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Javni razpisi

Št. 604-3/2018

Ob-2595/18
Sprememba

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, objavlja v okviru
Javnega razpisa za izbor operacije »Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti
v okviru JSKD (JR ESS PDZM 2016–2020)«, ki je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 63/16 z dne 7. 10.
2016, spremembe in novi dodatni prijavni roki za leto
2018.
1. Prijavni roki za oddajo vlog:
a) Subvencije za zaposlitev iz sredstev namenjenih za leto 2018 (točka 22.2. iz zgoraj navedenega
razpisa):
Rok za oddajo vlog je petek, 26. 10. 2018, in sicer:
22 subvencij zaposlitev za vzhodno kohezijsko regijo in
7 subvencij za zaposlitev za zahodno kohezijsko regijo.
2. Spremembe:
Razpisnik spreminja dodatne pogoje iz točke 5.3.
zgoraj navedenega razpisa, navezujoč se na točko
10 »Število možnih vključitev brezposelnih oseb«, in
sicer tako, da se doda nova alineja, ki opredeljuje, da
je možna zaposlitev največ ene brezposelne osebe do
29. leta tudi pri pravnih osebah zasebnega prava, ki
delujejo na področju nevladnega sektorja (civilna druž-

ba) na podlagi zakonov, ki urejajo delovanje društev,
ustanov ali (zasebnih) zavodov in nimajo zaposlene
nobene osebe ter so vpisani pri registrskem organu
najmanj 5 let.
Javni sklad Republike Slovenije
za kulturne dejavnosti
Ob-2618/18
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij
in tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana
objavlja
spremembo javnega razpisa
»Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop
na tujih trgih 2018–2019«
V javnem razpisu »Spodbujanje partnerstev za
učinkovitejši nastop na tujih trgih 2018–2019« (Uradni list RS, št. 14/18 z dne 2. 3. 2018) se prvi in četrti
odstavek šeste točke »Okvirna višina sredstev, ki so
na razpolago«, spremenita tako, da se sedaj glasi prvi
odstavek tako:
»Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je
2.004.997,95 EUR.

KOHEZIJSKA
DELEŽ
2018
2019
SKUPAJ
REGIJA
SREDSTEV
PN3.2.-Razvoj
Vzhodna
160067
53,52 %
399.141,78 673.896,92 1.073.038,70
internacionalizacije-14-20-V-EU
Slovenija
PN3.2.-Razvoj
Zahodna
160069
46,48 %,
333.212,12 598.747,13 931.959,25
internacionalizacije-14-20-Z-EU
Slovenija
SKUPAJ
/
/
100 %
732.353,90 1.272.644,05 2.004.997,95
«.
PP

NAZIV PP

Četrti odstavek pa tako:
»Predvideno koriščenje sredstev po posameznem
letu je:
– leto 2018: 732.353,90 EUR
– leto 2019: 1.272.644,05 EUR «.
Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena.
SPIRIT Slovenija, javna agencija
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Št. 352-0010/2018/60

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Ob-2617/18

Občina Vojnik, Keršova ulica 8, Vojnik, objavlja
podaljšanje roka
za prijavo na javni razpis za dodelitev neprofitnih
stanovanj v najem za leta 2019–2021
Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik je
v Uradnem listu RS, št. 43 z dne 22. 6. 2018 objavila
Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem
za leta 2019–2021.
Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik podaljšuje rok za prijavo na razpis do 30. 8. 2018.
Vloge z dokazilom o plačani upravni taksi v višini
22,60 EUR bo razpisnik sprejemal v tajništvu Občine
Vojnik do 30. 8. 2018, in sicer:
– v ponedeljek od 8. do 11. ure,
– v sredo od 8. do 11. ure in od 12. do 16.30 ter
– v petek od 8. do 11. ure.
Vloge morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko
ali oddati osebno na naslov: Občina Vojnik, Keršova
ulica 8, Vojnik. Šteje se, da je vloga pravočasna, če je
zadnji dan roka za prijavo oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 11. ure osebno oddana v tajništvu
Občine Vojnik.
Ostala določila razpisa ostanejo nespremenjena.
Občina Vojnik
Št. 314-2/2014/8

Ob-2596/18

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na
podlagi:
– Uredbe o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in
ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki
se izvajajo z javnimi razpisi (Uradni list RS, št. 14/17 in
16/18; v nadaljnjem besedilu: Uredba);
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu,
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347
z dne 20. 12. 2013, str. 320), zadnjič spremenjene
z Uredbo (EU) št. 2017/2305 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 12. decembra 2017 o spremembi Uredbe
(EU) št. 1303/2013 glede spremembe virov za ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo in virov za cilj
»naložbe za rast in delovna mesta« ter cilj »evropsko teritorialno sodelovanje« (UL L št. 335 z dne 15. 12. 2017,
str. 1); (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o Evropskem skladu za
pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES)
št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in
(ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 149 z dne 20. 5.
2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo
Komisije (EU) 2017/1787 z dne 12. junija 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta glede razdelitve sredstev v okviru neposrednega upravljanja med cilje celostne pomorske politike
in skupne ribiške politike (UL L št. 256 z dne 4. 10. 2017,
str. 1); (v nadaljnjem besedilu: Uredba 508/2014/EU) ter

– Operativnega programa za izvajanje Evropskega
sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji
za obdobje 2014–2020, ki je bil potrjen z Izvedbenim
sklepom Komisije z dne 22. 7. 2015 o odobritvi »Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za
pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020« za podporo iz Evropskega sklada za
pomorstvo in ribištvo v Sloveniji, št. CCI 2014SI14MFOP001, zadnjič spremenjenega z Izvedbenim sklepom Komisije št. C(2017)16542 z dne 10. oktobra 2017
o spremembi Izvedbenega sklepa C(2015)5168 o odobritvi Operativnega programa za izvajanje Evropskega
sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za
obdobje 2014–2020 za podporo iz Evropskega sklada
za pomorstvo in ribištvo (v nadaljnjem besedilu: OP
ESPR 2014–2020) (v nadaljnjem besedilu: OP ESPR
2014-2020), ki je dostopen na spletni strani Ministrstva
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: MKGP) ter na spletni strani OP ESPR 2014-2020
(www.ribiski-sklad.si), objavlja
drugi javni razpis
za ukrep »Inovacije v akvakulturi«
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je spodbujanje inovacij v akvakulturi.
II. Razpisana sredstva
(1) Sredstva se dodelijo v obliki nepovratnih sredstev.
(2) Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za sofinanciranje operacij v okviru tega javnega razpisa, znaša
400.000,00 eurov, od tega znaša prispevek Evropske
unije (v nadaljnjem besedilu: Unija) 300.000,00 eurov
ter prispevek Republike Slovenije 100.000,00 eurov.
Delež sredstev Unije znaša 75 odstotkov, delež sredstev
Republike Slovenije znaša 25 odstotkov.
(3) Sredstva, ki jih zagotovita Unija in Republika
Slovenija, bremenijo proračunski postavki:
PP 140023 – Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo 14 – 20 – udeležba Unije;
PP 140024 – Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo 14 – 20 – slovenska udeležba.
(4) Stopnja javne podpore je 100 odstotkov skupnih
upravičenih odhodkov za operacijo, od tega 75 odstotkov zagotovi Unija in 25 odstotkov zagotovi Republika
Slovenija.
(5) Najnižji znesek podpore je 20.000 eurov na posamezno vlogo. Najvišji znesek podpore je 100.000 eurov na posamezno vlogo. Upravičenec lahko v celotnem
programskem obdobju 2014–2020 iz tega ukrepa pridobi največ do 100.000 eurov podpore.
(6) Do podpore so upravičene operacije, katerih
vloge so popolne in vsebinsko ustrezne ter ki so v skladu
z določbami od VII. do X. poglavja tega javnega razpisa.
III. Vrsta javnega razpisa: ukrep inovacije v akvakulturi se v skladu s 101. členom Uredbe izvaja z delno
odprtim javnim razpisom.
IV. Začetek vnosa vlog in zaključek javnega razpisa
(1) Javni razpis za ukrep »Inovacije v akvakulturi«
iz OP ESPR 2014-2020 (v nadaljnjem besedilu: javni
razpis) velja od naslednjega dne po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
(2) Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis se začne prvi delovni dan po izteku
enaindvajsetih dni od objave javnega razpisa v Uradnem
listu Republike Slovenije. Javni razpis je odprt do porabe
sredstev oziroma do objave o zaprtju javnega razpisa na
spletnih straneh MKGP.
(3) Vloge se odpirajo vsak prvi delovni torek v mesecu. V odpiranje bodo vključene vse vloge, ki bodo

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
prispele do vključno zadnjega delovnega dne preteklega
meseca.
(4) MKGP na svojih spletnih straneh objavi prijavni
obrazec za izvedbo javnega razpisa, spremembo in zaprtje javnega razpisa.
V. Obdobje upravičenosti stroškov: v skladu
s 107. členom Uredbe so upravičeni stroški operacije
stroški, ki so nastali od izdaje odločbe o odobritvi sredstev do dokončanja operacije oziroma najpozneje v treh
letih po izdaji odločbe o odobritvi sredstev.
VI. Informacije o razpisu: INFO točka: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
(v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), Dunajska 160, 1000
Ljubljana, tel. 01/580-77-92, e-pošta aktrp@gov.si.
VII. Predmet podpore
V skladu s 17. členom Uredbe je predmet podpore
izvajanje raziskovalnih projektov za inovacije v akvakulturi, ki sledijo vsaj enemu od naslednjih ciljev:
1. razvijanje tehničnega, znanstvenega ali organizacijskega znanja v objektih akvakulture, ki zlasti zmanjšuje vpliv na okolje ter zmanjšuje odvisnost od ribje
moke in ribjega olja, spodbuja trajnostno izkoriščanje
virov v akvakulturi, prispeva k dobremu počutju živali ali
olajšuje nove trajnostne načine proizvodnje;
2. razvijanje ali uvajanje novih vrst akvakulture z dobrim tržnim potencialom, novih ali bistveno izboljšanih
proizvodov, novih ali izboljšanih postopkov ter novih
ali izboljšanih sistemov upravljanja in organizacijskih
sistemov ali
3. proučevanje tehnične ali ekonomske izvedljivosti
inovativnih proizvodov ali postopkov.
VIII. Upravičenci
(1) V skladu z 18. členom Uredbe so upravičenci
pravne ali fizične osebe, ki imajo ob oddaji vloge v Republiki Sloveniji registrirano dejavnost gojenja vodnih
organizmov, in ki so:
1. gospodarske družbe,
2. samostojni podjetniki posamezniki.
(2) Upravičenci iz prejšnjega odstavka so lahko le
mikro, mala in srednja podjetja (v nadaljnjem besedilu:
MSP), ki izpolnjujejo merila iz Priloge I Priporočila Komisije št. 361 z dne 6. maja 2003 o opredelitvi definicij
za mikro, mala in srednje velika podjetja (UL L št. 124
z dne 20. 5. 2003, str. 36):
1. mikro podjetje je podjetje z manj kot 10 zaposlenimi in letnim prihodkom, manjšim od dveh milijonov
eurov, ali vrednostjo premoženja, manjšo od dveh milijonov eurov;
2. malo podjetje je podjetje z manj kot 50 zaposlenimi in letnim prihodkom, manjšim od 10 milijonov eurov, ali vrednostjo premoženja, manjšo od 10 milijonov
eurov;
3. srednje podjetje je podjetje z manj kot 250 zaposlenimi in letnim prihodkom, manjšim od 50 milijonov
eurov, ali vrednostjo premoženja, manjšo od 43 milijonov eurov.
IX. Upravičeni stroški
(1) V skladu z 19. členom Uredbe so upravičeni
stroški:
1. stroški raziskovalnih ur, povezanih s potrjenim
raziskovalnim projektom inovacij v akvakulturi. Vrednost
raziskovalne ure ne sme biti večja, kot so zadnji evidentirani letni bruto stroški za zaposlene v Republiki
Sloveniji, deljeno s številom delovnih dni v koledarskem
letu oddaje vloge. Najvišja priznana cena za opravljeno
delovno uro ne sme biti višja kot:
– 30 eurov za vodjo raziskovalnega projekta,
– 20 eurov za raziskovalca,
– 15 eurov za ostale izvajalce.
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2. stroški informiranja in obveščanja javnosti v višini
do pet odstotkov vrednosti operacije.
(2) V skladu s 107. členom Uredbe so upravičeni
stroški samo stroški, ki so nastali od izdaje odločbe
o odobritvi sredstev do dokončanja operacije oziroma
najpozneje tri leta po izdaji odločbe o odobritvi sredstev.
X. Pogoji za pridobitev sredstev
A. Splošni pogoji za odobritev vloge
(1) V skladu s 108. členom Uredbe mora vlagatelj
izpolnjevati naslednje splošne pogoje:
1. operacija je izvedena na območju Republike
Slovenije;
2. za izvedbo operacije so pridobljena vsa predpisana upravna dovoljenja;
3. vlagatelj ne sme biti v postopku prenehanja, prisilne poravnave, stečaja, prepovedi delovanja, sodne
likvidacije ali izbrisa iz registra;
4. vlagatelj ima poravnane vse davčne obveznosti
do države;
5. vlagatelj mora biti ekonomsko in finančno sposoben, kar se preverja z bonitetno oceno;
6. za nakazilo dodeljenih sredstev ima vlagatelj
odprt transakcijski račun v skladu z zakonom, ki ureja
kmetijstvo;
7. vsa dokumentacija in druga dokazila, ki se priložijo vlogi, se glasijo na vlagatelja;
8. vlagatelj se strinja, da se opis operacije ter znesek odobrenih in izplačanih javnih sredstev objavijo na
spletni strani ribiškega sklada v skladu s poglavjem 3.2
priloge V Uredbe 508/2014/EU;
9. če vlagatelj ni lastnik ali solastnik obrata akvakulture, ki bo predmet operacije, ima sklenjeno dolgoročno
pogodbo o najemu, zakupu, služnosti ali stavbni pravici
za obdobje najmanj deset let po dnevu oddaje vloge;
10. vloga in predloženi dokumenti morajo biti v slovenskem jeziku. Za dokumente, ki so predloženi v tujem jeziku, vlagatelj – upravičenec zagotovi slovenski
prevod;
11. v vlogi na javni razpis vlagatelj opredeli časovno dinamiko vlaganja zahtevkov za povračilo sredstev.
(2) Za izvajanje ukrepov iz tega javnega razpisa vlagatelj glede izpolnjevanja obveznosti iz 3., 4. in
5. točke prejšnjega odstavka predloži izjavo. Vlagatelj
mora predložiti tudi izjavo, ali je MSP podjetje. Vzorci
izjav so sestavni del prijavnega obrazca.
(3) Vlagatelj ne sme umetno ustvarjati pogojev, ki bi
upravičevali pridobitev sredstev. Za umetno ustvarjene
pogoje se sredstva ne odobrijo ali se odvzamejo.
B. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj
(1) V skladu z 20. členom Uredbe mora vlagatelj poleg splošnih pogojev, določenih v prejšnjem podpoglavju, ob oddaji vloge na ta javni razpis izpolnjevati še posebne pogoje. Posebni pogoji za pridobitev podpore so:
1. obrat akvakulture, v katerem se izvaja inovacija,
mora biti vpisan v Centralni register objektov akvakulture
in komercialnih ribnikov (v nadaljnjem besedilu: CRA);
2. obrat akvakulture, v katerem se izvaja inovacija,
ima status odobrenega obrata pri Upravi Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin;
3. iz CRA razvidni podatki o staležu in proizvodnji
akvakulture najmanj od leta 2014 oziroma od začetka
proizvodnje, če se je ta začela po tem letu;
4. vlagatelj je imetnik vodne pravice za obrat akvakulture, kjer se bo izvajala operacija, po predpisih, ki
urejajo vode, razen kadar uporablja vodo iz deževnice;
5. vlagatelj ima pridobljeno pravnomočno uporabno
dovoljenje za obrat akvakulture, kjer se izvaja inovacija;
6. za plavajoče objekte na morju in celinskih vodah
dovoljenje iz prejšnje točke ni potrebno;
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7. vlagatelj predloži poslovni načrt, s katerim izkaže
ekonomsko upravičenost dejavnosti akvakulture, kjer se
inovacija izvaja. Ekonomska upravičenost se preverja
z interno stopnjo donosnosti, ki mora biti pozitivna. Poslovni načrt mora biti izdelan za ekonomsko dobo operacije, ki v nobenem primeru ne sme biti krajša od pet
let po zaključku operacije;
8. obseg dejavnosti akvakulture je vsaj v višini 1,00
ekvivalenta polnega delovnega časa, kar je razvidno iz
poslovnega načrta;
9. če gre za inovacije pri vzreji novih vrst vodnih
organizmov, vlagatelj predloži ustrezno dovoljenje za
njihovo vzrejo;
10. podpisana izjava, s katero vlagatelj izjavi, da ni
storil kaznivega dejanja iz 332., 334. in 344. člena Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno
prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16 in 27/17;
v nadaljnjem besedilu: Kazenski zakonik).
(2) Vlagatelj izvaja operacijo v sodelovanju s partnerjem, s katerim ima sklenjeno notarsko overjeno pogodbo o sodelovanju pri raziskovalnem projektu inovacije. V pogodbi mora biti določena vrednost predvidenih
del ter podrobno opredeljene naloge partnerja in obseg
dela po postavkah v vrednostih in številu ur s časovnico
skladno s projektno nalogo. Partnerji pri operaciji so
lahko le raziskovalne organizacije, ki so vpisane v zbirko
podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti
na področju matematično-naravoslovnih ved, tehničnih
ved ali biotehničnih ved, ki ga vodi Javna agencija za
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ARRS), ter izpolnjujejo pogoje, določene
z zakonom, ki ureja raziskovalno in razvojno dejavnost.
Vodja raziskovalnega projekta je lahko le raziskovalec,
ki je vpisan v evidenco raziskovalcev pri ARRS.
(3) Vlagatelj predloži podroben raziskovalni projekt
za inovacije v akvakulturi, ki vsebuje:
1. naslov raziskovalnega projekta;
2. umestitev raziskovalnega projekta v enega od
ciljev iz VII. poglavja tega javnega razpisa;
3. podrobno opredelitev problema;
4. podrobno obrazložitev namena raziskovalnega
projekta;
5. cilje raziskovalnega projekta;
6. podroben prikaz začetnega stanja in pričakovanih končnih rezultatov glede na merila;
7. podroben prikaz aktivnosti, izvajalcev in predvidenih ur;
8. projektno skupino, ki bo izvedla raziskovalni projekt;
9. vodjo raziskovalnega projekta, ki je za polni delovni čas zaposlen v raziskovalni organizaciji, ki je partner vlagatelja pri izvedbi projekta inovacije in je vpisan
v evidenco raziskovalcev pri ARRS;
10. vodjo aplikativnega raziskovalnega projekta, ki
izpolnjuje pogoje po predpisih, ki urejajo raziskovalno in
razvojno dejavnost v Republiki Sloveniji in
11. javno predstavitev operacije.
XI. Priloge k vlogi na javni razpis
Priloge, ki jih vlagatelj priloži vlogi na javni razpis za
ukrep inovacije v akvakulturi, so naslednje:
1. poslovni načrt;
2. raziskovalni projekt za inovacijo v akvakulturi;
3. podrobno specifikacijo predvidenih del v vrednosti in številu ur s časovnico vlagatelja in pogodbene
raziskovalne organizacije ter morebitnih drugih podizvajalcev;
4. notarsko overjena pogodba o sodelovanju pri
raziskovalnem projektu inovacije z raziskovalno organizacijo;
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5. podpisana izjava, s katero vlagatelj izjavi, da
ni storil kaznivega dejanja zoper okolje, prostor in naravne dobrine iz 332., 334. in 344. člena Kazenskega
zakonika;
6. podpisana izjava, s katero vlagatelj izjavi, da ni
storil goljufije v okviru Evropskega sklada za ribištvo ali
Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo,
7. podpisana izjava, s katero vlagatelj izjavlja:
– da je seznanjen s pogoji in obveznostmi iz javnega razpisa za ukrep »Inovacije v akvakulturi« in
prijavnega obrazca,
– da za iste stroške v vlogi za pridobitev sredstev,
še ni prejel sredstev Unije ali drugih javnih sredstev
Republike Slovenije,
– da ima za izvedbo operacije pridobljena
vsa predpisana upravna dovoljenja,
– da so vsi podatki, ki jih je navedel v vlogi na javni razpis, resnični, točni, popolni ter da za svoje izjave
prevzema vso kazensko in materialno odgovornost,
– da dovoljuje uporabo osebnih podatkov in podatkov, ki štejejo za davčno tajnost, iz uradnih evidenc,
– da dovoljuje za namen postopka za dodelitev
nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa »Inovacije
v akvakulturi« ARSKTRP, da pridobi podatke iz ustreznih evidenc,
– da ima poravnane vse davčne obveznosti do
države,
– da nima neporavnanih nalogov za izterjavo,
– da nepremičnina, na kateri se izvaja operacija,
ni predmet izvršbe,
– da ima dejavnost s področja gojenja vodnih organizmov registrirano na ozemlju Republike Slovenije,
– da ni v postopku prenehanja, prisilne poravnave, stečaja, prepovedi delovanja, sodne likvidacije ali
izbrisa iz sodnega registra,
– da ima odprt transakcijski račun v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo,
– da se strinja, da se opis operacije ter znesek
odobrenih in izplačanih javnih sredstev objavijo na spletni strani ribiškega sklada (http://www.ribiski-sklad.si/)
– da bo vodil ustrezno ločeno računovodstvo ali
ločeno računovodsko kodo v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in pravili skrbnega računovodenja ter zagotavljal evidentiranje poslovnih dogodkov,
vezanih na operacijo, v skladu s predpisanim kontnim
okvirjem,
– da bo dejavnost uporabljal za namen, določen
v vlogi oziroma v poslovnem načrtu;
– da bo izpolnjeval pogoje iz prvega odstavka 113. člena Uredbe še pet let od datuma končnega izplačila,
– da bo hranil vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev, še najmanj pet let od datuma
končnega izplačila,
– do bo omogočil dostop do dokumentacije o operaciji ter preverjanje operacije na kraju samem ARSKTRP, MKGP, revizijskemu organu, izvajalcu vrednotenja, pooblaščenemu s strani MKGP, ter drugim nadzornim organom Unije in Republike Slovenije,
– da bo izpolnjeval pogoje iz prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka 23. člena Uredbe,
– da dovoljuje objavo končnega poročila in rezultatov inovacij na spletni strani ribiškega sklada,
– da bo obveznost obveščanja javnosti izpolnjeval
pet let od datuma končnega izplačila v skladu z navodili
za informiranje in obveščanje javnosti o operacijah, ki
prejemajo podporo iz OP ESPR 2014-2020, objavljenimi na spletni strani ribiškega sklada.
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XII. Merila za izbor operacij
I. NAZIV UKREPA

Inovacije (47. člen Uredbe 508/2014/EU)
II. MERILA ZA IZBOR OPERACIJ
Merilo

Število točk

1. Tehnološki vidik
Inovacije, ki vplivajo na manjšo porabo vode
zmanjšana poraba vode za več kot 40 %
zmanjšana poraba vode od 20 % do vključno 40 %
zmanjšana poraba vode do vključno 20 %

10
5
3

nad 20 %
od 10 % do vključno 20 %
od vključno 5 % do vključno 10 %

10
5
3

celoten ciklus vzreje
začetni cikel od vzreje do mladice
zaključni cikel vzreje od mladice

10
5
3

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

10
5
3

Inovacije za večji prirast vodnih organizmov

Vzreja novih vrst z dobrimi tržnimi možnostmi

Inovacije, ki zmanjšujejo uporabo ribje moke
v prehrani vodnih organizmov

2. Okoljski vidik
Inovacije za zmanjševanje vpliva odpadnih voda
vsebina dušika v odpadni vodi se zmanjša za 50 % 10
vsebina dušika v odpadni vodi se zmanjša od 25 % 5
do vključno 50 %
vsebina dušika v odpadni vodi se zmanjša od
3
vključno 25 %
Inovacije za boljšo izrabo energije in
samooskrbo objekta akvakulture z obnovljivimi
viri
nad 50 %
od 25 % do vključno 50 %
do vključno 25 %

10
5
3

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

10
5
3

da
ne

10
0
80

3. Ekonomski vidik
Inovacije za izboljšanje sistema upravljanja
in trženja – povečanje prihodka podjetja
akvakulture

4. Operacija ima jadransko-jonsko značko

NAJVIŠJE ŠTEVILO TOČK:

Financirale se bodo operacije, ki bodo izpolnjevale razpisne pogoje in ki bodo na podlagi ocene presegle minimalni
prag 20 točk, in sicer glede na doseženo število točk do porabe sredstev, razpisanih na podlagi ukrepa inovacije
v akvakulturi.

