
kov in tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer 
poslovne skrivnosti in druge izjeme iz 6. člena Zakona 
o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, 
št. 24/03, 61/05, 113/05 – ZInfP, 109/05 – ZDavP-1B, 
28/06, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 72/14 – skl. US, 
19/15 – odl. US, 102/15, 32/16, 7/18), v nadaljnjem be-
sedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo 
biti razkrite oziroma dostopne javnosti.

Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posame-
zen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanaša-
ti na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti, zakaj 
posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot 
informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in 
razloži takšnih podatkov v vlogi, velja domneva, da vlo-
ga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti 
in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.

18. Rok in način prijave
18.1. Oddaja vloge
Prijavitelj odda vlogo v imenu celotnega partner-

stva. Posamezni prijavitelj, ki na razpisu sodeluje kot 
vodilni partner, lahko predloži le eno vlogo. V kolikor bo 
prijavitelj predložil več vlog, bo upoštevana tista vloga, ki 
bo na skladu evidentirana kot prva prispela, ostale vloge 
se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom predstojnika 
sklada zavržene ter vrnjene prijavitelju.

Partnerji s podpisom izjave (Obrazec št. 3 razpisne 
dokumentacije) izrazijo zavezujočo namero sodelova-
nja, če bo projekt izbran za sofinanciranje. Oddaja vloge 
pomeni, da se partnerstvo strinja s pogoji javnega razpi-
sa in z merili za ocenjevanje.

Vloge morajo biti poslane na naslov: Javni štipen-
dijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, Du-
najska 20, 1000 Ljubljana. Rok za oddajo vlog je do 
vključno 30. 4. 2018.

Če je vloga poslana priporočeno po pošti, se kot 
pravočasna upošteva oddaja do vključno 23:59 ure na 
dan roka. Če vloga ni poslana priporočeno, se kot datum 
oddaje vloge šteje dan prejema vloge na sklad. Vloge, 
ki bodo prispele po tem roku, se štejejo kot prepozne, 
bodo s sklepom zavržene in bodo vrnjene prijavitelju. 
Vloge se lahko vložijo tudi osebno v glavni pisarni skla-
da vsak delovni dan v času uradnih ur (od 9. do 15. ure, 
v sredo do 16. ure), najkasneje do roka za oddajo vloge.

Formalno popolna vloga
Predložena vloga mora biti v zaprtem ovitku, ovitek 

pa mora biti označen z navedbo javnega razpisa. Neu-
strezno označena vloga se s sklepom zavrže.

Formalno popolno vlogo sestavljajo ustrezno iz-
polnjeni obrazci in priloge, podpisani s strani zakonitih 
zastopnikov in žigosani (razen, če pravni subjekt ne 
posluje z žigom, kar je potrebno navesti na mestu, kjer 
je predviden žig):

Obrazec št. 1: Prijavni obrazec (del razpisne 
dokumentacije)

Obrazec št. 2: Finančni načrt, ki vključuje pregled 
stroškov po partnerjih in številčni 
pregled skupnih profilov oziroma 
delovnih mest (del razpisne 
dokumentacije)

Obrazec št. 3: Izjava partnerjev o izpolnjevanju 
in sprejemanju razpisnih pogojev 
ter izjava o partnerstvu (del razpisne 
dokumentacije) vključno z izjavo
3a (projektna pisarna/de minimis) in
3b (partnersko podjetje in shema za 
usposabljanje)

Vloga mora biti oddana v papirni obliki na obrazcih, 
ki so del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse 
zahtevane priloge in podatke. Vlogo je potrebno posre-
dovati tudi v elektronski obliki na podatkovnem nosilcu 
(CD ROM ali USB ključ). Obrazec št. 3.: Izjavo partner-
jev o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev ter 
izjavo o partnerstvu mora oddati vsak partner (vključno 
s prijaviteljem).

V primeru neskladnosti podatkov v tiskani in elek-
tronski verziji se šteje, da je za presojo pomembna 
tiskana verzija.

Označba ovitka
Vloge morajo biti oddane v zaprtem ovitku z vidno 

oznako: »Ne odpiraj – Vloga na JR Kompetenčni center 
za razvoj kadrov«. Vloge naj bodo označene s polnim 
nazivom in naslovom prijavitelja.

Dopolnitev vloge naj bo oddana v zaprtem ovitku 
z vidno oznako: »Ne odpiraj – Dopolnitev vloge na JR 
Kompetenčni center za razvoj kadrov«. Dopolnitve vlog naj 
bodo označene s polnim nazivom in naslovom prijavitelja.

19. Odpiranje vlog in obveščanje prijaviteljev o re-
zultatih javnega razpisa

Odpiranje vlog se bo začelo 7. 5. 2018 ob 10. uri, na 
sedežu Sklada, Dunajska 20, 1000 Ljubljana. Odpiranje 
vlog bo vodila strokovna komisija, ki jo imenuje predstoj-
nik sklada. Odpiranje vlog bo javno. V primeru velikega 
števila prejetih vlog ali če se bodo obravnavali podatki, 
ki so po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, označeni 
kot zaupni, lahko strokovna komisija odloči, da odpira-
nje vlog ni javno. O tej odločitvi se prijavitelje obvesti 
najkasneje en delovni dan pred predvidenim datumom 
javnega odpiranja z obvestilom na spletnem mestu skla-
da (www.sklad-kadri.si).

Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, pravilno 
izpolnjene in označene ovojnice z vlogami, in sicer v vr-
stnem redu, v katerem so bile predložene.

Strokovna komisija bo v roku 8 dni od odprtja vlog 
pisno pozvala tiste prijavitelje, katerih vloge niso popol-
ne, da jih dopolnijo v roku 8 dni od prejema poziva. Vlo-
ge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom 
za dopolnitev vlog in v določenem roku, bodo zavržene.

Prijavitelj v dopolnitvi vloge ne sme spreminjati:
– višine zaprošenih sredstev,
– dela vloge, ki se veže na tehnične specifikaci-

je predmeta vloge,
– elementov vloge, ki vplivajo, ali bi lahko vplivali 

na drugačno razvrstitev vloge glede na preostale prejete 
vloge v okviru tega javnega razpisa.
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Prijavitelj sme le ob pisnem soglasju sklada popra-
viti očitne računske napake, pri čemer se višina zapro-
šenih sredstev ne sme spreminjati.

Vsi prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obve-
ščeni v 60 dneh po zaključku odpiranja vlog. Na pod-
lagi predloga strokovne komisije bo predstojnik sklada 
izdal sklepe izbranim in neizbranim prijaviteljem. Izbrani 
prijavitelj bo vključen v seznam upravičenih prijaviteljev, 
ki bo obsegal navedbo upravičenih prijaviteljev in pre-
jemnikov sredstev, naziv projekta in znesek javnih virov 
financiranja.

Zoper odločitev sklada o vlogi za dodelitev sofi-
nanciranja je dopusten upravni spor. Tožba se vloži pri 
Upravnem sodišču Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 
1000 Ljubljana, v roku 30 dni od dneva vročitve sklepa, 
in sicer neposredno pisno na sodišču ali pa se mu pošlje 
po pošti. Šteje se, da je bila tožba vložena pri sodišču 
tisti dan, ko je bila priporočeno oddana na pošto. Tožba 
se vloži v tolikih izvodih, kolikor je strank v postopku. 
Tožbi je potrebno priložiti sklep, ki se izpodbija, v izvirni-
ku, prepisu ali kopiji.

Tožba ne ovira izvršitve sklepa o (ne)izboru, zoper 
katerega je vložena, oziroma ne zadrži podpisa pogodbe 
o sofinanciranju z izbranimi prijavitelji.

Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o so-
financiranju. V primeru, da se prijavitelj v roku 8 dni od 
prejema poziva za podpis pogodbe nanj ne odzove, se 
šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.

20. Informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo
Razpisno dokumentacijo in informacije v zvezi z na-

menom javnega razpisa lahko zainteresirani prijavitelji 
v razpisnem roku pridobijo na spletni strani sklada www.
sklad-kadri.si vsak delovni dan med 9. in 15. uro na 
tel. 01/43-41-569 ali na e-naslovu: koc2@sklad-kadri.si.

Najpogostejša vprašanja in odgovori bodo objavlje-
ni na spletni strani razpisa www.sklad-kadri.si. Sklad bo 
organiziral vsaj eno informativno delavnico za prijavi-
telje, kjer bodo ti seznanjeni s cilji razpisa in razpisno 
dokumentacijo.

Razpisna dokumentacija vsebuje:
– Obrazec št. 1: Prijavni obrazec
– Obrazec št. 2: Finančni načrt
– Obrazec št. 3: Izjava partnerjev o izpolnjevanju in 

sprejemanju razpisnih pogojev ter izjava o partnerstvu 
vključno z izjavo

– 3a (projektna pisarna/de minimis) in
– 3b (panožno podjetje in shema za usposablja-

nje)
– Prilogo št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju 

projekta
– Prilogo št. 2: Vzorec partnerskega sporazuma.

Javni štipendijski, razvojni, invalidski  
in preživninski sklad Republike Slovenije

 Ob-1817/18

Na podlagi Zakona o romski skupnosti v Republiki 
Sloveniji (Uradni list RS, št. 33/07), 10. člena Poslov-
nika Sveta romske skupnosti Republike Slovenije in 
Pogodbe o sofinanciranju Sveta romske skupnosti RS 
za leto 2018, objavlja Svet romske skupnosti Republike 
Slovenije

javni razpis
za sofinanciranje programov in projektov romskih 

društev v letu 2018 (JR-RD 2018)
1) Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Svet 

romske skupnosti Republike Slovenije, Lendavska 16/a, 
9000 Murska Sobota.

2) Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje progra-

mov in projektov romskih društev v letu 2018, ki podpi-
rajo cilje javnega razpisa.

Cilji javnega razpisa so spodbujanje izvajanja pro-
gramov in projektov romskih društev:

– na področju spodbujanja vseživljenjskega učenja
– na področju medgeneracijskega sodelovanja
– na področju poklicnega svetovanja in usmerjanja
– na področju spodbujanja izobraževanja
– na področju podjetništva in turizma
– na področju izobraževanja glede varstva okolja.
Raziskave niso predmet javnega razpisa in v okviru 

javnega razpisa ne bodo financirane.
3) Pogoji za prijavo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpol-

njujejo naslednje pogoje:
– predstavljajo romsko društvo v Republiki Sloveni-

ji, ki je registrirano kot pravna oseba zasebnega prava 
oziroma romsko društvo, ki deluje v javnem interesu;

– na dan objave javnega razpisa so registrirani 
najmanj eno leto;

– imajo poravnane vse obveznosti do državnih in-
štitucij;

– izpolnjujejo najmanj en cilj javnega razpisa;
– vsebina prijavljenega programa in projekta je 

skladna s predmetom javnega razpisa;
– posamezno romsko društvo lahko prijavi največ 

en projekt.
V primeru, da prijavitelj ne izpolnjuje katerega od 

zgoraj navedenih pogojev, se vloga izloči.
Do prijave na razpis niso upravičene zveze romskih 

društev.
4) Programi in projekti, ki jih bo Svet romske sku-

pnosti Republike Slovenije podprl
Svet romske skupnosti Republike Slovenije bo pod-

prl programe in projekte ciljnih področij kot so: delavni-
ce, seminarji, izobraževanja, okrogle mize, konference, 
medijske kampanje, prireditve, kratki filmi, razstave, ti-
skane izdaje (letaki, zgibanke…).

Svet romske skupnosti Republike Slovenije ne bo 
podprl: osnovne dejavnosti prijavitelja; naknadne izdaje 
nosilcev in zvoka; športnih dejavnosti; ekskurzij in izle-
tov, katerih namen ni opisan v vlogi na razpis; projektov, 
iz katerih je razvidno, da gre le za druženje ob športu, 
koncertu, zabavi; projekte, ki imajo elemente vaške ve-
selice ipd.

5) Merila za sofinanciranje
Pri izboru programov in projektov prijaviteljev bodo 

upoštevana naslednja merila, ob primerjavi istovrstnih pro-
jektov in upoštevanju specifičnosti posameznih projektov:

– kakovost prijavljenega projekta oziroma programa,
– novi, inovativni pristopi k spodbujanju ciljnih po-

dročjih,
– namen in cilj projekta oziroma programa,
– reference o izvajanju programov oziroma projek-

tov, namenjenih Romom,
– dolgoročnost oziroma trajnost programa oziroma 

možnost nadgradnje projekta ter prenosa dobrih praks.
Opis meril je podan v razpisni dokumentaciji.
6) Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago 

za predmet javnega razpisa
Okvirna višina sredstev za predmetni javni razpis 

znaša 30.000,00 EUR.
Dodeljena sredstva za sofinanciranje v letu 2018 

morajo biti porabljena v istem letu.
7) Način sofinanciranja
Izbranim romskim društvom bodo sredstva nakaza-

na v dveh obrokih: prvi obrok v roku 30 dni od prejema 
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zahtevka za izplačilo v višini 70 % odobrenih sredstev; 
drugi obrok najkasneje 30. dan od pregleda in odobritve 
vmesnega vsebinskega in finančnega poročila s strani 
komisije v višini preostalih 30 % odobrenih sredstev.

Izbrana romska društva so dolžna Svetu romske 
skupnosti Republike Slovenije posredovati vmesno po-
ročilo in zahtevek za izplačilo preostalih 30 % odobrenih 
sredstev po izvedeni prvi polovici prijavljenih aktivnosti 
programa/projekta oziroma najkasneje do 30. 11. 2018.

8) Predložitev vloge
Prijavitelji morajo vloge oddati najkasneje do vključ-

no 16. 4. 2018. Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila 
oddana priporočeno na pošti najkasneje 16. 4. 2018 
oziroma istega dne do 14. ure osebno predložena Svetu 
romske skupnosti Republike Slovenije. Nepravočasno 
prispele vloge bodo neodprte vrnjene prijaviteljem.

Prijavitelji oddajo vloge s priporočeno pošiljko 
po pošti ali osebno na naslov naročnika: Svet rom-
ske skupnosti Republike Slovenije, Lendavska 16/a, 
9000 Murska Sobota.

Prijavitelji svoje vloge predložijo na prijavnem 
obrazcu in zaprti ovojnici.

Na ovojnici morajo biti podani:
– vidna oznaka na sprednji strani ovojnice »Ne od-

piraj – Prijava na javni razpis JR-RD 2018«,
– naslov Sveta romske skupnosti Republike Slove-

nije, Lendavska 16/a, 9000 Murska Sobota,
– naziv prijavitelja ter njegov naslov na hrbtni strani 

ovojnice.
9) Odpiranje vlog
Odpiranje vlog ne bo javno. Potekalo bo predvido-

ma sedem dni po zaključku razpisa.
Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpol-

njene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge, in sicer 
v vrstnem redu, v katerem so bile predložene.

Prijavitelji, katerih vloge ne bodo popolne, bodo 
pozvani k dopolnitvi. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni. 
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v tem roku ne dopolni, 
se zavržejo.

10) Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izi-
du javnega razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega raz-
pisa obveščeni v roku 10 dni od dneva sprejetja odloči-
tve o dodelitvi sredstev. Slednja bo sprejeta predvidoma 
v 45 dneh od roka za predložitev vlog.

11) Besedilo in informacije javnega razpisa ter na-
vodila prijaviteljem: besedilo in informacije javnega raz-
pisa ter navodila prijaviteljem bodo dostopni na sedežu 
Sveta romske skupnosti Republike Slovenije, Lenda-
vska 16/a, 9000 Murska Sobota, in na spletni strani Ura-
da Vlade Republike Slovenije za narodnosti. Na istem 
mestu bo dostopen tudi prijavni obrazec.

12) Dodatna pojasnila: prijavitelji se lahko za pri-
dobitev dodatnih pojasnil in informacij obrnejo na Svet 
romske skupnosti Republike Slovenije, in sicer po 
tel. 02/526-13-04 ali po elektronski pošti na naslov: 
rskupnost@siol.net.

Svet romske skupnosti Republike Slovenije

 Ob-1861/18

Na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma, 
ob smiselni uporabi Zakona o javnih financah in Pravil-
nika o postopkih za izvrševanje proračuna RS, Sklepa 
o sofinanciranju dejavnosti pravnih oseb, ki delujejo na 
področju spodbujanja razvoja turizma in pogodbe skle-
njene med Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehno-
logijo (MGRT) in Turistično zvezo Slovenije za leto 2018, 
s katero MGRT prenaša izvedbo omenjenega razpisa na 
Turistično zvezo Slovenije, objavljamo

javni razpis
za sofinanciranje turističnih prireditev  

turističnih društev v letu 2018
1. Ime oziroma naziv in sedež subjekta, ki podeljuje 

sredstva: Turistična zveza Slovenije (TZS), Miklošičeva 
ulica 38, 1000 Ljubljana.

2. Predmet javnega razpisa: predmet tega razpisa 
je dodelitev sredstev za turistične prireditve turističnih 
društev v letu 2018.

3. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem raz-
pisu

Na razpis se lahko prijavi vsako turistično društvo 
(v nadaljevanju TD), registrirano v Sloveniji, ki deluje 
najmanj dve leti, to je najmanj od 30. 3. 2016 in ima po-
ravnane vse finančne obveznosti do TZS.

Vsako TD lahko kot prijavitelj v okviru tega razpisa 
prijavi le eno prireditev, ki traja en dan oziroma največ 
tri dni skupaj. Posamezna prireditev je lahko na razpis 
prijavljena enkrat (več društev ne more prijaviti iste prire-
ditve). V kolikor bo društvo kandidiralo za sofinanciranje 
več kot ene prireditve ali bo ena prireditev prijavljena 
večkrat ali bo prijavljena prireditev trajala več kot tri dni 
skupaj oziroma iz opisa večdnevnega dogodka ne bo 
razvidno za katero tridnevno prireditev gre, bodo tovr-
stne prijave zavrnjene.

TD, ki je kandidiralo za sredstva v letu 2017 in ni 
oddalo popolnega vsebinskega in finančnega poročila 
o izvedbi prireditve 2017 (v okviru lanskega javnega raz-
pisa) v predpisanem roku oziroma ni o tem pravočasno 
obvestilo TZS, ne more kandidirati na letošnjem razpisu.

4. Merila za izbor prejemnikov sredstev
Prejemniki sredstev in višina dodeljenih sredstev 

bodo odvisni od naslednjih kriterijev:
1. Vzpostavitev partnerstva
2. Značaj in vsebina prireditve
a. Opis prireditve
b. Tip prireditve
3. Tržna naravnanost (kakovost načrta trženja 

prireditve)
a. Promocija prireditve
b. Sejemska predstavitev
c. Objava prireditve na spletnih omrežjih TZS
4. Članstvo
a. Članstvo v TZS
b. Prijava vloge preko PORTALA TZS
c. Beleženje prostovoljskih ur prireditve na POR-

TALU TZS
5. Finančni načrt prireditve

TZS bo sofinancirala prireditve, ki bodo ustreza-
le pogojem razpisa in bodo dosegle najmanj 60 točk. 
Projekti, ki bodo ocenjeni z manj kot 60 točkami bodo 
zavrnjeni. Sredstva, ki so na razpolago, se bodo delila 
do porabe sredstev.

5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago: sku-
pna višina sredstev, ki se na podlagi tega razpisa dode-
ljuje, znaša 140.000,00 EUR.

6. Obdobje, v katerem morajo biti sredstva pora-
bljena: sredstva, ki bodo dodeljena posameznim dru-
štvom, morajo biti porabljena v obdobju od 1. 1. 2018 
do 13. 11. 2018.

7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za 
dodelitev sredstev

Prijavitelj lahko Prijavni obrazec za kandidiranje na 
razpisu izpolni s prijavo v spletno aplikacijo PORTAL 
TZS – www.tzs.link, v katerega vstopa z dodeljenim 
uporabniškim imenom in geslom.

Po končanem izpolnjevanju elektronske prijave, 
mora prijavitelj Prijavni obrazec natisniti in ga podpi-
sati ter žigosati. Natisnjenemu obrazcu mora priložiti 
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ostalo vlogo in dokazila ter poslati na Turistično zvezo 
Slovenije.

Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je za-
dnji dan roka za oddajo prijav, to je do dne 20. 4. 2018, 
najkasneje do 11. ure prispela v tajništvo Turistične zve-
ze Slovenije, Miklošičeva ulica 38, 1000 Ljubljana, ozi-
roma oddana priporočeno po pošti na naslov Turistična 
zveza Slovenije, Miklošičeva ulica 38, 1000 Ljubljana, 
najkasneje 20. 4. 2018. Šteje se, da je prijava pravilno 
označena, če je na ovojnici označeno »Javni razpis – 
Sofinanciranje turističnih prireditev turističnih društev 
– Ne odpiraj«. Nepravočasne ali nepravilno označene 
prijave bodo vrnjene prijavitelju, zato mora biti na hrbtni 
strani vsake pošiljke označen pošiljatelj.

8. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev: oce-
njevalna komisija bo z odpiranjem prijav pričela predvi-
doma tretji delovni dan po izteku roka za predložitev vlog 
v prostorih TZS, Miklošičeva ulica 38, 1000 Ljubljana. 
Odpiranje ni javno.

9. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki ob-
veščeni o izidu razpisa

Prijavitelji bodo o izboru in dodelitvi sredstev, ki 
bodo dana TD, elektronsko obveščeni v roku najpozneje 
30 dni od dneva, ko bo končano odpiranje prijav.

Prijavitelju, ki je pridobil pravico do sofinanciranja, 
se priporočeno pošlje obvestilo s sklepom o upraviče-
nosti do sofinanciranja. Pogodbo o sofinanciranju se 
prijavitelju pošlje v podpis elektronsko na e-naslov, ki je 
zapisan v vlogi. V primeru, da se prijavitelj v roku 8 dni 
od prejema e-pošte ne odzove s podpisom pogodbe, se 
šteje, da je umaknil prijavo za sofinanciranje.

10. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresira-
ni dobijo dodatne informacije: vse dodatne informacije 
v zvezi s razpisom dobite na Turistični zvezi Slovenije, 
pri strokovni službi TZS, na tel. 01/434-16-70, vsak 
delovnik od 10. do 12. ure oziroma po elektronski pošti 
bisera.djutovic@turisticna-zveza.si.

11. Kraj, kjer lahko zainteresirani dobijo razpisno 
dokumentacijo: vsa razpisna dokumentacija je na voljo 
na spletni strani TZS www.turisticna-zveza.si.

Turistična zveza Slovenije

 Ob-1840/18

Na podlagi 15. člena Zakona o nagradah in prizna-
njih za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in 
razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 93/05 in 79/17) 
Odbor Republike Slovenije za podelitev nagrad in pri-
znanj za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni 
in razvojni dejavnosti objavlja najavo javnega razpisa 
za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, Puhovo na-
grado, Puhovo priznanje in priznanje ambasador 
znanosti Republike v letu 2018.

Predmet javnega razpisa je zbiranje vlog za Zoiso-
vo nagrado, Zoisovo priznanje, Puhovo nagrado, Puho-
vo priznanje in priznanje ambasador oziroma ambasa-
dorka znanosti Republike Slovenije.

Razpis začne veljati v torek, dne 3. 4. 2018, in se 
zaključi dne 7. 5. 2018.

Kandidate za nagrade in priznanja lahko predlagajo 
fizične in pravne osebe.

O izboru kandidatov za nagrade in priznanja odloča 
Odbor Republike Slovenije za podelitev nagrad in pri-
znanj za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in 
razvojni dejavnosti, ki podeli skupno največ 15 nagrad 
in priznanj.

Razpisna dokumentacija bo od torka, 3. 4. 2018 ter 
do izteka prijavnega roka 7. 5. 2018, dosegljiva na sple-
tni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport 

http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okro-
znice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_naro-
cila/javni_razpisi/.

Odbor Republike Slovenije za podelitev nagrad  
in priznanj za izjemne dosežke 

v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti

 Ob-1807/18

Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS, 3/13 in 81/16) in 
Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetij-
stva in podeželja v Mestni občini Maribor (MUV, št. 5/16) 
ter Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 
2018 (MUV, št. 7/17 in 28/17) objavlja Mestna občina 
Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor

javni razpis
za dodelitev pomoči de minimis za ukrepe razvoja 

podeželja v Mestni občini Maribor v letu 2018
I. Predmet javnega razpisa in višina sredstev
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih 

finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja 
podeželja, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju 
pomoči »de minimis«.

Sredstva so zagotovljena v proračunu za leto 2018 
v okvirni višini 20.000 EUR, na proračunski postavki 
711012 Pomoči de minimis za razvoj kmetijstva.

II. Ukrep v skladu z Uredbo Komisije (EU) 
št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi čle-
nov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri 
pomoči de minimis (UL L št. 352, z dne 24. 12. 2013, 
str. 1–8)

Pomoč za naložbe v nekmetijsko dejavnost na kme-
tijskem gospodarstvu – de minimis

Kot nekmetijska dejavnost po tem razpisu so upra-
vičene dejavnosti turizma in gozdarstva na kmetiji (glej 
razpisno dokumentacijo).

Upravičeni stroški po ukrepih:
– stroški gradnje ali obnove objekta za nekmetijske 

dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih in
– stroški nakupa nove opreme in naprav za nekme-

tijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– dokazila o registraciji dejavnosti in izpolnjevanju 

pogojev za opravljanje dejavnosti. V kolikor upravičenec 
še nima registrirane dejavnosti, jo mora registrirati in 
pričeti z izvajanjem najkasneje v dveh letih od prejema 
pomoči. V kolikor upravičenec že ima registrirano de-
javnost vendar je še ne izvaja, mora pričeti z izvajanjem 
najkasneje v dveh letih od prejema pomoči,

– dejavnost se mora izvajati na kmetijskem gospo-
darstvu še vsaj dve leti po zaključeni naložbi oziroma po 
prejemu sredstev,

– predložitev ustreznega dovoljenja in projektne 
dokumentacije za izvedbo investicije, če je s predpisi 
s področja gradnje objektov to potrebno,

– na predlog strokovne komisije fotografijo nalož-
be pred in po gradnji/obnovi objekta ali nakupa opreme 
in naprav,

– ustrezni poslovni načrt, ki ga lahko pripravi upra-
vičenec ali mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti 
investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba,

– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska 
vloga) v letu 2018,

– račun višji od 200 EUR brez DDV,
– račun in dokazila o plačilu stroškov, za katere se 

uveljavlja pomoč, z datumom od 1. 1. 2018 do vključno 
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7. 9. 2018. Kot dokazilo o plačilu računa velja: plača-
na položnica ali bančno dokazilo o plačilu ali blagajni-
ški prejemek ali originalni račun z navedbo plačnika in 
z oznako, da je bilo plačilo izvedeno ter

– drugi pogoji, opredeljeni z razpisno dokumenta-
cijo.

Intenzivnost pomoči:
– do 100 % upravičenih stroškov, vendar največ do 

5.000 EUR za posamezno naložbo. Davek na dodano 
vrednost ni upravičen strošek.

Glede na to, da so proračunska sredstva omejena, 
bo dejanska višina sredstev, ki jih bo pridobil posamezni 
upravičenec, odvisna od skupne višine zahtevkov prosil-
cev, ki bodo izpolnjevali pogoje tega razpisa. V primeru, 
da bo zaprošeno za več sredstev, kot je zagotovljeno 
v proračunu, se bodo sredstva razdelila v sorazmernem 
deležu po ukrepu.

III. Upravičenci
Pravne in fizične osebe ter njihovi družinski člani, 

ki se ukvarjajo z nekmetijsko dejavnostjo na kmetijskem 
gospodarstvu ter ustrezajo kriterijem za mikro podjetja 
v primerih ukrepov za pomoči de minimis po Uredbi ko-
misije (EU) št. 1407/2013, ob pogojih, da:

– imajo sedež kmetijskega gospodarstva na obmo-
čju občine,

– imajo sedež dejavnosti na kmetijskem gospodar-
stvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev,

– minimalno 1 hektar primerljivih kmetijskih površin 
v občini,

– so v letu 2018 oddale zbirno vlogo na Ministrstvo 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter

– imajo registrirano nekmetijsko dejavnost turizma 
ali gozdarstva na kmetiji oziroma bodo predmetno de-
javnost registrirali najkasneje v roku dveh let od prejema 
pomoči.

IV. Rok in način prijave
Razpis je odprt do 7. 9. 2018.
Vlogo z dokazili (obrazci, pogodba in druga doku-

mentacija) je potrebno v zaprti ovojnici opremljeni z iz-
polnjenim obrazcem – ovojnica, dostaviti na naslov Me-
stna občina Maribor, Urad za gospodarske dejavnosti, 
Sektor za gospodarstvo, Ulica heroja Staneta 1, 2000 
Maribor. Upoštevale se bodo vloge, oddane na sedežu 
Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, v sobi 
14, do vključno 7. 9. 2018 do 13. ure oziroma poslane po 
pošti s poštnim žigom do vključno 7. 9. 2018.

Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo ime-
nuje župan. Odpiranje vlog bo najkasneje do 20. 9. 
2018. Odpiranje vlog ni javno. Prepozno prispele vloge 
bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Če vloga ne 
bo popolna, bo prijavitelj v roku 8 dni od odpiranja vlog 
pisno obveščen s pozivom na dopolnitev. Nepopolne 
vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem 
roku, bo komisija zavrgla. O izidu javnega razpisa bodo 
prijavitelji obveščeni do 30. 11. 2018.

Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko upravi-
čenci dvignejo na Mestni občini Maribor, Ul. heroja Sta-
neta 1, v sobi 14, pritličje. Objavljena je tudi na spletnih 
straneh Mestne občine Maribor, www.maribor.si, rubrika 
»javni razpisi«. Za dodatne informacije lahko pokličite 
Petro Klarič, tel. 22-01-387 (411) ali pišete na elektronski 
naslov mestna.obcina@maribor.si z navedbo »razpis 
kmetijstvo – de minimis«.

Mestna občina Maribor

Št. 430-8/2018-3 Ob-1810/18

Na podlagi določil Zakona o uresničevanju javnega 
interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS, št. 77/07 – 

uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 
68/16 in 61/17), Pravilnika o postopkih za izvrševanje 
proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 
61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Odloka o pro-
računu Občine Sežana za leto 2018 (Uradni list RS, 
št. 74/17), Odloka o razglasitvi naravnih znamenitosti 
in kulturnih spomenikov na območju Občine Sežana 
(Uradno glasilo Primorskih novic, št. 13/92; Uradni list 
RS, št. 68/95, 4/96 – popravek in 26/14) ter Letne-
ga programa kulture v Občini Sežana za leto 2018 
(št. 032-1/2018-7, sprejet na seji Občinskega sveta Ob-
čine Sežana dne 15. 2. 2018) Občina Sežana objavlja

javni razpis
za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov  

v Občini Sežana v letu 2018
1. Sofinancer: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 

6210 Sežana.
2. Predmet javnega razpisa: Občina Sežana raz-

pisuje sredstva za sofinanciranje obnove kulturnih spo-
menikov v Občini Sežana iz proračuna za leto 2018, 
proračunska postavka 180211 – Obnova kulturnih in 
ostalih spomenikov. V ta sklop sodi sofinanciranje iz-
vedbe sanacijsko konservatorskih posegov na kultur-
nih spomenikih, ki so razglašeni za kulturno dediščino 
v Občini Sežana ter njim pripadajočih funkcionalno in 
prostorsko povezanih objektov.

3. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
– objekt je razglašen za kulturni spomenik in se 

nahaja na območju Občine Sežana,
– objekt je lahko tudi funkcionalno in prostorsko po-

vezan s kulturnim spomenikom iz prve alineje,
– predlagatelj je lahko lastnik ali upravljalec kul-

turnega spomenika in/ali njemu pripadajočega funkci-
onalno in prostorsko povezanega objekta z ustreznim 
uradnim dokazilom,

– predlagatelj mora imeti zagotovljena finančna 
sredstva v višini najmanj 45 % upravičenih stroškov,

– predlagatelj mora pridobiti in predložiti kulturno-
varstvene pogoje ali kulturnovarstveno soglasje Zavoda 
za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Nova Gori-
ca, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica.

4. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja Komisija za vode-

nje postopka javnega razpisa za sofinanciranje obnove 
kulturnih spomenikov, ki jo imenuje župan Občine Se-
žana.

Komisija za vodenje postopka javnega razpisa za 
sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov bo predla-
gala zavržbo vlog neupravičenih predlagateljev, prepo-
znih vlog in vlog predlagateljev projektov, ki ne izpolnju-
jejo splošnih razpisnih pogojev.

5. Merila za sofinanciranje:
– pomembnost spomenika in/ali njemu pripadajo-

čega funkcionalno in prostorsko povezanega objekta 
z vidika kulturne dediščine,

– pomembnost spomenika in/ali njemu pripadajo-
čega funkcionalno in prostorsko povezanega objekta 
za Občino Sežana,

– stopnja poškodovanosti objekta,
– zagotovljena lastna finančna sredstva predlaga-

telja (donatorska, sponzorska, pridobljena iz drugih raz-
pisov; v kolikor se projekt že izvaja, opredeliti višino že 
vloženih sredstev),

– trajanje in faza projekta (predviden začetek del 
in trajanje del; v kolikor se dela nadaljujejo, opredeliti 
v kateri fazi je izvedba projekta),

– pomembnost projekta v javnem dogajanju in nje-
govi javni dostopnosti.
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6. Uporaba meril: komisija bo glede na izpolnjeva-
nje meril razpisa ocenila kvaliteto predlagane obnove 
in izločila tiste predloge, ki niso v skladu z razpisnim 
področjem ter predlagala višino sofinanciranja.

7. Okvirna vrednost: okvirna vrednost razpoložljivih 
sredstev, namenjenih za sofinanciranje obnove kulturnih 
spomenikov, je 33.000,00 EUR.

8. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena prora-
čunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem 
letu 2018.

9. Razpisni rok: rok za predložitev prijav je do 
vključno ponedeljka, 30. 4. 2018.

10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za predlagatelje obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec,
– vzorec pogodbe,
– vzorec zahtevka,
– vzorec poročila.
Predlagatelj mora ob prijavi na razpis priložiti nasle-

dnjo dokumentacijo:
– izpolnjen prijavni obrazec,
– kulturnovarstvene pogoje ali kulturnovarstveno 

soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Sloveni-
je, OE Nova Gorica,

– dokazilo o lastništvu – zemljiškoknjižni izpisek, ki ni 
starejši od treh mesecev (Če sprememba lastništva še ni 
vpisana v zemljiško knjigo, mora lastnik predložiti overo-
vljeno kupoprodajno pogodbo ali drugo ustrezno listino. Če 
je predlagatelj upravljalec, mora poleg zemljiškoknjižnega 
izpiska predložiti tudi uradno dokazilo o upravljanju.),

– predračun predvidenih del,
– soglasje lastnikov ali solastnikov k posegom na 

objektu v primeru, da projekta ne prijavlja lastnik objekta,
– izjava o točnosti podatkov,
– parafiran vzorec pogodbe,
– slikovno gradivo – trenutno stanje objekta ali dela 

objekta.
Obrazci za prijavo na razpis se lahko dvignejo na 

sedežu Občine Sežana v pisarni št. 2B (pritličje stare 
občinske stavbe – vila Mirasasso). Razpis in obrazci 
so dosegljivi tudi preko spletne strani Občine Sežana: 
http://www.sezana.si.

11. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih 

obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in po-
datke določene v razpisni dokumentaciji.

Vloga mora biti predložena na naslov: Občina Se-
žana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana, do vključno 
ponedeljka, 30. 4. 2018, v zapečateni ovojnici z napisom 
na sprednji strani: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis 
– obnova kulturnih spomenikov 2018«. Na hrbtni strani 
mora biti navedba predlagatelja: naziv oziroma ime in 
priimek predlagatelja, naslov.

Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana pri-
poročeno na pošto ali ni bila predložena na vložišču 
Občine Sežana v razpisnem roku.

Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja 
z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.

12. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Po poteku razpisnega roka bo komisija hkrati odprla 

vse vloge, ki bodo prispele do razpisnega roka. Odpira-
nje vlog ne bo javno.

V primeru formalno nepopolnih vlog bodo prijavitelji 
pozvani, da v roku 8 dni od prejetega obvestila dopol-
nijo vlogo. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo 
dopolnili v navedenem roku, se s sklepom zavržejo. Za 
nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih 
sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna do-
kumentacija in so naštete pod točko 10.

O sofinanciranju obnove kulturnih spomenikov in 
razporeditvi sredstev odloči s sklepom direktor občinske 
uprave oziroma vodja notranje organizacijske enote na 
podlagi predloga komisije, ki vodi postopek. O rezulta-
tih javnega razpisa bodo predlagatelji obveščeni v roku 
45 dni po zaključku razpisa.

Zoper sklep direktorja občinske uprave oziroma 
vodje notranje organizacijske enote je možno vložiti 
pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa. O pritožbi od-
loča župan Občine Sežana. Vložena pritožba ne zadrži 
podpisa pogodb z izbranimi predlagatelji.

Z izbranimi predlagatelji bodo sklenjene pogodbe 
o sofinanciranju obnov kulturnih spomenikov. Če se pre-
jemnik sredstev v roku 8 dni od prejema poziva k pod-
pisu pogodbe nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil 
vlogo za pridobitev sredstev.

13. Informacije in pojasnila: dodatne informa-
cije v zvezi z razpisom lahko predlagatelji dobijo pri 
Katji Fedrigo na sedežu Občine Sežana v pisarni 
št. 2B (pritličje stare občinske stavbe – vila Mirasasso), 
tel. 05/73-11-151, e-pošta: katja.fedrigo@sezana.si.

Občina Sežana

Št. 430-11/2018-3 Ob-1835/18

Na podlagi določil Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – 
popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96 – ZIPRS1617 in 13/18), 
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Repu-
blike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 
– ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) ter Odloka o proračunu 
Občine Sežana za leto 2018 (Uradni list RS, št. 74/18) 
Občina Sežana objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov oziroma projektov,  

ki niso predmet drugih javnih razpisov  
iz proračuna Občine Sežana za leto 2018 – 

Sredstva za enkratne finančne pomoči 2018  
(v nadaljevanju razpis)

1. Naziv in sedež sofinancerja: Občina Sežana, 
Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.

2. Predmet razpisa: programi (dejavnosti) oziroma 
projekti (največ dva na izvajalca) med katere sodijo 
udeležba na večjih prireditvah, proslavah, dogodkih in 
tekmovanjih, izdaja knjig, brošur ter zvočnih zapisov, na-
kup oziroma posodobitev opreme, izvedba dobrodelnih 
oziroma izobraževalnih akcij ipd. in pomenijo prispevek 
k zadovoljevanju javnih potreb, izboljšanju procesov in 
pogojev delovanja ter življenja, dostopnosti storitev in 
prepoznavnosti Občine Sežana.

3. Upravičenci za dodelitev sredstev:
3.1 Na razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci 

programov oziroma projektov:
– fizične in pravne osebe, organizirane v obliki dru-

štev, klubov, zvez, združenj in javnih zavodov, ki imajo 
stalno prebivališče oziroma sedež na območju Občine 
Sežana;

– druge fizične in pravne osebe, organizirane v obli-
ki društev, klubov, zvez, združenj in javnih zavodov, če 
se programi oziroma projekti pretežno nanašajo ali se 
odvijajo na območju Občine Sežana.

3.2.Na razpisu ne morejo sodelovati:
– prijavitelji, ki so za prijavljeni program oziroma 

projekt že prejeli sredstva na drugih razpisih Občine Se-
žana oziroma so bili (bodo) njihovi programi v letu 2018 
kakorkoli že financirani iz proračuna Občine Sežana;

– gospodarske družbe, samostojni podjetniki po-
samezniki, povezane osebe, gospodarska interesna 
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združenja, podružnice tujih podjetij in druge osebe po 
Zakonu o gospodarskih družbah.

4. Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da izvajajo programe oziroma projekte, ki so pred-

met razpisa;
– da imajo stalno prebivališče oziroma sedež na 

območju Občine Sežana oziroma izvajajo programe ozi-
roma projekte, ki se pretežno nanašajo ali se odvijajo na 
območju Občine Sežana;

– da programi oziroma projekti omogočajo vključe-
vanje ali uporabo članov oziroma uporabnikov iz Občine 
Sežana;

– da prijavljeni programi oziroma projekti niso bili 
sofinancirani iz proračuna Občine Sežana za leto 2018 
in tudi ne bodo prijavljeni na katerikoli drugi javni razpis 
Občine Sežana za leto 2018;

– da imajo za prijavljen program oziroma projekt iz-
delano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden pred-
viden vir prihodkov in odhodkov za njihovo izvedbo;

– da imajo izkušnje ter reference z izvajanjem pro-
gramov oziroma projektov na področju, za katerega se 
prijavljajo;

– da imajo zagotovljene kadrovske in prostorske 
pogoje za delo.