XIII. Vlaganje vlog
V skladu s 102. členom Uredbe:
1. vlogo sestavlja prijavni obrazec s prilogami;
2. vlagatelj se pred elektronsko vložitvijo vloge iz
prejšnje točke prijavi pri ARSKTRP;
3. za elektronsko izpolnjevanje vloge iz prejšnjega
odstavka ARSKTRP vzpostavi spletno vstopno mesto

na naslovu: http://e-kmetija.gov.si, prek katerega se vlagatelj za elektronsko vložitev vloge s kvalificiranim digitalnim potrdilom prijavi v informacijski sistem ARSKTRP.
Vlagatelj izvede elektronski vnos in vloži prijavni obrazec
v informacijski sistem ARSKTRP;
4. prijavni obrazec, ki je izpolnjen in oddan v elektronski sistem, se ne šteje za vlogo na javni razpis. Za
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vlogo na javni razpis se šteje natisnjena vloga z izpisom identifikacijske kode skupaj z vsemi sestavnimi deli
vloge na javni razpis, ki jih določa javni razpis, prijavni
obrazec in razpisna dokumentacija;
5. vlagatelj pošlje vlogo priporočeno na naslov Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija
Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, Ljubljana, ali jo vloži osebno
v vložišču ARSKTRP v času uradnih ur v roku, ki je
določen v tem javnem razpisu;
6. na ovojnici vloge na javni razpis morajo biti razvidni datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge na javni
razpis, ki ju označi izvajalec poštnih storitev oziroma vložišče ARSKTRP, ter naslov in oznaka javnega razpisa,
na katerega se prijavlja;
7. podrobnejša navodila o izpolnjevanju vloge v elektronskem sistemu pripravi ARSKTRP ter se objavijo na
spletni strani MKGP in ARSKTRP;
8. ne glede na 2., 3. in 4. točko tega poglavja se
zahtevki za povračilo vlagajo pisno na naslov Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija
Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, Ljubljana, ali se vložijo osebno
v vložišču ARSKTRP v času uradnih ur v roku, ki je določen v javnem razpisu;
9. vloga za dodelitev sredstev mora biti izdelana
in predložena v skladu z zahtevami tega javnega razpisa in prijavnega obrazca za ta ukrep. Vlogi morajo biti
priložene vse zahtevane priloge in dokazila.
XIV. Nedopustnost vlog za operacije
V skladu s 103. členom Uredbe:
1. vloge za operacije za ukrep na tem javnem razpisu so nedopustne, če jih vloži vlagatelj, za katerega je
pristojno sodišče s pravnomočno sodbo ugotovilo, da je
storil kaznivo dejanje zoper okolje, prostor in naravne
dobrine iz 332., 334. in 344. člena Kazenskega zakonika. Vlagatelj priloži izjavo, da ni storil teh kaznivih dejanj;
2. če je bilo dejanje iz prejšnje točke storjeno iz
hude malomarnosti, je vloga nedopustna za obdobje
12 mesecev, če je bilo dejanje storjeno naklepno pa za
obdobje 24 mesecev od datuma pravnomočne sodbe
pristojnega sodišča, v kateri je bilo ugotovljeno, da je
bilo storjeno eno ali več kaznivih dejanj iz prejšnje točke;
3. obdobje nedopustnosti iz prejšnje točke se
podaljša za šest mesecev, če se je pristojno sodišče
v pravnomočni sodbi iz 1. točke tega poglavja sklicevalo
na obstoj oteževalnih okoliščin oziroma ugotovilo, da je
dejanje, ki ga je storil vlagatelj, trajalo več kot eno leto;
4. v primeru 12 mesečne nedopustnosti vloge iz
2. točke tega poglavja, se ta lahko skrajša za šest mesecev, če se je pristojno sodišče s pravnomočno sodbo
iz prve točke tega poglavja izrecno sklicevalo na olajševalne okoliščine;
5. za namene izračuna obdobja nedopustnosti se
upoštevajo le pravnomočne sodbe pristojnega sodišča
iz 1. točke tega poglavja, ki se nanašajo na kazniva dejanja, storjena od 1. januarja 2013.
XV. Obravnava in izbor vlog
(1) V skladu s prvim odstavkom 104. člena Uredbe
prispele vloge obravnava ARSKTRP. Odpiranje vlog ni
javno. ARSKTRP odpira in obravnava vloge ter zahteva
odpravo njihovih pomanjkljivosti v obdobjih, določenih
v tem javnem razpisu. Vloge se odobravajo in sredstva
se dodeljujejo do porabe sredstev, razpisanih s tem
javnim razpisom. Obravnava vloge začne s preveritvijo njene popolnosti v skladu z določbami tretjega odstavka 125. člena Uredbe 1303/2013/EU in določbami
tega javnega razpisa.
(2) V skladu z drugim odstavkom 104. člena Uredbe v primeru, če je vloga nepopolna ali nerazumljiva,
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ARSKTRP vlagatelja pozove k njeni dopolnitvi. Po prejemu dopolnitve se vloga na javni razpis znova pregleda.
(3) V skladu s tretjim odstavkom 104. člena Uredbe
se vlagatelja popolne vloge, ki je vsebinsko nerazumljiva, pozove, da jo pojasni. Vlagatelj opravi pojasnitev na
način, določen v zahtevi za pojasnitev. Po prejemu pojasnitve se vloga na javni razpis znova pregleda.
(4) V skladu s četrtim odstavkom 104. člena Uredbe
se vloga na javni razpis, ki je popolna, oceni na podlagi meril, določenih v tem javnem razpisu. Sredstva se
odobrijo vlogam, prispelim na javni razpis, ki izpolnjujejo pogoje za dodelitev sredstev in presegajo vstopno
mejo točk. Med vlogami, ki presežejo vstopni prag, se
izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk, do porabe
sredstev za posamezni javni razpis. Vloge, ki ne dosegajo minimalne vstopne meje ali ne izpolnjujejo pogojev,
se zavrnejo.
(5) V skladu s petim odstavkom 104. člena Uredbe
se v primeru, če dve ali več popolnih vlog izpolnjuje vse
pogoje, določene v javnem razpisu, in dosega enako
število točk ter ima na ovojnici enak datum in čas oddaje, sredstev pa ni dovolj za odobritev obeh oziroma
vseh vlog, izvede žreb. Pri žrebu so lahko navzoči tudi
vlagatelji. O dnevu žreba se vlagatelje pisno obvesti.
Tričlansko komisijo, ki nadzira žrebanje, in osebo, ki ga
vodi, imenuje predstojnik ARSKTRP med javnimi uslužbenci, zaposlenimi na ARSKTRP.
(6) V skladu s šestim odstavkom 104. člena Uredbe
se opravi žrebanje v uradnih prostorih ARSKTRP. Evidenčne številke vlog se izpišejo na prepognjene listke,
ki se z žigom ARSKTRP overijo v navzočnosti komisije,
ki nadzira žrebanje. Listki z evidenčnimi številkami vlog
se v navzočnosti komisije zaprejo v škatlo, ki se takoj
zapečati. Škatla se odpre v navzočnosti prisotnih vlagateljev in komisije. Oseba, ki vodi žrebanje, vleče listke iz
škatle in javno pove evidenčno številko izžrebane vloge
ter izžrebani listek takoj odda komisiji.
(7) V skladu s sedmim odstavkom 104. člena Uredbe se o žrebanju sestavi zapisnik. Podpišejo ga člani
komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je vodila žrebanje, in vlagatelji, če so navzoči.
(8) V skladu z osmim odstavkom 104. člena Uredbe se vloga na javni razpis, ki je popolna, vsebinsko
ustrezna in izpolnjuje vstopne pogoje iz javnega razpisa,
vendar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za dodelitev
sredstev v celoti, zavrne.
(9) V skladu z devetim odstavkom 104. člena Uredbe se sredstva upravičencu odobrijo z odločbo o odobritvi sredstev, ki jo izda ARSKTRP. Odločbo izda predstojnik ARSKTRP.
XVI. Vlaganje zahtevkov za povračilo sredstev in
obveznosti upravičenca med izvajanjem operacije
V skladu s 110. členom Uredbe:
1. sredstva se izplačajo na podlagi zahtevka upravičenca za povračilo. Zahtevek se vloži v skladu z roki,
določenimi v odločbi o pravici do sredstev;
2. zahtevek za povračilo sredstev vloži upravičenec
v skladu s XIII. in XVII. poglavjem tega javnega razpisa
in ga pošlje ARSKTRP;
3. dokazila, ki dokazujejo upravičenost za povračilo
sredstev se morajo glasiti na upravičenca;
4. pri vložitvi zadnjega zahtevka za povračilo sredstev
mora biti operacija pred vložitvijo zahtevka zaključena;
5. upravičenec zahtevku za povračilo sredstev priloži:
– končno oziroma vmesna poročila s slikovnim materialom in rezultati inovacije,
– celotno specifikacijo opravljenih del in ur in vrednosti po posameznih osebah, vključenih v projekt (časovnica), za upravičenca in raziskovalno organizacijo,
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– račun raziskovalne organizacije, s katero je imel
sklenjeno pogodbo in potrdilo o plačilu računa,
– dokazilo o izvedbi javne predstavitve operacije,
– pri končnem zahtevku izjavo o vključitvi inovacije
v proizvodni proces oziroma podrobno utemeljitev zakaj
se inovacija ni vključila v proizvodnji proces;
6. upravičenec vodi ustrezno ločeno računovodstvo
ali ločeno računovodsko kodo v skladu s slovenskimi
računovodskimi standardi in pravili skrbnega računovodenja ter zagotavlja evidentiranje poslovnih dogodkov,
vezanih na operacijo, v skladu s predpisanim kontnim
okvirjem;
7. upravičenec vsako finančno, vsebinsko in časovno spremembo operacije utemelji in obrazloži ter pridobi
zanjo soglasje ARSKTRP;
8. na podlagi vloženega popolnega zahtevka za
povračilo sredstev in po opravljenem preverjanju iz
112. člena Uredbe se sredstva izplačajo na transakcijski račun upravičenca. Zahtevek, ki izpolnjuje pogoje
iz tega javnega razpisa in odločbe o odobritvi sredstev,
ARSKTRP odobri in izplača sredstva v skladu s petim
odstavkom 112. člena Uredbe na transakcijski račun
upravičenca, ki ga ta sporoči prek spletnega vstopnega mesta na naslovu: http://e-kmetija.gov.si. Nakazilo
na transakcijski račun upravičenca pomeni, da je bilo
zahtevku za povračilo v celoti ugodeno. Če zahtevku ni v celoti ugodeno, ARSKTRP o zahtevku odloči
z odločbo;
9. v skladu s šestim odstavkom 112. člena Uredbe
ARSKTRP zahtevek, ki je v nasprotju z zahtevami iz
tega javnega razpisa ali odločbe o odobritvi sredstev,
z odločbo zavrne;
10. če ARSKTRP v skladu s sedmim odstavkom
112. člena Uredbe pri upravnem preverjanju vlog ali preverjanju na kraju samem ugotovi nepravilnosti, sredstev
ne izplača ali jih izplača delno. Če so bila sredstva že
izplačana upravičencu, ARSKTRP sproži postopek za
izterjavo zneskov dodeljene podpore;
11. upravičenec v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 763/2014 z dne 11. julija 2014 o določitvi
pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega
parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo
in ribištvo glede tehničnih značilnosti ukrepov informiranja in obveščanja ter navodil za oblikovanje simbola
Unije (UL L št. 209 z dne 16. 7. 2014, str. 1) ter navodili
za informiranje in obveščanje javnosti o operacijah, ki
prejemajo podporo iz OP ESPR 2014-2020, objavljenimi
na spletni strani ribiškega sklada, izpolni zahteve glede
označevanja operacij.
XVII. Časovna dinamika vlaganja zahtevkov za povračilo sredstev
(1) V skladu s prvim odstavkom 111. člena Uredbe upravičenec vlaga zahtevke za povračilo sredstev
v skladu s časovno dinamiko, določeno v odločbi o pravici do sredstev. Zahtevek za povračilo sredstev se
vloži najpozneje na datum, določen v odločbi o pravici
do sredstev.
(2) V skladu z drugim odstavkom 111. člena Uredbe
se upravičencu sredstva izplačajo na podlagi odobrenega zahtevka za povračilo sredstev v skladu s XVI.
poglavjem tega javnega razpisa. Upravičenec lahko na
posamezno vlogo za stroške operacije za ukrep inovacije v akvakulturi vloži štiri zahtevke.
(3) V skladu s tretjim odstavkom 111. člena Uredbe
lahko ARSKTRP, če upravičenec vloži obrazložen zahtevek za spremembo obveznosti v skladu z zakonom,
ki ureja kmetijstvo, podaljša rok za vložitev zahtevka za
največ 12 mesecev, vendar ne več kot do datuma zaključka operacije, ki je določen v javnem razpisu.
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XVIII. Obveznosti upravičenca med izvajanjem operacije in od datuma končnega izplačila upravičencu
(1) V skladu s 113. členom Uredbe so obveznosti
upravičenca od datuma končnega izplačila:
1. podprta dejavnost akvakulture, ki je bila predmet
operacije iz tega javnega razpisa, se mora uporabljati
v skladu s predmetom podpore tega javnega razpisa, za
katerega so bila dodeljena sredstva, še najmanj naslednjih pet let od datuma končnega izplačila;
2. za dejavnost akvakulture, katerih predmet
so povračila sredstev iz tega javnega razpisa, mora
upravičenec izpolnjevati pogoje iz 71. člena Uredbe
1303/2013/EU še pet let od datuma končnega izplačila
upravičencu, in sicer:
– ne sme prenehati ali premestiti proizvodne dejavnosti iz programskega območja,
– ne sme spremeniti lastništva postavke infrastrukture, ki daje podjetju ali javnemu organu neupravičeno prednost ali
– ne sme bistveno spremeniti značaja, ciljev ali
pogojev izvajanja, zaradi česar bi se razvrednotili njeni
prvotni cilji.
3. upravičenec mora vso dokumentacijo, ki je bila
podlaga za pridobitev sredstev po tem javnem razpisu,
hraniti še najmanj pet let od datuma končnega izplačila.
Dokumenti se hranijo kot izvirniki, kopije izvirnikov ali na
splošno sprejetih nosilcih podatkov, vključno z elektronskimi različicami izvirnih dokumentov ali dokumentov,
ki so le v elektronski obliki v skladu s tretjim odstavkom
140. člena Uredbe 1303/2013/EU;
4. kadar so dokumenti samo v elektronski obliki,
morajo računalniški sistemi, ki se uporabljajo, izpolnjevati sprejete varnostne standarde, ki zagotavljajo, da
shranjeni dokumenti izpolnjujejo nacionalne zakonske
zahteve in da se je nanje možno sklicevati pri reviziji v skladu s šestim odstavkom 140. člena Uredbe
1303/2013/EU;
5. upravičenec mora omogočiti dostop do dokumentacije o operaciji ter preverjanje operacije na kraju
samem ARSKTRP, MKGP, revizijskemu organu, izvajalcu vrednotenja, pooblaščenemu s strani MKGP, ter drugim nadzornim organom Unije in Republike Slovenije;
6. operacija mora biti označena v skladu z navodili
organa upravljanja za obveščanje javnosti in označevanja operacij v okviru OP ESPR 2014-2020, objavljenimi
na spletnih strani ribiškega sklada;
7. upravičenec mora obveznost obveščanja javnosti izpolnjevati pet let od datuma končnega izplačila
upravičencu v skladu z navodili za informiranje in obveščanje javnosti o operacijah, ki prejemajo podporo
iz OP ESPR 2014-2020, objavljenimi na spletni strani
ribiškega sklada.
(2) V skladu s prvim odstavkom 23. člena Uredbe
v času in še pet let po zadnjem izplačilu sredstev upravičenec ne sme biti pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje iz 332., 334. in 344. člena Kazenskega zakonika.
(3) V skladu z drugim odstavkom 23. člena Uredbe
mora upravičenec po zadnjem izplačilu sredstev, najpozneje v tretjem koledarskem letu po datumu zadnjega
izplačila sredstev, izpolniti vsaj 80 odstotkov vrednosti
kazalnika rezultata, načrtovanega v poslovnem načrtu.
Kazalniki rezultata so:
– sprememba obsega proizvodnje akvakulture v tonah,
– sprememba vrednosti proizvodnje akvakulture
v tisočih eurih in
– sprememba čistega dobička v tisočih eurih.
(4) V skladu s tretjim odstavkom 23. člena Uredbe
mora upravičenec o izpolnjenih obveznostih iz prejšnje-
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ga odstavka poročati ARSKTRP za naslednja tri koledarska leta po zadnjem izplačilu sredstev. Poročilo iz
XX. poglavja tega javnega razpisa pošlje do 31. marca
tekočega koledarskega leta za preteklo koledarsko leto,
in sicer se prvič poroča 31. marca drugega koledarskega leta za prvo koledarsko leto na obrazcu, objavljenem
na spletni strani ARSKTRP.
(5) V skladu s četrtim odstavkom 23. člena Uredbe
mora upravičenec voditi ločeno knjigovodstvo ali ločeno
računovodsko kodo v skladu s 5. točko XVI. poglavja
tega javnega razpisa od začetka izvajanja operacije
in še pet koledarskih let od datuma zadnjega izplačila
sredstev ter knjigovodske podatke do 31. marca vsako
leto poslati ARSKTRP.
XIX. Neizpolnitev ali kršitev obveznosti in sankcije
za kršitve
(1) V skladu s prvim odstavkom 116. člena Uredbe ARSKTRP pri namerni vložitvi napačne vloge ali
zahtevka za povračilo, namerni nepravilnosti v skladu
s predpisi Unije in kadar upravičenec sredstva uporablja
v nasprotju z namenom, za katerega so mu bila dodeljena, ali je sredstva pridobil nezakonito, na podlagi lažnih
podatkov ali lažnih izjav, zahteva vračilo dodeljenih sredstev v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.
(2) V skladu z drugim odstavkom 116. člena Uredbe se vlogo zavrne, če MKGP ali ARSKTRP na podlagi
uradnih dokumentov, evidenc inšpekcijskih zapisnikov,
evidenc Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
ali Finančne uprave Republike Slovenije ugotovita nepravilnosti, navedene v vlogi oziroma neizpolnjevanje
pogojev, določenih s tem javnim razpisom.
(3) V skladu s tretjim odstavkom 116. člena Uredbe
upravičenec ni upravičen do sredstev, določenih v odločbi, če zamudi rok za vložitev zahtevka za povračilo
sredstev, ki je določen v odločbi o pravici do sredstev,
ravno tako se izključi iz zadevnega ukrepa za koledarsko leto neizpolnitve obveznosti in v naslednjem koledarskem letu.
(4) V skladu s četrtim odstavkom 116. člena Uredbe mora upravičenec v proračun Republike Slovenije
vrniti vsa izplačana sredstva, če ne uporablja operacije
v skladu s 1. točko prvega odstavka prejšnjega poglavja tega javnega razpisa še najmanj pet let od datuma
končnega izplačila.
(5) V skladu s petim odstavkom 116. člena Uredbe
mora upravičenec v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva, če v petih letih od datuma
končnega izplačila ne upošteva določb 2. točke prvega odstavka prejšnjega poglavja tega javnega razpisa.
Upravičenec se izključi iz prejemanja podpore v okviru
istega ukrepa v koledarskem letu ugotovitve kršitve in
naslednjem koledarskem letu.
(6) V skladu s šestim odstavkom 116. člena Uredbe in v skladu s tretjim odstavkom 71. člena Uredbe
1303/2013/EU se prejšnji odstavek ne uporablja, če
proizvodna dejavnost preneha zaradi stečaja, ki ni posledica goljufij.
(7) V skladu s sedmim odstavkom 116. člena Uredbe se upravičencu, ki ne vodi knjigovodstva in ne poroča
o izpolnjenih obveznostih za operacije iz tega javnega
razpisa, določijo sankcije, in sicer:
1. po prvi ugotovljeni kršitvi upravičenec prejme
opozorilo;
2. po drugi ugotovljeni kršitvi mora vrniti celotno
višino izplačanih sredstev.
(8) V skladu z osmim odstavkom 116. člena Uredbe
mora upravičenec, ki ne hrani dokumentacije v skladu
s 3. in 4. točko prvega odstavka prejšnjega poglavja
tega javnega razpisa, v proračun Republike Slovenije
vrniti izplačana sredstva, in sicer v naslednjih deležih:
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1. po prvi ugotovljeni kršitvi mora vrniti deset odstotkov izplačanih sredstev;
2. po drugi ugotovljeni kršitvi mora vrniti 20 odstotkov izplačanih sredstev;
3. po tretji ugotovljeni kršitvi mora vrniti razliko med
vrnjenimi sredstvi in skupno višino izplačanih sredstev.
(9) V skladu z devetim odstavkom 116. člena Uredbe mora upravičenec, ki iz neutemeljenega razloga ne
omogoči preverjanj na kraju samem oziroma dostopa do
dokumentacije o operaciji iz 5. točke prvega odstavka
prejšnjega poglavja tega javnega razpisa, v proračun
Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva.
(10) V skladu z desetim odstavkom 116. člena
Uredbe upravičenec, ki ne označi operacije ali označenosti ne zagotavlja v času trajanja obveznosti označevanja v skladu s 7. točko prvega odstavka prejšnjega
poglavja tega javnega razpisa:
1. po prvi ugotovljeni kršitvi prejme opozorilo,
2. po drugi in vsaki nadaljnji ugotovljeni kršitvi v proračun Republike Slovenije vrne po deset odstotkov skupnih izplačanih sredstev.
(11) V skladu s prvim odstavkom 24. člena Uredbe
mora upravičenec, ki krši obveznosti iz drugega odstavka prejšnjega poglavja tega javnega razpisa, v proračun
Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva.
(12) V skladu z drugim odstavkom 24. člena Uredbe mora upravičenec, ki v predpisanem roku ne izpolni
obveznosti iz tretjega odstavka prejšnjega poglavja tega
javnega razpisa, v proračun Republike Slovenije vrniti
izplačana sredstva, in sicer:
1. 20 odstotkov vseh izplačanih sredstev, če izpolni
do 60 odstotkov vrednosti vsakega posameznega kazalnika rezultata, načrtovanega v poslovnem načrtu;
2. 50 odstotkov vseh izplačanih sredstev, če izpolni
do 50 odstotkov vrednosti vsakega posameznega kazalnika rezultata, načrtovanega v poslovnem načrtu,
3. vsa izplačana sredstva, če izpolni do 40 odstotkov vrednosti vsakega posameznega kazalnika rezultata, načrtovanega v poslovnem načrtu.
XX. Poročilo o uresničevanju obveznosti
(1) V skladu s 114. členom Uredbe se poročilo
o uresničevanju obveznosti predloži, kot to določa četrti
odstavek XVIII. poglavja tega javnega razpisa. Poročilo
vloži upravičenec na ARSKTRP.
(2) Podrobnejša navodila glede poročanja o izpolnjenih obveznostih se objavijo na spletni strani ribiškega
sklada (http://www.ribiski-sklad.si/) in ARSKTRP.
XXI. Izvedba preverjanj izpolnjevanja obveznosti ter
sistem kršitev in sankcij
(1) V skladu s prvim odstavkom 115. člena Uredbe
je za preverjanje izpolnjevanja vseh obveznosti upravičenca, določenih v tem javnem razpisu, odgovorna
ARSKTRP.
(2) V skladu z drugim odstavkom 115. člena Uredbe preverjanje podatkov o uresničevanju obveznosti za
vse operacije tega javnega razpisa izvaja ARSKTRP. Ob
tem ARSKTRP preveri še izpolnjevanje obveznosti iz
drugega odstavka XVIII. poglavja tega javnega razpisa.
(3) V skladu s tretjim odstavkom 115. člena Uredbe
MKGP kot organ upravljanja preverja pravilnost izvajanja ukrepov iz tega javnega razpisa.
(4) V skladu s četrtim odstavkom 115. člena Uredbe se neizpolnitev ali kršitev obveznosti iz tega javnega
razpisa sankcionira v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, in določbami Uredbe ter tega javnega razpisa.
(5) V skladu s petim odstavkom 115. člena Uredbe za kršitve obveznosti, ki zahtevajo vračilo sredstev,
ARSKTRP upravičencu izda odločbo v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.
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(6) V skladu s šestim odstavkom 115. člena Uredbe
lahko upravičenec, v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, po izdaji odločbe o pravici do sredstev in pred potekom roka za izpolnitev obveznosti, določenega v tem
javnem razpisu in v odločbi o pravici do sredstev, pri
ARSKTRP vloži obrazložen zahtevek za spremembo
obveznosti, določenih v odločbi o pravici do sredstev.
(7) V skladu s sedmim odstavkom 115. člena Uredbe v primeru, če ARSKTRP ugotovi, da so tudi s spremembo obveznosti izpolnjene vse obveznosti, določene
v tem javnem razpisu, ter je dosežen namen, za katerega je bila upravičencu dodeljena pravica do sredstev,
zahtevku za spremembo ugodi.
XXII. Višja sila in izjemne okoliščine
(1) V skladu s 117. členom Uredbe se za doseganje
vrednosti kazalnikov za ukrep iz tega javnega razpisa
priznavajo primeri višje sile in izjemnih okoliščin.
(2) O višji sili ali izjemnih okoliščinah mora upravičenec ali njegova pooblaščena oseba ARSKTRP pisno
obvestiti in predložiti ustrezna dokazila v 15 delovnih
dneh od dneva, ko je upravičenec oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna storiti.
(3) O višji sili ali izjemnih okoliščinah odloči ARSKTRP ter na podlagi prejetih dokazil izda odločbo.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Št. 3421-9/2014/10

Ob-2597/18

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na
podlagi:
– Uredbe o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in
ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki
se izvajajo z javnimi razpisi (Uradni list RS, št. 14/17 in
16/18; v nadaljnjem besedilu: Uredba);
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu,
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347
z dne 20. 12. 2013, str. 320), zadnjič spremenjene
z Uredbo (EU) št. 2017/2305 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 12. decembra 2017 o spremembi Uredbe
(EU) št. 1303/2013 glede spremembe virov za ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo in virov za cilj
»naložbe za rast in delovna mesta« ter cilj »evropsko teritorialno sodelovanje« (UL L št. 335 z dne 15. 12. 2017,
str. 1); (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o Evropskem skladu za
pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES)
št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in
(ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 149 z dne 20. 5.
2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo
Komisije (EU) 2017/1787 z dne 12. junija 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta glede razdelitve sredstev v okviru neposrednega upravljanja med cilje celostne pomorske politike
in skupne ribiške politike (UL L št. 256 z dne 4. 10. 2017,
str. 1); (v nadaljnjem besedilu: Uredba 508/2014/EU) ter
– Operativnega programa za izvajanje Evropskega
sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji
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za obdobje 2014–2020, ki je bil potrjen z Izvedbenim
sklepom Komisije z dne 22. 7. 2015 o odobritvi »Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za
pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020« za podporo iz Evropskega sklada za
pomorstvo in ribištvo v Sloveniji, št. CCI 2014SI14MFOP001, zadnjič spremenjenega z Izvedbenim sklepom Komisije št. C(2017)16542 z dne 10. oktobra 2017
o spremembi Izvedbenega sklepa C(2015)5168 o odobritvi Operativnega programa za izvajanje Evropskega
sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za
obdobje 2014–2020 za podporo iz Evropskega sklada
za pomorstvo in ribištvo (v nadaljnjem besedilu: OP
ESPR 2014-2020) (v nadaljnjem besedilu: OP ESPR
2014-2020), ki je dostopen na spletni strani Ministrstva
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: MKGP) ter na spletni strani OP ESPR 2014-2020
(www.ribiski-sklad.si), objavlja
drugi javni razpis
za ukrep »Prehod na sistem za okoljsko ravnanje
in presojo ter ekološka akvakultura«
I. Predmet javnega razpisa: predmet podpore je izvajanje operacij, katerih predmet so nadomestila, ki so
namenjena spodbujanju preusmeritve iz konvencionalne
akvakulture v ekološko akvakulturo.
II. Razpisana sredstva
(1) Sredstva se dodelijo v obliki nepovratnih sredstev.
(2) Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za sofinanciranje operacij v okviru tega javnega razpisa, znaša
133.333,00 eurov, od tega znaša prispevek Evropske
unije (v nadaljnjem besedilu: Unija) 100.000,00 eurov
ter prispevek Republike Slovenije 33.333,00 eurov. Delež sredstev Unije znaša 75 odstotkov, delež sredstev
Republike Slovenije znaša 25 odstotkov.
(3) Sredstva, ki jih zagotovita Unija in Republika
Slovenija, bremenijo proračunski postavki:
PP 140023 – Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo 14 – 20 – udeležba Unije;
PP 140024 – Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo 14 – 20 – slovenska udeležba.
(4) Stopnja javne podpore je 50 odstotkov skupnih
upravičenih odhodkov za operacijo, od tega 75 odstotkov zagotovi Unija in 25 odstotkov zagotovi Republika
Slovenija. Ostalih 50 odstotkov zagotovi upravičenec.
III. Vrsta javnega razpisa: ukrep prehod na sistem
za okoljsko ravnanje in presojo ter ekološka akvakultura
se v skladu s 101. členom Uredbe izvaja z delno odprtim
javnim razpisom.
IV. Začetek vnosa vlog in zaključek javnega razpisa
(1) Javni razpis za ukrep »Prehod na sistem za
okoljsko ravnanje in presojo ter ekološka akvakultura«
iz OP ESPR 2014-2020 (v nadaljnjem besedilu: javni
razpis) velja od naslednjega dne po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
(2) Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis se začne prvi delovni dan po izteku
enaindvajsetih dni od objave javnega razpisa v Uradnem
listu Republike Slovenije. Javni razpis je odprt do porabe
sredstev oziroma do objave o zaprtju javnega razpisa na
spletnih straneh MKGP.
(3) Vloge se odpirajo vsak prvi delovni torek v mesecu. V odpiranje bodo vključene vse vloge, ki bodo
prispele do vključno zadnjega delovnega dne preteklega
meseca.
(4) MKGP na svojih spletnih straneh objavi prijavni
obrazec za izvedbo javnega razpisa, spremembo in zaprtje javnega razpisa.
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V. Obdobje upravičenosti stroškov
(1) V skladu s 107. členom Uredbe so upravičeni
stroški operacije stroški, ki so nastali od izdaje odločbe
o odobritvi sredstev do dokončanja operacije oziroma najpozneje v treh letih po izdaji odločbe o odobritvi sredstev.
(2) V skladu z 41. členom Uredbe je vlagatelj upravičen do nadomestila le za čas od dneva začetka vstopa
v shemo preusmeritve v ekološko akvakulturo, ki ga dokazuje s pogodbo za preusmeritev, sklenjeno s pooblaščeno organizacijo za kontrolo in certificiranje ekološke
pridelave v Republiki Sloveniji, do datuma pridobitve certifikata ekološke akvakulture pri tej organizaciji in če ima
status ekološke akvakulture v evidenci certifikatov ekološkega kmetovanja, ki jo vodi MKGP. Vloga za pridobitev
nadomestila mora biti vložena pred pridobitvijo certifikata
ekološke akvakulture.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek je vlagatelj upravičen do nadomestila za največ tri leta v obdobju preusmeritve.
(4) Če so bila vlagatelju v tistem letu za ekološko
akvakulturo že dodeljena sredstva Unije ali Republike
Slovenije za nadomestilo zaradi preusmeritve v ekološko
akvakulturo, do sredstev iz tega ukrepa ni upravičen.
VI. Informacije o razpisu: INFO točka: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v
nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), Dunajska 160, 1000
Ljubljana, tel. 01/580-77-92, e-pošta aktrp@gov.si.
VII. Predmet podpore: predmet podpore je izvajanje
operacij, katerih predmet so nadomestila, ki so namenjena spodbujanju preusmeritve iz konvencionalne akvakulture v ekološko akvakulturo v skladu z Uredbo Sveta (ES)
št. 834/2007 z dne 28. junija 2007 o ekološki pridelavi in
označevanju ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe
(EGS) št. 2092/91 (UL L št. 189 z dne 20. 7. 2007, str. 1),
zadnjič spremenjeno z Uredbo Sveta (EU) št. 517/2013
z dne 13. maja 2013 o prilagoditvi nekaterih uredb ter
odločb in sklepov na področjih prostega pretoka blaga,
prostega gibanja oseb, prava družb, politike konkurence, kmetijstva, varnosti hrane, veterinarske in fitosanitarne politike, prometne politike, energetike, obdavčitve,
statistike, vseevropskih omrežij, pravosodja in temeljnih
pravic, pravice, svobode in varnosti, okolja, carinske unije, zunanjih odnosov, zunanje, varnostne in obrambne
politike ter institucij zaradi pristopa Republike Hrvaške
(UL L št. 158 z dne 10. 6. 2013, str. 1) in Uredbo Komisije
(ES) št. 710/2009 z dne 5. avgusta 2009 o spremembi
Uredbe (ES) št. 889/2008 o določitvi podrobnih pravil za
izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 v zvezi z določitvijo podrobnih pravil o ekološkem gojenju živali iz
ribogojstva in ekološki pridelavi morskih alg (UL L št. 204
z dne 6. 8. 2009, str. 15).
VIII. Upravičenci
(1) V skladu s 40. členom Uredbe so upravičenci
pravne ali fizične osebe, ki imajo ob oddaji vloge v Republiki Sloveniji registrirano dejavnost gojenja vodnih organizmov, in ki so:
1. gospodarske družbe,
2. zadruge,
3. samostojni podjetniki posamezniki ali
4. nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
(2) Upravičenci iz prejšnjega odstavka so lahko le
mikro, mala in srednja podjetja (v nadaljnjem besedilu:
MSP), ki izpolnjujejo merila iz Priloge I Priporočila Komisije št. 361 z dne 6. maja 2003 o opredelitvi definicij za
mikro, mala in srednje velika podjetja (UL L št. 124 z dne
20. 5. 2003, str. 36):
1. mikro podjetje je podjetje z manj kot 10 zaposlenimi in letnim prihodkom, manjšim od dveh milijonov
eurov, ali vrednostjo premoženja, manjšo od dveh milijonov eurov;
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2. malo podjetje je podjetje z manj kot 50 zaposlenimi in letnim prihodkom, manjšim od 10 milijonov eurov,
ali vrednostjo premoženja, manjšo od 10 milijonov eurov;
3. srednje podjetje je podjetje z manj kot 250 zaposlenimi in letnim prihodkom, manjšim od 50 milijonov
eurov, ali vrednostjo premoženja, manjšo od 43 milijonov
eurov.
IX. Pogoji za pridobitev nadomestila
A. Splošni pogoji za odobritev vloge
(1) V skladu s 108. členom Uredbe mora vlagatelj
izpolnjevati naslednje splošne pogoje:
1. operacija je izvedena na območju Republike Slovenije;
2. za izvedbo operacije so pridobljena vsa predpisana upravna dovoljenja;
3. vlagatelj ne sme biti v postopku prenehanja, prisilne poravnave, stečaja, prepovedi delovanja, sodne
likvidacije ali izbrisa iz registra;
4. vlagatelj ima poravnane vse davčne obveznosti
do države;
5. vlagatelj mora biti ekonomsko in finančno sposoben, kar se preverja z bonitetno oceno;
6. za nakazilo dodeljenih sredstev ima vlagatelj odprt
transakcijski račun v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo;
7. vsa dokumentacija in druga dokazila, ki se priložijo
vlogi, se glasijo na vlagatelja;
8. vlagatelj se strinja, da se opis operacije ter znesek
odobrenih in izplačanih javnih sredstev objavijo na spletni
strani ribiškega sklada v skladu s poglavjem 3.2 priloge
V Uredbe 508/2014/EU;
9. če vlagatelj ni lastnik ali solastnik obrata akvakulture, ki bo predmet operacije, ima sklenjeno dolgoročno
pogodbo o najemu, zakupu, služnosti ali stavbni pravici
za obdobje najmanj deset let po dnevu oddaje vloge;
10. vloga in predloženi dokumenti morajo biti v slovenskem jeziku. Za dokumente, ki so predloženi v tujem
jeziku, vlagatelj – upravičenec zagotovi slovenski prevod;
11. v vlogi na javni razpis vlagatelj opredeli čas trajanja za prehod iz konvencionalne v ekološko akvakulturo.
(2) Za izvajanje ukrepa iz tega javnega razpisa vlagatelj glede izpolnjevanja obveznosti iz 3., 4. in 5. točke
prejšnjega odstavka predloži izjavo. Vlagatelj predložiti
tudi izjavo, ali je MSP podjetje. Vzorci izjav so sestavni
del prijavnega obrazca.
(3) Vlagatelj ne sme umetno ustvarjati pogojev, ki bi
upravičevali pridobitev sredstev. Za umetno ustvarjene
pogoje se sredstva ne odobrijo ali se odvzamejo.
B. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj
V skladu z 42. členom Uredbe mora vlagatelj poleg
splošnih pogojev, določenih v prejšnjem podpoglavju, ob
oddaji vloge na ta javni razpis izpolnjevati še posebne
pogoje. Posebni pogoji za pridobitev podpore so:
1. obrat akvakulture je vpisan v Centralni register
objektov akvakulture in komercialnih ribnikov (v nadaljnjem besedilu: CRA), ki ga vodi Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v
nadaljnjem besedilu: UVHVVR) in ima gojitev prijavljeno
pri UVHVVR;
2. iz CRA razvidni podatki o staležu in proizvodnji
akvakulture najmanj od leta 2014 oziroma začetka proizvodnje, če se je ta začela po tem letu;
3. obrat akvakulture, ki je predmet operacije, ima
status odobrenega obrata pri UVHVVR,
4. vlagatelj je imetnik vodne pravice za neposredno
rabo vode za gojitev vodnih organizmov;
5. vlagatelj ima pridobljeno pravnomočno uporabno
dovoljenje;
6. za plavajoče objekte na morju in celinskih vodah
dovoljenje iz prejšnje točke ni potrebno;
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7. poslovni načrt, s katerim vlagatelj izkaže na letni
ravni spremembo proizvodnje in finančni učinek prehoda na ekološko akvakulturo. Ekonomska upravičenost
se preverja z interno stopnjo donosnosti, ki mora biti
pozitivna. Poslovni načrt mora biti izdelan za ekonomsko dobo operacije, ki ne sme biti krajša od petih let po
zaključku operacije;
8. obseg dejavnosti akvakulture mora biti vsaj v višini 0,5 ekvivalenta polnega delovnega časa, kar je razvidno iz podatkov poslovnega načrta in
9. podpisana izjava, s katero vlagatelj izjavlja, da ni
storil kaznivega dejanja iz 332., 334. in 344. člena Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno
prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16 in 27/17;
v nadaljnjem besedilu: Kazenski zakonik).
X. Priloge k vlogi na javni razpis
Priloge, ki jih vlagatelj priloži vlogi na javni razpis za
nadomestilo za prehod iz konvencionalne akvakulture
v ekološko akvakulturo so naslednje:
1. poslovni načrt;
2. podpisana izjava, s katero vlagatelj izjavi, da
ni storil kaznivega dejanja zoper okolje, prostor in naravne dobrine iz 332., 334. in 344. člena Kazenskega
zakonika;
3. podpisana izjava, s katero vlagatelj izjavi, da ni
storil goljufije v okviru Evropskega sklada za ribištvo ali
Evropskega sklada za Pomorstvo in ribištvo;
4. podpisana izjava, s katero vlagatelj izjavlja:
– da je seznanjen s pogoji in obveznostmi iz javnega razpisa za ukrep »Prehod na sistem za okoljsko
ravnanje in presojo ter ekološka akvakultura« in prijavnega obrazca,
– da za ista nadomestila v vlogi za pridobitev sredstev še ni prejel sredstev Unije ali drugih javnih sredstev
Republike Slovenije,
– da ima za izvedbo operacije pridobljena vsa predpisana upravna dovoljenja,
– da so vsi podatki, ki jih navedel v vlogi na javni
razpis, resnični, točni, popolni ter da za svoje izjave prevzema vso kazensko in materialno odgovornost,
– da dovoljuje uporabo osebnih podatkov in podatkov, ki štejejo za davčno tajnost, iz uradnih evidenc,
– da dovoljuje za namen postopka za dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa »Prehod na sistem
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za okoljsko ravnanje in presojo ter ekološka akvakultura« ARSKTRP, da pridobi podatke iz ustreznih evidenc,
– da ni izključen iz prejemanja podpore iz ukrepa
»Prehod na sistem za okoljsko ravnanje in presojo ter
ekološka akvakultura«,
– da ima poravnane vse davčne obveznosti do države,
– da je ekonomsko in finančno sposoben,
– da nepremičnina, na kateri se izvaja operacija
ni predmet izvršbe,
– da ima dejavnost s področja gojenja vodnih organizmov registrirano na ozemlju Republike Slovenije,
– da ni v postopku prenehanja, prisilne poravnave,
stečaja, prepovedi delovanja, sodne likvidacije ali izbrisa
iz sodnega registra,
– da ima odprt transakcijski račun v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo,
– da se strinja, da se opis operacije ter znesek odobrenih in izplačanih javnih sredstev objavijo na spletni
strani ribiškega sklada (http://www.ribiski-sklad.si/),
– da bo vodil ustrezno ločeno računovodstvo ali ločeno računovodsko kodo v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in pravili skrbnega računovodenja
ter zagotavljal evidentiranje poslovnih dogodkov, vezanih
na operacijo, v skladu s predpisanim kontnim okvirjem,
– da bo ekološko akvakulturo izvajal še najmanj pet
let od datuma končnega izplačila,
– da bo izpolnjeval pogoje iz prvega odstavka 113. člena Uredbe še pet let od datuma končnega
izplačila,
– da bo hranil vso dokumentacijo, ki je bila podlaga
za pridobitev nadomestila, še najmanj pet let datuma
končnega izplačila,
– do bo omogočil dostop do dokumentacije o operaciji ter preverjanje operacije na kraju samem ARSKTRP,
MKGP, revizijskemu organu, izvajalcu vrednotenja, pooblaščenemu s strani MKGP, ter drugim nadzornim organom Unije in Republike Slovenije,
– da bo izpolnjeval pogoje iz prvega, drugega in tretjega odstavka 45. člena Uredbe,
– da bo obveznost obveščanja javnosti izpolnjeval
pet let od datuma končnega izplačila v skladu z navodili
za informiranje in obveščanje javnosti o operacijah, ki
prejemajo podporo iz OP ESPR 2014-2020, objavljenimi
na spletni strani ribiškega sklada.