5. Merila za vrednotenje programov oziroma pro-
jektov so:

– Preglednost – cilji ter nameni programov 
oziroma projektov so jasno opredeljeni: do 5 točk;
– Število aktivnih članov oziroma nosilcev 
programov oziroma projektov iz Občine 
Sežana:

– 1–30 aktivnih članov oziroma 
nosilcev: 5 točk,
– 31–50 aktivnih članov oziroma 
nosilcev: 10 točk,
– nad 50 aktivnih članov oziroma 
nosilcev: 15 točk;

– Število uporabnikov iz Občine Sežana:
– 1–100 uporabnikov: 5 točk,
– 101–1000 uporabnikov: 10 točk,
– nad 1000 uporabnikov: 15 točk;

– Promocija – programi oziroma projekti 
prispevajo k prepoznavnosti občine: do 20 točk;
– Kvaliteta in realnost – programi oziroma 
projekti so kvalitetni in realno izvedljivi: do 20 točk;
– Inovativnost – programi oziroma 
projekti neposredno ne posnemajo že 
izvedenih programov oziroma projektov 
ter vsebujejo drugačen pristop: do 10 točk;
– Sodelovanje – izvajalci redno sodelujejo 
pri aktivnostih, katerih organizator  
ali soorganizator je Občina Sežana: do 10 točk;

– Reference – redno in kvalitetno 
delovanje v daljšem časovnem obdobju: do 5 točk;
– Delež lastnih sredstev – za izvedbo 
programov oziroma projektov imajo 
izvajalci:

– 50–60 % lastnih sredstev: 5 točk,
– 61–70 % lastnih sredstev: 10 točk,
– 71– 80 % lastnih sredstev: 15 točk,
– več kot 80 %: 20 točk.

6. Višina razpisanih sredstev: višina razpisa-
nih sredstev je zagotovljena na proračunski postavki 
040321 – Sredstva za enkratne finančne pomoči in 
znaša 28.600,00 EUR.

7. Obdobje za porabo sredstev
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 

31. 12. 2018, v skladu s predpisi, ki določajo izvrše-
vanje proračuna. Financer bo odobrena finančna sred-
stva na podlagi izdanega sklepa prijavitelju nakazal 
v roku 30 dni po podpisu pogodbe. Prijavitelj je dolžan 
po zaključku programa oziroma projekta, vendar pa 
najkasneje do 30. 11. 2018 financerju dostaviti finanč-
no in vsebinsko poročilo o izvedbi programa, izključno 
na obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije, skupaj 
z dokazili (račun, potrdilo o plačilu ipd.), ki izkazujejo 
namensko porabo proračunskih sredstev. Na podlagi 
prejetega poročila bo financer najkasneje do 31. 12. 
2018 prijavitelju nakazal preostalih 30 % odobrenih sred-
stev. Vsa poročila morajo biti dostavljena Občini Sežana 
najkasneje do 30. 11. 2018.

V kolikor bo prijavitelj program oziroma projekt iz-
vedel v mesecu decembru 2018, lahko poročilu prilo-
ži predračun, ki ga bo do konca decembra 2018 potrdil 
z računom o izvedenem programu oziroma projektu.

8. Razpisni rok: rok, do katerega morajo biti odda-
ne prijave, prične teči naslednji dan po objavi razpisa 
v Uradnem listu RS. Razpis je odprt do porabe sredstev, 
vendar najdlje do vključno 31. 10. 2018. Prijave, ki ne 
bodo oddane pravočasno (do 31. 10. 2018), ne bodo 
obravnavane. Prav tako ne bodo obravnavane prijave, 
ki bodo na razpis prispele pravočasno, vendar po porabi 
za razpis zagotovljenih sredstev.

9. Oddaja in dostava prijav: prijava mora biti izpol-
njena izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne 
dokumentacije, biti mora čitljiva, na ustreznih mestih 
podpisana ter žigosana in mora vsebovati vse obvezne 
priloge, dokazila in podatke, določene v razpisni doku-
mentaciji.

Prijave je potrebno poslati na naslov: Občina Seža-
na, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana. Prijava mora biti 
v zapečateni ovojnici opremljena z izpisom na prednji 
strani: »Ne odpiraj – prijava na javni razpis Sredstva za 
enkratne finančne pomoči 2018«. Na hrbtni strani mora 
biti naslov pošiljatelja.
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Oddaja prijave pomeni, da se prijavitelj strinja z vse-
mi pogoji ter merili razpisa.

V kolikor posamezni prijavitelj predloži več prijav, 
mora za vsak posamezni program oziroma projekt iz-
polniti ločen obrazec in ga posredovati v svoji, pravilno 
označeni ovojnici.

10. Odpiranje in obravnava prijav ter obveščanje 
o izboru:

– postopek javnega razpisa bo vodila komisija, ime-
novana s sklepom župana Občine Sežana;

– komisija bo obravnavala pravilno označene prijave 
enkrat mesečno, in sicer med 1. in 8. v mesecu, pri če-
mer bodo obravnavane tiste prijave, ki bodo na Občino 
Sežana prispele od prvega do zadnjega dne v preteklem 
mesecu oziroma v več preteklih mesecih, če se komisija 
v posameznem mesecu zaradi objektivnih razlogov ni 
sestala;

– v primeru nepopolnih prijav bodo prijavitelji pozva-
ni, da v roku 8 dni od prejetega poziva dopolnijo prijavo. 
Nepopolne prijave, ki jih prijavitelji ne bodo v roku dopolni-
li, se zavržejo. Za nepopolno prijavo se šteje prijava, ki ne 
vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo 
razpisa in razpisna dokumentacija;

– komisija lahko naknadno zahteva še predložitev 
drugih dokumentov, kot dokazilo resničnosti navedb v pri-
javi in priloženih obrazcih;

– komisija bo na podlagi meril predlagala višino sred-
stev za sofinanciranje posameznih programov oziroma 
projektov prijaviteljev. V kolikor komisija meni, da posa-
mezni program oziroma projekt izredno prispeva k izbolj-
šanju procesov in pogojev delovanja oziroma življenja 
ljudi ter povečuje dostopnost storitev, lahko takemu pro-
gramu oziroma projektu predlaga dodelitev dodatnih točk;

– o dodelitvi sredstev s sklepom odloči župan. Zoper 
sklep je možna pritožba na župana. Predmet pritožbe ne 
morejo biti postavljena merila za ocenjevanje prijav;

– ob posredovanju sklepa o izboru bo prijavitelj po-
zvan k podpisu pogodbe, v kateri bodo podrobneje opre-
deljene medsebojne pravice in obveznosti. V kolikor se 
prijavitelj v osmih dneh od prejema poziva nanj ne odzo-
ve, se šteje, da je umaknil prijavo za pridobitev sredstev;

– Občina Sežana lahko javni razpis po prosti presoji 
brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen 
del razpoložljivih sredstev;

– o izboru in višini sredstev, dobljenih na tem razpisu, 
bodo prijavitelji obveščeni v 45 dneh po odločitvi;

– vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z iz-
branimi prijavitelji;

– odpiranje prijav ni javno.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– navodilo za izpolnjevanje razpisne dokumentacije,
– prijavni obrazec,
– vzorec pogodbe in
– obrazec za zaključno poročilo.
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvi-

gnejo v sprejemni pisarni Občine Sežana, Partizanska 
cesta 4, Sežana, na voljo pa je tudi na spletni strani Ob-
čine Sežana: http://www.sezana.si.

12. Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in poja-
snil: Lara Dušan, tel. 05/73-10-101, kabinet.zupana@se-
zana.si.

13. Vsebina prijave
Prijave na razpis morajo izpolnjevati naslednje pri-

loge:
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec,
– izjava, da je bila fotokopija odločbe o registraciji 

društva priložena že k lanskem javnem razpisu ter da 
v tem času ni bilo spremembe zakonitega zastopnika,

– izjava, da se statut društva v zadnjem letu ni 
spremenil,

– podpisano in žigosano izjavo, da program ni ozi-
roma ne bo (so)financiran iz proračuna Občine Sežana 
za leto 2018,

– izjava v skladu z Zakonom o integriteti in prepre-
čevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno 
prečiščeno besedilo),

– podpisano in žigosano izjavo o nezavajajočih 
podatkih,

– podpisano in žigosano pogodbo.
Občina Sežana

Št. 410-0021/2018-3 Ob-1818/18

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov 
društev s področja kmetijstva in podeželja, gozdarstva, 
lovstva in ribištva v Občini Divača (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 29/2015 in 12/2018), Pravilnika 
o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list 
RS, št. 50/07, 114/07, 61/08, 99/09 in 3/13), določil 
Odloka o proračunu Občine Divača za leto 2018 (Ura-
dno glasilo slovenskih občin, št. 59/2017) in odločitve 
Komisije za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje 
programov društev s področja kmetijstva in podeželja, 
gozdarstva, lovstva in ribištva v Občini Divača, Občina 
Divača objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov društev s področja 

kmetijstva in podeželja, gozdarstva, lovstva  
in ribištva v Občini Divača za leto 2018  

(v nadaljevanju razpis)
1. Naročnik: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 

6215 Divača.
2. Predmet razpisa
Občina Divača razpisuje finančna sredstva iz pro-

računa Občine Divača za leto 2018, postavka 11029001 
– Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu – 11000101 
Sredstva za pospeševanje kmetijstva po razpisu za 
društva – namenjena za sofinanciranje letnih progra-
mov društev, ki delujejo z namenom ohranjanja in 
pospeševanja dejavnosti na področju kmetijstva in ra-
zvoja podeželja, gozdarstva, lovstva in ribištva v Občini 
Divača.

Sredstva se lahko dodelijo za dejavnosti, ki se 
izvajajo na območju Občine Divača ter za tiste dejav-
nosti, ki se izvajajo izven območja Občine Divača pod 
pogojem, da so namenjene občanom Občine Divača in 
promociji občine skozi njihovo dejavnost.

Predmet sofinanciranja so naslednje vsebine pro-
gramov:

– izobraževalne vsebine splošnega pomena,
– predstavitev in promocija dejavnosti društva/zve-

ze ter območja delovanja,
– organizacija prireditve ali predstavitev na prire-

ditvah lokalnega in širšega pomena,
– izvedba in/ali sodelovanje na različnih aktivnosti 

kot so: prikazi običajev, tekmovanja, ocenjevanja ipd.,
– druge izredne aktivnosti,
– materialnih stroškov vezani na izvedbo progra-

ma.
Predmet sofinanciranja na podlagi tega javnega 

razpisa niso:
– profitni oziroma pridobitni programi društev/zvez,
– stroški dela oziroma stroški plač prijaviteljev,
– stroški vlaganj v nakup oziroma vzdrževanje ne-

premičnin ali opreme, ki jih ima prijavitelj v lasti, najemu 
ali upravljanju.
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3. Pogoji za prijavo na razpis
Upravičenci do sredstev so društva, ki delujejo na 

področju kmetijstva in podeželja, gozdarstva, lovstva in 
ribištva in izpolnjujejo naslednje pogoje:

– imajo sedež na območju Občine Divača ali izvaja-
jo svoje programe na območju Občine Divača,

– so registrirana skladno s predpisi o društvih ter 
imajo dejavnost s področja kmetijstva oziroma podeže-
lja, gozdarstva, lovstva ali ribištva opredeljeno v usta-
novitvenem aktu,

– imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo 
programov,

– imajo urejeno evidenco o članstvu,
– delujejo na področju kmetijstva in podeželja, goz-

darstva, lovstva in ribištva več kot eno leto,
– opravljajo dejavnost na neprofitni (nepridobitni) 

osnovi,
– imajo pravočasno in v celoti izpolnjene pogodbe-

ne obveznosti do Občine Divača iz predhodnega javne-
ga razpisa, če so na njem sodelovali.

Vlagatelji, ki so za prijavljeni program že prejeli 
sredstva na drugih razpisih Občine Divača oziroma so 
bili (bodo) njihovi programi v letu 2018 kakorkoli že fi-
nancirani iz proračuna Občine Divača, niso upravičeni 
do sredstev po tem razpisu.

4. Predvidena višina razpisanih sredstev znaša 
8.000,00 EUR, od tega:

70 % v višini 5.600,00 EUR za sofinanciranje dejav-
nosti s področja kmetijstva in podeželja in

30 % v višini 2.400,00 EUR za sofinanciranje dejav-
nosti s področja gozdarstva, lovstva in ribištva.

Razdelitev sredstev glede na točkovanje po merilih:
– za področje kmetijstva in podeželja: za prvi del 

točkovanja se nameni 4.000,00 EUR, za drugi del 
točkovanja pa 1.600,00 EUR sredstev,

– za področje gozdarstva, lovstva in ribištva: za prvi 
del točkovanja se nameni 1.600,00 EUR, za drugi del 
točkovanja pa 800,00 EUR.

Način vrednotenja programov je podrobneje razlo-
žen v prijavnem obrazcu.

5. Obdobje porabe sredstev: dodeljena sredstva 
morajo biti porabljena v letu 2018. Vlagatelj mora Ob-
čini Divača najkasneje do 20. 11. 2018 podati poročilo 
o porabi sredstev.

6. Zadnji rok za predložitev prijav je četrtek, 26. 4. 
2018.

7. Vlagatelji se prijavijo na razpis na obrazcu »Prija-
va na javni razpis za sofinanciranje programov društev 
s področja kmetijstva in podeželja, gozdarstva, lovstva 
in ribištva v Občini Divača za leto 2018«. Vloga mora biti 
čitljivo izpolnjena, na ustreznih mestih podpisana ter ži-
gosana in mora vsebovati vse obvezne priloge, dokazila 
in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.

8. Razpisno dokumentacijo, ki vsebuje: javni razpis, 
obrazec za prijavo na razpis, izjave, vzorec pogodbe in 
obrazce za poročila se dvigne v sprejemni pisarni. Raz-
pis in obrazci so dosegljivi tudi preko internetne strani 
Občine Divača http://www.divaca.si.

9. Popolne vloge z vsemi zahtevanimi prilogami po-
šljejo prijavitelji v zaprti kuverti na naslov: Občina Diva-
ča, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača. Na prednji strani 
kuverte mora biti na vidnem mestu napis »Ne odpiraj, 
vloga za javni razpis – društva s področja kmetijstva, 
podeželja, gozdarstva, lovstva in ribištva – leto 2018«. 
Na hrbtni strani kuverte mora biti označen naziv in polni 
naslov prijavitelja. Kot pravočasne vloge se štejejo vlo-
ge, oddane do vključno zadnjega dne roka za predloži-
tev prijav, osebno v sprejemni pisarni v poslovnem času 
ali oddane priporočeno po pošti.

10. Odpiranje in ocenjevanje vlog
Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja 

z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. Komisija, imenovana 
s sklepom župana, se bo predvidoma sestala v roku 
8 dni od poteka roka za predložitev vlog na razpis. 
Odpiranje vlog ni javno. Odpirajo se samo v roku do-
stavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki 
vsebujejo vloge. Prepozno prispele vloge komisija ne 
bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. 
V primeru formalno nepopolne vloge komisija v 8 dneh 
od odpiranja vloge pozove vlagatelja, da v roku 8 dni 
od prejetega poziva dopolni vlogo. Komisija lahko za-
radi pojasnitve oziroma preveritve v vlogi navedenih 
podatkov od vlagatelja zahteva tudi dostavo druge do-
kumentacije, ki v tem razpisu ni zahtevana. Vloge, ki 
v postavljenem roku ne bodo dopolnjene, bodo s skle-
pom zavržene.

Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh ob-
veznih sestavin, zahtevanih z razpisno dokumentacijo.

Strokovna komisija bo opravila pregled popolnih 
vlog, preverila izpolnjevanje pogojev ter na podlagi meril 
ovrednotila programe. Komisija bo programe vredno-
tila v fazi prijave na razpis in v fazi dostave poročila 
o realizaciji programa. Vrednost točke se določi v skla-
du s predvidenimi proračunskimi sredstvi za razpisano 
leto. Višina sofinanciranja posameznega programa je 
odvisna od skupnega števila zbranih točk in vrednosti 
točke. Nato bo komisija pripravila predlog prejemni-
kov in ne-prejemnikov sredstev ter razdelitev razpisanih 
sredstev in ga skupaj z zapisnikom predložila direktorju 
občinske uprave oziroma osebi, ki je od predstojnika 
pooblaščena za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev.

11. Izbor in višina sredstev
Upravičencem bosta posredovana sklepa (za prvi in 

drugi del ocenjevanja) o odobritvi oziroma ne-odobritvi 
sredstev in višina odobrenih sredstev najkasneje v roku 
30 dni od dneva oddaje vloge za prvi del točkovanja 
in najkasneje do 30. 11. 2018 za drugi del točkovanja. 
Na sklepa je možna pritožba v roku 8 dni po prejemu 
sklepa.

Z upravičenci bodo sklenjene pogodbe, v katerih 
bodo določene pravice in obveznosti obeh pogodbenih 
strank.

12. Dodatne informacije: dodatne informacije v zve-
zi z razpisom dobijo vlagatelji na občinski upravi Občine 
Divača, na naslovu Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača, 
kontaktna oseba je Nataša Macarol, tel. 05/73-10-938.

13. Merila za dodelitev sredstev
Prijavljeni programi vlagateljev se bodo točkovali na podlagi spodaj navedenih meril.

1. Število članov iz Občine Divača št. točk
Do pet članov 3
Od šest do deset članov 4
Od enajst do petnajst članov 6
Od šestnajst do dvajset članov 8
Nad enaindvajset članov 10
Če ima društvo sedež v Občini Divača je upravičeno do dodatnih 20
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2. Izobraževanje št. točk
Organizacija ali so-organizacija predavanj, delavnic, tečajev, 
seminarjev … na območju Občine Divača

8 točk / aktivnost v primeru organizacije
4 točke / aktivnost v primeru  

so-organizacije
Organizacija ali so-organizacija predavanj, delavnic, tečajev, 
seminarjev ... izven območja Občine Divača

4 točke / aktivnost v primeru organizacije
2 točki / aktivnost v primeru  

so-organizacije
*Organizacija ali sodelovanje na strokovni ekskurziji v državi 2 točki / na člana iz Občine Divača
*Organizacija ali sodelovanje na strokovni ekskurziji v tujini 4 točke / na člana iz Občine Divača
*Opomba: Dodelijo se točke samo za člansko v enem društvu.  
V kolikor je udeleženec član večjih društev se točke med društva, 
katerih član je udeleženec, sorazmerno porazdelijo.
3. Predstavitvene in promocijske aktivnosti št. točk
Promocijski material (zloženka, katalog, vrečke, spletna stran, letaki ...) 
– minimalna naklada 100 izvodov 

1 točka / promocijo

Predstavitev občine in društva na raznih sejmih in drugih promocijskih 
aktivnosti v Sloveniji

1 točka / na udeleženca dogodka

Predstavitev občine in društva na raznih sejmih in drugih promocijskih 
aktivnosti v tujini

2 točki / na udeleženca dogodka

4. Prireditve št. točk
Organizacija prireditve v Občini Divača 6 točk / prireditev
Sodelovanje na prireditvi v Občini Divača 3 točke / prireditev
Sodelovanje na prireditvi izven Občine Divača 1 točka / prireditev
5. Izvedba oziroma sodelovanje na različnih aktivnosti kot so: št. točk
Izvedba in sodelovanje pri prikazu običajev, tekmovanja, ocenjevanju, 
degustaciji ipd.

do 4 točke / aktivnost:
4 točke / mednarodni značaj

3 točke / državni značaj
2 točki / regijski značaj
1 točka / lokalni značaj

6. Druge aktivnosti št. točk
Izvedba izredne aktivnosti na območju Občine Divača od 0 do 10 točk / aktivnost
Aktivnost društva od 0 do 10 točk / program društva

Občina Divača

Št. 410-0022/2018-3 Ob-1826/18

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov 
društev s področja turizma v Občini Divača (Uradno gla-
silo slovenskih občin, št. 11/2016), Pravilnika o postopkih 
za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 
114/07, 61/08, 99/09 in 3/13), določil Odloka o proračunu 
Občine Divača za leto 2018 (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 59/2017) in odločitve Komisije za izvedbo jav-
nega razpisa za sofinanciranje programov društev s po-
dročja turizma v Občini Divača, Občina Divača objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov društev s področja 

turizma v Občini Divača za leto 2018  
(v nadaljevanju razpis)

1. Naročnik: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 
6215 Divača.

2. Predmet razpisa: Občina Divača razpisuje finanč-
na sredstva iz proračuna Občine Divača za leto 2018, 
postavka 14039002 – Spodbujanje razvoja turizma in 
gostinstva – 14030504 Sredstva za delovanje turističnih 
društev – namenjena za sofinanciranje letnih programov 
društev, ki delujejo z namenom ohranjanja in pospeševa-
nja dejavnosti na področju turizma v Občini Divača.

Sredstva se lahko dodelijo za dejavnosti, ki se izva-
jajo na območju Občine Divača ter za tiste dejavnosti, ki 
se izvajajo izven območja Občine Divača pod pogojem, 
da so namenjene občanom Občine Divača in promociji 
občine skozi njihovo dejavnost.

Predmet sofinanciranja so naslednje vsebine pro-
gramov:

– izobraževalne vsebine splošnega pomena,
– predstavitev in promocija dejavnosti društva ter 

območja delovanja,
– organizacija večjih prireditev,
– so-organizacija prireditev in predstavitev na prire-

ditvah lokalnega in širšega pomena,
– materialni stroški vezani na izvedbo programa,
– ne-programski stroški,
– informativne in promocijske dejavnosti,
– druge izredne aktivnosti.
Predmet sofinanciranja na podlagi tega javnega 

razpisa niso:
– profitni oziroma pridobitni programi društev,
– stroški dela oziroma stroški plač prijaviteljev,
– stroški vlaganj v nakup oziroma vzdrževanje ne-

premičnin ali opreme, ki jih ima prijavitelj v lasti, najemu 
ali upravljanju.

3. Pogoji za prijavo na razpis
Upravičenci do sredstev so društva, ki delujejo na 

področju turizma in izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež na območju Občine Divača in izvaja-

jo svoje programe na območju Občine Divača,
– so registrirana skladno s predpisi o društvih ter 

imajo dejavnost s področja turizma opredeljeno v usta-
novitvenem aktu,

– imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo 
programov,
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– imajo urejeno evidenco o članstvu,
– delujejo na področju turizma več kot eno leto,
– opravljajo dejavnost na neprofitni (nepridobitni) 

osnovi,
– imajo pravočasno in v celoti izpolnjene pogodbene 

obveznosti do Občine Divača iz predhodnega javnega 
razpisa, če so na njem sodelovali.

Vlagatelji, ki so za prijavljeni program že prejeli sred-
stva na drugih razpisih Občine Divača oziroma so bili 
(bodo) njihovi programi v letu 2018 kakorkoli že financirani 
iz proračuna Občine Divača, niso upravičeni do sredstev 
po tem razpisu.

4. Predvidena višina razpisanih sredstev znaša 
20.000,00 EUR, od tega je 8.000,00 EUR namenjenih za 
redno dejavnost društva, 2.000,00 EUR za kritje ne-pro-
gramskih stroškov društva in 10.000,00 EUR za sofinan-
ciranje večjih prireditev. Način vrednotenja programov je 
podrobneje razložen v prijavnem obrazcu.

5. Obdobje porabe sredstev: dodeljena sredstva mo-
rajo biti porabljena v letu 2018. Vlagatelj mora Občini Di-
vača najkasneje do 20. 11. 2018 podati poročilo o porabi 
sredstev za redno dejavnost in ne-programske stroške in 
do 10. 10. 2018 podati poročilo o porabi sredstev za orga-
nizacijo velike prireditve.

6. Zadnji rok za predložitev prijav je 25. 5. 2018.
7. Vlagatelji se prijavijo na razpis na obrazcu »Prijava 

na javni razpis za sofinanciranje programov društev s po-
dročja turizma v Občini Divača za leto 2018«. Vloga mora 
biti čitljiva, na ustreznih mestih podpisana ter žigosana in 
mora vsebovati vse obvezne priloge, dokazila in podatke, 
določene v razpisni dokumentaciji.

8. Razpisno dokumentacijo, ki vsebuje: javni razpis, 
obrazec za prijavo na razpis, izjave, vzorec pogodbe in 
obrazce za poročila se dvigne v sprejemni pisarni. Razpis 
in obrazci so dosegljivi tudi preko internetne strani Občine 
Divača http://www.divaca.si.

9. Popolne vloge z vsemi zahtevanimi prilogami po-
šljejo prijavitelji v zaprti kuverti na naslov: Občina Divača, 
Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača. Na prednji strani ku-
verte mora biti na vidnem mestu napis »Ne odpiraj – Javni 
razpis za sofinanciranje programov društev s področja 
turizma v Občini Divača za leto 2018«.

Na hrbtni strani kuverte mora biti označen naziv in 
polni naslov prijavitelja. Kot pravočasne vloge se štejejo 
vloge, oddane do vključno zadnjega dne roka za predloži-
tev prijav osebno v sprejemni pisarni v poslovnem času ali 
oddane priporočeno po pošti.

10. Odpiranje in ocenjevanje vlog
Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja z vsemi 

pogoji in kriteriji razpisa. Komisija, imenovana s sklepom 

župana, se bo predvidoma sestala v roku 8 dni od po-
teka roka za predložitev vlog na razpis. Odpiranje vlog 
ni javno. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno 
izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge. Pre-
pozno prispele vloge komisija ne bo obravnavala in bodo 
neodprte vrnjene pošiljatelju. V primeru formalno nepo-
polne vloge komisija v 8 dneh od odpiranja vloge pozove 
vlagatelja, da v roku 8 dni od prejetega poziva dopolni 
vlogo. Komisija lahko zaradi pojasnitve oziroma preveri-
tve v vlogi navedenih podatkov od vlagatelja zahteva tudi 
dostavo druge dokumentacije, ki v tem razpisu ni zahte-
vana. Vloge, ki v postavljenem roku ne bodo dopolnjene, 
bodo s sklepom zavržene.

Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh 
obveznih sestavin, zahtevanih z razpisno dokumentacijo.

Strokovna komisija bo opravila pregled popolnih vlog, 
preverila izpolnjevanje pogojev ter na podlagi meril ovre-
dnotila programe za redno dejavnosti ter velike prireditve in 
ne-programske stroške. Komisija bo programe vrednotila 
v fazi prijave na razpis in v fazi dostave poročila o realizaciji 
programa. Vrednost točke se za redno dejavnost določi 
v skladu s predvidenimi proračunskimi sredstvi za razpi-
sano leto. Višina sofinanciranja posameznega programa 
je odvisna od skupnega števila zbranih točk in vrednosti 
točke. Za sofinanciranje velikih prireditev in ne-program-
skih stroškov se upošteva strošek izdanega računa in pa 
lastnega dela.

Nato bo komisija pripravila predlog prejemnikov in 
ne-prejemnikov sredstev ter razdelitev razpisanih sredstev 
in ga skupaj z zapisnikom predložila direktorju občinske 
uprave oziroma osebi, ki je od predstojnika pooblaščena 
za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev.

Prijavitelji bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje 
v roku 90 dni po zaključku razpisa s sklepom, ki ga na 
podlagi odločitve komisije izda direktor občinske uprave 
oziroma oseba, ki je od predstojnika pooblaščena za spre-
jetje odločitve o dodelitvi sredstev.

11. Izbor in višina sredstev
Upravičencem bo posredovan sklep o odobritvi oziro-

ma ne-odobritvi sredstev in višina odobrenih sredstev. Na 
sklep je možna pritožba v roku 8 dni po prejemu sklepa.

Z upravičenci bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo 
določene pravice in obveznosti obeh pogodbenih strank.

12. Dodatne informacije: dodatne informacije v zve-
zi z razpisom dobijo vlagatelji na občinski upravi Občine 
Divača, na naslovu Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača, 
kontaktna oseba je Nataša Macarol, tel. 05/73-10-938.

13. Merila za dodelitev sredstev
Prijavljeni programi vlagateljev se bodo točkovali na 

podlagi spodaj navedenih meril.

Redna dejavnost društva (8.000,00 EUR sredstev):

1. Materialni stroški vezani na izvedbo programa št. točk
Kontinuiteta delovanja društva, glede na leto ustanovitve 
društva

do 5 let delovanja/1 točka
od 6 do 15 let delovanja/2 točki

od 16 do 30 let delovanja/3 točke
nad 31 let delovanja/4 točk

Število članov društva do 10 članov/1 točka
nad 11 članov/2 točki

Stroški za nakup simboličnih nagrad 1 točka/skupina simboličnih nagrad
Delovne akcije namenjene ohranjanju narave (čistilne akcije, 
akcije za ocenjevanje najlepše urejenih hiš, dvorišč ...)

4 točke/delovna akcija

2. Izobraževalne vsebine splošnega pomena št. točk
Izobraževanje člana društva z namenom izboljšanja dejavnosti 
društva

2 točki/na člana, ki se izobražuje

Izobraževanja v okviru strokovnih ekskurzij 4 točke/na strokovno ekskurzijo
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Organizacija delavnic za mlade in odrasle 4 točke/na ustvarjalno delavnico
So-organizacija delavnic za mlade in odrasle 2 točki/na so-organizacijo ustvarjalne delavnice
Predavanja, razstave, simpoziji, okrogle mize … 3 točke/na dogodek
3. Predstavitvene, informativne in promocijske aktivnosti št. točk
Stalni promocijski material (izdelava zgibanke, sodelovanje  
pri izdaji knjige, prospekta …)

4 točke/na aktivnost

Občasni promocijski material (letaki, plakati, plačljivi oglasi …) 1 točka/na aktivnost
Izdelava in vzdrževanje internetne strani 1 točka
4. So-organizacija in organizacija manjših prireditev lokalnega  
in širšega pomena

št. točk

Prireditve mednarodnega značaja (mednarodne delavnice, 
mednarodni extempore …)

5 točk/na organizacijo aktivnosti
2 točki/na so-organizacijo aktivnosti

Prireditve rekreacijskega značaja (pohodi) 3 točke/na organizacijo aktivnosti
1,5 točke/na so-organizacijo aktivnosti

Prireditve tradicionalnega značaja (martinovanje, pustovanje, 
kresovanja, prihod dedka Mraza …)

2 točki/na organizacijo aktivnosti
1 točka/na so-organizacijo aktivnosti

5. Druge izredne aktivnosti št. točk
Druge aktivnosti, ki jih ni mogoče uvrstiti v nobeno od zgoraj 
navedenih točk

od 1 do 5 točk/odvisno od »teže« aktivnosti,  
ki jo presodi strokovna komisija

Programi po merilih od 1–5 se točkujejo. Vrednost 
točke se določi v skladu s predvidenimi proračunskimi 
sredstvi za razpisano leto. Višina sofinanciranja po-
sameznega programa je odvisna od skupnega števila 
zbranih točk, vrednosti točke in višine razpisanih sred-
stev.

Organizacija večjih prireditev (10.000,00 EUR sred-
stev)

Upošteva se maksimalno 80 % vrednosti izdanega 
računa skupaj z DDV. Upoštevajo se računi, ki se iz-
ključno nanašajo na izpeljavo točno določene prireditve 
pod pogojem, da so bile na računu določene aktivnosti 
nujno potrebne za izpeljavo prireditve. Presojo nujnosti 
oceni strokovna komisija na podlagi poročila prijavitelja.

Pri organizaciji večje prireditve se upošteva tudi 
lastno delo. Pri tem se upošteva maksimalno 10 % sred-
stev lastnega dela, ki ga prijavitelj dokazuje z izjavami, 
poročili, časovnicami, potnimi nalogami, računi za go-
rivo …

Opredelitev večje prireditve:
Večje prireditve so tiste prireditve, ki izpolnjujejo 

minimalno 3 spodaj navedene pogoje:
– Prireditev traja več kot en dan s prekinitvami,
– Aktivnosti v okviru prireditve se odvijajo skozi cel 

dan,
– Prireditev je sestavljena iz več različnih aktivnosti,

– Prireditev je širše znana oziroma uveljavljena,
– Prireditev, na kateri je prisotnih več kot 200 obi-

skovalcev.
Ne-programski stroški (2.000,00 EUR sredstev)
Pri povračilu ne-programskih stroškov se upošteva 

maksimalno do 80 % vrednosti izdanega računa skupaj 
z DDV-jem. Upoštevajo se računi za obdobje november 
2017 do september 2018.

Med ne-programske stroške spadajo naslednji stro-
ški:

– stroški porabe električne energije,
– stroški porabe vode,
– stroški uporabe vadbenega prostora,
– stroški drugih komunalnih storitev,
– stroški najema prostora in
– izredni stroški (nujna popravila, katerih opustitev 

bi pomenila večjo škodo za dejavnost društva). Presojo 
nujnosti oceni strokovna komisija.

Ne-programski stroški so stroški ki so povezani 
z registrirano dejavnostjo vlagatelja in niso zajeti v stro-
ških izvedbe samega programa, so pa nujno potrebni za 
izvedbo programa.

Med ne-programske stroške ne spadajo:
– stroški investicijskih vlaganj,
– stroški nakupa opreme.

Občina Divača
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Razpisi delovnih mest

 Ob-1803/18

Svet Zavoda za vzgojo in izobraževanje Logatec na 
podlagi sklepa z dne 28. 2. 2018 razpisuje delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice
Zavoda za vzgojo in izobraževanje Logatec

Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnate-
lja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 
– ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-l-269/12-24 in 47/15; v na-
daljnjem besedilu: ZOFVI).

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene ali or-
ganizacijske oziroma druge sposobnosti za uspešno vo-
denje zavoda.

Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni 
delovni čas. Predviden začetek dela je 1. 9. 2018. Izbrani 
kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo 
z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu 
ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem stro-
kovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih 
izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekazno-
vanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem 
postopku) pošljite v 14 dneh po objavi razpisa na naslov: 
Svet Zavoda za vzgojo in izobraževanje Logatec, Tržaška 
cesta 63, 1370 Logatec, z oznako »Prijava za razpis rav-
natelja«.

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja zavo-
da za mandatno obdobje ter kratek življenjepis.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Svet Zavoda za vzgojo in izobraževanje Logatec

 Ob-1804/18

Svet zavoda Osnovne šole bratov Polančičev Mari-
bor, Prešernova ulica 19, 2000 Maribor, na podlagi sklepa 
s 4. seje Sveta zavoda OŠ bratov Polančičev Maribor 
z dne 7. 3. 2018, razpisuje delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo 

ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje, skladno 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 v nadaljnjem besedilu: 
ZOFVI).

Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, or-
ganizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za 5 let.
Predvideni začetek dela je 1. 9. 2018.
Delo na delovnem mestu ravnatelja/ice se opravlja 

polni delovni čas. Za čas mandata bo s kandidatom/ko 
sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu rav-
natelja.

Pisno prijavo z dokazili o izpolnjevanju pogojev (do-
kazila o: izobrazbi, opravljenem strokovnem izpitu, nazivu, 
opravljenem ravnateljskem izpitu, ki je lahko pridobljeno 

v roku enega leta po začetku mandata, potrdilo o delovnih 
izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznova-
nosti, ki ne sme biti starejše od enega meseca, potrdilo 
sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem postopku oziroma 
zoper njega/njo ni vložena pravnomočna obtožnica) pošlji-
te v zaprti ovojnici v 15 dneh po objavi razpisa na naslov 
Svet zavoda OŠ bratov Polančičev Maribor, Prešernova 
ulica 19, 2000 Maribor, s pripisom 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 prejeli/-e pisno obvestilo o imeno-
vanju v zakonitem roku.

Svet zavoda Osnovne šole  
bratov Polančičev Maribor

Št. 272/2018 Ob-1809/18

Svet zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik na podla-
gi 34. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 
s spremembami in dopolnitvami), 10. člena Odloka 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju 
Psihiatričnega oddelka Vojnik v javni zdravstveni zavod 
Psihiatrična bolnišnica Vojnik (št. 511-02/93-11/1-8 z dne 
12. 1. 1993, spremembe in dopolnitve št. 03/93-10/5-8 
z dne 21. 9. 1995, št. 01403-162/2006/4 z dne 3. 10. 
2006, št. 01403-104/2010/4 z dne 21. 12. 2010 in 
št. 01403-39/2013/4 z dne 10. 12. 2013), sklepa Sveta 
zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik z dne 6. 10. 2016 in 
sklepa Sveta zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik z dne 
15. 3. 2018, razpisuje delovno mesto

direktorja zavoda (m/ž)
za štiriletno mandatno obdobje

Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj univerzitetna izobrazba,
– najmanj pet let delovnih izkušenj z ustreznimi orga-

nizacijskimi in upravljavskimi znanji,
– predložitev programa dela in razvoja zavoda za 

mandatno obdobje.
Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zapo-

slitvi s polnim delovnim časom za 40 ur na teden.
Zakonski pogoji so:
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– kandidati ne smejo biti pravnomočno obsojeni zara-

di naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni 
dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen 
zapora v trajanju več kot šest mesecev,

– kandidati ne smejo biti v kazenskem postopku zara-
di kaznivega dejanja iz prejšnje alineje.

Kandidati naj pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju 
pogojev pošljejo s priporočeno pošto najkasneje v 15 dneh 
po objavi na naslov: Psihiatrična bolnišnica Vojnik, Celjska 
cesta 37, 3212 Vojnik, z oznako: »Prijava na javni razpis 
za direktorja javnega zavoda – Ne odpiraj«.

K prijavi morajo kandidati predložiti naslednja doka-
zila:

1. Fotokopijo diplome oziroma dokazila, iz katerega 
mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in 
ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena.

2. Pisno izjavo kandidata o doseženi delovni dobi 
z opisom delovnih izkušenj, posebno na vodilnih in vod-
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stvenih položajih (opis delovnih izkušenj, čas opravljanja 
dela ter stopnja zahtevnosti delovnega mesta oziroma 
dela).

3. Kratek življenjepis kandidata z referencami o do-
sedanjem delu.

4. Pisno izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije;
– izpolnjuje pogoj aktivnega znanja uradnega jezika;
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega ka-

znivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni 
bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 
šest mesecev ter da zoper njega ni bila vložena pravno-
močna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki 
se preganja po uradni dolžnosti.

5. Pisno izjavo, da kandidat dovoljuje svetu zavoda 
pridobitev podatkov iz uradnih evidenc drugih organov za 
namen preverjanja izpolnjevanja razpisnih pogojev.

6. Štiriletni načrt dela in razvoja zavoda. V izbirni 
postopek se bodo uvrstile samo popolne in pravočasno 
prispele prijave kandidatov, ki bodo izpolnjevale razpisne 
pogoje. Za nepopolno bo komisija štela tudi vlogo, ko 
kandidat ne priloži zahtevanih dokazil v objavi razpisa ter 
vlogo, iz katere ni mogoče razbrati, ali kandidat izpolnjuje 
razpisne pogoje. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni 
najkasneje v 30 dneh od dneva objave razpisa.

Svet zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik

 Ob-1812/18

Svet zavoda OŠ Antona Ingoliča Spodnja Polskava 
na podlagi sklepa 3. redne seje Sveta zavoda z dne 23. 2. 
2018 razpisuje delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnate-

lja 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 in 47/15; v na-
daljnjem besedilu: ZOFVI).

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organi-
zacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.

Predvideni začetek dela bo dne 1. 9. 2018.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni 

delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas 

mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na de-
lovnem mestu ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev (do-
kazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpi-
tu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah 
v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in 
potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku, ki 
ne smeta biti starejši od 30 dni) pošljite v 8 dneh po objavi 
razpisa na naslov: Svet zavoda OŠ Antona Ingoliča Spo-
dnja Polskava, Spodnja Polskava 240, 2331 Pragersko, 
z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja/ravnateljico«.