XI. Merila za ocenjevanje vlog
V skladu s 43. členom Uredbe so merila za ocenjevanje vlog naslednja:
I. NAZIV UKREPA
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Prehod na sistem za okoljsko ravnanje in presojo ter ekološka akvakultura
(53. člen Uredbe 508/2014/EU)
II. MERILA ZA IZBOR OPERACIJ
Merilo
Število točk
1. Obseg ekološke proizvodnje
več kot 10 ton
10
od 3 tone do vključno 10 ton
5
do vključno 3 tone
3
2. Povečanje prihodka
nad 10.000 evrov
10
od 5.000 evrov do vključno 10.000 evrov
5
do vključno 5.000 evrov
3
NAJVIŠJE ŠTEVILO TOČK:
20
Sofinancirale se bodo operacije, ki bodo izpolnjevale razpisne pogoje in ki bodo na podlagi ocene presegle
minimalni prag 6 točk, in sicer glede na doseženo število točk do porabe sredstev, razpisanih na podlagi ukrepa iz
tega javnega razpisa.
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XII. Izračun nadomestila
(1) Skladno s 44. členom Uredbe se nadomestilo za
preusmeritev v ekološko akvakulturo izračunava na podlagi izgube prihodka, nastalega zaradi prehoda iz konvencionalne akvakulture v ekološko akvakulturo, zaradi:
1. izgube prihodka, ki je posledica manjše naseljenosti vodnih organizmov in s tem manjše letne proizvodnje;
2. večjih stroškov zaradi uporabe dražje hrane in
3. dodatnih ukrepov, zahtevanih pri posamezni ekološki akvakulturi.
(2) Nadomestilo se v primeru prehoda iz konvencionalne hladnovodne akvakulture v hladnovodno ekološko
akvakulturo izračuna na dovoljeni odvzem vode v litrih
na sekundo, ki izhaja iz vodne pravice za neposredno
rabo vode za gojenje vodnih organizmov. Za vsak dan
v obdobju prehoda iz konvencionalne akvakulture v ekološko akvakulturo je predvidena izguba prihodka 0,52
eura pri litru vode na sekundo. Upravičencu se prizna
nadomestilo v višini 0,26 eura pri litru vode na sekundo
za vsak dan v obdobju prehoda iz konvencionalne akvakulture v ekološko akvakulturo. Pri tem se upošteva, da
je pri dotoku vode 10 litrov na sekundo in naselitvi 50 kg
postrvi v m³ vode pričakovana letna proizvodnja 2.000
kg postrvi, pri ekološki hladnovodni akvakulturi pa je
postavljena omejitev na 25 kg postrvi na m³ in je pričakovana letna proizvodnja 1.000 kg. Ob tem se upošteva
tudi 50 odstotna višja cena hrane, ki je dovoljena pri
ekološki akvakulturi.
(3) Nadomestilo se v primeru prehoda iz konvencionalne toplovodne akvakulture v ekološko toplovodno
akvakulturo izračuna na podlagi gojitvene površine, ki izhaja iz vodne pravice za neposredno rabo vode za gojenje vodnih organizmov. Za vsak dan v obdobju prehoda
iz konvencionalne akvakulture v ekološko akvakulturo
je predvidena izguba prihodka 5,5 eura na dan na hektar. Upravičencu se prizna nadomestilo v višini 2,75 eura
na hektar gojitvene površine na dan v obdobju prehoda
iz konvencionalne akvakulture v ekološko akvakulturo.
Pri tem se upošteva, da je v konvencionalni kontrolirani
toplovodni akvakulturi, ki vključuje vse gojitvene tehnološke postopke (gnojenje, krmljenje, razkuževanje)
pričakovana letna proizvodnja na ha 2.000 kg, ekološki
toplovodni akvakulturi pa je ta omejena na 1.500 kg rib
na hektar letno. Ob tem se upošteva tudi 100 odstotna
višja cena hrane, ki je dovoljena pri ekološki akvakulturi.
(4) V skladu s četrtim odstavkom 44. člena Uredbe
se vlagatelju, ki izpolnjuje vse pogoje iz tega javnega
razpisa, izplača nadomestilo za vsak dan obdobja od
dneva začetka vstopa v shemo preusmeritve v ekološko
akvakulturo do datuma pridobitve certifikata ekološke
akvakulture.
(5) V skladu s petim odstavkom 44. člena Uredbe
se ne glede na prejšnji odstavek nadomestilo lahko izplača za največ 1.095 dni.
XIII. Vlaganje vlog
V skladu s 102. členom Uredbe:
1. vlogo sestavlja prijavni obrazec s prilogami;
2. vlagatelj se pred elektronsko vložitvijo vloge iz
prejšnje točke prijavi pri ARSKTRP;
3. za elektronsko izpolnjevanje vloge iz prve točke
tega poglavja ARSKTRP vzpostavi spletno vstopno mesto na naslovu: http://e-kmetija.gov.si, prek katerega se
vlagatelj za elektronsko vložitev vloge s kvalificiranim
digitalnim potrdilom prijavi v informacijski sistem ARSKTRP. Vlagatelj izvede elektronski vnos in vloži prijavni
obrazec v informacijski sistem ARSKTRP;
4. prijavni obrazec, ki je izpolnjen in oddan v elektronski sistem, se ne šteje za vlogo na javni razpis. Za
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vlogo na javni razpis se šteje natisnjena vloga z izpisom identifikacijske kode skupaj z vsemi sestavnimi deli
vloge na javni razpis, ki jih določa javni razpis, prijavni
obrazec in razpisna dokumentacija;
5. vlagatelj pošlje vlogo priporočeno na naslov Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija
Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, Ljubljana, ali jo vloži osebno
v vložišču ARSKTRP v času uradnih ur v roku, ki je
določen v tem javnem razpisu;
6. na ovojnici vloge na javni razpis morajo biti razvidni datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge na javni
razpis, ki ju označi izvajalec poštnih storitev oziroma vložišče ARSKTRP, ter naslov in oznaka javnega razpisa,
na katerega se prijavlja;
7. podrobnejša navodila o izpolnjevanju vloge v elektronskem sistemu pripravi ARSKTRP ter se objavijo na
spletni strani MKGP in ARSKTRP;
8. Ne glede na 2., 3. in 4. točko tega poglavja se
zahtevki za povračilo vlagajo pisno na naslov Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja,
Dunajska cesta 160, Ljubljana, ali se vložijo osebno
v vložišču ARSKTRP v času uradnih ur v roku, ki je določen v javnem razpisu;
9. vloga za dodelitev nadomestila mora biti izdelana
in predložena v skladu z zahtevami tega javnega razpisa in prijavnega obrazca za ta ukrep. Vlogi morajo biti
priložene vse zahtevane priloge in dokazila.
XIV. Nedopustnost vlog za operacije
V skladu s 103. členom Uredbe:
1. vloge za operacije za ukrep na tem javnem razpisu so nedopustne, če jih vloži vlagatelj, za katerega je
pristojno sodišče s pravnomočno sodbo ugotovilo, da je
storil kaznivo dejanje zoper okolje, prostor in naravne
dobrine iz 332., 334. in 344. člena Kazenskega zakonika. Vlagatelj priloži izjavo;
2. če je bilo kaznivo dejanje iz prejšnje točke storjeno iz hude malomarnosti, je vloga nedopustna za
obdobje 12 mesecev, če je bilo kaznivo dejanje storjeno naklepno pa za obdobje 24 mesecev od datuma
pravnomočne sodbe pristojnega sodišča, v kateri je bilo
ugotovljeno, da je bilo storjeno eno ali več kaznivih dejanj iz prejšnje točke;
3. obdobje nedopustnosti iz prejšnje točke se
podaljša za šest mesecev, če se je pristojno sodišče
v pravnomočni sodbi iz 1. točke tega poglavja sklicevalo
na obstoj oteževalnih okoliščin oziroma ugotovilo, da je
dejanje, ki ga je storil vlagatelj, trajalo več kot eno leto;
4. v primeru 12 mesečne nedopustnosti vloge iz
2. točke tega poglavja, se ta lahko skrajša za šest mesecev, če se je pristojno sodišče s pravnomočno sodbo
iz prve točke tega poglavja izrecno sklicevalo na olajševalne okoliščine;
5. za namene izračuna obdobja nedopustnosti se
upoštevajo le pravnomočne sodbe pristojnega sodišča
iz 1. točke tega poglavja, ki se nanašajo na kazniva dejanja, storjena od 1. januarja 2013.
XV. Obravnava in izbor vlog
(1) V skladu s prvim odstavkom 104. člena Uredbe
prispele vloge obravnava ARSKTRP. Odpiranje vlog ni
javno. ARSKTRP odpira in obravnava vloge ter zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti v obdobjih, določenih v tem javnem razpisu. Vloge za posamezni ukrep
se odobravajo in sredstva se dodeljujejo do porabe
sredstev, razpisanih s tem javnim razpisom. Obravnava
vloge se začne s preveritvijo njene popolnosti v skladu z določbami tretjega odstavka 125. člena Uredbe
1303/2013/EU in določbami tega javnega razpisa.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
(2) V skladu z drugim odstavkom 104. člena Uredbe
v primeru, če je vloga nepopolna ali nerazumljiva, ARSKTRP vlagatelja pozove k njeni dopolnitvi. Po prejemu
dopolnitve se vloga na javni razpis znova pregleda.
(3) V skladu s tretjim odstavkom 104. člena Uredbe
se vlagatelja popolne vloge, ki je vsebinsko nerazumljiva, pozove, da jo pojasni. Vlagatelj opravi pojasnitev na
način, določen v zahtevi za pojasnitev. Po prejemu pojasnitve se vloga na javni razpis znova pregleda.
(4) V skladu s četrtim odstavkom 104. člena Uredbe
se vloga na javni razpis, ki je popolna, oceni na podlagi meril, določenih v tem javnem razpisu. Sredstva se
odobrijo vlogam, prispelim na javni razpis, ki izpolnjujejo pogoje za dodelitev sredstev in presegajo vstopno
mejo točk. Med vlogami, ki presežejo vstopni prag, se
izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk, do porabe
sredstev za posamezni javni razpis. Vloge, ki ne dosegajo minimalne vstopne meje ali ne izpolnjujejo pogojev,
se zavrnejo.
(5) V skladu s petim odstavkom 104. člena Uredbe
se v primeru, če dve ali več popolnih vlog izpolnjuje vse
pogoje, določene v javnem razpisu, in dosega enako
število točk ter ima na ovojnici enak datum in čas oddaje, sredstev pa ni dovolj za odobritev obeh oziroma
vseh vlog, izvede žreb. Pri žrebu so lahko navzoči tudi
vlagatelji. O dnevu žreba se vlagatelji pisno obvestijo.
Tričlansko komisijo, ki nadzira žrebanje, in osebo, ki ga
vodi, imenuje predstojnik ARSKTRP med javnimi uslužbenci, zaposlenimi na ARSKTRP.
(6) V skladu s šestim odstavkom 104. člena Uredbe
se opravi žrebanje v uradnih prostorih ARSKTRP. Evidenčne številke vlog se izpišejo na prepognjene listke,
ki se z žigom ARSKTRP overijo v navzočnosti komisije,
ki nadzira žrebanje. Listki z evidenčnimi številkami vlog
se v navzočnosti komisije zaprejo v škatlo, ki se takoj
zapečati. Škatla se odpre v navzočnosti prisotnih vlagateljev in komisije. Oseba, ki vodi žrebanje, vleče listke iz
škatle in javno pove evidenčno številko izžrebane vloge
ter izžrebani listek takoj odda komisiji.
(7) V skladu s sedmim odstavkom 104. člena Uredbe se o žrebanju sestavi zapisnik. Podpišejo ga člani
komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je vodila žrebanje, in vlagatelji, če so navzoči.
(8) V skladu z osmim odstavkom 104. člena Uredbe se vloga na javni razpis, ki je popolna, vsebinsko
ustrezna in izpolnjuje vstopne pogoje iz javnega razpisa,
vendar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za dodelitev
sredstev v celoti, zavrne.
(9) V skladu z devetim odstavkom 104. člena Uredbe se sredstva upravičencu odobrijo z odločbo o odobritvi sredstev, ki jo izda ARSKTRP. Odločbo izda predstojnik ARSKTRP.
XVI. Vlaganje zahtevkov za povračilo sredstev in
obveznosti upravičenca med izvajanjem operacije
Ob vložitvi zahtevka za povračilo sredstev morajo
biti v skladu s 110. členom Uredbe izpolnjeni naslednji
splošni pogoji:
1. sredstva se izplačajo na podlagi zahtevka upravičenca za povračilo. Zahtevek se vloži v skladu z roki,
določenimi v odločbi o pravici do sredstev;
2. zahtevek za povračilo sredstev vloži upravičenec
v skladu s XIII. in XVII. poglavjem tega javnega razpisa
in ga pošlje ARSKTRP;
3. dokazila o upravičenosti za povračila sredstev se
morajo glasiti na upravičenca;
4. pri vložitvi zahtevka za povračilo sredstev mora
biti operacija pred vložitvijo zahtevka za nadomestilo
zaključena. Upravičenec zahtevku za povračilo sredstev
priloži naslednja dokazila:
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– certifikat o ekološki akvakulturi, izdan s strani pooblaščene organizacije za opravljanje ekološkega nadzora v Republiki Sloveniji,
– da ima status ekološke akvakulture v evidenci
certifikatov ekološkega kmetovanja, ki jo vodi MKGP,
– listino o udeležbi na najmanj štiri urnem usposabljanju o ekološki proizvodnji pri pooblaščeni organizaciji
za opravljanje ekološkega nadzora v Republiki Sloveniji;
5. upravičenec vodi ustrezno ločeno računovodstvo
ali ločeno računovodsko kodo v skladu s slovenskimi
računovodskimi standardi in pravili skrbnega računovodenja ter zagotavlja evidentiranje poslovnih dogodkov,
vezanih na operacijo, v skladu s predpisanim kontnim
okvirjem;
6. upravičenec vsako finančno, vsebinsko in časovno spremembo operacije utemelji in obrazloži ter pridobi
zanjo soglasje ARSKTRP;
7. na podlagi vloženega popolnega zahtevka za
povračilo sredstev in po opravljenem preverjanju iz
112. člena Uredbe se sredstva izplačajo na transakcijski račun upravičenca. Zahtevek, ki izpolnjuje pogoje
iz tega javnega razpisa in odločbe o odobritvi sredstev,
ARSKTRP odobri in izplača sredstva v skladu s petim
odstavkom 112. člena Uredbe na transakcijski račun
upravičenca, ki ga ta sporoči prek spletnega vstopnega
mesta na naslovu: http://e-kmetija.gov.si. Nakazilo na
transakcijski račun upravičenca pomeni, da je bilo zahtevku za povračilo v celoti ugodeno. Če zahtevku ni v celoti ugodeno, ARSKTRP o zahtevku odloči z odločbo;
8. v skladu s šestim odstavkom 112. člena Uredbe
ARSKTRP se zahtevek, ki je v nasprotju z zahtevami iz
tega javnega razpisa ali odločbe o odobritvi sredstev,
z odločbo zavrne;
9. če ARSKTRP v skladu s sedmim odstavkom
112. člena Uredbe pri upravnem preverjanju vlog ali preverjanju na kraju samem ugotovi nepravilnosti, sredstev
ne izplača ali jih izplača delno. Če so bila sredstva že
izplačana upravičencu, ARSKTRP sproži postopek za
izterjavo zneskov dodeljene podpore;
10. upravičenec v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 763/2014 z dne 11. julija 2014 o določitvi
pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega
parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo
in ribištvo glede tehničnih značilnosti ukrepov informiranja in obveščanja ter navodil za oblikovanje simbola
Unije (UL L št. 209 z dne 16. 7. 2014, str. 1) ter navodili
za informiranje in obveščanje javnosti o operacijah, ki
prejemajo podporo iz OP ESPR 2014-2020, objavljenimi
na spletni strani ribiškega sklada, izpolni zahteve glede
označevanja operacij.
XVII. Časovna dinamika vlaganja zahtevkov za povračilo sredstev
(1) V skladu s prvim odstavkom 111. člena Uredbe upravičenec vlaga zahtevke za povračilo sredstev
v skladu s časovno dinamiko, določeno v odločbi o pravici do sredstev. Zahtevek za povračilo sredstev se
vloži najpozneje na datum, določen v odločbi o pravici
do sredstev.
(2) V skladu z drugim odstavkom 111. člena Uredbe
se upravičencu sredstva izplačajo na podlagi odobrenega zahtevka za povračilo sredstev v skladu s XVI.
poglavjem tega javnega razpisa. Upravičenec lahko na
posamezno vlogo za povračilo sredstev za prehod iz
konvencionalne v ekološko akvakulturo vloži en zahtevek.
(3) V skladu s tretjim odstavkom 111. člena Uredbe
lahko AKTRP, če upravičenec vloži obrazložen zahtevek
za spremembo obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja
kmetijstvo, podaljša rok za vložitev zahtevka za največ
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12 mesecev, vendar ne več kot tri leta od datuma vstopa
v shemo preusmeritve iz konvencionalne akvakulture
v ekološko akvakulturo.
XVIII. Obveznosti upravičenca med izvajanjem operacije in od datuma končnega izplačila upravičencu
(1) V skladu s 113. členom Uredbe so obveznosti
upravičenca od datuma končnega izplačila:
1. podprta operacija iz tega javnega razpisa se
mora uporabljati v skladu s predmetom podpore tega
javnega razpisa, za katerega so bila dodeljena sredstva, še najmanj naslednjih pet let od datuma končnega
izplačila;
2. za operacije, katerih predmet so povračila sredstev iz tega javnega razpisa, mora upravičenec izpolnjevati pogoje iz 71. člena Uredbe 1303/2013/EU še pet
let od datuma končnega izplačila upravičencu, in sicer:
– ne sme prenehati ali premestiti proizvodne dejavnosti iz programskega območja,
– ne sme spremeniti lastništva postavke infrastrukture, ki daje podjetju ali javnemu organu neupravičeno prednost ali
– ne sme bistveno spremeniti značaja, ciljev ali
pogojev izvajanja, zaradi česar bi se razvrednotili njeni
prvotni cilji;
3. upravičenec mora vso dokumentacijo, ki je bila
podlaga za pridobitev sredstev po tem javnem razpisu,
hraniti še najmanj pet let od datuma končnega izplačila.
Dokumenti se hranijo kot izvirniki, kopije izvirnikov ali na
splošno sprejetih nosilcih podatkov, vključno z elektronskimi različicami izvirnih dokumentov ali dokumentov,
ki so le v elektronski obliki v skladu s tretjim odstavkom
140. člena Uredbe 1303/2013/EU;
4. kadar so dokumenti samo v elektronski obliki,
morajo računalniški sistemi, ki se uporabljajo, izpolnjevati sprejete varnostne standarde, ki zagotavljajo, da
shranjeni dokumenti izpolnjujejo nacionalne zakonske
zahteve in da se je nanje možno sklicevati pri reviziji v skladu s šestim odstavkom 140. člena Uredbe
1303/2013/EU;
5. upravičenec mora omogočiti dostop do dokumentacije o operaciji ter preverjanje operacije na kraju
samem ARSKTRP, MKGP, revizijskemu organu, izvajalcu vrednotenja, pooblaščenemu s strani MKGP, ter drugim nadzornim organom Unije in Republike Slovenije;
6. upravičenec mora obveznost obveščanja javnosti izpolnjevati pet let od datuma končnega izplačila
upravičencu v skladu z navodili za informiranje in obveščanje javnosti o operacijah, ki prejemajo podporo
iz OP ESPR 2014-2020, objavljenimi na spletni strani
ribiškega sklada.
(2) V skladu s prvim odstavkom 45. člena Uredbe
v času preusmeritve in še pet let po vstopu v shemo ekološke akvakulture upravičenec ne sme biti pravnomočno
obsojen za kaznivo dejanje iz 332., 334. in 344. člena
Kazenskega zakonika.
(3) V skladu z drugim odstavkom 45. člena Uredbe
mora upravičenec do nadomestila še vsaj pet let po
vstopu v shemo ekološke akvakulture izpolnjevati zahteve ekološke proizvodnje.
(4) V skladu s tretjim odstavkom 45. člena Uredbe
mora upravičenec po zadnjem izplačilu sredstev, najpozneje v drugem koledarskem letu po datumu zadnjega
izplačila sredstev, izpolniti vsaj 80 odstotkov vrednosti
kazalnika rezultata, načrtovanega v poslovnem načrtu.
Kazalnik rezultata je sprememba obsega ekološke proizvodnje akvakulture v tonah.
(5) V skladu s četrtim odstavkom 45. člena Uredbe
mora upravičenec o izpolnjenih obveznostih iz prejšnjega odstavka poročati ARSKTRP za naslednja tri kole-
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darska leta po zadnjem izplačilu sredstev. Poročilo iz
XX. poglavja tega javnega razpisa pošlje do 31. marca
tekočega koledarskega leta za preteklo koledarsko leto,
in sicer se prvič poroča 31. marca drugega koledarskega leta za prvo koledarsko leto na obrazcu, objavljenem
na spletni strani ARSKTRP.
(6) V skladu s petim odstavkom 45. člena Uredbe
mora upravičenec voditi ločeno knjigovodstvo ali ločeno
računovodsko kodo v skladu s 5. točko XVI. poglavja
tega javnega razpisa od začetka izvajanja operacije
in še pet koledarskih let od datuma zadnjega izplačila
sredstev ter knjigovodske podatke do 31. marca vsako
leto poslati ARSKTRP.
XIX. Neizpolnitev ali kršitev obveznosti in sankcije
za kršitve
(1) V skladu s prvim odstavkom 116. člena Uredbe ARSKTRP pri namerni vložitvi napačne vloge ali
zahtevka za povračilo, namerni nepravilnosti v skladu
s predpisi Unije in kadar upravičenec sredstva uporablja
v nasprotju z namenom, za katerega so mu bila dodeljena, ali je sredstva pridobil nezakonito, na podlagi lažnih
podatkov ali lažnih izjav, zahteva vračilo dodeljenih sredstev v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.
(2) V skladu z drugim odstavkom 116. člena Uredbe se vlogo zavrne, če MKGP ali ARSKTRP na podlagi
uradnih dokumentov, evidenc inšpekcijskih zapisnikov,
evidenc Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
ali Finančne uprave Republike Slovenije ugotovita nepravilnosti, navedene v vlogi oziroma neizpolnjevanje
pogojev, določenih s tem javnim razpisom.
(3) V skladu s tretjim odstavkom 116. člena Uredbe
upravičenec ni upravičen do sredstev, določenih v odločbi, če zamudi rok za vložitev zahtevka za povračilo
sredstev, ki je določen v odločbi o pravici do sredstev,
ravno tako se izključi iz zadevnega ukrepa za koledarsko leto neizpolnitve obveznosti in v naslednjem koledarskem letu.
(4) V skladu s četrtim odstavkom 116. člena Uredbe mora upravičenec v proračun Republike Slovenije
vrniti vsa izplačana sredstva, če ne uporablja operacije
v skladu s 1. točko prvega odstavka prejšnjega poglavja tega javnega razpisa še najmanj pet let od datuma
končnega izplačila.
(5) V skladu s petim odstavkom 116. člena Uredbe
mora upravičenec v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva, če v petih letih od datuma
končnega izplačila ne upošteva določb 2. točke prvega odstavka prejšnjega poglavja tega javnega razpisa.
Upravičenec se izključi iz prejemanja podpore v okviru
istega ukrepa v koledarskem letu ugotovitve kršitve in
naslednjem koledarskem letu.
(6) V skladu s šestim odstavkom 116. člena Uredbe in v skladu s tretjim odstavkom 71. člena Uredbe
1303/2013/EU se prejšnji odstavek ne uporablja, če
proizvodna dejavnost preneha zaradi stečaja, ki ni posledica goljufij.
(7) V skladu s sedmim odstavkom 116. člena Uredbe se upravičencu, ki ne vodi knjigovodstva in ne poroča
o izpolnjenih obveznostih za operacije iz tega javnega
razpisa, določijo sankcije, in sicer:
1. po prvi ugotovljeni kršitvi upravičenec prejme
opozorilo;
2. po drugi ugotovljeni kršitvi mora vrniti celotno
višino izplačanih sredstev.
(8) V skladu z osmim odstavkom 116. člena Uredbe
mora upravičenec, ki ne hrani dokumentacije v skladu
s 3. in 4. točko prvega odstavka prejšnjega poglavja
tega javnega razpisa, v proračun Republike Slovenije
vrniti izplačana sredstva, in sicer v naslednjih deležih:
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1. po prvi ugotovljeni kršitvi mora vrniti deset odstotkov izplačanih sredstev;
2. po drugi ugotovljeni kršitvi mora vrniti 20 odstotkov izplačanih sredstev;
3. po tretji ugotovljeni kršitvi mora vrniti razliko med
vrnjenimi sredstvi in skupno višino izplačanih sredstev.
(9) V skladu z devetim odstavkom 116. člena Uredbe mora upravičenec, ki iz neutemeljenega razloga ne
omogoči preverjanj na kraju samem oziroma dostopa do
dokumentacije o operaciji iz 5. točke prvega odstavka
prejšnjega poglavja tega javnega razpisa, v proračun
Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva.
(10) V skladu z desetim odstavkom 116. člena
Uredbe upravičenec, ki ne označi operacije ali označenosti ne zagotavlja v času trajanja obveznosti označevanja v skladu s 6. točko prvega odstavka prejšnjega
poglavja tega javnega razpisa:
1. po prvi ugotovljeni kršitvi prejme opozorilo,
2. po drugi in vsaki nadaljnji ugotovljeni kršitvi v proračun Republike Slovenije vrne po deset odstotkov skupnih izplačanih sredstev.
(11) V skladu s prvim odstavkom 46. člena Uredbe
mora upravičenec, ki krši obveznosti iz drugega in tretjega odstavka prejšnjega poglavja tega javnega razpisa, v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana
sredstva.
(12) V skladu z drugim odstavkom 46. člena Uredbe
mora upravičenec, ki v predpisanem roku ne izpolni obveznosti iz četrtega odstavka prejšnjega poglavja tega
javnega razpisa, v proračun Republike Slovenije vrniti
izplačana sredstva, in sicer:
1. 20 odstotkov vseh izplačanih sredstev, če izpolni
do 60 odstotkov vrednosti vsakega posameznega kazalnika rezultata, načrtovanega v poslovnem načrtu;
2. 50 odstotkov vseh izplačanih sredstev, če izpolni
do 50 odstotkov vrednosti vsakega posameznega kazalnika rezultata, načrtovanega v poslovnem načrtu,
3. vsa izplačana sredstva, če izpolni do 40 odstotkov vrednosti vsakega posameznega kazalnika rezultata, načrtovanega v poslovnem načrtu.
XX. Poročilo o uresničevanju obveznosti
(1) V skladu s 114. členom Uredbe se poročilo
o uresničevanju obveznosti predloži, kot to določa peti
odstavek XVIII. poglavja tega javnega razpisa. Poročilo
vloži upravičenec na ARSKTRP.
(2) Podrobnejša navodila glede poročanja o izpolnjenih obveznostih se objavijo na spletni strani ribiškega
sklada (http://www.ribiski-sklad.si/) in ARSKTRP.
XXI. Izvedba preverjanj izpolnjevanja obveznosti ter
sistem kršitev in sankcij
(1) V skladu s prvim odstavkom 115. člena Uredbe
je za preverjanje izpolnjevanja vseh obveznosti upravičenca, določenih v tem javnem razpisu, odgovorna
ARSKTRP.
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(2) V skladu z drugim odstavkom 115. člena Uredbe preverjanje podatkov o uresničevanju obveznosti za
vse operacija tega javnega razpisa izvaja ARSKTRP. Ob
tem ARSKTRP preveri še izpolnjevanje obveznosti iz
drugega odstavka XVIII. poglavja tega javnega razpisa.
(3) V skladu s tretjim odstavkom 115. člena Uredbe
MKGP kot organ upravljanja preverja pravilnost izvajanja ukrepov iz tega javnega razpisa.
(4) V skladu s četrtim odstavkom 115. člena Uredbe se neizpolnitev ali kršitev obveznosti iz tega javnega
razpisa sankcionira v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, in določbami Uredbe ter tega javnega razpisa.
(5) V skladu s petim odstavkom 115. člena Uredbe
za kršitve obveznosti, ki zahtevajo vračilo sredstev, ARSKTRP upravičencu izda odločbo v skladu z zakonom,
ki ureja kmetijstvo.
(6) V skladu s šestim odstavkom 115. člena Uredbe
lahko upravičenec, v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, po izdaji odločbe o pravici do sredstev in pred potekom roka za izpolnitev obveznosti, določenega v tem
javnem razpisu in v odločbi o pravici do sredstev, pri
ARSKTRP vloži obrazloženi zahtevek za spremembo
obveznosti, določenih v odločbi o pravici do sredstev.
(7) V skladu s sedmim odstavkom 115. člena Uredbe v primeru, če ARSKTRP ugotovi, da so tudi s spremembo obveznosti izpolnjene vse obveznosti, določene
v tem javnem razpisu, ter je dosežen namen, za katerega je bila upravičencu dodeljena pravica do sredstev,
zahtevku za spremembo ugodi.
XXII. Višja sila in izjemne okoliščine
(1) V skladu s 117. členom Uredbe se za doseganje
vrednosti kazalnikov za ukrep iz tega javnega razpisa
priznavajo primeri višje sile in izjemnih okoliščin.
(2) O višji sili ali izjemnih okoliščinah mora upravičenec ali njegova pooblaščena oseba ARSKTRP pisno
obvestiti in predložiti ustrezna dokazila v 15 delovnih
dneh od dneva, ko je upravičenec oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna storiti.
(3) O višji sili ali izjemnih okoliščinah odloči ARSKTRP ter na podlagi prejetih dokazil izda odločbo.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Št. 3310-28/2018/3