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja zavo-
da za mandatno obdobje in kratek življenjepis.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Svet zavoda OŠ Antona Ingoliča  
Spodnja Polskava

 Ob-1813/18

Na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni 
list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 
13. člena Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda »Študent-

ski dom Ljubljana« (Uradni list RS, št. 67/12, 24/13, 63/13, 
79/15, 52/16, 12/17 in 76/17) in 21. ter 22. člena Statuta 
javnega zavoda Študentski dom Ljubljana, št. 014 15/1/1/3, 
z dne 20. 9. 2017, svet javnega zavoda Študentski dom 
Ljubljana objavlja javni razpis za imenovanje

direktorja zavoda (m/ž)
Za direktorja javnega zavoda je lahko imenovan kan-

didat, ki poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi 
s področja delovnega prava, izpolnjuje še naslednje po-
goje:

– je državljan Evropske unije s stalnim prebivališčem 
v Republiki Sloveniji,

– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem 
programu druge stopnje v skladu z zakonom o visokem 
šolstvu oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pri-
dobljene po študijskih programih druge stopnje,

– ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodstvenih 
delovnih mestih,

– ima organizacijske in vodstvene sposobnosti.
Kandidati morajo k prijavi priložiti:
– življenjepis z opisom delovnih izkušenj na vodstve-

nih delovnih mestih ter svojih vodstvenih in organizacijskih 
sposobnosti;

– dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev iz prej-
šnjega odstavka (dokazilo, da je kandidat državljan Evrop-
ske unije, potrdilo o stalnem prebivališču v Republiki Slo-
veniji, dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane 
izobrazbe, dokazila, ki izkazujejo, da ima kandidat najmanj 
5 let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih);

– program poslovnega in programskega razvoja za-
voda za mandatno obdobje 2018–2022.

Direktorja zavoda na podlagi javnega razpisa imenuje 
svet zavoda s soglasjem ustanovitelja.

Pogodba o zaposlitvi bo z izbranim kandidatom skle-
njena za določen čas za čas trajanja mandata. Mandat di-
rektorja je pet let, po preteku mandatne dobe je ista oseba 
lahko znova imenovana za direktorja.

Pisne vloge z življenjepisom, dokazili o izpolnjeva-
nju pogojev in programom poslovnega in programskega 
razvoja zavoda za mandatno obdobje kandidati pošljejo 
na naslov zavoda: »Študentski dom Ljubljana, Svetčeva 
ulica 9, 1000 Ljubljana«, s pripisom »ne odpiraj – javni 
razpis za direktorja zavoda«, v roku 8 dni od dneva objave 
tega javnega razpisa.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30 dneh od dneva 
objave javnega razpisa.

V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisa-
ni v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za 
ženske in moške kandidate.

Svet javnega zavoda Študentski dom Ljubljana

 Ob-1815/18

Skladno s sklepom Sveta zavoda št. 2 z dne 20. 3. 
2018, Svet zavoda I. osnovne šole Žalec, Šilihova 1, 3310 
Žalec, razpisuje delovno mesto

ravnatelja m/ž
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnate-

lja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 16/07 – UPB, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 
20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: 
U-l-269/12-24, 47/15, 46/16, 49/16 – popr.; v nadaljnjem 
besedilu: ZOFVI).

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organi-
zacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.

Predvideni začetek dela bo dne 16. 10. 2018.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni 

delovni čas.
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Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas 
mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na de-
lovnem mestu ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem stro-
kovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih 
izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekazno-
vanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem 
postopku) pošljite v 10 dneh po objavi razpisa na naslov: 
Svet zavoda I. osnovne šole Žalec, Šilihova 1, 3310 Žalec, 
z oznako “Prijava na razpis za ravnatelja”.

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja za-
voda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi kratek 
življenjepis.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Svet zavoda I. osnovne šole Žalec

Št. 013-78/2018-4 Ob-1816/18

Na podlagi sklepa 19. seje Sveta Vrtca Radovljica 
z dne 26. 2. 2018, Svet vzgojnovarstvenega zavoda Ra-
dovljica, Kopališka cesta 10, 4240 Radovljica, razpisuje 
delovno mesto

ravnatelja
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnate-

lja 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-ZOFVI-J 
in 46/16-ZOFVI-L).

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organi-
zacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.

Predvideni začetek dela bo 31. 12. 2018.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni 

delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas 

mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na de-
lovnem mestu ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev (overjene kopije 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 ka-
zenskem postopku) pošljite v 15 dneh po objavi razpisa 
na naslov: Svet vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica, 
Kopališka cesta 10, 4240 Radovljica, z oznako “Prijava na 
razpis za ravnatelja”.

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja za-
voda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi kratek 
življenjepis.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Svet vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica

 Ob-1822/18

Svet zavoda Osnovne šole Rovte, Rovte 90a, 1373 
Rovte, na podlagi sklepa, sprejetega na seji 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 (Ura-
dni 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 in 49/16 – popr.).

Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, or-
ganizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Predviden začetek dela je 1. september 2018. Delo 
na delovnem mestu ravnatelja/-ice je za polni delovni čas.

Izbrani kandidat/-ka bo imenovan/-a za 5 let. Za čas 
mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba o zaposlitvi na 
delovnem mestu ravnatelja/-ice.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahteva-
nih pogojev (potrdilo o izobrazbi, nazivu, opravljenem 
ravnateljskem izpitu, opravljenem strokovnem izpitu, 
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo 
o nekaznovanosti, potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni 
v kazenskem postopku), pošljite v 10 dneh po objavi 
razpisa na naslov Svet zavoda Osnovne šole Rovte, 
Rovte 90A, 1373 Rovte, s pripisom Prijava na razpis za 
ravnatelja/-ico.

Kandidat/-ka mora k prijavi priložiti program vodenja 
in vizijo zavoda za mandatno obdobje, ter predložiti kra-
tek življenjepis.

Kandidati/-ke bodo prejeli pisno obvestilo o imeno-
vanju v zakonitem roku.

Svet zavoda Osnovne šole Rovte

 Ob-1841/18

Svet zavoda Gimnazije Gian Rinaldo Carli Koper 
– Ginnasio Gian Rinaldo Carli Capodistria, Gimnazijski 
trg 7, 6000 Koper, na podlagi sklepa Sveta zavoda z dne 
20. 3. 2018 razpisuje delovno mesto

ravnatelja/-ice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na finkcijo rav-

natelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o orga-
nizaciji 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 
– ZPCD-2D, 2/15 Odl. US: U-I-269/12-24 in 47/15) ter 
z Zakonom o posebnih pravicah italijanske in madžarske 
narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja 
(Uradni list RS, št. 35/01).

Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, 
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let.
Predvideni začetek dela bo dne 1. 9. 2018.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 

pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem stro-
kovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih 
izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznova-
nosti in potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem 
postopku, kratek življenjepis) pošljite v 8 dneh po objavi 
razpisa na naslov: Svet zavoda GGRC Koper, Gimna-
zijski trg 7, 6000 Koper, z oznako “Prijava na razpis za 
ravnatelja”.

Kandidat/-ka mora k prijavi priložiti program vodenja 
zavoda za mandatno obdobje.

Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju 
prejeli v zakonitem roku.

Svet zavoda Gimnazije Gian Rinaldo Carli Koper
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 Ob-1834/18

Na podlagi 8. člena Pravilnika o podeljevanju nagrad 
in priznanj Kemijskega inštituta, Komisija za Preglove na-
grade Kemijskega inštituta razpisuje

natečaj
za Preglovo nagrado Kemijskega inštituta  

za izjemne dosežke
in poziva ugledne raziskovalce s področja kemije in 

sorodnih ved, da nominirajo kandidate za nagrade.
I. Nagrada se podeljuje raziskovalcem iz Slovenije 

ali raziskovalcem, ki so del raziskav, na katere se nanaša 
nagrada, opravili v okviru ali v sodelovanju s slovenskimi 
akademskimi ali raziskovalnimi institucijami. Nagrada se 
podeljuje za izjemne dosežke na področju osnovnih ali 
uporabnih raziskav s področja kemije in sorodnih ved, ki 
so odmevni tudi v svetovnem merilu, za obdobje zadnjih 
petih let.

Nagrada se podeljuje posameznikom ali skupini razi-
skovalcev, ki so bistveno prispevali k izjemnemu dosežku, 
za katerega se podeljuje priznanje.

II. V skladu s Pravilnikom o podeljevanju nagrad in 
priznanj Kemijskega inštituta se v letu 2018 podelita naj-
več dve Preglovi nagradi Kemijskega inštituta za izjemne 
dosežke.

III. Preglova nagrada Kemijskega inštituta za izjemne 
dosežke obsega denarno nagrado v vrednosti 3.000 EUR 
in medaljo z vgraviranim portretom Friderika Pregla.

IV. Obvezne sestavine vloge za predloge kandidatov 
za nagrade so:

– Biografija kandidata
– Bibliografija kandidata
– Kratka utemeljitev s podpisom predlagatelja in 

z enim priporočilnim pismom (tako predlagatelj kot pisec 
priporočilnega pisma lahko predlagata le enega kandidata)

– Soglasje kandidata za kandidaturo
– Kopije izvirnih člankov in dokazila o odmevnosti za 

omenjena dela
– Kratek opis in navedba virov petih najpomembnejših 

dosežkov oziroma prejetih nagrad, ki po predlagateljevem 
mnenju kažejo na izjemnost kandidata.

Vloga mora biti vložena v enem izvodu (poleg tiska-
ne oblike je zaželena tudi vloga v elektronski obliki (pdf 
format)).

V. O izboru kandidatov za nagrade odloča komisija, ki 
jo je Znanstveni svet Kemijskega inštituta imenoval izmed 
slovenskih raziskovalcev na področju kemije in sorodnih 
ved.

Odločitev komisije bo objavljena na slovesni razglasi-
tvi nagrajencev, ki bo predvidoma v mesecu juniju 2018. 
Dobitniki nagrad bodo svoje dosežke predstavili na preda-
vanju na Kemijskem inštitutu.

VI. Vloge za Preglove nagrade Kemijskega inštituta je 
potrebno poslati do 4. maja 2018 v enem izvodu na Kemij-
ski inštitut, Hajdrihova 19, 1001 Ljubljana, z oznako »Ne 
odpiraj – predlog za Preglovo nagrado Kemijskega inštituta 
za izjemne dosežke«, z navedbo pošiljatelja.

Nepravočasne vloge ne bodo obravnavane.
VII. Dodatne informacije v zvezi z natečajem so do 

zaključka natečaja na voljo pri kontaktni osebi Kemijske-
ga inštituta, Brigiti Pirc, na elektronskem naslovu: brigi-
ta.pirc@ki.si in tel. 01/47-60-225.

Komisija za Preglove nagrade  
Kemijskega inštituta

Druge objave

 Ob-1837/18

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju drža-
ve in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14, 90/14, 14/15, 76/15) in 
Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 
10/14, 58/16) Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, 
3000 Celje, vabi ponudnike, da podajo svojo ponudbo na 
obrazcih in v skladu z razpisno dokumentacijo za

javno zbiranje ponudb
oddaje prostora za postavitev samopostrežnih 

avtomatov za distribucijo toplih in hladnih napitkov 
ter prigrizkov v Splošni bolnišnici Celje za obdobje 

treh let
1. Podatki o naročniku: Splošna bolnišnica Ce-

lje, Oblakova ulica 5, 3000 Celje, ki jo zastopa direk-
torica mag. Margareta Guček Zakošek, identifikacij-
ska številka za DDV: SI42119022, številka računa: 
SI56-0110-0603-0276-827.

2. Predmet javnega zbiranja ponudb: predmet jav-
nega zbiranja ponudb je oddaja prostorov za postavitev 
samopostrežnih avtomatov za distribucijo toplih in hladnih 
napitkov ter prigrizkov v Splošni bolnišnici Celje za obdo-
bje treh let (15 avtomatov za tople napitke in 12 avtoma-
tov za hladne napitke in prigrizke).

3. Priprava ponudbe
Razpisno dokumentacijo, v skladu s katero morate 

oddati ponudbo, lahko zahtevate na elektronskem na-
slovu: katja.ramsak@sb-celje.si, tel. 03/423-30-36. Raz-
pisna dokumentacija je objavljena tudi na spletni strani 
Splošne bolnišnice Celje.

Ponudba mora vsebovati (v skladu z razpisno do-
kumentacijo):

– Izpolnjen in potrjen obrazec »Ponudba in izjava 
ponudnika«,

– Izjavo o ustreznosti živil in embalaže z zahtevami 
pozitivne zakonodaje o zdravstveni ustreznosti živil in 
izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili – Izjava šte-
vilka 1,

– Izjavo o ustreznosti prodajnih avtomatov – Izjava 
številka 2,

– Izjavo o vzdrževanju higiene prodajnih avtomatov 
– Izjava številka 3,

– Izjavo o zdravstveni ustreznosti izdelkov – Izjava 
številka 4,

– Izjavo številka 5,
– Izjavo številka 6 z zahtevano prilogo,
– Potrdilo o plačanih davkih in prispevkih pristojnega 

organa, in sicer na dan objave tega razpisa v Uradnem 
listu RS,

– Potrdilo o nekaznovanosti pravne osebe in njenih 
zakonitih zastopnikov (potrdilo ne sme biti starejše od 
3 mesecev),

– Potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih pravna oseba 
ni imela blokiranega TRR in

– Ponudnik mora priložiti k ponudbi predstavitveni 
material ponujenih artiklov in cenikov.

Ponudniki lahko ponudbo pošljejo po pošti ali jo 
osebno oddajo na spodnjem naslovu.

Ponudnik mora ponudbo v zaprti ovojnici nasloviti 
na: Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, 3000 Ce-
lje, Pravna služba, »Javno zbiranje ponudb oddaje pro-
stora za postavitev samopostrežnih avtomatov za distri-
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bucijo toplih in hladnih napitkov ter prigrizkov v Splošni 
bolnišnici Celje za obdobje treh let« – Ne odpiraj.

Na ovojnici je potrebno označiti tudi naziv in naslov 
ponudnika.

Ponudbe morajo prispeti na navedeni naslov naj-
kasneje do vključno 16. 4. 2018 do 9. ure, v pisni obliki. 
Prepozno prispele in nepopolne ponudbe pri izbiri ne 
bodo upoštevane. Vse nepravočasno predložene ponud-
be bodo neodprte vrnjene ponudnikom.

Dodatne podrobnejše informacije o pogojih zbira-
nja ponudb dobijo ponudniki pri kontaktni osebi: Katja 
Ramšak, tel. 03/423-30-36, elektronska pošta: katja.ram-
sak@sb-celje.si.

Odpiranje ponudb bo potekalo 16. 4. 2018 ob 10. uri, 
v Pravni službi Splošne bolnišnice Celje. Prepozno pri-
spele in nepopolne ponudbe pri izbiri ne bodo upošte-
vane.

Merilo za izbor najugodnejše ponudbe je cena, ob 
upoštevanju izpolnjevanje vseh pogojev iz razpisne do-
kumentacije. Pogodba bo sklenjena s tistim ponudnikom, 
ki bo ponudil najvišjo ceno. V primeru, da bi več ponudni-
kov ponudilo enako najvišjo ceno, bo strokovna komisi-
ja pozvala vse enako uspešne ponudnike, naj pisno in 
v določenem roku ponudijo višjo ceno od že ponujene. 
V primeru ponovno prejetih enakovrednih ponudb, bo 
najugodnejši ponudnik izbran z žrebom.

O izboru bodo vsi ponudniki pisno obveščeni.
Splošna bolnišnica Celje

Št. 603-0007/2018-201 Ob-1811/18

Na podlagi Zakona o javnem interesu v mladinskem 
sektorju (Uradni list RS, št. 42/10), Pravilnika o postopkih 
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13) in Pra-
vilnika o vrednotenju mladinskih programov in projektov 
lokalnega razvoja delovanja mladih, ki se sofinancirajo 
iz proračuna Občine Ravne (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 17/2012, 10/2014, 53/2014) objavlja Občina 
Ravne na Koroškem

javni poziv
za sofinanciranje izvajanja mladinskih programov in 

delovanja mladinskih svetov v Občini Ravne  
na Koroškem za leto 2018, v okvirni višini 10.000 €

1. Naročnik javnega poziva: Občina Ravne na Ko-
roškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem, javno 
poziva zasebne zavode s sedežem v Občini Ravne na 
Koroškem, ki delujejo v javnem interesu ter predstavnike 
mladinskih svetov k predložitvi ponudb za sofinanciranje.

2. Javni poziv se izvaja na podlagi pravnih predpisov, 
navedenih v uvodu ter določil tega javnega poziva.

3. Predmet poziva:
3.1. Finančna podpora za izvajanje mladinskih pro-

gramov.
3.2. Finančna podpora za delovanje mladinskih 

svetov.
4. Osnovni pogoji za kandidiranje na pozivu
Izvajalci mladinskih programov in projektov morajo 

izpolnjevati naslednje pogoje:
– so registrirani za opravljanje dejavnosti, za katero 

se prijavljajo in imajo sedež v Občini Ravne na Koroškem;
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadro-

vske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtova-
nih aktivnosti;

– programi in projekti se izvajajo za mladino v Ob-
čini Ravne na Koroškem (mladi od 15 do 29 let kot je to 
določeno v 2. členu Odloka o uresničevanju javnega in-
teresa na področju mladinske dejavnosti v Občini Ravne 
na Koroškem);

– imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so 
razvidni prihodki in odhodki izvajanja mladinskih pro-
gramov in projektov, delež lastnih sredstev, delež javnih 
sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež sredstev 
iz drugih virov;

– vsako leto občinski upravi redno dostavijo poročilo 
o realizaciji programov in projektov za preteklo leto;

– poleg navedenega morajo v skladu z Letnim pro-
gramom mladinskega dela in mladinske politike 2018, za 
pridobitev sredstev pod tč. 3.1., prejemniki biti registrirani 
kot zasebni zavod s sedežem v Občini Ravne na Koro-
škem in delovati v javnem interesu;

– poleg navedenega morajo v skladu z Letnim pro-
gramom mladinskega dela in mladinske politike 2018, za 
pridobitev sredstev pod tč. 3.2, prejemniki biti registrirani 
kot mladinski sveti, s sedežem v Občini Ravne na Ko-
roškem.

Pri izboru za tč. 3.1., bo upoštevan načrt izvajanja 
mladinskih programov ter zagotovitev vsaj 50 % sredstev 
za izvedbo programov. V primeru hkratno obravnavanih 
prispelih ponudb se bodo sredstva razdelila glede na 
razmerje prijavljenih programov.

5. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenje-
nih temu pozivu, znaša 10.000 €, od tega za:

5.1. izvajanje mladinskih programov zasebnih zavo-
dov s sedežem v Občini Ravne na Koroškem do 5.000 € 
ter

5.2. delovanje mladinskih svetov do 5.000 €.
6. Dodeljena sredstva mora predlagatelj realizirati 

najkasneje do 15. 12. 2018, na podlagi pisne izjave in 
z dokazili o izvedbi programa.

7. Razpisni rok: javni poziv se začne 30. 3. 2018 
in traja do razdelitve sredstev, vendar največ do 31. 10. 
2018.

8. Odpiranje vlog: naročnik bo vloge odpiral sproti, 
po vrsti prispetja do razdelitve razpoložljivih sredstev.

9. Odločanje o vlogah: komisija bo opravljala stro-
kovno presojo in ocenjevanje prispelih vlog enkrat me-
sečno, prispele vloge do zadnjega v mesecu bo komisija 
obravnavala na prvi seji v naslednjem mesecu.

10. Obveščanje o izboru: naročnik bo posamezne-
ga predlagatelja obvestil o odločitvi glede podpore predla-
ganemu najkasneje v 30 dneh po oddaji popolne vloge.

11. Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega poziva,
– navodila izvajalcem programov oziroma projektov 

za izdelavo prijave,
– višino sredstev v okviru javnega poziva,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci in izloči-

tvene 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 mladine,
– vzorec pogodbe.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v raz-

pisnem roku dvignejo v sprejemni pisarni Občine Ravne 
na Koroškem, pri Andreji Jezernik, vsak delovni dan in na 
spletnih straneh naročnika www.ravne.si od dneva objave 
tega poziva do razdelitve sredstev.

11.1. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih 

obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podat-
ke, določene v razpisni dokumentaciji.

V primeru nepopolne vloge bo ponudnik v osmih 
dneh pozvan k dopolnitvi. V kolikor v predpisanem 
roku predlagatelj vloge ne bo dopolnil, se le-ta izloči iz 
nadaljnje obravnave.
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Vloga mora biti predložena v zaprti kuverti z nazivom 
in naslovom pošiljatelja ter vidno označena s pripisom: 
»Ponudba – ne odpiraj«, »Javni poziv – mladina 2018« 
na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 
Ravne na Koroškem.

Vloge se lahko v razpisnem roku oddajo osebno 
v sprejemni pisarni naročnika ali priporočeno po pošti. 
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi 
pogoji in kriteriji tega poziva.

12. Dodatne informacije: pristojna uslužbenka za 
dajanje informacij in pojasnil v zvezi s tem pozivom je 
mag. Marija Vrhovnik Čas, tel. 02/82-16-007, e-naslov: 
marija.vrhovnik@ravne.si.