Ob-2598/18

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Republike Slovenije, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana,
na podlagi:
– Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi
skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni
list RS, št. 42/15, 28/16, 73/16, 72/17 in 23/18) (v nadaljnjem besedilu: Uredba CLLD), objavlja
4. javni razpis za podukrep 19.3
Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja
lokalne akcijske skupine

1. Osnovni podatki o javnem razpisu
Predmet javnega razpisa:

Shema državne pomoči:

1631

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova podukrepa
19.3 »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine«
(v nadaljnjem besedilu: podukrep) za sofinanciranje stroškov lokalnih akcijskih
skupin (v nadaljnjem besedilu: LAS), ki nastanejo pri izvajanju posameznih
operacij sodelovanja LAS, tako znotraj države (sodelovanje med LAS) kot
z območji v različnih državah članicah Evropske unije ali z območji v tretjih
državah (transnacionalno sodelovanje).
Shema de minimis pomoči »Izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«,
številka priglasitve: M001-5022851-2016
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Razpisana sredstva:

Vrsta javnega razpisa:
Začetek vnosa vlog in zaključek
javnega razpisa:
Cilji podukrepa:
Informacije o razpisu:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Višina razpisanih sredstev znaša do 1.100.000 eurov.
Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk ministrstva, in sicer:
– 880.000 EUR iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja
2014–2020 – EU in
– 220.000 EUR iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja
2014–2020 – slovenska udeležba.
Delež Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 80 odstotkov,
delež Republike Slovenije znaša 20 odstotkov.
Stopnja pomoči znaša 85 odstotkov upravičenih stroškov.
Zaprti
Vnos vlog v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 20. 8. 2018 do
vključno 19. 10. 2018 do 24. ure.
Reševanje specifičnih lokalnih problemov, prenos dobrih praks med LAS, iskanje
povezav in novih znanj.
INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v
nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana,
tel. 01/580-77-92, faks 01/478-92-06, e-mail: aktrp@gov.si

2. Predmet podpore: v skladu s 33. členom Uredbe
CLLD je podpora namenjena sofinanciranju stroškov
LAS, ki nastanejo pri izvajanju posameznih operacij
sodelovanja LAS tako znotraj države (sodelovanje med
LAS) kot z območji v različnih državah članicah Evropske unije ali z območji v tretjih državah (transnacionalno
sodelovanje).
3. Upravičenec
3.1. V skladu s prvim odstavkom 34. člena ter drugim odstavkom 58. člena Uredbe CLLD so upravičenci
do podpore LAS ter člani LAS. Kadar so upravičenci tudi
člani LAS, mora biti upravičenec tudi LAS.
3.2. Operacija sodelovanja (v nadaljnjem besedilu:
operacija) se pripravi na osnovi pogodbe iz šestega
odstavka 36. člena Uredbe CLLD med partnerji, ki so
v skladu z drugim odstavkom 34. člena in tretjim odstavkom 58. člena Uredbe CLLD.
3.3. V skladu s prvim odstavkom 13. člena Uredbe
CLLD vodilni partner zastopa LAS v upravnih in finančnih zadevah, upravlja transakcijski račun LAS, opravlja
vse druge naloge, ki izhajajo iz pogodbe med LAS
in vodilnim partnerjem, ter izpolnjuje pogoje, določene
v 13. členu Uredbe CLLD.
4. Pogoji za upravičenost
4.1. Operacija mora izpolnjevati pogoje, določene
v 36. členu Uredbe CLLD.
4.2. Operacija mora biti skupna za vse sodelujoče
partnerje in mora vključevati njihovo povezovanje.
4.3. Iz zaprte finančne konstrukcije iz osmega odstavka 36. člena Uredbe CLLD morajo biti razvidni vsi
upravičenci, ki sodelujejo pri izvajanju operacije sodelovanja.
4.4. Če je predmet podpore v okviru podukrepa
iz tega javnega razpisa operacija, ki se lahko izvede
v okviru glavnega ukrepa, mora biti skladno s prvim
odstavkom 60. člena Uredbe CLLD v vlogi za odobritev
operacije (v nadaljnjem besedilu: vlogi) utemeljena dodana vrednost posamezne operacije, kot so skupni interes, skupina upravičencev, dostop javnosti do rezultatov operacije, inovativne značilnosti operacije na lokalni
ravni, razpoložljivost proračuna ali integrirane operacije,
da se tovrstna operacija izvaja v okviru tega podukrepa.
4.5. V skladu z drugim odstavkom 60. člena Uredbe
CLLD morajo biti cilji operacije merljivi z jasnimi učinki
in rezultati.
4.6. Če eden ali več partnerjev ne izpolnjuje pogojev za odobritev operacije, se šteje, da finančna kon-

strukcija celotne operacije ni zaprta in se zavrnejo vloge
vseh partnerjev, vključenih v operacijo.
4.7. Upravičenec iz točke 3.1 tega razpisa, ki je
pravna ali fizična oseba, ima lahko v skladu s šestim
odstavkom 60. člena Uredbe na dan oddaje vloge do
50 eurov neporavnanih davčnih obveznosti do države.
5. Upravičeni stroški
5.1. V skladu s petim odstavkom 60. člena Uredbe
CLLD so upravičene naslednje operacije:
– izmenjava izkušenj in znanja ter njihova implementacija na območju LAS;
– razvoj in trženje storitev in proizvodov;
– promocija novih proizvodov, praks, postopkov in
tehnologij;
– vključevanje ranljivih skupin;
– organizacija skupnih delovnih procesov z izmenjavo virov in opreme;
– oblikovanje kratkih dobavnih verig hrane in lokalnih trgov ter
– kolektivne okoljske operacije.
5.2. V skladu s prvim odstavkom 35. člena Uredbe
CLLD so upravičeni le stroški, povezani s skupnimi operacijami, ki imajo jasno opredeljen rezultat operacije in
koristi za območje LAS. Operacija je lahko osredotočena
tudi v krepitev zmogljivosti in izmenjavo izkušenj v zvezi
z lokalnim razvojem, npr. s publikacijami, seminarji, namenjenimi usposabljanju, z izmenjavo osebja z namenom vzpostavitve skupnih metod dela in koordiniranega
ter skupnega dela na razvoju območja LAS.
5.3. V skladu z drugim odstavkom 35. člena Uredbe
CLLD se stroški priznajo v obliki stroškov dela, materiala, naložb, storitev zunanjih izvajalcev in prispevka
v naravi v skladu z 69. členom Uredbe 1303/2013/EU.
5.4. V skladu s četrtim odstavkom 35. člena Uredbe
CLLD se pri upravičenosti stroškov upoštevajo določbe
65. člena Uredbe 1303/2013/EU.
5.5. V skladu s petim odstavkom 35. člena Uredbe
CLLD so stroški storitev zunanjih izvajalcev za storitve
arhitektov, inženirjev in svetovalcev, za pridobitev gradbene, projektne oziroma tehnične dokumentacije, za
svetovanje v zvezi z okoljsko in ekonomsko trajnostjo,
vključno s stroški za študije izvedljivosti, za geodetska
in agronomska dela, za arheološka izkopavanja in arheološki nadzor ter za nadzor nad izvedbo gradbenih
in obrtniških del upravičeni, če so neposredno povezani
s pripravo in izvedbo naložbe. Stroški za študije izvedljivosti ostanejo upravičen strošek tudi takrat, ko glede
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na njihove rezultate niso nastali nobeni stroški v okviru
izvedbe naložbe.
5.6. V skladu s šestim odstavkom 35. člena Uredbe
CLLD lahko stroški storitev zunanjih izvajalcev iz prejšnje točke predstavljajo največ deset odstotkov upravičenih stroškov za zadevno operacijo.
5.6. V skladu s sedmim odstavkom 35. člena Uredbe CLLD lahko stroški za namen koordinacije in vodenja
projekta zajemajo največ deset odstotkov upravičenih
stroškov za zadevno operacijo.
5.8. 	V skladu z osmim odstavkom 35. člena Uredbe CLLD lahko stroški promocije na programskem območju sodelujočih partnerjev, ki se neposredno navezujejo na izvajanje operacije, zajemajo največ deset
odstotkov upravičenih stroškov za zadevno operacijo.
5.9. V skladu z devetim odstavkom 35. člena Uredbe CLLD do podpore niso upravičeni naslednji stroški:
– splošni upravni stroški,
– obresti za dolgove,
– davek na dodano vrednost,
– stroški priprave vloge in zahtevka za izplačilo,
– rabljena oprema in mehanizacija,
– štipendije in nagrade,
– naročnine na časopise in drugo periodiko,
– stroški izobraževanj in usposabljanj, ki niso neposredno povezani z aktivnostmi operacije, in
– stroški izdelave dokumentacije, študij, analiz,
ocen, strategij in drugih podobnih raziskav, kadar niso
neposredno povezane z določeno operacijo.
5.10. Pri upravičenih stroških iz tega poglavja je v skladu s prvim odstavkom 59. člena Uredbe
CLLD treba upoštevati omejitve iz 45. člena Uredbe
1305/2013/EU v primeru naložbenih operacij in 60. ter
61. člena Uredbe 1305/2013/EU.
5.11. V skladu z drugim odstavkom 59. člena Uredbe CLLD so upravičeni samo stroški, ki so nastali po
izdaji odločbe, s katero ARSKTRP odobri izvajanje operacije.
5.12. V skladu s tretjim odstavkom 59. člena Uredbe CLLD je datum začetka upravičenosti stroškov storitev zunanjih izvajalcev iz točke 5.5. tega poglavja 1. januar 2014.
5.13. V skladu s prvim odstavkom 64. člena Uredbe
CLLD se za najvišje priznane vrednosti stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije uporablja predpis, ki
ureja seznam kmetijske in gozdarske mehanizacije in
katalog stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije.
Katalog stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije
določa Pravilnik o seznamu kmetijske in gozdarske mehanizacije ter katalogu stroškov kmetijske in gozdarske
mehanizacije (Uradni list RS, št. 7/16).
5.14. V skladu z drugim odstavkom 64. člena Uredbe CLLD se predpis, ki ureja katalog stroškov in najvišjih
priznanih vrednosti, uporablja za najvišje priznane vrednosti naslednjih kategorij stroškov:
– gradnja in vzdrževanje objektov z osnovno notranjo opremo objektov ter stroški nakupa dodatne opreme
objektov, ki je samostojna funkcionalna celota,
– stroški ureditve cestne, vodovodne in energetske
infrastrukture ter stroški ureditve gozdnih prometnic,
– stroški izgradnje naprav na kmetijskih zemljiščih in
– stroški nakupa kmetijskih zemljišč.
Katalog stroškov in najvišjih priznanih vrednosti določa Pravilnik o katalogu stroškov in najvišjih priznanih
vrednosti (Uradni list RS, št. 7/16, 38/16 in 73/17).
5.15. V skladu s tretjim odstavkom 64. člena Uredbe CLLD se upravičeni stroški priznajo do zgornje višine
posameznih upravičenih stroškov, ki so določeni v predpisih iz točke 5.13. tega poglavja in prejšnje točke. Za
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stroške, ki so navedeni v predpisih iz točke 5.13. tega
poglavja in prejšnje točke, mora upravičenec vlogi priložiti eno ponudbo. Če upravičenec v vlogi uveljavlja višje
stroške, kot so določeni v predpisih iz točke 5.13. tega
poglavja in prejšnje točke, se pri izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo najvišje priznane vrednosti
iz predpisa iz točke 5.13. tega poglavja in prejšnje točke.
Če upravičenec v vlogi uveljavlja nižje stroške, kot so
navedeni v predpisu iz točke 5.13. tega poglavja in prejšnje točke, se pri izračunu priznane vrednosti stroškov
upoštevajo vrednosti iz vlogi priložene ponudbe.
5.16. Če je upravičenec naročnik v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje, se določbe iz prejšnje točke tega poglavja v skladu s četrtim odstavkom 64. člena
Uredbe CLLD uporabljajo pri izračunu višine upravičenih
stroškov. Če je vrednost ponudbe izbranega izvajalca
višja, kot je priznana vrednost iz predpisov točke 5.13.
in 5.14. tega poglavja, se pri izračunu priznane vrednosti
stroškov upoštevajo najvišje priznane vrednosti stroškov
iz predpisa iz točke 5.13. in 5.14. tega poglavja. Če
upravičenec v vlogi uveljavlja nižje stroške, kot so navedeni v predpisu iz točke 5.13. in 5.14. tega poglavja,
se pri izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo
vrednosti iz predložene ponudbe izbranega izvajalca.
5.17. V skladu s petim odstavkom 64. člena Uredbe CLLD mora upravičenec vlogi iz točke 10.2. tega
razpisa priložiti tržno primerljive pisne ponudbe najmanj
treh med seboj neodvisnih (lastniška povezanost, pogodbena povezanost, povezanost preko fizičnih oseb)
ponudnikov, razen kadar:
– gre za vrste stroškov, ki so predpisani s strani
države ali lokalne skupnosti,
– gre za stroške dela osebja iz drugega odstavka 35. člena Uredbe CLLD,
– gre za stroške prispevka v naravi iz drugega odstavka 35. člena Uredbe CLLD,
– je upravičenec naročnik v skladu s predpisi, ki
urejajo javno naročanje,
– gre za vrsto stroška, za katero je na trgu le en
ponudnik, kjer upravičenec priloži eno ponudbo.
5.18. V skladu s sedmim odstavkom 64. člena
Uredbe CLLD mora upravičenec vsem potencialnim ponudnikom poslati enako povpraševanje z navedenimi
minimalnimi zahtevami. Ponudbe so tržno primerljive,
če vsebujejo vse zahteve, ki jih je upravičenec navedel
v povpraševanju. Pri izračunu višine upravičenih stroškov se upošteva vrednost najugodnejše ponudbe. Če
ponudba ne vsebuje minimalnih zahtev, je upravičenec
ne izbere.
5.19. Če vrednost upravičenega stroška ne presega 2.000 eurov, lahko upravičenec v skladu z osmim
odstavkom 64. člena Uredbe CLLD, ne glede na točko
5.17. tega poglavja, namesto tržno primerljivih pisnih
ponudb vlogi iz prvega odstavka 45. člena Uredbe CLLD
priloži eno vabilo k dajanju ponudb ali katalog ali oglas,
kot ga določa zakon, ki ureja obligacijska razmerja.
5.20. V skladu z devetim odstavkom 64. člena
Uredbe CLLD mora upravičenec za vrste stroškov iz točke 5.17. tega poglavja vlogi iz točke 10.2. tega razpisa
priložiti utemeljitev, iz katere je razvidno, da ni mogoče
priložiti treh tržno primerljivih ponudb.
5.21. V skladu z enajstim odstavkom 64. člena
Uredbe CLLD strošek prispevka v naravi v obliki zagotavljanja dela ne sme presegati ocenjenih vrednosti ure
prostovoljskega dela, kot so določene v predpisih, ki
urejajo prostovoljstvo.
5.22. Kadar stroški niso določeni v predpisih iz točke 5.13. in 5.14. tega poglavja in uradna oseba, ki vodi
postopek, oceni, da so predvideni stroški za določeno
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operacijo glede na vrednost operacije nerealni oziroma previsoki, lahko v skladu z dvanajstim odstavkom
64. člena Uredbe CLLD dodatno preveri vrednosti operacije ter v skladu z ugotovitvijo omeji priznano vrednost
operacije.
6. Merila za ocenjevanje vlog
6.1. V skladu s prvim odstavkom 63. člena Uredbe
CLLD merila za izbor operacij iz naslova podukrepa temeljijo na naslednjih načelih:
– prispevek k doseganju ciljev SLR,
– prispevek k doseganju horizontalnih ciljev,
– okoljska trajnost,
– socialna vzdržnost,
– vključenost partnerjev in
– vpliv na območje LAS.
6.2. V skladu s tretjim odstavkom 63. člena Uredbe
CLLD je minimalni prag za potrditev operacije 60 točk
od 100 možnih točk.
6.3. V skladu s prvim odstavkom 62.b člena Uredbe
CLLD se vloga, ki je popolna, oceni na podlagi meril, določenih v 63. členu Uredbe CLLD. Sredstva se odobrijo
vlogam, prispelim na javni razpis, ki izpolnjujejo predpisane pogoje in pri merilih za izbor dosežejo minimalni
prag točk iz prejšnje točke tega poglavja, po vrstnem
redu od najvišje do najnižje točkovane vloge, za katero
so razpisana sredstva v celoti še na voljo.
6.4. Podrobna merila:
Merila
A.
PRISPEVEK K DOSEGANJU CILJEV SLR
B.
PRISPEVEK K DOSEGANJU HORIZONTALNIH CILJEV
B1
Prispevek k doseganju horizontalnega cilja inovacije
B2
Prispevek k doseganju horizontalnega cilja podnebne spremembe in prilagajanje nanje
C.
OKOLJSKA TRAJNOST
D.
SOCIALNA VZDRŽNOST
E.
VKLJUČENOST PARTNERJEV
E.1
Število partnerjev iz pogodbe o sodelovanju
E.2
Raznolikost partnerstva
E.3
Finančna porazdelitev stroškov
F.
VPLIV NA OBMOČJE LAS
F.1
Vpliv na krepitev zmogljivosti LAS
F.2
Prenos dobrih praks
Skupaj točk:

Max.
št. točk
5
10
5
5
5
5
45
20
15
10
30
15
15
100

6.5. Točkovnik:
Število točk:
A. PRISPEVEK K DOSEGANJU CILJEV SLR
Navodilo: Upošteva se prispevek operacije k doseganju ciljev, opredeljenih v 9. poglavju SLR: Opis
SLR in njenih ciljev, vključno z določitvijo mejnikov in ciljnih vrednosti kazalnikov.
Operacija prispeva k doseganju vsaj treh ciljev, opredeljenih v SLR
Operacija prispeva k doseganju dveh ciljev, opredeljenih v SLR
Operacija prispeva k doseganju enega cilja, opredeljenega v SLR
B. PRISPEVEK K DOSEGANJU HORIZONTALNIH CILJEV
B.1 Prispevek k doseganju horizontalnega cilja inovacije
Navodilo: Upošteva se prispevek k doseganju horizontalnega cilja inovacije, ki izhaja iz opisa operacije
v prijavnem obrazcu. Inovacije lahko vključujejo nove proizvode, nove storitve ali nove načine
obravnavanja vprašanj v lokalnem kontekstu, nove načine aktiviranja in uporabe obstoječih virov in
sredstev LAS, operacija lahko vključuje nove pristope ali tehnologije.
Operacija je inovativna na ravni LAS
Operacija ni inovativna na ravni LAS

Max. št.
točk
5
5
3
1
10

5

5
0
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Število točk:
B.2 Prispevek k doseganju horizontalnega cilja podnebne spremembe in prilagajanje nanje
Navodilo: Upošteva se prispevek k doseganju horizontalnega cilja podnebne spremembe oziroma
prilagajanje nanje, ki izhaja iz opisa operacije v prijavnem obrazcu. Operacija lahko izkazuje
neposreden pozitiven vpliv na podnebne spremembe oziroma prilagajanje nanje, če vključuje vsaj eno
izmed naštetih vsebin:
– uporaba obnovljivih virov energije (OVE),
– učinkovita raba energije (URE),
– zmanjšanje emisij toplogrednih plinov,
– vključitev tehnoloških rešitev prilagajanja na podnebne spremembe (ukrepi varstva pred naravnimi
nesrečami), ohranjanje biodiverzitete, ohranjanje kakovosti voda, posodobitev okoljske infrastrukture.
Operacija izkazuje posreden pozitiven vpliv na podnebne spremembe oziroma prilagajanje nanje, če
vključuje vsaj eno izmed naštetih vsebin:
– ozaveščanje prebivalstva o podnebnih spremembah in prilagajanju nanje,
– izdelava študij,
– izdelava digitalnih aplikacij.
Operacija ima neposreden pozitiven vpliv na doseganje horizontalnega cilja
Operacija ima posreden pozitiven vpliv na doseganje horizontalnega cilja
Operacija nima vpliva na doseganje horizontalnega cilja
C. OKOLJSKA TRAJNOST
Navodilo: Upošteva se prispevek k doseganju horizontalnega cilja okoljska trajnost, ki izhaja iz opisa
operacije v prijavnem obrazcu. Operacija ima neposreden prispevek k okoljski trajnosti, če vključuje
eno od naslednjih oblik investicij:
– investicije, ki prispevajo k zmanjšanju onesnaževanja zraka, zemlje ali vode,
– investicije, ki spodbujajo ohranjanje biotske raznovrstnosti, ohranjanje naravne dediščine in kulturne
krajine,
– investicije, ki prispevajo k zmanjševanju količine odpadkov.
Operacija izkazuje posreden prispevek k okoljski trajnosti, če vključuje eno od naslednjih vsebin:
– ozaveščanje o okoljski trajnosti,
– izdelava študij,
– izdelava digitalnih aplikacij.
Operacija ima neposreden pozitiven vpliv na doseganje horizontalnega cilja
Operacija ima posreden pozitiven vpliv na doseganje horizontalnega cilja
Operacija nima vpliva na doseganje horizontalnega cilja
D. SOCIALNA VZDRŽNOST
Vključevanje ranljivih skupin (mladi, ženske ali druge v SLR identificirane ranljive skupine)
Navodilo: Upošteva se v izvajanje operacije oziroma v cilj operacije vključene ranljive skupine, ki jih
LAS opredeli v opisu operacije v prijavnem obrazcu.
Operacija vključuje vsaj tri ranljive skupine
Operacija vključuje od eno do dve ranljivi skupini
Operacija ne vključuje ranljivih skupin
E. VKLJUČENOST PARTNERJEV
E.1 Število partnerjev iz pogodbe o sodelovanju
Navodilo: Upošteva se število partnerjev, vključenih v pogodbo o sodelovanju.
Pri operaciji sodelujejo štirje ali več partnerjev
Pri operaciji sodelujejo trije partnerji
Pri operaciji sodelujeta dva partnerja
E.2 Raznolikost partnerstva
Navodilo: Upošteva se raznolikost partnerstva, ki je razvidna iz pogodbe o sodelovanju.
Operacija predvideva sodelovanje med območji različnih držav članic
Operacija predvideva sodelovanja znotraj države
Operacija predvideva sodelovanje z ozemlji v tretjih državah
E.3 Finančna porazdelitev stroškov
E.3.1 Finančna porazdelitev stroškov
Navodilo: Upošteva se razmerje med finančno porazdelitvijo stroškov med posameznimi partnerji
v operaciji, kar je razvidno iz pogodbe o sodelovanju in finančne konstrukcije operacije.
Finančna porazdelitev stroškov med partnerji je sorazmerna
Finančna porazdelitev stroškov med partnerji ni sorazmerna
E3.2 Porazdelitev aktivnosti
Navodilo: Upošteva se razmerje med aktivnostmi, ki jih izvajajo posamezni partnerji v operaciji, kar je
razvidno iz stroškov naložbe.
Porazdelitev aktivnosti med partnerji je sorazmerna
Porazdelitev aktivnosti med partnerji ni sorazmerna
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Število točk:
F. VPLIV NA OBMOČJE LAS
F.1 Vpliv na krepitev zmogljivosti LAS
Navodilo: Upošteva se vpliv na krepitev zmogljivosti LAS, ki je razviden iz opisa operacije v prijavnem
obrazcu, in sicer po naslednjih kriterijih:
– vpliv operacije na gospodarsko rast območja LAS,
– pozitiven vpliv na promocijo in prepoznavnost LAS,
– operacija predvideva skupni nastop proizvajalcev na trgu,
– povezovanje ponudnikov,
– trajnostno upravljanje naravne in kulturne dediščine.
Operacija izpolnjuje pet kriterijev
Operacija izpolnjuje od tri do štiri kriterije
Operacija izpolnjuje dva kriterija
F.2 Prenos dobrih praks
Navodilo: Upošteva se opis operacije v prijavnem obrazcu. Iz opisa operacije mora biti razvidno,
ali operacija predvideva izmenjavo izkušenj med LAS, pridobivanje novih znanj ter implementacijo
pridobljenih izkušenj in znanja na območju LAS.
Operacija temelji na izmenjavi izkušenj in pridobivanju novih znanj ter predvideva njihovo
implementacijo na območju LAS
Operacija temelji na izmenjavi izkušenj in znanja
Operacija ne vključuje izmenjave izkušenj in znanja ter implementacije, gre le za ogled dobre prakse