Občina Ravne na Koroškem

Št. 478-13/2018 Ob-1820/18

Občina Lenart na podlagi 49. in 51. člena Zakona 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti ZSPDSLS (Uradni list RS, št. 11/18), 55. člena 
Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 
10/14 in 58/16) in 2. točke 7. člena Statuta Občine Lenart 
(MUV, št. 14/2010, 8/2011 in 31/2017) in Programa na-
kupa in prodaje stvarnega premoženja Občine Lenart za 
leto 2018, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Lenart na 
seji dne 21. 12. 2017, objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine

I. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja 
ponudb: Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Le-
nart, tel. 02/729-13-10; faks 02/720-73-52, e-pošta: ob-
cina@lenart.si.

II. Predmet prodaje in izklicna vrednost
Predmet prodaje je nepremičnina v lasti Občine Le-

nart v območju Nove poslovno industrijske cone (NPIC). 
Prodajata se parcela številka 911/59, k.o. Zgornji Žerjavci, 
površina 5000 m².

Izklicna cena nepremičnine, ki se prodaja, je 
20,00 eur/m2 in vsebuje 22 % DDV, ki je vštet v prodajni 
ceni. DDV plača kupec. V izklicni ceni ni zajet komunalni 
prispevek, ki se odmeri v postopku odmere komunalnega 
prispevka, začetem na zahtevo zavezanca ali po uradni 
dolžnosti. Nepremičnini se prodajata skupaj.

Prostorski akti, ki veljajo na območju predmetne ne-
premičnine:

V skladu z Odlokom o spremembah in dopolnitvah 
prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega pla-
na Občine Lenart za območje nove Občine Lenart, v letu 
2002 (Uradni list RS, št. 78/04 in MUV, št. 20/10 – Sklep 
o sprejemu in pričetku uporabe usklajene digitalne karto-
grafske dokumentacije k prostorskim sestavinam veljavnih 
planskih aktov za območje Občine Lenart, 8/13) je zemlji-
šče po namenski rabi opredeljena kot pretežno proizvodno 
območje, ureja pa se po Odloku o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za del poslovno-industrijske cone v Le-
nartu v Slovenskih goricah (NPIC I) (MUV, št. 9/12), s kate-
rim so določene naslednje vrste dopustnih dejavnosti (pov-
zeto iz Uredbe o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije 
dejavnosti, Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08):

C) Predelovalne dejavnosti (razen: 15.110 Strojenje 
in dodelava usnja in krzna; 17.1 Proizvodnja vlaknin, pa-
pirja in kartona; 19 Proizvodnja koksa in naftnih derivatov; 
20 Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov; 22.11 Proi-
zvodnja in obnavljanje gumijastih plaščev in zračnic za 
vozila; 23 Proizvodnja nekovinskih mineralnih izdelkov; 
24 Proizvodnja kovin; 25.4 Proizvodnja orožja in streliva)

D) 35.1 Oskrba z električno energijo (razen: 
35.111 Proizvodnja električne energije v hidroelektrar-

nah; 35.112 Proizvodnja električne energije v termoelek-
trarnah, jedrskih elektrarnah)

F) Gradbeništvo
G) Trgovina; Vzdrževanje in popravila motornih vozil
H) Promet in skladiščenje (razen: 50 Vodni promet; 

51 Zračni promet)
I) Gostinstvo
J) Informacijske in komunikacijske dejavnosti
K) Finančne in zavarovalniške dejavnosti
L) Poslovanje z nepremičninami
M) Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti
N) Druge raznovrstne poslovne dejavnosti
P) Izobraževanje
Q) Zdravstvo in socialno varstvo
R) Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti
S) Druge dejavnosti.
Vrste dopustnih gradenj:
– gradnje novih objektov,
– nadomestne gradnje,
– spremembe dejavnosti v okviru dopustnih dejav-

nosti,
– funkcionalne spremembe objektov za sodobnejše 

tehnologije,
– adaptacija in rekonstrukcija objektov in naprav,
– gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, 

energetike, prometa in zvez,
– urejanje in vzdrževanje odprtih površin, zelenic, 

prometnic,
– gradnja, ki odpravlja negativne vplive na okolje in 

zagotavlja večjo varnost ljudi in objektov,
– nadzidave in dozidave objektov in naprav s ciljem 

funkcionalne dopolnitve in povečanja zmogljivosti obsto-
ječih objektov,

– odstranitev obstoječih objektov in delne rušitve 
stavb,

– tekoča vzdrževalna dela na objektih in napravah,
– postavitev oglasnih panojev in zagotovitev razstav-

nih prostorov,
– postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov.
Vrste dopustnih objektov:
Nestanovanjske stavbe, nezahtevni in enostavni 

objekti, gradbeno inženirski objekti.
III. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba.
IV. Pogoji prodaje:
1. Nepremičnina se prodaja po načelu »vide-

no-kupljeno«.
2. Ponudbo za nakup nepremičnine lahko podajo 

pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobi-
tev nepremičnin na območju Republike Slovenije in v roku 
podajo pravilne ponudbe.

3. Ponudnik mora do zaključka postopka zbiranja 
ponudb plačati varščino v višini 10 % izklicne cene za 
nepremičnino na transakcijski račun Občine Lenart: 
01258-0100010543, odprt pri Banki Slovenije.

4. Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, se varščina 
brez obresti vrne najkasneje v roku 15 dni po izboru naj-
ugodnejšega ponudnika. Uspelemu ponudniku (kupcu) 
se varščina vračuna v kupnino.

5. Kupnino lahko kupec poravna tudi v obrokih, in si-
cer v obdobju enega leta od sklenitve pogodbe. Če kupec 
ne poravna kupnine na način in v roku, določenem v po-
godbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto. V primeru 
plačila v več obrokih, mora kupec neplačani del kupnine 
zavarovati z nepreklicno bančno garancijo izplačljivo na 
prvi poziv brez ugovora.

6. Po plačilu kupnine v celoti kupec lahko vpiše spre-
membo lastninske pravice v zemljiško knjigo.

V. Drugi pogoji
Pri načrtovanju in izvajanju posegov v ureditvenem 

območju je potrebno upoštevati smernice in projektne 
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pogoje za načrtovanje predvidene prostorske ureditve, ki 
so del veljavnega prostorsko-izvedbenega akta.

Za nepremičnino, ki je predmet prodaje, mora po-
nudnik k ponudbi priložiti program razvoja gospodarske 
dejavnosti, ki mora vsebovati razvojni program gospodar-
ske dejavnosti, opis predvidene dejavnosti, zaposlitvene 
možnosti, z navedbo števila delovnih mest in predviden 
čas realizacije razvojnega projekta.

Ponudnik se obvezuje, da bo najkasneje v roku dveh 
let od sklenitve pogodbe na predmetni nepremičnini pričel 
z gradnjo objektov za gospodarsko dejavnost v skladu 
z namensko rabo zemljišč, ki predstavlja pretežno pro-
izvodno območje in se ureja po Odloku o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu za del poslovno-indu-
strijske cone v Lenartu v Slovenskih goricah (NPIC I) 
(MUV, št. 9/12).

V kolikor ponudnik z gradnjo objektov za gospodar-
sko dejavnost iz tega določila ne bo pričel v roku dveh let 
od sklenitve pogodbe, pogodba za prodajo zemljišč velja 
za razvezano, saj je rok bistvena sestavina pogodbe, pri 
čemer kupec občini izroči nepremičnino v last in posest, 
občina pa kupcu vrne do 70 % kupnine, preostanek pa 
si zadrži kot pogodbeno kazen in kot garancijo za škodo 
in stroške, ki ji je z nerealiziranim projektom nastala sled 
nerealizacije razvojnega projekta v območju industrijske 
cone in kot pogodbeno kazen za nerealizacijo investi-
cijskega projekta v NPIC. V kolikor je škoda večja od 
zadržane pogodbene kazni (30 %), lahko občina zahteva 
povrnitev tudi te škode do popolne odškodnine.

VI. Ponudba
1. Ponudba za nakup mora vsebovati naslednje se-

stavine:
– Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (priloga 

št. 1).
– Izpolnjen obrazec Izjava o sprejemu pogojev jav-

nega razpisa (priloga št. 2).
– Ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne 

cene na obrazcu Ponudba (priloga št. 3).
– Program razvoja gospodarske dejavnosti (priloga 

št. 4).
– Potrdilo o plačilu varščine v višini 10 % od izklicne 

cene.
– Kopijo matične in davčne številke.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj 

navedene sestavine.
2. Rok vezanosti ponudnika na ponudbo:
– do dneva sklenitve prodajne pogodbe z izbranim 

ponudnikom.
3. Nepravočasne in nepopolne ponudbe bodo izlo-

čene iz nadaljnjega postopka in ne bodo obravnavane.
VII. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika:
1. Izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila pri-

stojna komisija, ki jo imenuje župan. Izbran bo ponudnik, 
ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje. Če bo med preje-
timi ponudbami več ponudnikov, ki bodo podali enako-
vredne ponudbe (enaka višina kupnine ob izpolnjevanju 
vseh pogojev), bo prodajalec izvedel javno dražbo.

2. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika 
pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh od datuma odpi-
ranja ponudb.

3. Občina Lenart lahko do sklenitve pravnega posla 
prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to 
navedla razloge.

4. Občina Lenart si pridržuje pravico, da ne izbere 
nobene od prispelih ponudb.

VIII. Sklenitev pogodbe:
1. Izbrani ponudnik mora v 15 dneh od prejema skle-

pa o izbiri in poziva skleniti prodajno pogodbo.

2. Če uspeli ponudnik (kupec) v določenem roku ne 
sklene pogodbe, varščina zapade v korist prodajalca in 
velja, da je kupec odstopil od pogodbe.

3. Pogoji iz javnega razpisa so sestavni del pogod-
be o prodaji nepremičnine. Stroške sklenitve pogodbe, 
DDV ter stroške notarskih storitev plača kupec nepre-
mičnine. Kupec pridobi lastninsko pravico na nepremič-
nini z vpisom le-te v zemljiško knjigo, stroške postopka 
vpisa spremembe lastninske pravice v zemljiško knjigo 
nosi kupec.

4. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s po-
nudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. Župan 
oziroma imenovana komisija s soglasjem župana lahko 
ustavita začeti postopek razpolaganja do sklenitve prav-
nega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.

Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno 
v Uradnem listu RS in na spletni strani Občine Lenart.

IX. Rok za predložitev ponudbe
Ponudniki svoje pisne ponudbe za nakup nepremič-

nine pošljejo po pošti s priporočeno pošiljko na naslov 
Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart, ali oddajo 
v glavni pisarni Občine Lenart najkasneje do 16. 4. 2018 
do 9. ure, v vložišče Občine Lenart. Na zaprti ovojnici 
mora biti pod naslovom občine vidno navedeno: »Ne od-
piraj – ponudba za nakup nepremičnine«.

Na ovojnici morajo ponudniki navesti ime in priimek 
(naziv) ter svoj naslov.

Ponudbe, ki bodo na Občino Lenart prispele po roku 
za oddajo ponudb, bodo v zaprti ovojnici vrnjene pošilja-
telju in v postopku ne bodo obravnavane.

Javno odpiranje ponudb bo dne 16. 4. 2018 ob 
10. uri, v prostorih Občine Lenart, Trg osvoboditve 7, 
2230 Lenart, soba št. 28, 2. nadstropje.

X. Kontaktne osebe prodajalca
Vsa pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepremič-

nine v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo 
na Občini Lenart pri Martinu Brezniku, martin.breznik@le-
nart.si, tel. 729-13-22, kjer lahko pridobijo tudi razpisno 
dokumentacijo.

Besedilo razpisa ter obrazci za pripravo ponudbe 
so objavljeni na spletni strani Občine Lenart: http://www.
lenart.si, v pisni obliki pa jih ponudniki lahko prevzamejo 
v glavni pisarni Občine Lenart.

Občina Lenart

 Ob-1839/18

V skladu z določili 4. člena Zakona o prevzemih 
(ZPre-1) in 52. členom Zakona o trgu finančnih instru-
mentov (ZFTI) družba Exoterm Holding, d.d., Struže-
vo 66, 4000 Kranj, objavlja obvestilo:

Družba Exoterm Holding, d.d., Struževo 66, 4000 
Kranj, je na osnovi sklepa upravnega odbora z dne 
23. 3. 2018, po pooblastilu 24. skupščine družbe z dne 
22. 3. 2018, osnovni kapital zmanjšala iz 92.309 kosov-
nih delnic v nominalni vrednosti 770.780,15 EUR z umi-
kom 9.229 lastnih kosovnih delnic v nominalni vrednosti 
77.062,15 EUR na 83.080 kosovnih delnic za nominalno 
vrednostjo 693.718,00 EUR.

V kapitalske rezerve se odvede z umikom 
9.229 lastnih kosovnih delnic znesek 77.062,15 EUR, 
ki je enak celotnemu nominalnemu znesku umaknjenih 
delnic. Celotna vrednost odkupljenih lastnih delnic v zne-
sku 423.241,94 EUR, ki se umaknejo v breme rezerv, so 
bile oblikovane v višini 423.241,94 EUR iz prenesenega 
čistega dobička preteklih let.

Exoterm Holding, d.d.
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Št. 2153-11/2006/44(1324-03) Ob-1808/18

V register političnih strank se pri politični stranki 
Slovenski demokratski stranki, s skrajšanim imenom 
Slovenski demokrati, s kratico imena SDS in s sede-
žem v Ljubljani, Trstenjakova ulica 8 ter z matično šte-
vilko: 5299446000, vpiše sprememba statuta stranke.

Objave po Zakonu  
o političnih strankah

Št. 2153-2/2008/9(1324-03) Ob-1823/18

V register političnih strank se pri politični stranki 
Zeleni Slovenije, s skrajšanim imenom Zeleni in s se-
dežem v Ljubljani, Komenskega ulica 11, ter z ma-
tično številko: 5951763000, vpiše sprememba statuta, 
sprememba imena v: Andrej Čuš in Zeleni Slovenije, 
sprememba znaka in sprememba zastopnika stranke. 
Znak Andreja Čuša in Zelenih Slovenije predstavljajo 
besede »Andrej Čuš in Zeleni Slovenije«, povezana 
drug pod drugega v lipovem listu.

Kot novi zastopnik stranke se vpiše Andrej Čuš, roj. 
29. 7. 1990, državljan Republike Slovenije, s stalnim 
prebivališčem: Ciril-Metodov drevored 9, Ptuj.

Št. 2153-4/2018/5(1324-03) Ob-1853/18

V register političnih strank se pri politični stranki 
Krščansko demokratski stranki, s skrajšanim imenom 
Krščanski demokrati, s kratico imena KDS in s sede-
žem v Zrkovcih, Cesta ob lipi 10, ter z matično številko: 
1030108000, vpiše sprememba statuta, sprememba ime-
na v: Davkoplačevalci se ne damo več!, sprememba 
skrajšanega imena v: Davkoplačevalci, sprememba kra-
tice imena v: DP, sprememba znaka in sprememba zasto-
pnika stranke. Znak stranke je pravokotnik v zeleni barvi 
(RGB 5, 160, 81) s stranicami v razmerju 4:1, v njem pa je 
na levi strani in na beli kvadratni podlagi z zaobljenimi ro-
bovi kratica imena stranke »dp« z malima črkama v zeleni 
barvi (RGB 5, 160, 81), tipa verada, krepko, ki se v skrajnih 
točkah dotikata robov kvadratne podlage, desno od kratice 
pa je v dveh vrsticah zapis ime stranke »davkoplačevalci 
se ne damo več!« z malimi črkami v beli barvi, tipa verada, 
krepko. Stranice bele kvadratne podlage s kratico merijo 
2/3 višine celotnega znaka stranke in so enako oddaljene 
od zgornjega, spodnjega in levega roba znaka stranke.

Kot novi zastopnik stranke se vpiše Viljem Kovačič, 
roj. 1. 11. 1941, državljan Republike Slovenije, s stalnim 
prebivališčem: Na Straški vrh 26, Ljubljana.
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Št. 101-6/2018-5 Ob-1574/18

Statut Sindikata družbe Mesnine dežele Kranj-
ske d.o.o., Mesarska cesta 1, Ljubljana, ki je v hrambi 
pri Upravni enoti Ljubljana, Izpostavi Center, na podla-
gi odločbe št. 028-1/98-02/OG z dne 2. 3. 1998, in je 
vpisan v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno 
številko 243, se z dnem 26. 2. 2018 izbriše iz evidence 
statutov sindikatov.

Evidence sindikatov
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 Ob-1842/18

Ime medija: Ptujinfo.
Izdajatelj: Mariborinfo, spletno založniško podjetje, 

d.o.o.
Direktor: Uroš Maučec.
Lastniki z najmanj pet-odstotnim deležem kapitala 

ali najmanj pet-odstotnim deležem upravljalskih oziroma 
glasovalnih pravic za leto 2018:

– NETMEDIA, družba za informacijsko komunika-
cijske tehnologije in medije, d.o.o.;

– Tadej Kirinčič.

 Ob-1843/18

Ime medija: Mariborinfo.
Izdajatelj: Mariborinfo, spletno založniško podjetje, 

d.o.o.
Direktor: Uroš Maučec.
Lastniki z najmanj pet-odstotnim deležem kapitala 

ali najmanj pet-odstotnim deležem upravljalskih oziroma 
glasovalnih pravic za leto 2018:

– NETMEDIA, družba za informacijsko komunika-
cijske tehnologije in medije, d.o.o.;

– Tadej Kirinčič.

 Ob-1844/18

Ime medija: Sobotainfo.
Izdajatelj: Društvo Gibanje za mladino.
Predsednik: Tadej Kirinčič.
Lastniki z najmanj pet-odstotnim deležem kapitala 

ali najmanj pet-odstotnim deležem upravljalskih oziro-
ma glasovalnih pravic za leto 2018: Društvo Gibanje 
za mladino.

Objave po Zakonu o medijih
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Št. 38141-1/2018/5 Ob-1819/18

Na podlagi 104. člena Zakona o medijih (Uradni 
list RS, št. 110/06 – UPB1, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – 
ZSFCJA, 87/11 – ZAvMS, 47/12, 47/15 – ZZSDT, 22/16 
in 39/16; v nadaljevanju: ZMed) in 38. člena Zakona 
o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 
110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17; 
v nadaljevanju: ZEKom-1) Agencija za komunikacijska 
omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljevanju: 
agencija) objavlja

sklep
o uvedbi javnega razpisa za dodelitev radijskih 
frekvenc za analogno zvokovno radiodifuzijo  

za lokalne radijske programe
1 Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa so radijske frekvence za 

analogno zvokovno radiodifuzno razširjanje radijskega 
programa na oddajnih točkah:

Lendava 103,3 MHz,
Solčava 93,8 MHz,
Podbrdo 105,0 MHz,
Ajdovščina 97,9 MHz,
Cerknica 2 101,0 MHz,
Osilnica 2 89,5 MHz,
Stari trg 87,9 MHz in
Fara 102,3 MHz.
Radijske frekvence z oddajnih točk Osilnica 2 

89,5 MHz, Stari trg 87,9 MHz in Fara 102,3 MHz sku-
paj predstavljajo en predmet javnega razpisa, preostale 
pa vsaka zase posamezen predmet javnega razpisa, 
skupaj torej šest.

Dodatni programski zahtevi, ki izhajata iz program-
skih pogojev in ju izdajatelj privzame s pridobitvijo pra-
vice do uporabe radijskih frekvenc za razširjanje ra-
dijskega programa v analogni radiodifuzni tehniki na 
posameznem predmetu javnega razpisa:

– Program mora vsak dan med 6. in 20. uro v sku-
pnem tedenskem obsegu pet ur predvajati programske 
vsebine informativne zvrsti, ki zajemajo tudi aktualno 
dogajanje z območja pokrivanja radijskega programa, 
s katerim ponudnik kandidira na posameznem pred-
metu javnega razpisa, in še najmanj dve drugi zvr-
sti programskih vsebin v skupnem tedenskem obsegu 
petnajst ur, ki se nanašajo tudi na območje pokrivanja 
radijskega programa, s katerim ponudnik kandidira na 
posameznem predmetu javnega razpisa. Za informativ-
ne programske vsebine ne štejejo vremenska poročila 
in napovedi ter prometne informacije.