7. Obveznosti upravičenca
7.1. V skladu s prvim odstavkom 49. člena Uredbe
CLLD mora upravičenec podprto naložbo uporabljati
izključno za namen in dejavnost, za katero je bila javna podpora izplačana v skladu z 71. členom Uredbe
1303/2013/EU še najmanj pet let od zadnjega izplačila
podpore.
7.2. Upravičenec, ki prejme podporo na podlagi
tega javnega razpisa, mora v skladu z drugim odstavkom 50. člena Uredbe CLLD vso dokumentacijo, ki je
bila podlaga za izplačilo podpore, hraniti še najmanj pet
let od dneva zadnjega izplačila podpore.
7.3. V skladu s prvim odstavkom 51. člena Uredbe CLLD mora LAS zagotoviti vse informacije, potrebne za omogočanje spremljanja in vrednotenja Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje
2014–2020.
7.4. V skladu s četrtim odstavkom 53. člena Uredbe
CLLD mora upravičenec omogočiti dostop do dokumentacije o operaciji ter kontrolo na kraju samem kontrolnim
organom, organu upravljanja, revizijskemu organu in
drugim organom, ki opravljajo nadzor nad porabo finančnih sredstev EKSRP.
7.5. V skladu s 65. členom Uredbe CLLD mora
upravičenec, ki prejme podporo iz Programa razvoja
podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020,
v skladu s 13. členom Uredbe 808/2014/EU ter Navodili
za informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, dostopnimi na spletni strani Programa razvoja podeželja,
izpolniti zahteve glede označevanja vira sofinanciranja.
Obveznost označevanja traja najmanj do zadnjega izplačila podpore, razen če gre za operacijo, ki vključuje
naložbe, katerih skupna vrednost presega 50.000 eurov,
pri katerih mora biti obrazložitvena tabla postavljena
še najmanj 5 let po zadnjem izplačilu sredstev PRP
2014–2020.
8. Sprememba obveznosti o pravici do sredstev:
v skladu s četrtim odstavkom 60. člena Uredbe CLLD
lahko upravičenec v obdobju izvajanja operacije in pred
nastankom sprememb največ dvakrat zaprosi za spremembo operacije v skladu s 54. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZP-
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VHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18), (v nadaljnjem
besedilu: ZKme-1).
9. Finančne določbe
9.1. V skladu s prvim odstavkom 37. člena Uredbe
CLLD se podpora dodeli v obliki nepovratne finančne
podpore.
9.2. V skladu s petim odstavkom 56. člena Uredbe
CLLD znaša stopnja javne podpore za podukrep iz tega
javnega razpisa 85 odstotkov upravičenih stroškov.
9.3. V skladu s tretjim odstavkom 37. člena Uredbe CLLD se pri določitvi stopnje podpore upoštevajo
pravila državnih pomoči v skladu s 54. členom Uredbe
CLLD.
9.4. V skladu s četrtim odstavkom 37. člena Uredbe
CLLD je najnižji znesek javne podpore 5.000 eurov na
posamezni LAS za operacijo.
9.5. V skladu z dvanajstim odstavkom 56. člena
Uredbe CLLD je najvišji znesek javne podpore na posamezni LAS 100.000 eurov za posamezno operacijo.
9.6. V skladu s petim odstavkom 37. člena Uredbe
CLLD je posamezni LAS upravičen do sofinanciranja
upravičenih stroškov le za svoje aktivnosti.
9.7. V skladu s šestim odstavkom 37. člena Uredbe
CLLD se, kadar vrednost posamezne operacije znaša
več kot 20.000 eurov, ta lahko izvaja v treh fazah, pri
čemer posamezni zahtevek za izplačilo ne sme biti nižji
od 5.000 eurov.
9.8. Javna podpora v okviru podukrepa se dodeljuje kot pomoč po pravilu de minimis v skladu s prvim
odstavkom 54. člena ter v skladu s 54.a, 54.b ter 54.c
členi Uredbe CLLD.
10. Vloga in postopek za dodelitev sredstev
10.1. V skladu s prvim odstavkom 62. člena Uredbe CLLD se podpora iz naslova podukrepa dodeli na
podlagi zaprtega javnega razpisa v skladu z ZKme-1.
Odpiranje vlog na javni razpis ni javno. Prispele vloge
na javni razpis obravnava ARSKTRP. Vloge se izberejo
na podlagi ponderiranja popolnih vlog.
10.2. V skladu s prvim odstavkom 45. člena Uredbe CLLD vlogo sestavljajo prijavni obrazec in priloge,
in sicer:
a) prijavni obrazec vsebuje:
– osnovne podatke o upravičencih,
– naziv operacije,
– opis operacije in načrtovane aktivnosti,
– navedbo območja (lokacijo izvajanja operacije),
– navedbo ciljev, ki jih zasleduje operacija,
– dinamiko izvajanja in črpanja finančnih sredstev
načrtovane operacije in
– finančni načrt oziroma zaprto finančno konstrukcijo;
b) priloge:
– priloga 1: Izjave glede izpolnjevanja splošnih pogojev razpisa,
– priloga 2: Pogodba o sodelovanju iz šestega odstavka 36. člena Uredbe CLLD,
– priloga 3: Pisne izjave glede enotnega podjetja in
kumulacij pomoči de minimis,
– priloga 4: Dokazila o že prejetih javnih sredstvih,
– priloga 5: Obvezne priloge, ki izhajajo iz predpisov Evropske unije ali nacionalne zakonodaje glede na
tip operacije (npr. dokumentacija za gradnjo objektov
ali nakup opreme v objektih, pravnomočno gradbeno
dovoljenje oziroma druga dokazila za gradnjo objektov
ali nakup opreme v objektih, dovoljenja in soglasja pristojnih organov),
– priloga 6: Dokazila o lastništvu nepremičnin,
– priloga 7: Dokazila o predračunski vrednosti operacije,
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– priloga 8: Podrobnejši opis operacije,
– priloga 9: Izjava upravičenca ali je zavezanec/naročnik v skladu z ZJN-3,
– priloga 10: Dokazila upravičencev o članstvu
v LAS.
10.3. Postopek za vložitev vloge je določen v tretjem do sedmem odstavku 45. člena Uredbe CLLD.
11. Obravnava vlog
11.1. Obravnava vlog se začne s preveritvijo njene popolnosti. Če je vloga nepopolna ali nerazumljiva,
ARSKTRP upravičenca pozove k dopolnitvi vloge. Rok
za dopolnitev vloge je največ 15 dni od dneva vročitve
poziva k dopolnitvi. LAS mora dopolniti vlogo v roku, določenem v pozivu k dopolnitvi. Za datum in čas njenega
prejema se štejeta datum in čas (ura, minuta) pisne oddaje dopolnjene vloge v skladu s pozivom za dopolnitev.
Po prejemu dopolnitve se vloga na javni razpis ponovno
pregleda. Vloga je popolna, ko vsebuje ustrezne priloge iz točke 10.2. tega javnega razpisa glede na vrsto
operacije.
11.2. Upravičenca popolne vloge, ki je vsebinsko
nerazumljiva, se pozove, da jo pojasni. Stranka mora
opraviti pojasnitev v roku in na način, določen v zahtevi
za pojasnitev. Za datum in čas njene oddaje se štejeta
datum in čas (ura, minuta) oddaje. Po prejemu pojasnitve se vloga na javni razpis ponovno pregleda. Vloge, ki
ne izpolnjujejo pogojev, se zavrnejo.
11.3. V skladu z 62.b členom Uredbe CLLD se vloga, ki je popolna in izpolnjuje pogoje, oceni na podlagi
meril iz točke 6.4. tega javnega razpisa. Sredstva se
odobrijo vlogam, prispelim na javni razpis, ki izpolnjujejo
pogoje za dodelitev sredstev in presegajo vstopno mejo
točk. Med vlogami, ki presežejo vstopni prag 60 točk
od 100 možnih točk, se izberejo tiste, ki dosežejo višje
število točk, do porabe sredstev za posamezni javni
razpis. Vloge, ki ne dosegajo minimalnega vstopnega
praga, se zavrnejo.
11.4. Če imata na zadnjem mestu seznama ocenjenih vlog dve ali več vlog enako število prejetih točk, se
vloge, v skladu z drugim odstavkom 62.b člena Uredbe
CLLD, odobrijo na podlagi naslednje razvrstitve meril
za izbor vlog:
– vključenost partnerjev,
– vpliv na območje LAS,
– prispevek k doseganju ciljev SLR.
11.5. V skladu s tretjim odstavkom 62.b člena Uredbe CLLD se vloga, ki je popolna in izpolnjuje pogoje iz
javnega razpisa, vendar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti, zavrne.
11.6. V skladu s četrtim odstavkom 62.b člena
Uredbe CLLD ARSKTRP o vlogi odloči v skladu s tretjim pododstavkom tretjega odstavka 44. člena Uredbe
1305/2013/EU.
11.7. V skladu s 60. členom Uredbe 1306/2013/EU
se zavrne vloga, če se ugotovi, da je upravičenec umetno ustvaril pogoje za izpolnitev zahtev za pridobitev
podpore, tako ustvarjeni pogoji pa niso v skladu s cilji
podukrepa.
12. Zahtevek za izplačilo sredstev
12.1. V skladu s prvim odstavkom 46. člena Uredbe
CLLD se nepovratna javna podpora upravičencem izplačuje na podlagi zahtevkov za izplačilo.
12.2. V skladu s tretjim odstavkom 46. člena Uredbe CLLD se rok za vložitev posameznega zahtevka
za izplačilo za operacije iz podukrepa določi v odločbi
ARSKTRP o odobritvi operacije.
12.3. Zahtevek za izplačilo sredstev se vlaga v skladu s določbami šestega do devetega odstavka 46. člena
Uredbe CLLD.
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12.4. V skladu z enajstim odstavkom 46. člena
Uredbe CLLD se javna podpora izplača na podlagi
popolnega zahtevka za izplačilo po opravljeni kontroli
v skladu s 53. členom Uredbe CLLD.
12.5. V skladu z dvanajstim odstavkom 46. člena
Uredbe CLLD se javna podpora izplača na transakcijski
račun upravičenca.
13. Omejitev podpore: omejitev podpore je določena v prvem, drugem in četrtem odstavku 47. člena
Uredbe CLLD.
14. Izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti
14.1. Kontrola nad izvajanjem podukrepa se
izvaja v skladu z določbami prvega do tretjega odstavka 53. člena Uredbe CLLD.
14.2. Neizpolnitev ali kršitev obveznosti se v skladu
s prvim odstavkom 52. člena Uredbe CLLD sankcionira
v skladu s 63. členom Uredbe 1306/2013/EU, 63. členom Uredbe 809/2014/EU ter 41.a členom ZKme-1.
14.3. Če upravičenec ne odstopi od izvedbe operacije v roku 30 dni od prejema odločbe o odobritvi operacije ali zamudi rok za vložitev zahtevka za izplačilo,
ki je določen v odločbi o odobritvi operacije, v skladu
s tretjim odstavkom 52. člena Uredbe CLLD ni upravičen do sredstev iz naslova podukrepa in se ga izključi iz
podukrepa za koledarsko leto neizpolnitve obveznosti in
naslednje koledarsko leto.
14.4. Upravičenec, ki uvede bistvene spremembe,
določene v 71. členu Uredbe 1303/2013/EU, in odtuji predmet podpore ali predmet podpore uporablja v nasprotju z namenom, za katerega je prejel javno podporo,
mora v skladu s petim odstavkom 52. člena Uredbe
CLLD vsa izplačana sredstva vrniti v proračun Republike
Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Poleg tega se upravičenca izključi iz prejemanja podpore
v okviru istega podukrepa za koledarsko leto ugotovitve
kršitve in naslednje koledarsko leto.
14.5. Upravičenec, ki ne hrani dokumentacije v skladu s točko 7.2. tega javnega razpisa, mora v skladu
z dvanajstim odstavkom 52. člena Uredbe CLLD v proračun Republike Slovenije vrniti deset odstotkov izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
14.6. Upravičenec, ki iz neutemeljenega razloga ne
omogoči kontrole na kraju samem iz točke 7.4. in jo nepreklicno odkloni, mora v skladu s trinajstim odstavkom
52. člena Uredbe CLLD v proračun Republike Slovenije
vrniti vsa izplačana sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
14.7. Upravičenec, ki v nasprotju s točko 7.5. tega
javnega razpisa ne označi sofinancirane operacije ali
označbo odstrani, mora v skladu s štirinajstim odstavkom 52. člena Uredbe CLLD v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva skupaj z zakonitimi
zamudnimi obrestmi.
14.8. Če se ugotovi, da je upravičenec namerno
vložil napačno vlogo iz točke 10.2. tega javnega razpisa ali zahtevek za izplačilo iz 12. poglavja tega javnega
razpisa (navajanje lažnih podatkov, izjav), mora v skladu
s petnajstim odstavkom 52. člena Uredbe CLLD v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Upravičenec
se izključi iz podukrepa za koledarsko leto neizpolnitve
obveznosti in naslednje koledarsko leto.
14.9. Kadar upravičenec operacije ne izvede v skladu z odobreno operacijo in krši določbe trinajstega odstavka 36. člena Uredbe CLLD, se mu v skladu z devetnajstim odstavkom 52. člena Uredbe CLLD podpora
ne izplača.
14.10. Če upravičenec ne doseže ciljev operacije,
kot je to opredelil v vlogi iz točke 10.2. tega javnega raz-
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pisa, se mu v skladu z dvajsetim odstavkom 52. člena
Uredbe CLLD obseg podpore v sorazmernem deležu
zniža, kar pomeni, da se mu zniža delež podpore v enakem odstotku, kot ni bil dosežen zastavljeni cilj.
14.11. V skladu s 66. členom Uredbe CLLD upravičencu ni treba vrniti že izplačane podpore v primeru
višje sile in izrednih okoliščin v skladu z drugim odstavkom 2. člena Uredbe 1306/2013/EU.
14.12. Kadar se aktivnost operacije izvede izven
območja Republike Slovenije, mora upravičenec za te
aktivnosti zagotoviti vsa potrebna dokazila o izvedbi
aktivnosti, na podlagi katerih se lahko izvede kontrola.
14.13. V skladu z 52. členom ZKme-1, vloga, pri kateri obstaja sum na nepravilnost, kot to določajo predpisi
Unije, ki urejajo zaščito finančnih interesov Unije, se ne
obravnava sočasno z ostalimi vlogami ali po vrstnem
redu oddaje vlog, sredstva, zaprošena s to vlogo, pa se
štejejo za porabljena na tem javnem razpisu. Če se sum
izkaže za neutemeljen, se vloga odobri, če so izpolnjeni
pogoji iz 53. člena ZKme-1. Pristojni organ sum na nepravilnosti preveri najpozneje v enem letu od vložitve
popolne vloge.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Ob-2599/18
Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1,
2000 Maribor objavlja 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 dodeljevanju pomoči de minimis za razvoj podjetništva in inovativnosti v Mestni občini Maribor (MUV, št. 20/15, 9/17) ter Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2018 (MUV, št. 7/17)
razpis
za sofinanciranje stroškov samozaposlitve
brezposelne osebe v Mestni občini Maribor
za leto 2018
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev fizičnim
osebam za namen prehoda iz brezposelnosti v samozaposlitev skladno s pravili o dodeljevanju pomoči de
minimis.
II. Upravičenci in pogoji
Upravičenci po tem razpisu so fizične osebe, ki
so bile pred realizacijo samozaposlitve prijavljene pri
Zavodu za zaposlovanje RS kot brezposelne osebe in
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– stalno prebivališče na območju Mestne občine
Maribor;
– registracija katerekoli dejavnosti, razen na področjih kmetijstva (primarne kmetijske proizvodnje), ribištva,
ribogojstva ali premogovništva (zaradi pravil o pomoči
de minimis, po katerih se dodeljuje subvencija) na podlagi Zakona o gospodarskih družbah, samozaposlitev
v obdobju od 1. januarja 2018 do 31. avgusta 2018;
– poslovni sedež in dejavnost morata biti na območju Mestne občine Maribor;
– prijavitelj ni imel odprtega lastnega podjetja v zadnjih 24 mesecih, ali samostojno opravljal dejavnosti
z osebnim delom;
– prijavitelj ni bil večinski družbenik v gospodarski
družbi, z lastniškim deležem 50 % ali več in ni bil direktor ali poslovodna oseba v družbi z neomejeno odgovornostjo, komplementar v komanditni družbi, edini ali
večinski družbenik v družbi z omejeno odgovornostjo
ali ustanovitelj zavoda;
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– dejavnost mora pomeniti edini in glavni poklic, kar
pomeni prijavo v obvezno pokojninsko in invalidsko ter
zdravstveno zavarovanje za polni delovni/zavarovalni
čas 40 ur na teden (možne zavarovalne podlage: 040,
005 in 019);
– vsaka sofinancirana samozaposlitev se mora
ohraniti najmanj 12 mesecev od prejema sredstev. V kolikor se iz katerih koli razlogov prekine samozaposlitev
v predpisanem roku, je prejemnik dolžan vrniti prejeta
sredstva vključno z zakonsko zamudnimi obrestmi, v sorazmernem deležu;
– prijavitelj ne sme biti prejemnik sredstev za namen samozaposlitve iz proračuna Mestne občine Maribor v preteklih petih letih in takšni prijavitelji niso upravičeni do finančnih sredstev po tem razpisu.
III. Višina sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu Mestne
občine Maribor za leto 2018 na proračunski postavki 721000 Vzpodbujanje zaposlovanja v skupni višini
190.000,00 EUR.
Glede na to, da so proračunska sredstva omejena,
bo dejanska višina sredstev, ki jih bo pridobil posamezni
upravičenec, odvisna od števila prosilcev, ki bodo izpolnjevali pogoje obeh razpisov na področju zaposlovanja.
IV. Rok in način prijave
Razpis je odprt do vključno petka, 14. 9. 2018.
Prijavne obrazce z zahtevano dokumentacijo je potrebno v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj – Razpis samozaposlitev« dostaviti na naslov Mestna občina Maribor,
Urad za gospodarske dejavnosti, Sektor za gospodarstvo,
Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor. Na hrbtni strani morata
biti napisana priimek in ime ter naslov stalnega prebivališča
prijavitelja. Nepravilno izpolnjene in označene ponudbe
bodo s sklepom zavržene in vrnjene pošiljatelju.
Pravočasno prispela prijava je tista, ki je osebno
oddana na sedežu Mestne občine Maribor, Ul. heroja
Staneta 1, v sprejemni pisarni številka 14, pritličje, do
vključno 14. 9. 2018 do 12. ure oziroma poslana priporočeno po pošti s poštnim žigom do vključno 14. 9.
2018. Prijave, ki bodo oddane po navedenem roku, se
kot prepozne s sklepom zavržejo.
V. Odpiranje in obravnava prijav
Za formalno popolno prijavo se šteje prijava z vsemi
potrebnimi dokazili, vložena v zaprto in pravilno označeno pisemsko ovojnico, poslana po pošti ali osebno oddana v sprejemno pisarno. V kolikor bo prijava nepopolna,
bo komisija v roku 8 dni po odpiranju vlog prijavitelje pozvala k dopolnitvi vlog, rok za dopolnitev vloge je 5 dni.
V primeru poziva na dopolnitev vloge, se dopolnitev
označi z: »Ne odpiraj – dopolnitev vloge za samozaposlitev«. Na hrbtni strani morata biti napisana priimek in
ime ter naslov stalnega prebivališča prijavitelja.
Ocenjevale se bodo samo popolne prijave, nepopolne prijave in prijave, ki jih prijavitelji v roku ne bodo
dopolnili, bodo s sklepom zavržene.
Komisija bo oblikovala predlog o dodelitvi sredstev
za vse prijave in ga posredovala v potrditev županu oziroma po njegovem pooblastilu direktorju mestne uprave. Sklepi o odobritvi dodelitve finančnih sredstev bodo
upravičencem do sredstev posredovani najkasneje do
15. 11. 2018. Na sklep je v roku 8 dni od njegovega prejema možna pritožba pri županu Mestne občine Maribor.
Odločitev župana je dokončna. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodbe z ostalimi upravičenci do sredstev.
Po prejetju sklepa o odobritvi sredstev bo z vsakim
upravičencem do sredstev sklenjena pogodba o dodelitvi sredstev in drugih medsebojnih obveznostih in
pravicah. Če se v roku 8 dni upravičenec ne oglasi na
podpis pogodbe, se šteje, da je odstopil od zahteve za
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pridobitev sredstev. Nakazilo sredstev se izvrši na račun
upravičenca 30. dan od dneva veljavnosti pogodbe. Pogodba je veljavna, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.
VI. Dvig razpisne dokumentacije
Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko v času
uradnih ur zainteresirani dvignejo na Mestni občini Maribor, Ul. heroja Staneta 1, v sprejemni pisarni številka 14,
pritličje.
Objavljena je tudi na spletnih straneh Mestne občine Maribor, www.maribor.si, rubrika »Razpisi in javne
objave«. Za dodatne informacije lahko pokličete Heleno
Turk, tel. 02/22-01-386, ali pišete na elektronski naslov
mestna.obcina@maribor.si z navedbo »razpis za samozaposlitev«.
Mestna občina Maribor
Št. 8022-4/2018-2

Ob-2611/18

Slovenski regionalno razvojni sklad (v nadaljevanju:
Sklad) na podlagi Zakona o uporabi sredstev, pridobljenih
iz naslova kupnine na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 45/95, 34/96, 60/99
– ZSRR, 22/00 – ZJS, 67/01 in 47/02), 10. člena Zakona
o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list
RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16, v nadaljevanju: ZSRR-2),
11. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni
list RS, št. 52/10, 46/14 – ZON-C in 60/17, v nadaljevanju:
ZTNP-1), Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območij (Uradni list RS, št. 22/11, 97/12, 24/15 in 35/17), Uredbe
o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike (Uradni
list RS, št. 16/13 in 78/15), Uredbe o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 76/17, v nadaljevanju: UMZDRO), Pravilnika o razvrstitvi razvojnih regij po
stopnji razvitosti za programsko obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 34/14), 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 (Uradni list EU L,
št. 193 z dne 1. 7. 2014, str. 1 – v nadaljevanju: Kmetijska
uredba za skupinske izjeme), Splošnih pogojev poslovanja
Sklada z dne 19. 3. 2015 s spremembami in dopolnitvami
(v nadaljevanju: Splošni pogoji), Pravilnika o dodeljevanju
spodbud Sklada z dne 19. 3. 2015 s spremembami in
dopolnitvami (v nadaljevanju: Pravilnik) ter Poslovnega in
finančnega načrta Sklada za leti 2018 in 2019 (postavke
za leto 2018 – v nadaljevanju PFN), sprejetega s Sklepom
Vlade Republike Slovenije št. 47602-9/2018/6 z dne 17. 7.
2018, objavlja
javni razpis
za dodeljevanje posojil kmetijskim in gozdarskim
projektom – A 2018
1 Uvodna določila
1.1 Višina in vir sredstev
Razpisani znesek je 6.000.000,00 EUR v obliki posojil iz namenskega premoženja Sklada.
1.2 Predmet in namen javnega razpisa
1. Predmet javnega razpisa je dodeljevanje ugodnih
posojil projektom po programu A – kmetijstvo in gozdarstvo na območju Republike Slovenije, in sicer za naslednje podprograme:
– podprogram A1.1: primarna kmetijska pridelava –
po pravilih državnih pomoči
– podprogram A1.2: primarna kmetijska pridelava –
izven pravil državnih pomoči
– podprogram A2.1: kmetijska predelava in trženje –
po pravilih državnih pomoči
– podprogram A3.2: gozdarstvo – izven pravil državnih pomoči
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Podprogram Investicijsko področje podprogramov Predpis, ki določa investicijsko področje podprogramov
A1.1 in A1.2 pridelava kmetijskih proizvodov
Priloga I Pogodbe o ustanovitvi Evropskih skupnosti (v
nadaljevanju: Priloga I Pogodbe EU)
A2.1
predelava in trženje kmetijskih
Priloga I Pogodbe EU V kolikor gre za dopolnilno dejavnost
proizvodov oziroma dopolnilne
pri podprogram A2.1 ali A3.2, morajo
dejavnosti s področja predelave in
vlagatelji izpolnjevati vse pogoje za
trženja kmetijskih proizvodov
opravljanje dopolnilne dejavnosti,
v skladu z veljavno zakonodajo in
A3.2
naložbe v gozdarske tehnologije za
Uredbo o dopolnilnih dejavnostih na
razvoj, modernizacijo in prilagajanje
kmetiji (Uradni list RS, št. 57/15 in
gozdarskega sektorja ter predelava,
36/18) ter dejavnost opravljati v okviru
mobilizacija in trženje gozdarskih
dopolnilne dejavnosti še vsaj 3 leta po
proizvodov
zaključenem projektu.

2. Namen razpisa je spodbujanje projektov na področju primarne kmetijske pridelave, vključno z namakalnimi sistemi, projektov kmetijske predelave in trženja
kmetijskih proizvodov ter projektov v gozdarstvu.
1.3 Cilj javnega razpisa
je spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in
razvoja podeželja z izboljšanjem zaposlitvenih možnosti na podeželju, z zmanjšanjem proizvodnih stroškov,
s prilagoditvami k podnebnim spremembam, z ohranjanjem in izboljšanjem naravnega okolja ter standardov za
dobro počutje živali.
2 Razpisni pogoji
2.1 Splošni pogoji
1. Vsa dokazila se morajo glasiti na vlagatelja in na
prijavljeni projekt.
2. Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku,
vrednosti pa izražene v EUR.
3. Vlagatelj mora imeti poravnane obveznosti do zaposlenih, Republike Slovenije oziroma do Finančne uprave
RS. V kolikor je vlagatelj že prejemnik sredstev Sklada,
mora imeti poravnane tudi zapadle obveznosti do Sklada
(ob odpiranju vloge ne zamuja s plačili več kot 90 dni).
4. Skupna višina zadolženosti vlagatelja do Sklada
ne sme presegati 10 % vrednosti namenskega premoženja Sklada. Vrednost namenskega premoženja Sklada
na dan 31. 12. 2017 znaša 98.397.792,08 EUR.
5. Vlagatelj mora pri projektu izkazati zaprto finančno konstrukcijo in za dodeljeno posojilo izkazovati
sposobnost izpolnjevanja obveznosti ves čas trajanja
pogodbenega razmerja. V kolikor ima vlagatelj v finančni konstrukciji poleg lastnih virov predvidene tudi druge
vire, mora k vlogi priložiti ustrezna dokazila o zagotovitvi teh virov (npr. odločbo o dodelitvi drugih sredstev
s strani pristojnega ministrstva) ter podati izjavo, da bo
sredstva nadomestil iz lastnih virov, v kolikor ti viri dejansko ne bodo pridobljeni. V kolikor pa prejme sredstva
kasneje, v času trajanja projekta, je o tem dolžan nemudoma obvestiti Sklad.
6. Posojilo se za isti projekt odobri praviloma enkrat.
7. Vlagatelj mora biti registriran, oziroma mora imeti
vsa ustrezna dovoljenja za izvedbo projekta ter dejavnosti, ki so predmet projekta (odvisno od narave del).
8. Vlagatelj ne sme biti v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči na osnovi odločbe
Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom EU.
9. Vlagatelj ne sme biti domnevno insolventen glede na tretji odstavek 14. člena Zakona o finančnem
poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem
prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 s spr. in dop., v nadaljevanju: ZFPPIPP).

10. Vlagatelj ne sme biti v postopku prisilne poravnave, poenostavljene prisilne poravnave, stečaja ali
likvidacije.
11. Vlagatelj ne sme biti v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih
družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št 5/17, v nadaljevanju: ZPRPGDZT) in 14. točki 2. člena Kmetijske
uredbe za skupinske izjeme1 ali v postopku pridobivanja
državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, oziroma je to pomoč prejel in še ni ali je
neuspešno zaključil prestrukturiranje podjetja ali pa je
v prestrukturiranju. Mala, mikro in srednja podjetja, ki
delujejo manj kot 3 leta od vpisa v register, se ne štejejo
kot podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij
v težavah, razen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij.
12. Vlagatelj mora imeti ob odpiranju vloge bonitetno oceno, določeno na podlagi podatkov iz aplikacije EBONITETE.SI oziroma izračunano po metodologiji
Sklada vsaj 5. Metodologija za izračun bonitete pri vlagateljih je objavljena na spletni strani Sklada http://www.
regionalnisklad.si/predpisi. V kolikor je vlagatelj kmet,
mora biti ocenjena kreditna sposobnost vsaj kot dobra
(K>1,00).
13. Sklad lahko vlagatelja pozove na osebno predstavitev njegovega poslovanja in prijavljenega projekta.
14. Vlagatelj ne sme prijaviti projekta z več kot
dveletnim kumulativnim negativnim denarnim tokom ali
ekološko sporen projekt.
15. Vlagatelj ne sme prijaviti projekta, ki je že bil
sofinanciran s strani Sklada.
16. Vlagatelj mora izkazati možnosti za zavarovanje
posojila po presoji Sklada.
17. V primeru dokazil v tujem jeziku je vlagatelj
dolžan predložiti krajši prevod predloženih dokazil, ki
jih s podpisom potrdi odgovorna oseba vlagatelja. Iz
dokazil mora biti razviden predmet nakupa, vrednost
z in brez DDV.
18. V primeru, da se projekt izvaja na nepremičnini,
ki je v lasti drugih pravnih ali fizičnih oseb, mora imeti
vlagatelj za opravljanje dejavnosti sklenjeno dolgoročno
najemno pogodbo (z veljavnostjo najmanj do dokončnega
vračila posojila) in soglasje lastnika k izvedbi projekta.
1
Uredba Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija
2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in
gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L, št. 193 z dne 1. 7. 2014, str. 1)
(v nadaljevanju: Kmetijska uredba za skupinske izjeme).
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19. Prijavljeni projekt mora predstavljati zaključeno
celoto in zagotavljati izvajanje procesa, ki je predmet
projekta, takoj po datumu zaključka odobrenega projekta.
20. Iz predložene prijavne dokumentacije mora biti
razvidno, da za projekt obstaja trg in zmožnost prodaje predvidenih izdelkov.
21. Sestavni del javnega razpisa je tudi razpisna
dokumentacija, ki jo mora vlagatelj upoštevati. Razpisna
dokumentacija javnega razpisa vsebuje: povabilo k oddaji vloge, prijavni obrazec A, prilogo razpisne dokumentacije, ki vključuje podrobnejša merila za ocenjevanje in
vzorce (vzorec posojilne pogodbe, vzorec zahtevka za
nakazilo, vzorec poročila o projektu in vzorec ovojnice
za prijavo na javni razpis).
2.2 Ostali pogoji po podprogramih
2.2.1 Upravičenci
1. Po vseh podprogramih so upravičenci kmetijska
gospodarstva, ki so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu
(Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR,
26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) in so vpisana v evidenco
kmetijskih gospodarstev, organizirana kot:
– pravne osebe,
– fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost,
– kmetija, ki ni pravna oseba ali fizična oseba, ki
opravlja pridobitno dejavnost.
V primeru posojil izven pravil državnih pomoči, so
do sredstev upravičene tudi ostale pravne ali fizične
osebe, ki opravljajo kmetijsko in gozdarsko dejavnost.
2. Kmetijska gospodarstva se morajo uvrščati med
mikro, mala ali srednje velika podjetja.
3. Za opredelitev velikosti vlagateljev se uporabljajo določbe iz Priloge I Kmetijske uredbe za skupinske
izjeme (v nadaljevanju: Priloga I). Vlagatelji morajo ob
določanju velikosti podjetja upoštevati podatke glede
na status podjetja (neodvisno, povezano, partnersko)
ter računovodsko obdobje zajema teh podatkov glede
na določila Priloge I.
4. Za povezane družbe se štejejo tudi podjetja, ki so
povezana prek lastniških deležev fizičnih oseb z upoštevanjem določil Priloge I.
2.2.2 Upravičene dejavnosti
1. Vlagatelji morajo opravljati dejavnost oziroma izvajati projekt s področja kmetijstva oziroma gozdarstva,
skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti
(Uradni list RS, št. 69/07, 17/08, v nadaljevanju: Uredba
o SKD) na in znotraj klasifikacije, v skupinah, razredih in
podrazredih, ki so navedeni v nadaljevanju:
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– A 01.1 Pridelovanje netrajnih rastlin,
– A 01.2 Gojenje trajnih nasadov,
– A 01.3 Razmnoževanje rastlin,
– A 01.4 Živinoreja,
– A 01.5 Mešano kmetijstvo,
– A 01.6 Storitve za kmetijsko proizvodnjo, priprava
pridelkov in
– A 02 Gozdarstvo.
2. Pri vlagateljih, ki opravljajo dejavnost oziroma
izvajajo projekt v okviru dopolnilnih dejavnostih pa se
upoštevajo dejavnosti v skladu z veljavno zakonodajo
in Uredbo o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji (Uradni
list RS, št. 57/15 in 36/18).
2.2.3 Neupravičene dejavnosti
1. Neupravičeni dejavnosti skladno z Uredbo o SKD
po javnem razpisu sta:
– A 01.7 Lovstvo in
– A 03 Ribištvo in gojenje vodnih organizmov
2. Vlagatelj ne sme:
– zaprositi za posojilo za dejavnosti, povezane
z izvozom v tretje države ali države članice, in sicer
za posojilo, ki je neposredno povezano z izvoženimi
količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske
mreže ali drugimi tekočimi stroški, povezanimi z izvozno
dejavnostjo,
– prijaviti projekt, ki daje prednost uporabi domačega blaga pred uporabo uvoženega,
– izvesti projekt, ki ne sodi v sektor primarne kmetijske proizvodnje iz seznama v Prilogi I k Pogodbi
o Evropski uniji oziroma ni s področja predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz Priloge I ali s področja
gozdarstva,
– izvajati dejavnost, ki je izločena iz shem državnih
pomoči v Evropski uniji pri Sklopu 1.
2.2.4 Obdobje upravičenosti
1. Pri Sklopu 2 lahko upravičeni stroški nastanejo
od vključno 1. 1. 2017 naprej, pri Sklopu 1 pa projekt ne
sme biti začet pred datumom oddaje vloge na razpis.
2. Za začetek izvajanja projekta se šteje trenutek,
ko je sklenjena prva obvezujoča zaveza za začetek
dejavnosti v zvezi s projektom. Začetek izvajanja del
pomeni bodisi začetek gradbenih del v okviru investicije bodisi prvo pravno zavezujočo zavezo za naročilo
opreme ali vsako drugo zavezo (npr. sklenitev pogodbe,
plačilo avansa, plačilo are itd.), zaradi katere investicije
ni več mogoče preklicati (razen pripravljalnih del, kakor
so nakup zemljišča, pridobivanje dovoljenj in opravljanje predhodnih študij izvedljivosti).

2.2.5 Upravičeni stroški
Sklop 1 – vsebuje državno pomoč
Potrebno priložiti:
neobvezujoče predračune, predpogodbe oziroma ponudbe,
izdane po 1. 1. 2018 za celoten prijavljen projekt.
podprograma A1.1 in A2.1
– neopredmetena sredstva (npr. programska oprema,
patenti, licence, blagovne znamke)
– investicije v nepremičnine (npr. nakup zgradb namenjenih
kmetijskih dejavnosti s pripadajočimi zemljišči, pri čemer so
zemljišča upravičena le v obsegu 10 % skupnih upravičenih
stroškov; gradnja; rekonstrukcija in adaptacija zgradb)
– oprema in druga opredmetena sredstva (npr. stroji in
kmetijska mehanizacija, oprema, nadomestni deli)

Sklop 2 – ne vsebuje državne pomoči
Potrebno priložiti:
račune, pogodbe, predračune, predpogodbe oziroma
ponudbe, izdane po 1. 1. 2017 za celoten prijavljen
projekt.
podprogram A1.2
– neopredmetena sredstva (npr. programska oprema,
patenti, licence, blagovne znamke)
– investicije v nepremičnine (nakup zgradb namenjenih
kmetijski dejavnosti s pripadajočimi zemljišči, nakup
kmetij s pripadajočimi zemljišči, gradnja, rekonstrukcija in
adaptacija zgradb, nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč,
urejanje kmetijskih zemljišč)
– oprema in druga opredmetena sredstva (npr. stroji in
kmetijska mehanizacija, oprema, nadomestni deli, nakup
živali, nakup enoletnih rastlin)
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Sklop 1 – vsebuje državno pomoč

Sklop 2 – ne vsebuje državne pomoči
podprogram A3.2
– neopredmetena sredstva (npr. programska oprema,
patenti, licence, blagovne znamke)
– investicije v nepremičnine (npr. nakup, gradnja, urejanje
gozdnih zemljišč; pri čemer so zemljišča upravičena le
v obsegu 10 % skupnih upravičenih stroškov)
– oprema in druga opredmetena sredstva (npr. stroji,
mehanizacija in oprema za delo v gozdu, vključno
z računalniško programsko opremo)
Rabljeni stroji oziroma mehanizacija in/ali oprema morajo biti proizvedeni po 1. 1. 2013.
Nakup rabljenih strojev oziroma mehanizacije in/ali opreme ne sme biti predhodno sofinanciran s strani drugih javnih
virov (Republike Slovenije, EU, lokalne skupnosti) oziroma višina državne pomoči ne sme presegati najvišjega
dovoljenega odstotka državne pomoči.
V primeru nakupa rabljenih strojev oziroma mehanizacije in/ali opreme je potrebno preveriti in navesti ter pridobiti
podatke s strani prodajalca o že prejetih državnih pomočeh.
Nepremičnine morajo biti ob nakupu bremen proste.

Financirani upravičeni stroški projekta se morajo:
– kupiti od tretje osebe po tržnih pogojih od nepovezanih oseb (tretja oseba ne sme biti 25 % in več
kapitalsko povezana z vlagateljem; lastniški deleži ali
glasovalne pravice morajo biti manjše od 25 %). Nakup
investicijskih sredstev tudi ni dovoljen v primerih, ko gre
za nakup med sorodniki prvega, drugega in tretjega
dednega reda ali med fizično osebo, ki je ustanovitelj s.p.-ja in ali med lastnikom gospodarske družbe in
gospodarsko družbo ali med povezanimi družbami po
Kmetijski uredbi za skupinske izjeme, razen v primeru
nakupa kmetijskih in gozdnih zemljišč pri podprogramih
A1.2 in A3.2. Omejitve zaradi sorodstvenih povezav se
upoštevajo tudi med prodajalcem in vlagateljem, katerih lastniki so v sorodstvenem razmerju in imajo več kot
25 % lastništvo v pravnih osebah,
– ohraniti v statistični regiji in v lasti vlagatelja vsaj
3 leta po zaključku projekta,
– v primeru nematerialnih projektov uporabljati izključno v KG, ki je prejelo posojilo, in morajo ostati v KG
vsaj 3 leta v funkciji in na lokaciji projekta.
V primeru, da je vlagatelj pravna oseba ali s.p.,
je potrebno osnovna sredstva vključiti v aktivo podjetja ter jih obravnavati kot osnovna sredstva, ki se
amortizirajo.
Osnovna sredstva, ki so predmet sofinanciranja,
se lahko prodajo tretji osebi pred potekom roka, pod
pogojem, da vlagatelj nabavi druga osnovna sredstva,
ki predstavljajo sodobnejšo tehnologijo za enak namen
ter pod pogojem, da se ohrani dejavnost na določenem
območju za obdobje 3 let. Vlagatelj mora za to predhodno pridobiti soglasje Sklada.
2.2.6 Neupravičeni stroški so:
– davki, dajatve, razne takse in režijski stroški;
– stroški zavarovanja;
– refinanciranje obresti in nadomeščanje starih posojil in zakupov;
– obratna sredstva;
– stroški nadzora;
– stroški, katerih povračilo je bilo za isti namen že
pridobljeno iz drugih javnih virov (s čimer bi skupna državna pomoč presegla dovoljeni delež projekta).
2.2.7 Upravičeno območje
Kmetijska gospodarstva morajo izvajati projekt ter
opravljati dejavnost s področja kmetijstva oziroma gozdarstva na območju Republike Slovenije.

2.2.8 Višina upravičenih stroškov in višina zaprošenih sredstev
1. Projekt je lahko s strani Sklada sofinanciran v višini do 100 % upravičenih stroškov projekta (brez DDV).
2. Pri podprogramih, ki se izvajajo po Sklopu 1
(A1.1 in A2.1), je lahko projekt sofinanciran do najvišjega dovoljenega zneska po Kmetijski uredbi za
skupinske izjeme oziroma odstotka državnih pomoči.
V primeru Sklopa 1 se državna pomoč za projekt ne
sme združevati z drugo državno pomočjo ali pomočjo,
dodeljeno po pravilu »de minimis« za iste upravičene
stroške, če bi s tem presegla zgornjo mejo intenzivnosti
državne pomoči. Pomoč za iste upravičene stroške se
lahko kumulira le, če se s tako kumulacijo ne preseže
največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki
se uporablja za to pomoč v skladu s shemo državne
pomoči.
3. Pri podprogramih, ki se izvajajo po Sklopu 2
(A1.2 in A3.2), je lahko projekt sofinanciran v višini do
100 % upravičenih stroškov (brez DDV). Vlagatelji, ki so
prejeli oziroma so v fazi pridobivanja državne pomoči,
se lahko prijavijo samo za delež, ki ne predstavlja državne pomoči.
4. V posojilih Sklada predstavlja državno pomoč
zgolj razlika med referenčno obrestno mero za izračun državnih pomoči (v nadaljevanju: ROM) ter obrestno mero Sklada. Znesek državne pomoči pri posojilu
ne predstavlja celotnega posojila, temveč je to sedanja
vrednost razlike med skupnim zneskom obresti, ki bi
jih vlagatelj plačal v obdobju odplačilne dobe, če bi za
posojilo veljala veljavna referenčna obrestna mera, in
skupnim zneskom obresti, ki jih bo v enakem obdobju
plačal Skladu.
5. Državna pomoč se pri posojilu izraža v obliki bruto ekvivalenta dotacije in se sešteva z drugimi
prejetimi državnimi pomočmi pri projektu. Upravičenec
mora opredeliti predhodno prejete višine državne pomoči, v kolikor je le-te prejel, oziroma je v fazi pridobivanja
državne pomoči za isti projekt.
6. Vlagatelj mora za prijavo predložiti projekt, katerega investicijska vrednost je minimalno 5.000,00 EUR
(brez DDV).
7. Zaprošeno posojilo po podprogramu mora biti
v višini najmanj 5.000,00 EUR.
8. Vlagatelju je lahko po podprogramu odobren
največ en projekt za največ 500.000,00 EUR posojila.
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2.2.9 Posojilni pogoji
1. Razpisana sredstva po programu A – kmetijstvo in gozdarstvo bo Sklad dodeljeval po pravilih državnih pomoči
– Sklop 1 in izven pravil državnih pomoči – Sklop 2.
Obrestna mera:
3 mes. EURIBOR + pribitek od 0,5 % do 0,9 % letno.
Sklop 1 so posojila z obrestno mero, ki praviloma vsebujejo elemente državnih pomoči. Njihovo dodeljevanje
se izvaja v skladu z veljavnimi pravili na tem področju. Na Sklop 1 se lahko prijavijo vlagatelji za podprograma
A1.1 ter A2.1 za stroške po Sklopu 1, s projekti, s katerimi še niso dosegli najvišje stopnje intenzivnosti državne
pomoči. Posojila za Sklop 1 se dodelujejo po shemi državnih pomoči K-BE003-5940117-2015 z dne 16. 4. 2015 (v
nadaljevanju: shema državnih pomoči).
Obrestna mera:
Sklop 2 izven pravil državnih pomoči
veljavna državna referenčna obrestna mera za izračun
državnih pomoči + pribitek od 0,10 % do 0,50 % letno.
Sklop 2 nudi posojila z obrestno mero, ki je višja od veljavne ROM in zato ne vsebuje elementov, ki se uporabljajo
za izračun državne pomoči, vendar je ugodnejša od trenutnih tržnih obrestnih mer. Na Sklop 2 se lahko prijavijo
vlagatelji za podprograma A1.2 ter A3.2 s projekti za stroške po Sklopu 2, oziroma tudi tisti vlagatelji, ki so za
prijavljeni projekt že prejeli sredstva, oziroma so v fazi pridobivanja le-teh iz virov Evropske unije in/ali javna
sredstva Republike Slovenije. Posojila po Sklopu 2 lahko predstavljajo finančni vir za zapiranje finančne
konstrukcije, tudi nad najvišjo stopnjo intenzivnosti državne pomoči.
Sklop 1 po pravilih državnih pomoči

2. Pregled dobe vračanja in obrestnih mer
Višina posojila
(v EUR)
od 5.000,00
do vključno
30.000,00
nad 30.000,00
do vključno
50.000,00
nad 50.000,00
do vključno
100.000,00
nad 100.000,00
do vključno
200.000,00
nad 200.000,00
do vključno
250.000,00
nad 250.000,00
do vključno
500.000,00

Skupna doba
Moratorij na
vračanja
odplačevanje
(moratorij in
glavnice
odplačilna
posojila
doba posojila)
5 let

do 1 leto

7 let

do 1 leto

8 let

do 1 leto

9 let

do 2 leti

10 let

do 2 leti

15 let

do 3 leta

Vračanje
posojila in
obresti

Obrestna mera
Sklop 1

1. Euribor (trimesečni)
+ 0,5 % letno, za projekte
v občinah, ki imajo
koeficient razvitosti občin
mesečno
manjši od 0,90.
mesečno

2. Euribor (trimesečni)
+ 0,7 % letno, za projekte
v občinah, ki imajo
koeficient razvitosti občin
mesečno med vključno 0,90 in
vključno 1,09.
mesečno

3. Euribor (trimesečni)
+ 0,9 % letno, za projekte
v občinah, ki imajo
koeficient razvitosti občin
mesečno
višji od 1,09.
mesečno

– % (odstotek) letnega pribitka je odvisen od koeficienta razvitosti občine, v kateri se projekt nahaja, za
leto 2018 glede na UMZDRO.
– V primeru, da je 3-mesečni Euribor negativen, se
zanj uporabi vrednost 0,00 %.
– ROM vključuje izhodiščno obrestno mero, kateri
se doda 100 bazičnih točk oziroma 1,0 odstotno točko.
V primeru, da je izhodiščna obrestna mera negativna,
se zanjo uporabi vrednost 0,00 %.
– Skupna doba vračanja posojila (z vključenim moratorijem) ne more biti daljša od ekonomske dobe projekta.
– Znotraj skupne dobe vračanja posojila, ki je sestavljena iz moratorija na odplačevanje glavnice ter odplačilne dobe, lahko upravičenec pridobi oziroma koristi
največ 36 mesecev moratorija, glede na tabelo, ki je
opredeljena v tej točki razpisa.

Sklop 2
1. Veljavna ROM
+ 0,1 % letno, za
projekte v občinah,
ki imajo koeficient
razvitosti občin manjši
od 0,90.
2. Veljavna ROM
+ 0,3 % letno, za
projekte v občinah,
ki imajo koeficient
razvitosti občin med
vključno 0,90 in
vključno 1,09.
3. Veljavna ROM
+ 0,5 % letno, za
projekte v občinah,
ki imajo koeficient
razvitosti občin višji od
1,09.