– V program v obdobju 5 let od dokončnosti odločbe 
o dodelitvi radijskih frekvenc, s katero je bila ponudniku 
dodeljena pravica do uporabe radijske frekvence na po-
sameznem predmetu tega javnega razpisa, ne sme biti 
vključena širša, regionalna ali nacionalna, programska 
mreža, pri čemer ni pomembno, če pride do spremembe 
navedene odločbe, njenega podaljšanja ali prenosa na 
drugega imetnika. Zahteva preneha veljati pred potekom 
5 let, če navedena odločba dokončno preneha veljati.

Ponudniku bo agencija skladno s 6. členom Splo-
šnega akta o dovoljenju za izvajanje radijske ali tele-
vizijske dejavnosti (Uradni list RS, št. 95/06 in 25/07) 

Objave po Zakonu  
o elektronskih komunikacijah

po uradni dolžnosti z dodatnima programskima zahte-
vama dopolnila dovoljenje za izvajanje radijske dejav-
nosti za tisti radijski program, za katerega bo na po-
sameznem predmetu javnega razpisa pridobil pravico 
do uporabe radijskih frekvenc za razširjanje radijskega 
programa v analogni radiodifuzni tehniki. Besedilo do-
datnih programskih zahtev se bo ob vpisu v dovoljenje 
za izvajanje radijske dejavnosti prilagodilo na način, da 
se bo nanašalo na konkreten radijski program, njegovo 
območje pokrivanja (to v primeru prve zahteve zajema 
trenutno območje pokrivanja in predmet tega javnega 
razpisa, v primeru druge zahteve pa predmet tega jav-
nega razpisa) in predmet tega javnega razpisa. Doda-
tnih programskih zahtev ni mogoče spreminjati.

2 Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
2.1 Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična ose-

ba, ki je imetnik veljavnega dovoljenja za izvajanje radij-
ske dejavnosti, ki ga je pred uvedbo zadevnega javnega 
razpisa izdala agencija na podlagi 105. člena veljavnega 
ZMed, razen Javnega zavoda Radiotelevizija Sloveni-
ja, ki pridobiva frekvence skladno z drugim odstavkom 
13. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list 
RS, št. 96/05, 109/05 – ZDavP-1B, 105/06 – odl. US, 
26/09 – ZIPRS0809-B in 9/14).

2.2 Pogoj, ki ga mora ponudnik izpolnjevati glede 
programskih vsebin:

Program mora vsak dan med 6. in 20. uro 
v skupnem tedenskem obsegu pet ur predvajati pro-
gramske vsebine informativne zvrsti, ki zajemajo tudi 
aktualno dogajanje z območja pokrivanja radijskega 
programa, s katerim ponudnik kandidira na posame-
znem predmetu javnega razpisa, in še najmanj dve 
drugi zvrsti programskih vsebin v skupnem tedenskem 
obsegu petnajst ur, ki se nanašajo tudi na območje 
pokrivanja radijskega programa, s katerim ponudnik 
kandidira na posameznem predmetu javnega razpi-
sa. V okviru tega javnega razpisa za informativne 
programske vsebine ne štejejo vremenska poročila in 
napovedi ter prometne informacije. Za območje po-
krivanja radijskega programa za preverjanje izpolnje-
vanja tega pogoja šteje trenutno območje pokrivanja 
radijskega programa, s katerim ponudnik kandidira na 
posameznem predmetu tega javnega razpisa, v ana-
logni radiodifuzni tehniki.

2.3 Ponudnik mora ponudbi priložiti izjavo, da v ra-
dijskem programu, s katerim kandidira na tem javnem 
razpisu, spoštuje profesionalne novinarske standarde in 
načelo uravnoteženega poročanja.

2.4 Ponudnik lahko kandidira samo s programom, ki 
se že oddaja v analogni radiodifuzni tehniki.

2.5 Ponudnik s programom, s katerim kandidira 
na posameznem predmetu javnega razpisa, v analogni 
radiodifuzni tehniki ne sme delno ali v celoti pokrivati 
razpisanega geografskega območja tistega predmeta 
javnega razpisa, za katerega kandidira.

2.6 Geografsko območje pokrivanja programa, 
s katerim ponudnik kandidira na posameznem pred-
metu javnega razpisa, na dan uvedbe zadevnega jav-
nega razpisa v analogni radiodifuzni tehniki ne sme biti 
oddaljeno več kot 20 km od razpisanega geografskega 
območja pokrivanja tistega predmeta javnega razpisa, 
za katerega ponudnik kandidira.
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2.7 Program, s katerim ponudnik kandidira na tem 
javnem razpisu, ne sme v analogni radiodifuzni tehniki 
pokrivati več kot 10 % prebivalstva RS. Šteje se, da 
program v analogni radiodifuzni tehniki več kot 10 % 
prebivalstva RS pokriva tudi v primeru, če ima program 
vključeno radijsko mrežo in več kot 10 % prebivalstva 
RS v analogni radiodifuzni tehniki pokriva skupaj z dru-
gimi programi, ki imajo vključeno isto radijsko mrežo.

2.8 Ponudnik mora imeti poravnane vse zapadle 
obveznosti do agencije.

2.9 Zoper ponudnika do poteka roka za predložitev 
ponudb ne sme biti začet postopek prisilne poravnave, 
stečaja ali prisilne likvidacije.

2.10 Ponudnik mora predložiti popolno ponudbo.
3 Postopek izbire ponudb
Posebna nepristranska komisija za vodenje jav-

nega razpisa (v nadaljevanju: komisija) bo ponudbe, ki 
bodo ustrezale zahtevam zakona in razpisne dokumen-
tacije, ocenila v skladu z razpisnimi merili in sestavila 
poročilo o oceni ponudb.

Na zadevnem javnem razpisu se v postopku izbire 
med zainteresiranimi ponudniki radijskih programov na 
vsakem predmetu javnega razpisa posebej, skladno 
s 104. členom ZMed, upošteva naslednja merila: ob-
seg lastne produkcije, politična nevtralnost programa, 
žanrska in tematska raznovrstnost programske ponud-
be, stopnja razvitosti radiodifuzije na določenem obmo-
čju, dosežena stopnja pokritosti razpisanega območja 
z istim programom, mnenje pristojnega organa lokalne 
skupnosti o utemeljenosti pokrivanja območja z novim 
programom, zagotovilo, da lokalna skupnost podpira lo-
kalni oziroma regionalni radijski ali televizijski program, 
ekonomsko stanje prosilca, tehnično in kadrovsko uspo-
sobljenost za oddajanje radijskega ali televizijskega pro-
grama, število potencialnih uporabnikov (poslušalcev ali 
gledalcev), dosedanje izkušnje ponudnika na področju 
radiodifuzije, trajanje (obseg) programa in prednostno 
upoštevanje programov posebnega pomena. Po potrebi 
se uporabi tudi dve dodatni merili.

Komisija bo Svetu za radiodifuzijo (v nadaljevanju: 
svet) poslala popolne ponudbe in poročilo o njihovi oceni 
v skladu z razpisnimi merili. Svet bo prispele ponud-
be in poročilo o njihovi oceni pregledal ter najpozneje 
v 60 dneh po prejemu ponudb in poročila predložil agen-
ciji obrazložen predlog izbire.

Agencija bo na podlagi obrazloženega predloga iz-
bire, ki ga predloži svet, izbranim ponudnikom podelila 
pravico do uporabe radijskih frekvenc, navedenih v toč-
ki 1 Predmet javnega razpisa.

4 Merila za izbiro ponudb in način njihove uporabe
Popolne ponudbe bodo pri vsakem merilu ocenje-

ne s točkami. Pri vsakem merilu je določeno največje in 
najmanjše število točk, ki jih lahko ponudnik prejme pri 
posameznem merilu, ter način ocenjevanja. Največje 
možno število točk pri vseh merilih skupaj je sto.

4.1 Obseg lastne produkcije
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke gle-

de na minimalni obseg programskih vsebin lastne produk-
cije ponujenega programa v tedenskem oddajnem času. 
Ponudniku, ki ima v svojem programu večji minimalni 
obseg programskih vsebin lastne produkcije v tedenskem 
oddajnem času, se dodeli več točk. Ponudnik lahko pri 
tem merilu doseže skupaj največ 12 točk. (0–12 točk)

4.2 Politična nevtralnost programa
Pri tem merilu je ocena vezana na izpolnjeno in 

podpisano izjavo o politični nevtralnosti programa, ki 
bo predstavljala del ponudbe. Če ponudnik priloži izja-
vo, prejme 6 točk, če ponudnik ne priloži izjave, prejme 
0 točk. (0–6 točk)

4.3 Žanrska in tematska raznovrstnost programske 
ponudbe

Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke 
glede na žanrsko in tematsko raznovrstnost program-
skih vsebin v ponujenem programu. Ponudniku se dodeli 
točke glede na to, kako raznovrsten program ponuja. 
Ponudnik lahko pri tem merilu doseže skupaj največ 
12 točk. (0–12 točk)

4.4 Stopnja razvitosti radiodifuzije na razpisanem 
območju

Namen tega merila je ponudniku dodeliti točke 
glede na prispevek njegovega programa k radiodifuziji 
na posameznem predmetu javnega razpisa. Ponudnik 
lahko pri tem merilu doseže skupaj največ 17 točk. 
(0–17 točk)

4.5 Dosežena stopnja pokritosti razpisanega ob-
močja

Ponudniki, ki ponujeni program že oddajajo bliž-
je predmetu javnega razpisa, za katerega kandidirajo, in 
bi z njim tvorili čimbolj homogeno območje pokrivanja, 
imajo prednost pred tistimi, katerih obstoječa območja 
pokrivanja so od predmeta javnega razpisa, za katerega 
s svojim radijskim programom kandidirajo, bolj oddalje-
na. Ponudnik lahko pri tem merilu doseže skupaj največ 
12 točk. (0–12 točk)

4.6 Mnenje pristojnega organa lokalne skupnosti 
o utemeljenosti pokrivanja območja z novim programom

Ponudnik, ki priloži izpolnjena in podpisana pozitiv-
na mnenja pristojnih organov vseh občin, v katere sega 
območje razpisane radijske frekvence, o utemeljenosti 
pokrivanja območja te občine s ponujenim programom, 
ki ga ponudnik pridobi po objavi razpisa, prejme 2 točki. 
Če ne priloži pozitivnih mnenj pristojnih organov vseh 
občin, v katere sega območje razpisane radijske fre-
kvence, prejme 0 točk. (0–2 točki)

4.7 Zagotovilo, da lokalna skupnost podpira lokalni 
oziroma regionalni radijski program

Če ima ponudnik sedež v občini, v katero sega ob-
močje pokrivanja predmeta javnega razpisa, za katere-
ga kandidira, in ponudbi priloži izpolnjeno in podpisano 
zagotovilo, ki ga pridobi po objavi razpisa, da občina, 
v kateri ima ponudnik svoj sedež in v katero hkrati sega 
območje pokrivanja predmeta javnega razpisa, podpira 
lokalni oziroma regionalni radijski program, prejme 2 toč-
ki, če zagotovila ne priloži, prejme 0 točk. (0–2 točki)

4.8 Ekonomsko stanje prosilca, tehnična in kadro-
vska usposobljenost za oddajanje radijskega programa

Pri tem merilu se ločeno ocenjuje ekonomsko sta-
nje in tehnično usposobljenost za oddajanje radijskega 
programa ter ločeno kadrovsko usposobljenost za od-
dajanje radijskega programa. Pri podmerilu ekonomsko 
stanje in tehnična usposobljenost za oddajanje radijske-
ga programa se ponudniku dodelijo točke glede na bo-
nitetno oceno, ki izhaja iz ponudbi priloženega dokazila. 
Pri podmerilu kadrovska usposobljenost se ponudniku 
dodelijo točke glede na raven izobrazbe zaposlenih 
ter glede na zaposlitev na delovnih mestih, ključnih za 
opravljanje radijske dejavnosti. Pri vsakem podmerilu 
lahko ponudnik doseže največ 10 točk, skupaj pri tem 
merilu največ 20 točk. (0–20 točk)

4.9 Število potencialnih uporabnikov – poslušalcev
Ponudniki programov, ki bi s predmetom javnega 

razpisa, na katerem kandidirajo, pridobili večji odstotek 
novih uporabnikov (poslušalcev), imajo prednost pred 
drugimi ponudniki. Merilo je razmerje med potencialnimi 
novimi uporabniki znotraj posameznega predmeta jav-
nega razpisa in uporabniki znotraj obstoječega območja 
pokrivanja ponujenega programa. Ponudnik lahko pri 
tem merilu doseže skupaj največ 6 točk. (0–6 točk)



Stran 850 / Št. 21 / 30. 3. 2018 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

4.10 Dosedanje izkušnje ponudnika na področju 
radiodifuzije

Dosedanje izkušnje ponudnika na področju radi-
odifuzije se ocenjuje glede na število dopolnjenih let 
delovanja ponudnika na področju radiodifuzije. Šteje 
se, da ponudnik deluje na področju radiodifuzije toliko 
let, kolikor let je minilo od izdaje prvega akta agencije 
ali njenih pravnih prednikov, s katerim je bila ponudniku 
dovoljena uporaba radijskih frekvenc za radiodifuzijo. 
Ponudnik lahko pri tem merilu doseže skupaj največ 
6 točk. (0–6 točk)

4.11 Trajanje (obseg) programa
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke 

glede na trajanje (obseg) programa v tedenskem od-
dajnem času. Ponudniki, katerih program traja 168 ur, 
prejmejo 2 točki, ponudniki, katerih program traja manj 
kot 168 ur, prejmejo 0 točk. (0–2 točki)

4.12 Prednostno upoštevanje programov poseb-
nega pomena

Pri tem merilu lahko ponudnik pridobi točke v prime-
ru, da kandidira s programom lokalnega statusa poseb-
nega pomena. Ponudniki, ki kandidirajo s programom, 
kateremu je dodeljen status lokalnega programa poseb-
nega pomena, dobijo pri tem merilu 3 točke, ponudniki, 
ki kandidirajo s programi regionalnega, študentskega ali 
nepridobitnega statusa posebnega pomena, in ponu-
dniki, ki kandidirajo s programi brez statusa posebnega 
pomena, pri tem merilu prejmejo 0 točk. (0–3 točke)

4.13 Dodatno merilo 1 – Sedež ponudnika na ob-
močju, ki mu je program namenjen

Če dva ali več ponudnikov, ki kandidirajo za 
isti predmet javnega razpisa, doseže enako vsoto točk, 
se bo z uporabo dodatnega merila 1 za eno mesto višje 
uvrstila ponudba tistega izdajatelja programa, ki ima se-
dež na območju, ki mu je program namenjen.

4.14 Dodatno merilo 2 – Dosežena stopnja pokrito-
sti razpisanega območja

Če po uporabi dodatnega merila 1 nobene izmed 
ponudb ponudnikov, ki kandidirajo za isti predmet javne-
ga razpisa in ki so dosegle enako vsoto točk, ne bo mo-
goče uvrstiti na višje mesto, se bo z uporabo dodatnega 
merila 2 za eno mesto višje uvrstila ponudba tistega 
ponudnika, ki ponujeni program že oddaja najbližje raz-

pisanemu območju tistega predmeta javnega razpisa, 
na katerem ponudnik kandidira.

5 Roki in način predložitve ponudb
Rok za predložitev ponudb je 7. 5. 2018 do 12. ure. 

Ne glede na način pošiljanja morajo ponudbe prispeti na 
naslov agencije: Agencija za komunikacijska omrežja in 
storitve Republike Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljubljana, 
do navedenega roka. Agencija ne bo prevzela ponudbe, 
njene spremembe, dopolnitve, nadomestitve ali umika 
po izteku roka za predložitev. Ponudbo, ki bi po pošti 
prispela na naslov agencije po izteku roka, bo agencija 
zapečateno poslala nazaj pošiljatelju.

Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po pošti na na-
slov agencije ali jih predložijo osebno, na vložišču agen-
cije, v času uradnih ur, ki so od ponedeljka do petka od 
9. do 11. ure, ob sredah tudi od 13. ure do 14. ure. Ura-
dna oseba agencije, zadolžena za sprejemanje ponudb, 
bo v primeru osebne dostave izdala potrdilo o prejemu 
pošiljke.

Ponudba mora biti predložena v izvirniku in v dveh 
kopijah. Če ponudnik kandidira na več predmetih tega 
javnega razpisa, mora za vsak predmet javnega raz-
pisa predložiti ločeno ponudbo. Natančna navodila za 
pripravo ponudbe se nahajajo v razpisni dokumentaciji.

6 Javno odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb 
bo potekalo na sedežu agencije: Stegne 7, Ljubljana, 
v veliki sejni sobi, dne 9. 5. 2018, ob 10. uri.

7 Razpisna dokumentacija: ponudnik, ki se prija-
vlja na javni razpis, mora dostaviti popolno ponudbo 
v skladu s tem sklepom in razpisno dokumentacijo. 
Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani 
agencije: http://www.akos-rs.si. Ponudnik lahko dvigne 
razpisno dokumentacijo v pisni in elektronski obliki tudi 
osebno na vložišču agencije, v času uradnih ur, ki so od 
ponedeljka do petka od 9. do 11. ure, ob sredah tudi od 
13. do 14. ure.

8 Kontaktna oseba: Teja Antončič (teja.anton-
cic@akos-rs.si), tel. 01/583-63-75.

9 Rok za izdajo in vročitev odločb o podelitvi pra-
vice: najpozneje v osmih mesecih po preteku roka 
za predložitev ponudb.

Agencija za komunikacijska omrežja  
in storitve Republike Slovenije
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Izvršbe

0543 VL 14682/2017 Os-1392/18

V izvršilni zadevi upnika Etažni lastniki stavbe, 
Kardeljeva cesta 80, Maribor – dostava, zoper dolžnika 
Dejana Lenc, Kardeljeva cesta 80, Maribor – dostava, 
zaradi izterjave 727,21 EUR s pp, se na podlagi skle-
pa o izvršbi, opr. št. VL 14682/2017 z dne 27. 2. 2017, 
zarubi nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo: 
stanovanje št. 23, št. posameznega dela 323, v izmeri 
70,10 m2, ki se nahaja v četrtem nadstropju večsta-
novanjske stavbe na naslovu Kardeljeva cesta 80, 
2000 Maribor, v lasti dolžnika Dejana Lenc vse do 
1/1 celote.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 14. 2. 2018

Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

I 115/2017 Os-1572/18

Okrajno sodišče v Kamniku je v izvršilni zade-
vi I 115/2017 upnika DDM INVEST VII AG, Schoe-
chenmühlestrasse 4, Baar, ki ga zastopa odv. Gregor 
Lepoša, p.p. 1252, Maribor – poštni predali, zoper 
dolžnika: Ibrahim Begić, Babenbergerstrasse 112/38, 
Graz; Arifa Begić, Groharjeva ulica 20, Kamnik, zaradi 
izterjave 62.865,74 EUR s pp, sklenilo, da se dolžniku 
Ibrahimu Begiću, Krottendorfer strasse 77/9, Graz, 
Avstrija, postavi začasni zastopnik odvetnik Maks Mi-
helčič, Gregorčičeva 2, Kamnik. Začasni zastopnik 
ima v postopku, v katerem je postavljen, vse pravice 
in dolžnosti zakonitega zastopnika. Te pravice in dol-
žnosti ima začasni zastopnik od dneva postavitve in 
vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec 
ne nastopita pred sodiščem, oziroma organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrb-
nika.

Okrajno sodišče v Kamniku
dne 19. 2. 2018

IV P 281/2017 Os-1713/18

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom 
IV P 281/2017 z dne 23. 2. 2018 toženi stranki Ugurju 
Aydinu, katere prebivališče ni znano in tudi nima poobla-
ščenca, na podlagi četrtega odstavka 82. člena Zakona 
o pravdnem postopku postavilo začasnega zastopnika, 
in sicer odvetnika Deana Babiča, Kidričeva ulica 46, 
Koper.

Začasni zastopnik bo toženo stranko zastopal v po-
stopku vse do takrat, dokler stranka ali njen pooblašče-
nec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma dokler organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne bo sporočil, da ji je 
postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 23. 2. 2018

Objave sodišč

2522 I 1959/2015 Os-3616/17

Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upni-
ka Snaga Javno podjetje d.o.o., matična št. 5015545000, 
davčna št. 30543517, Povšetova ulica 6, Ljubljana, proti 
dolžniku Jasminu Memić, EMŠO 2109988500061, Gornji 
Rošići 111, BIH, zaradi izterjave 160,61 EUR, sklenilo:

Dolžniku Jasminu Memiću, s prijavljenim stalnim 
prebivališčem Gornji Rošići 111, Pećigrad, Cazin, Bosna 
in Hercegovina, neznanega dejanskega prebivališča, 
se v izvršilni zadevi pod opr. št. I 1959/2015, postavi 
začasni zastopnik Gorazd Snoj, Dalmatinova ulica 10, 
1000 Ljubljana.

Začasni zastopnik bo v navedeni zadevi zastopal 
dolžnika od dneva postavitve dalje, dokler dolžnik ali 
njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma 
dokler organ, pristojen za socialne zadeve ne sporoči 
sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 12. 2017

2522 I 1959/2015 Os-3687/17

Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi 
upnika Snaga Javno podjetje d.o.o., Povšetova ulica 6, 
Ljubljana, zoper dolžnika Jasmina Memić, s prijavljenim 
stalnim prebivališčem Gornji Rošići 111, BIH, zaradi iz-
terjave 160,61 EUR s pp, sklenilo:

Dolžniku Jasminu Memiću se na podlagi 82. člena 
Zakona o pravdnem postopku postavi začasni zasto-
pnik.

Za začasnega zastopnika se postavi Jure Srhoij, 
Pot k sejmišču 35, Ljubljana.

Začasni zastopnik bo v navedeni zadevi zastopal 
dolžnika od dneva postavitve dalje, dokler dolžnik ali 
njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma 
dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči 
sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 12. 2017

2522 I 1959/2015 Os-1571/18

Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi 
upnika Snaga Javno podjetje d.o.o., Povšetova ulica 6, 
Ljubljana, zoper dolžnika Jasmina Memić, s prijavljenim 
stalnim prebivališčem Gornji Rošići 111, BIH, zaradi iz-
terjave 160,61 EUR s pp, sklenilo:

Dolžniku Jasminu Memiću se na podlagi 82. člena 
Zakona o pravdnem postopku postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi Zoran Stankić, 
Čufarjeva 1, Ljubljana.

Začasni zastopnik bo v navedeni zadevi zastopal 
dolžnika od dneva postavitve dalje, dokler dolžnik ali 
njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma 
dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči 
sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 2. 2018

VL 6754/2018 Os-1620/18

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Miha 
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Kunič – odvetnik, Nazorjeva ulica 6A, Ljubljana, proti 
dolžniku Sidiku Hasanović, Andreaševa ulica 11, Ljublja-
na – dostava, ki ga zastopa Odvetniška družba Fašun, 
Melihen, Milač, Strojan, o.p., d.o.o., Slovenska cesta 56, 
Ljubljana, zaradi izterjave 1.427,40 EUR, sklenilo:

Dolžniku Sidiku Hasanović, Andreaševa ulica 11, 
Ljubljana – dostava, se na podlagi 4. točke drugega od-
stavka 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 odvetnik Peter 
Fašun, Slovenska cesta 56, 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 28. 2. 2018

VL 127590/2017 Os-1650/18

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 dolžnici Mojci Vočko, Mestni trg 5, Žalec, ki 
jo zastopa Gričnik Jasmina – odvetnica, Celjska cesta 5, 
Žalec, zaradi izterjave 1.394,81 EUR, sklenilo:

Dolžnici Mojci Vočko, Mestni trg 5, Žalec, se na 
podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona 
o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Za-
kona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna 
zastopnica.

Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Jasmi-
na Gričnik, Šlandrov trg 5, Žalec.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse 
dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne na-
stopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 3. 2018

I 546/2016 Os-3442/17

Okrajno sodišče v Murski Soboti je po okrajni so-
dnici Dragici Kolenc, v izvršilni zadevi upnika Javni jam-
stveni, preživninski in invalidski sklad Republike Slo-
venije, Dunajska cesta 21, Ljubljana, zoper dolžnika 
Štefana Mertik, Columbusgasse 98/2, Wien, Avstrija, 
zaradi izterjave 172,83 EUR s pp, dne 13. septembra 
2017 sklenilo:

Dolžniku Štefanu Mertik, Columbusgasse 98/2, 
Wien, Avstrija, se v predmetni izvršilni zadevi na podla-
gi 5. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o prav-
dnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o iz-
vršbi in zavarovanju – ZIZ, postavlja začasni zastopnik 
odvetnik Ignac Horvat iz Murske Sobote, ki bo dolžnika 
v tem postopku zastopal vse do takrat, dokler dolžnik ne 
nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 13. 9. 2017

I 530/2016 Os-3444/17

Okrajno sodišče v Murski Soboti je po okrajni sodni-
ci Dragici Kolenc, v izvršilni zadevi upnika Javni jamstve-

ni, preživninski in invalidski sklad Republike Slovenije, 
Dunajska cesta 21, Ljubljana, zoper dolžnika Štefana 
Mertik, Columbusgasse 98/2, Wien, Avstrija, zaradi iz-
terjave 2.963,10 EUR s pp, dne 13. septembra 2017 
sklenilo:

Dolžniku Štefanu Mertik, Columbusgasse 98/2, 
Wien, Avstrija, se v predmetni izvršilni zadevi na podla-
gi 5. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o prav-
dnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o iz-
vršbi in zavarovanju – ZIZ, postavlja začasni zastopnik 
odvetnik Ignac Horvat iz Murske Sobote, ki bo dolžnika 
v tem postopku zastopal vse do takrat, dokler dolžnik ne 
nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 13. 9. 2017

II N 70/2017 Os-1700/18

Okrajno sodišče v Novi Gorici je po Okrajni sodnici 
Urški Jazbar v nepravdni zadevi predlagatelja Stano-
vanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, Poljanska 
cesta 31, Ljubljana, ki ga zastopa Odv. pisarna Bojan 
Župevec iz Ljubljane, zoper nasprotnega udeleženca: 
1. neznani nasledniki družbe Restavracija s prenočišči 
Soča Kanal, brez naslova, 2. Plastik SI, proizvodnja 
plastičnih izdelkov d.o.o., Kolodvorska 9, Kanal in 3. Ob-
čina Kanal, Trg svobode 23, Kanal, zaradi vzpostavitve 
etažne lastnine na podlagi določil ZVEtL sklenilo:

Na podlagi prvega odstavka 6. člena Zakona 
o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in 
o ugotavljanju pripadajočega zemljišča (ZVEtL-1) se 
prvemu nasprotnemu udeležencu neznanim nasledni-
kom družbe Restavracija s prenočišči Soča Kanal, brez 
naslova, postavi skrbnik za posebni primer Gregor Mi-
helj, odvetnik iz Odvetniške družbe Mihelj, Barbič in 
partnerji, o.p., d.o.o. iz Nove Gorice. Skrbnik bo zasto-
pal prvega nasprotnega udeleženca v nepravdni zadevi 
opr. št. II N 70/2017, vse dokler pravni nasledniki ne 
prevzamejo postopka.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 26. 2. 2018

I 91/2017 Os-1377/18

Okrajno sodišče v Ormožu je po okrajni sodnici 
svétnici Dragi Bočko Žižek, v izvršilni zadevi upnika Jav-
ni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad 
Republike Slovenije, Dunajska cesta 21, Ljubljana, proti 
dolžniku Ivanu Potočnik, Koroška cesta 19, Kranj, za-
radi izterjave 3.366,18 EUR s pp, 19. decembra 2017 
sklenilo:

Za začasnega zastopnika dolžnika se postavi od-
vetnik Jaka Šarabon, Glavni trg 20, Kranj.

Začasni zastopnik ima v postopku, za katerega 
je postavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega za-
stopnika, ima pa jih od dneva postavitve in vse do takrat, 
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne 
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ormožu
dne 19. 12. 2017

P 16/2018 Os-1720/18

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s sklepom, 
P 16/2018 z dne 15. 3. 2018, toženi stranki Nicholasu 
Konečniku, katerega prebivališče ni znano, postavilo 
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začasnega zastopnika, odvetnika Tomaža Rotovnika, 
Koroška cesta 47, Dravograd.

Začasni zastopnik je bil postavljen na podlagi četrte 
točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem 
postopku.

Začasni zastopnik bo toženo stranko zastopal v po-
stopku vse do takrat, dokler stranka ali njen pooblašče-
nec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil 
skrbnika.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 15. 3. 2018

Oklici dedičem in neznanim upnikom

D 176/1966 Os-1374/18

Na Okrajnem sodišču v Brežicah je v teku zapu-
ščinski postopek po pokojnem Francu Butari, rojenem 
dne 15. 10. 1893 in umrlem dne 25. 8. 1966, nazadnje 
stanujoč Cerklje ob Krki 15, Cerklje ob Krki.

Ker sodišču niso znani podatki o vseh zakonitih de-
dičih zapustnika oziroma njihovih potomcih, predvsem 
podatki o potomcih zapustnikove hčerke, Marije Bajuk, 
pozivamo vse, ki mislijo, da imajo pravico do dedišči-
ne po zapustniku, da se priglasijo Okrajnemu sodišču 
v Brežicah, v enem letu od objave tega oklica.

Po poteku enoletnega roka bo sodišče nadaljevalo 
zapuščinski postopek na podlagi podatkov, s katerimi 
bo razpolagalo in v skladu z določbami Zakona o de-
dovanju.

Okrajno sodišče v Brežicah
dne 5. 2. 2018

D 292/2016 Os-1666/18

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski po-
stopek po dne 15. 1. 1981 umrlem Štekar Jožefu, roj. 
28. 4. 1896, z zadnjim stalnim prebivališčem na naslovu 
Hum št. 57.

V postopku je sodišče ugotovilo, da zapustnik ni 
imel otrok, umrl pa je poročen s Štekar Veroniko. Zaradi 
gornjega pridejo v poštev za dedovanje po zakonu po-
tomci zapustnikove vdove Štekar Veronike skupno do 
deleža ½ ter Karol Simčič, kot sin zapustnikove pokojne 
sestre Alojzije Simčič, roj. Štekar in pravni nasledniki po 
pokojnih zapustnikovih sestrah Idi Štekar (roj. 14. 10. 
1897), Marie (roj. 25. 3. 1900 in umrli 15. 1. 1947) ter 
Rosalie (roj. 14. 7. 1901 in umrli 31. 3. 1975), skupno 
do deleža 1/2.

Ker sodišče ne razpolaga s podatki o dedičih po 
pokojnih zapustnikovih sestrah Idi Štekar, Marie Štekar 
ter Rosalie Štekar, poziva vse, ki mislijo, da imajo pravi-
co do dedovanja v tem zapuščinskem postopku, da se 
v roku enega leta od te objave, priglasijo tukajšnjemu 
sodišču kot dediči, sicer bo sodišče po preteku eno-
letnega roka, odločalo o zapuščinski zadevi, na podlagi 
podatkov v spisu, s katerimi bo razpolagalo in na podlagi 
Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 15. 2. 2018

D 30/2018 Os-1668/18

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski 
postopek po pok. Valentinčič Evgenu Avguštinu, pok. 

Antona, roj. 26. 8. 1912, neznanega bivališča, ki je bil 
razglašen za mrtvega s sklepom Okrajnega sodišča opr. 
št. IN 8/2017 z dne 26. 10. 2017, kot datum smrti pa se 
šteje 27. 8. 1982.

Zapustnikovi zakoniti dediči sodišču niso znani.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedo-

vanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dedišči-
ne v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo tukaj-
šnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, sicer bo 
sodišče po preteku enoletnega roka odločilo o zapuščini 
na osnovi podatkov, s katerimi bo razpolagalo in v skla-
du z določbami Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 28. 2. 2018

D 159/2016 Os-1375/18

Po pokojnem Darku Mrmolji, rojenem 12. 10. 1956, 
z zadnjim znanim prebivališčem Ulica ob starem zidovju 
10A in umrlim dne 14. 4. 2016, ni dedičev.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapu-
stnikovih obveznostih.

Zapustnikove upnike se poziva, da lahko v šestih 
mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapu-
ščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine 
brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona 
o dedovanju, ki določa, da upnik lahko zahteva, da se 
zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso za-
puščine 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, prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in 
vloži predlog za začetek stečaja zapuščine brez de-
dičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno 
maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti po-
trdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine 
brez dedičev.

V kolikor noben upnik ne bo pravočasno vložil zah-
teve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja za-
puščine, bo zapuščina brez dedičev prešla na Republiko 
Slovenijo, ki ne odgovarja za zapustnikove dolgove.

Okrajno sodišče v Piranu
dne 9. 2. 2018

D 392/2017 Os-1546/18

Pri tukajšnjem sodišču je v teku zapuščinski po-
stopek po leta 1948 umrlem zapustniku Tomažu Topler, 
roj. leta 1868, drž. SFRJ, nazadnje stan. Leše, Prevalje.

Kot zakoniti dediči prvega dednega reda pridejo po 
podatkih zap. pravnuka Zvonka Toplerja in po podatkih 
spisa med drugim v poštev tudi zap. pravnuk Ludvik 
Topler, stan. Javornik, Ravne na Koroškem, zap. prav-
nukinja Darinka Topler, zap. prapravnukinja Lidija Bau-
mgarten, roj. 27. 3. 1977 in zap. prapravnukinja Irena 
Kopmajer, Prevalje, katerih bodisi naslovi bodisi rojstni 
podatki ali oboje sodišču niso znani. Zakonitim dedičem 
zap. pravnuku Ludviku Toplerju, stan. Javornik, Ravne 
na Koroškem, zap. pravnukinji Darinki Topler, zap. pra-
pravnukinji Lidiji Baumgarten, roj. 27. 3. 1977 in zap. 
prapravnukinji Ireni Kopmajer, Prevalje, je bil v tej zapu-
ščinski zadevi s sklepom opr. št. D 392/2017 z dne 23. 2. 
2018 postavljen skrbnik za poseben primer, to je Cen-
ter za socialno delo Ravne na Koroškem, Gozdarska 
pot 17, Ravne na Koroškem. Sodišče pa razpolaga zgolj 
s podatki o zap. pravnuku Zvonku Toplerju, roj. 22. 12. 
1949, stan. Leše 12, Prevalje, in zap. prapravnuku Boja-
nu Kompmajerju, roj. 15. 5. 1963, stan. Herzog-Heinrich 
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Strasse 14/9, AT 9073 Kagenfurt Am Wörthersee, R Av-
strija, medtem ko zap. prapravnukinja Lidija Baumgarten 
na edinem znanem naslovu Hollerburger Strasse 7/a, 
AT 9073 Klagenfurt am Wörthersee, R Avstrija, pošte ne 
dviguje oziroma je na tem naslovu neznana.

Ker bodisi prebivališče bodisi podatki zakonitih de-
dičev zap. pravnuka Ludvika Toplerja, stan. Javornik, 
Ravne na Koroškem, zap. pravnukinje Darinke Topler, 
zap. prapravnukinje Lidije Baumgarten, roj. 27. 3. 1977 
in zap. prapravnukinje Irene Kopmajer, Prevalje, niso 
znani, pa nimajo pooblaščenca, zaradi česar jim je bil 
postavljen skrbnik za poseben primer, jih sodišče vabi, 
da se v enem letu od objave oklica na sodni deski in 
e-oglasni deski naslovnega sodišča, priglasijo sodišču. 
Po poteku navedenega roka bo sodišče opravilo za-
puščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
razpolaga (tretji in četrti odstavek 206. člena Zakona 
o dedovanju).

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 22. 2. 2018

Kolektivni delovni spori

X Pd 1996/2017 Os-1838/18

Predlagatelj: Policijski sindikat Slovenije – PSS, 
Štefanova ulica 2, Ljubljana

Nasprotni udeleženec: Republika Slovenija
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani na podlagi 

51. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih obve-
šča vse zainteresirane, da je uveden kolektivni delovni 
spor med predlagateljem in nasprotnim udeležencem

zaradi neveljavnosti Aneksa št. 3 h Kolektivni po-
godbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov 
in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del 
(Uradni list RS, št. 46/17 z dne 29. 8. 2017) v delu, ki 
se nanaša na delovna mesta iz plačne podskupine C3, 
v drugem in tretjem odstavku 2. člena

ter zaradi nezakonitosti Akta o spremembah in do-
polnitvah akta o notranji organizaciji, sistemizaciji de-
lovnih mest in nazivih v policiji št. 0100-12/2017/5 z dne 
28. 9. 2017 v delu, ki povzema plačno podskupino C3, 
uvrstitev v plačne razrede iz Aneksa št. 3 k omenjeni 
kolektivni pogodbi.

Vse osebe, organi ali organizacije, ki so nosilci pra-
vic in obveznosti v razmerju, o katerem se odloča, imajo 
možnost, da se postopka udeležijo. Svojo udeležbo 
v postopku lahko prijavijo ves čas postopka, na naroku 
ali s pisno vlogo.

Pripravljalni in prvi narok za glavno obravnavo je 
razpisan na dan 23. 5. 2018 ob 11.30, soba št. 1/I. nad., 
Delovno in socialno sodišče, Resljeva 14, Ljubljana.

Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 26. 3. 2018
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Spričevala preklicujejo

Pirc-Spranger Ana, Bernetičeva 6, Koper – Capo-
distria, diplomo, št. 1-172/09, izdano na ime Ana Pirc, 
izdajatelj Univerza na Primorskem, FHŠ, leto izdaje 
2010. gny-339247

Drugo preklicujejo

AUTOSYSTEM IP d.o.o., Delavska cesta 26, Kranj, 
izvod licence, št. GE008245/07525/008, za vozilo Sca-
nia, reg. št. LJ 936 UL. gns-339253

CFLEET d.o.o., Vojkova cesta 51, Ljubljana, na-
lepko za taksi tablo, št. G008991/07830/017, za vozilo 
Dacia logan, reg. št. LJ 17AAF, veljavnost do 22. 8. 
2022. gnr-339254

Delić Darja, Partizanska cesta 19, Moravče, osnov-
no licenco, št. 013834, veljavnost do 22. 6. 2020, izdano 
na Altius Trans d.o.o. gnt-339252

Dolenc Aleksander, Šikole 25b, Pragersko, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500009471001, izdal Cetis 
Celje d.d. gno-339257

Gimnazija Bežigrad, Peričeva ulica 4, 1000 Ljublja-
na, dijaško izkaznico, izdano na ime Kristina Sajovec, 
izdajatelj Gimnazija Bežigrad. Ob-1852/18

INCOM d.o.o., Tovarniška cesta 6 A, Ajdovščina, 
štampiljko pravokotne oblike, z vsebino: krog, rdeče 
barve, številka 15, Incom d.o.o., Tovarniška cesta 6a, 
5270 Ajdovščina. gnc-339244

Preklici

Jurca Janko, Gradišče I/112, Škofljica, izkaznico 
nepremičninskega posrednika, št. 0085, izdajatelj Mi-
nistrstvo za okolje in prostor. gnq-339255

Kerčmar Majda, Platiševa 11, Cerkno, licen-
co nepremičninskega posrednika, št. 0170201679. 
gne-339242

MARKO ŠPEH s.p., Krnica 11, Luče, izvod li-
cence, št. 014695/001, za vozilo Iveco-Magirus, reg. 
št. CEEN740, veljavnost do 13. 4. 2022. gnu-339251

MATEVŽ DOLINAR S.P., Podsmreka 3T, Dobro-
va, izvod licence, št. 012693/001, za vozilo Ieco Daily 
65C 15, reg. št. LJ UR-975, veljavnost do 24. 4. 2018. 
gnv-339250

Mežnar Martin, Verdun 15, Novo mesto, digital-
no tahografsko kartico, št. 1070500008132002, izdal 
Cetis Celje d.d. gnx-339248

Nuhić Elvedin, Stijena b.b., 77224 Cazin, 
certifikat NPK: izvajalec zidanja in ometavanja, 
št. 220/5820.009.3.1., izdajatelj Gospodarska zborni-
ca Slovenije, Center za poslovno usposabljanje, leto 
izdaje 2007. gnz-339246

TIGRAD d.o.o., Tovarniška cesta 36, Logatec, di-
gitalno tahografsko kartico, št. 1070500003872002, iz-
dal Cetis Celje d.d., na ime Ivan Jesenko. gnw-339249

TRANSPORT PODLESNIK, d.o.o., Pe-
snica 20a, Pesnica pri Mariboru, izvod licen-
ce, št. GE007058/05685/025, za tovorno vozilo, 
reg. št. MB KC-216, veljavnost do 11. 12. 2019. 
gnp-339256

Vlašič Milan, Gradišče 21, Vrhnika, digitalno ta-
hografsko kartico, št. 1070500038777000, izdal Cetis 
Celje d.d. gnb-339245
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