– Pred podpisom posojilne pogodbe se lahko upravičenec moratoriju odpove in skrajša skupno dobo vračanja posojila, vendar le-ta ne more znašati manj kot 1/3
prvotne skupne dobe vračanja.
– Skupna doba vračanja in dolžina moratorija sta
odvisna od višine dodeljenega posojila in ekonomske
dobe projekta.
2.2.10 Pogoji črpanja sredstev
1. Črpanje sredstev je:
– dokumentarno na osnovi zahtevka, ki ga vlagatelj
vloži najkasneje 5 dni pred predvidenim črpanjem;
– podrobneje pojasnjeno v osnutku posojilne pogodbe in v Navodilih za črpanje posojil in nepovratnih
sredstev iz virov Sklada (v navodila Navodila).
2. Navodila in zahtevek sta dostopna na spletni strani Sklada: http://www.regionalnisklad.si/razpisi/obrazci.
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3. Rok črpanja dodeljenega posojila je do 60 dni od
podpisa pogodbe. Ob utemeljenem razlogu lahko Sklad
na prošnjo upravičenca rok tudi podaljša.
4. Če upravičenec ne bo v določenem roku in na
dogovorjeni način dostavil ustrezne dokumentacije za
črpanje, se bo upoštevalo, da je enostransko odstopil
od dodeljenega posojila.
2.2.11 Cilji vlagatelja
Vlagatelj mora s projektom najpozneje 2 leti po
njegovem zaključku doseči pozitivne učinke na področju
kmetijstva oziroma gozdarstva in prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od spodaj opredeljenih ciljev, ki ga
opredeli v prijavnem obrazcu in v investicijski dokumentaciji, in sicer:
– Pri podprogramih A1.1 in A1.2:
– izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti
kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje;
– izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer
ali standardov za dobrobit živali, če zadevna naložba
presega veljavne standarde Unije;
– vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture,
povezane z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo
kmetijstva, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč,
komasacijo in izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem z energijo in vodo;
– doseganje kmetijsko-okoljsko-podnebnih ciljev,
vključno s stanjem ohranjenosti biotske raznovrstnosti
vrst in habitatov ter povečevanjem javne uporabnosti
območja Natura 2000 ali drugih sistemov visoke naravne vrednosti, opredeljenih v nacionalnih ali regionalnih
programih razvoja podeželja držav članic, če so naložbe
neproizvodne;
– obnova proizvodnega potenciala, prizadetega
zaradi naravnih nesreč, slabih vremenskih razmer, ki jih
je mogoče enačiti z naravnimi nesrečami, bolezni živali
in škodljivih organizmov na rastlinah, ter preprečevanje
škode zaradi navedenih dogodkov.
– Pri podprogramih A2.1 in A3.2:
– zmanjšati proizvodne stroške;
– izboljšati proizvodnjo;
– izboljšati kakovost.
V primeru, da projekt ne izkazuje navedenih ciljev
glede na posamezni namen, je vlagatelj dolžan Skladu predložiti pisne obrazložitve odstopanj.
2.3 Pogoji zavarovanja
1. Upravičenec posojilo zavaruje s 5 bianco podpisanimi menicami skupaj s 5 meničnimi izjavami s pooblastili za izpolnitev in unovčenje menic. Pravne osebe
in podjetniki posamezniki obvezno zavarujejo posojilo
tudi z izpolnjeno in notarsko ali upravno overjeno izvršnico.
2. V prijavnem obrazcu vlagatelj opredeli predlog
zavarovanja, ki poleg obveznega zavarovanja iz predhodnega odstavka vključuje tudi enega ali več zavarovalnih inštrumentov v skladu z 20. členom Splošnih pogojev. Zavarovalni inštrumenti, ostali pogoji zavarovanja
in ustrezna dokazila za podani predlog zavarovanja so
natančno opredeljeni v razpisni dokumentaciji, osnutku
pogodbe in v prijavnem obrazcu.
3. O ustreznosti zavarovanja odloča izključno
Sklad, in sicer pred podpisom posojilne pogodbe. Sklad
ima pravico, da kadarkoli od vlagatelja zahteva dodatno
dokumentacijo ali pojasnila v zvezi z zavarovanjem.
Posojilo Sklada ne more biti zavarovano z jamstvom
Republike Slovenije ali občine. Predlagano zavarovanje posojila mora biti veljavno še najmanj 2 meseca po
zapadlosti zadnjega obroka.
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2.4 Pogoji sklepanja pogodb
1. Odločba o dodelitvi posojila je osnova za sklenitev posojilne pogodbe. Upravičenec bo sklenil posojilno
pogodbo s Skladom.
2. Rok sklenitve posojilne pogodbe je do 75 dni od
datuma odločbe o dodelitvi posojila. Rok se lahko podaljša s soglasjem Sklada.
3. Sklad ne zaračunava stroškov postopka dodelitve posojila. Stroški sklepanja posojilne pogodbe, sklenitve dodatka k posojilni pogodbi, zavarovanja posojila
in vodenja posojila bremenijo upravičenca ter so opredeljeni v Povabilu k oddaji vloge.
4. V kolikor upravičenec predčasno vrne posojilo,
plača stroške v skladu s cenikom (Tarifni pravilnik Sklada), veljavnim v času predčasnega vračila.
5. Če upravičenec, ki mu je bilo dodeljeno posojilo,
ne bo pristopil k podpisu posojilne pogodbe v določenem roku, se bo upoštevalo, da je enostransko odstopil
od dodelitve posojila in od sklenitve posojilne pogodbe.
2.5 Pogoji spremljanja in zaključka projekta
1. Projekt mora biti zaključen v skladu s podano prijavo na javni razpis, najpozneje do 31. 12. 2020. Rok za
zaključek projekta se opredeli v odločbi o dodelitvi posojila in v posojilni pogodbi. Za zaključek projekta se šteje
končanje investicijskih del na projektu oziroma vključitev
strojev ali opreme v objektih v proizvodni proces.
2. Upravičenec mora o poteku projekta Skladu poročati najkasneje v roku 2 mesecev po zaključku projekta, o učinkih pri projektu pa v roku 24 mesecev po
zaključku projekta, za kar se zaveže tudi v posojilni
pogodbi in mora v ta namen posredovati izpolnjena
obrazca Poročilo o projektu.
3. V poročilih mora upravičenec poročati o projektu
na način, da bodo opredeljeni doseženi cilji, zastavljeni
pri projektu iz vsebinskega in finančnega vidika. Poročilo o zaključku projekta vključuje tudi izjavo upravičenca, da je projekt dejansko zaključil ter datum zaključka
projekta. Sklad bo spremljal realizacijo ciljev s kazalniki
učinkov dodeljenega posojila.
4. Upravičenec mora opravljati dejavnost, ki je predmet projekta, še vsaj naslednja 3 leta po končanem
projektu. Neizpolnjevanje te zahteve je mogoče le v izjemnih primerih s soglasjem Sklada.
5. Upravičenec se v pogodbi zaveže, da bo omogočil nadzor nad porabo posojila tako, da je vsak čas možna kontrola realizacije projekta ter vpogled v poslovne
knjige in listine, ki se nanašajo na projekt. Upravičenec
mora hraniti dokumentacijo najmanj do dokončnega vračila posojila.
6. Upravičenec bo omogočil Skladu pregled projekta in ogled predmeta zavarovanja.
7. Sklad lahko od vlagatelja oziroma upravičenca
na njegove stroške ali na stroške Sklada zahteva dodatno dokumentacijo (npr. izdelava strokovnega mnenja,
preveritev zavarovanja …).
8. Upravičenec se v pogodbi zaveže, da bo zagotovil primeren prostor za namestitev oznake Sklada,
pri čemer lahko upravičenec, po predhodnem soglasju
Sklada, na svoje stroške, namesti oznako ali označevalno tablo drugačnih dimenzij. Upravičenec se zaveže,
da bo Sklad obvestil o otvoritvi projekta ter ob informiranju širše javnosti (npr. v člankih, na tiskovnih konferencah …) podal informacijo o sodelovanju Sklada pri
projektu.
3. Oddaja in obravnava vlog
3.1 Vsebina vloge
1. Vlagatelj mora predložiti vlogo za posojilo
na predpisanem obrazcu A s pripadajočimi prilogami,
navedenimi na začetku prijavnega obrazca.
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2. Za formalno popolno vlogo se šteje vloga, oddana v rokih in na predpisan način, ki vsebuje vso
zahtevano dokumentacijo, tj. pravilno izpolnjen prijavni
obrazec s prilogami.
3. Vloga mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
a. ime in velikost vlagatelja,
b. opis projekta, vključno z datumom začetka in
datumom dokončanja,
c. lokacijo projekta,
d. seznam ter opredelitev vrste in višine upravičenih
ter neupravičenih stroškov projekta,
e. vse predvidene vrste in višine pomoči (instrumenti) pri projektu, vključno s posojilom Sklada.
4. Dokumentacija in priloge se morajo glasiti na
vlagatelja in na prijavljeni projekt.
5. Vloga mora vsebovati:
a. Obvezne priloge:
– Investicijska dokumentacija, ki se pripravi v obliki
opisa projekta za manjše projekte z vrednostjo investicije do vključno 100.000,00 EUR brez DDV oziroma
poslovnega načrta za projekte nad 100.000,00 EUR
brez DDV.
– V primeru graditve ali izvajanja del na objektih,
pravnomočno gradbeno dovoljenje oziroma ustrezno
upravno dovoljenje, ki se mora glasiti na vlagatelja ter
na prijavljeni projekt. Gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo graditev
objektov, urejanje prostora, varstvo kulturne dediščine
in varstvo okolja. Upravno dovoljenje se predloži kadar
gradbeno dovoljenje ni potrebno. V kolikor nobeno izmed navedenih dovoljenj ni potrebno, je potrebno priložiti izjavo, iz katere je razvidno, da gradbeno in upravno
dovoljenje nista potrebni.
– Neobvezujoči predračuni, predpogodbe in ponudbe za celotni prijavljeni projekt (upravičene ter neupravičene stroške pri projektu). Predračuni, predpogodbe in ponudbe morajo biti izdane od vključno 1. 1.
2018 naprej. V primeru prijave projekta za Sklop 2
pa lahko vlagatelj priloži tudi račune ali pogodbe od
vključno 1. 1. 2017 naprej. Dokazila se morajo glasiti
na vlagatelja in iz njih mora biti razviden predmet nakupa, vrednost z DDV in brez DDV. V primeru nakupa
rabljenih strojev oziroma mehanizacije oziroma opreme je potrebno priložiti dokazilo za nakup rabljene ali
nove opreme, iz katerega bo razvidna starost strojev
ali opreme, v kolikor to ni razvidno iz ponudb. Popisa
stroškov iz projektne dokumentacije Sklad ne bo upošteval kot ustreznega dokazila o investicijskih stroških
projekta.
– V primeru nakupa rabljenih strojev oziroma mehanizacije, opreme ali nepremičnin, je potrebna tudi
izjava prodajalca, da predmet nakupa ni bil predhodno
sofinanciran s strani drugih javnih virov (Republike Slovenije, EU, lokalne skupnosti), oziroma višina državne
pomoči ne presega najvišjega dovoljenega odstotka državne pomoči. V primeru nakupa rabljenih strojev in/ali
opreme je potrebno navesti ter pridobiti podatke s strani
prodajalca o že prejetih državnih pomočeh.
– Kopija sklepa oziroma odločbe o prejemu drugih
sredstev iz javnih virov pri projektu.
– V kolikor ima vlagatelj v finančni konstrukciji poleg
lastnih in Skladovih virov predvidene tudi druge vire za
zaprtje finančne konstrukcije, mora k vlogi priložiti ustrezna dokazila o zagotovitvi teh virov (npr. izjava banke),
ter podati izjavo, da bo sredstva nadomestil iz lastnih
virov, v kolikor ti viri dejansko ne bodo pridobljeni.
– Vlagatelji, ki niso pravne osebe, priložijo potrdilo o prometu na TR iz naslova dejavnosti kmetijskega
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gospodarstva za obdobje zadnjih 12 mesecev, pred
mesecem oddaje vloge na Sklad.
– Vlagatelji, ki niso pravne osebe, priložijo amortizacijske načrte ali druga dokazila, iz katerih je razvidna letna obveznost obstoječih finančnih obveznosti
(posojil, leasingov, limitov), ki so navedeni v prijavnem
obrazcu A.
– Predlog zavarovanja posojila, kot ga je vlagatelj
opredelil v prijavnem obrazcu A in v ta namen priloži
ustrezna dokazila.
– Dokazilo o zaščiteni kmetiji, v kolikor ima kmetija
takšen status.
– Originalno potrdilo o plačanih davkih in drugih obveznostih, ki jim je potekel rok plačila, ki ga izda krajevno pristojna finančna uprava, ki ni starejše od meseca
dni od dneva oddaje vloge na razpis.
– Nosilec kmetijskega gospodarstva mora priložiti
pooblastilo morebitnih solastnikov kmetije, da ga pooblaščajo kot vlagatelja vloge in se strinjajo z načrtovanim
projektom.
– V primeru, da vlagatelj ni lastnik prostorov oziroma nepremičnine, kjer je lokacija projekta, pa je potrebno priložiti kopijo pogodbe o najemu (z veljavnostjo
najmanj do dokončnega vračila posojila) in soglasje
lastnika(ov) k predvidenemu projektu.
– Dokazila o registraciji vlagatelja za prijavljeni projekt
– za kmetijska gospodarstva:
– fotokopija dokumenta, da je kmetijsko gospodarstvo zavedeno v register kmetijskih gospodarstev
ter kopija celotne zadnje posredovane zbirne vloge za
neposredna plačila Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.
– V kolikor se vlagatelj ukvarja z dopolnilno
dejavnostjo, predloži ustrezno dovoljenje za izvajanje
te dejavnosti.
– ter dodatno za kmetijska gospodarstva, ki so
organizirana kot pravna oseba ali samostojni podjetnik
posameznik:
– Sklad bo iz baze AJPES-a za vlagatelja pridobil dokazila o njegovi registraciji. V kolikor podatki
v AJPESU ne bodo dosegljivi oziroma bodo nepopolni ali
neustrezni, jih bo moral vlagatelj predložiti sam, in sicer:
– izpisek iz sodnega/poslovnega registra za
pravne osebe ali izpis iz poslovnega registra za samostojne podjetnike, ne starejši od 27. 7. 2018, z označbo
registrirane dejavnosti, skladne z javnim razpisom ter
druga dokazila, iz katerih je razvidna registracija dejavnosti vlagatelja za prijavljeni projekt;
b. Neobvezne priloge:
– Kopija dokumenta, s katerim se dokazuje, da
je projekt na območju Triglavskega narodnega parka
(9. člen ZTNP-1). Obvezna priloga le v primeru, ko bo
projekt na tem območju. V primeru, da priloga ne bo
priložena, vlagatelj pri tem merilu ne bo pridobil točk pri
oceni projekta. Potrdilo vlagatelji pridobijo pri javnem
zavodu Triglavski narodni park.
– V primeru ekološke kmetije mora biti predložen
certifikat, da je kmetija ekološka, če pa gre za integrirano pridelavo, pa veljavno potrdilo o integrirani pridelavi.
V primeru, da priloga ne bo priložena, vlagatelj pri tem
merilu ne bo pridobil točk pri oceni projekta.
– Pogodbe, predpogodbe, pisma o nameri za prodajo končnih izdelkov, ki izhajajo iz poslovno-proizvodnega procesa vlagatelja, v povezavi s projektom. V primeru, da priloga ne bo priložena, vlagatelj pri tem merilu
ne bo pridobil točk pri oceni projekta.
– Potrdilo o izobrazbi vlagatelja. Če potrdila ne priloži, se upošteva dokončana srednješolska izobrazba
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in vlagatelj ne pridobi dodatnih točk pri ocenjevanju
projekta.
– Dokazilo, da je bila kmetija v zadnjih 5 letih prevzeta s strani mladega gospodarja do 40 let. V primeru,
da priloga ne bo priložena, vlagatelj pri tem merilu ne bo
pridobil točk pri oceni projekta.
3.2 Oddaja vloge
1. Vlagatelj vloži vlogo na naslov Slovenski regionalno razvojni sklad, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica.
2. Vlagatelj lahko odda vlogo do posameznega
roka za oddajo vloge, priporočeno po pošti ali osebno
na sedežu Sklada, pri čemer mora biti v primeru osebne
oddaje vloge na sedežu Sklada, vloga oddana na delovni dan, do 14. ure.
3. Vlagatelj mora posamezno vlogo oddati v zaprti
in skladno z razpisno dokumentacijo opremljeni ovojnici z oznako »ne odpiraj – vloga A«, iz katere mora biti
jasno razviden naziv in naslov vlagatelja ter datum in
čas (ura in minuta) oddaje vloge, označen ali s strani
pošte, v kolikor se vloga odda priporočeno po pošti, ali
tajništva Sklada, v kolikor je vloga oddana osebno na
sedežu Sklada.
4. Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani Sklada http://www.regionalnisklad.si/razpisi/kmetijstvo, prav tako se ju lahko v času
od objave do zaprtja javnega razpisa osebno pridobi na
sedežu Sklada, vsak delovni dan od 8. do 14. ure.
5. Zainteresirani lahko informacije pridobijo
v času uradnih ur v Sektorju za izvajanje spodbud, na
tel. 01/836-19-53.
3.3 Roki za oddajo vlog
Roki za oddajo vlog so: 27. 8. 2018, 15. 10. 2018
in 26. 11. 2018.
3.4 Merila za ocenjevanje
1. Vse popolne vloge bodo ocenjene po naslednjih
merilih:
– Regionalni vidik (max. 30 točk),
– Ocena projekta (max. 40 točk),
– Ocena vlagatelja (max. 30 točk).
2. Podrobnejša razdelitev meril je objavljena v Prilogi razpisne dokumentacije.
3. Za dodelitev posojila mora projekt doseči vsaj
40 točk od skupno 100 točk, od tega najmanj 25 točk iz
ocene projekta ter ocene vlagatelja. Vlagatelj lahko pridobi dodatnih 10 točk v primeru, da se projekt nahaja na
območju Triglavskega narodnega parka (v nadaljevanju:
ZTNP-1), v kolikor sta predhodno izpolnjena kriterija za
uvrstitev projekta v nadaljnjo obravnavo.
3.5 Obravnava vlog
1. Obravnava vlog se izvaja v skladu s Splošnimi
pogoji.
2. Prispele vloge obravnava Komisija za pregled in
obravnavo vlog (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje
direktor Sklada. Komisija o odpiranju vlog in predlogu za izbor upravičencev vodi zapisnik. Komisija lahko
s soglasjem direktorja Sklada k svojemu delu povabi
tudi zunanje ocenjevalce in strokovnjake iz delovnega
področja razpisa.
3. Odpiranje vlog se začne najkasneje tretji dan po
izteku roka za oddajo vlog. Odpiranje ni javno.
4. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku
8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi.
5. Vloge, ki jih vlagatelji v roku 8 dni od dneva prejema poziva za dopolnitev ne dopolnijo ali jih neustrezno
dopolnijo, se kot nepopolne zavržejo
6. Vloge morajo ob oddaji obvezno vsebovati prijavni obrazec in investicijsko dokumentacijo (opis projekta, poslovni načrt), v nasprotnem se zavržejo kot
nepopolne.
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7. Prepozno prispele vloge se zavržejo. Prepozno
prispela vloga je vloga z datumom oddaje po zadnjem
razpisnem roku.
8. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem,
bodo kot neutemeljene zavrnjene.
9. Komisija bo enakovredno obravnavala vse popolne vloge, ki bodo prispele pravočasno oziroma bodo
dopolnjene v predpisanem roku. Popolne vloge pridobijo
najmanj 2 oceni na podlagi meril za ocenjevanje. Komisija bo na podlagi povprečnih ocen vloge razvrstila v seznam glede na število doseženih točk. Prednost pri izboru za dodelitev posojil bodo imele vloge, ki bodo dobile
višje število točk, do porabe razpisanih sredstev, ostale
vloge se kot neutemeljene zavrnejo. Vloge s povprečno
oceno 40 točk ali manj, se kot neutemeljene zavrnejo.
10. Pri dveh ali več istočasno oddanih popolnih
vlogah, ki bi dosegle enako število točk in bi se lahko še
uvrstile med upravičence za dodelitev sredstev (črpanje
t.i. ostanka), se upošteva tudi dodaten kriterij: število
doseženih točk po podkriteriju – koeficient razvitosti
občine projekta za leto 2018. Če je potrebno, Sklad na
koncu določi vrstni red z žrebom ob možni navzočnosti
zadevnih konkurentov.
11. V kolikor bodo projekti pri ocenjevanju dosegli
enako število točk, bodo imeli prednost pri izbiri tisti projekti, ki bodo zbrali višje število točk po 1. merilu – regionalni vidik. Če je potrebno, Sklad na koncu določi vrstni
red z žrebom ob možni navzočnosti zadevnih konkurentov. V kolikor za zadnje uvrščeno vlogo ni razpoložljivih
sredstev v višini upravičeno zaprošenega posojila, komisija predlagala dodelitev posojila v omejeni višini upravičeno zaprošenega zneska ter v obsegu razpoložljivih
sredstev (primer: zaprošeno posojilo 50.000,00 EUR,
razpoložljiv obseg posojil zgolj še 25.000,00 EUR, zato
je možna dodelitev v višini 25.000,00 EUR), če se vlagatelj strinja in zagotovi druge vire za zaprtje finančne
konstrukcije projekta.
3.6 Obveščanje o izboru
1. Na podlagi predloga komisije o izdaji odločb odloči direktor Sklada.
2. Odločbe se praviloma izdajo in pošljejo vlagateljem v roku do 60 dni od odpiranja vlog.
3. V skladu s prvim odstavkom 10. člena ZSRR-2
zoper odločbo Sklada o finančni spodbudi ni pritožbe,
dovoljen pa je upravni spor. Tožbo je potrebno vložiti
v roku 30 dni od vročitve odločbe. Tožba se vloži neposredno pri Upravnem sodišču RS, Fajfarjeva 33, 1000
Ljubljana ali pa se jo pošlje po pošti. Predmet tožbe ne
morejo biti merila za ocenjevanje vlog.
Slovenski regionalno razvojni sklad
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Slovenski regionalno razvojni sklad (v nadaljevanju:
Sklad) na podlagi Zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi Zakona o lastninskem
preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 45/95, 34/96,
60/99 – ZSRR, 22/00 – ZJS, 67/01 in 47/02), 10. člena
Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
(Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16, v nadaljevanju:
ZSRR-2), 11. člena Zakona o Triglavskem narodnem
parku (Uradni list RS, št. 52/10, 46/14 – ZON-C in
60/17, v nadaljevanju: ZTNP-1), Uredbe o metodologiji
za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 76/17,
v nadaljevanju UMZDRO), Splošnih pogojev poslovanja
Slovenskega regionalno razvojnega sklada z dne 19. 3.
2015 s spremembami in dopolnitvami (v nadaljevanju:
Splošni pogoji Sklada), Pravilnika o dodeljevanju spodbud Sklada z dne 19. 3. 2015 s spremembami in dopol-
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nitvami ter Poslovnega in finančnega načrta Sklada za
leti 2018 in 2019 (postavke za leto 2018 – v nadaljevanju
PFN) z dne 17. 7. 2018, objavlja
javni razpis
za pred-financiranje razvojnih projektov in
projektov kmetijskih gospodarstev – PF1/PF2 2018
1. Uvodna določila
1.1 Višina in vir sredstev
Razpisani znesek je 7.000.000,00 EUR v obliki
posojil iz namenskega premoženja Sklada, od tega je:
– 2.000.000,00 EUR za upravičence navedene
v prvi in drugi alineji 2.2.1 točke, podpoglavja 2.2, 2.
poglavja javnega razpisa (v nadaljevanju: sklop PF1.1)
– 3.000.000,00 EUR za vse ostale upravičence navedene v točki 2.2.1, podpoglavja 2.2, 2. poglavja javnega razpisa (v nadaljevanju: sklop PF1.2)
– 2.000.000,00 EUR za upravičence navedene
v 2.3.1 točki, podpoglavja 2.3, 2. poglavja javnega razpisa (v nadaljevanju: sklop PF2.1).
V kolikor posojila na posameznem sklopu niso razdeljena med vlagatelje, se lahko prenesejo na drug posamezni sklop. O prenosu posojil na posamezne sklope,
na podlagi izkazanega povpraševanja, odloča direktor
Sklada. Prenos posojil se lahko opravi že po prvem
odpiranju, če povpraševanje po posojilih posameznega sklopa presega ponudbo na posameznem sklopu,
medtem ko na drugem posameznem sklopu ostajajo
posojila neporabljena. Prenos med posameznimi sklopi in stanje posojil za naslednje odpiranje se objavi na
spletni strani Sklada.
1.2 Predmet in namen javnega razpisa je pred-financiranje razvojnih projektov in projektov kmetijskih
gospodarstev po programu PF – pred-financiranje, in
sicer upravičencev (v nadaljevanju: vlagatelj/upravičenec), ki so bili uspešni na razpisih za evropska sredstva (v nadaljevanju EU sredstva) iz programskega
obdobja 2014–2020 in so prejeli pozitivno odločitev
in/ali že imajo podpisano pogodbo o sofinanciranju.
Program PF – pred-financiranje vključuje naslednja
podprograma:
– podprogram PF1: pred-financiranje razvojnih projektov – izven pravil državnih pomoči in
– podprogram PF2: pred-financiranje projektov
kmetijskih gospodarstev – izven pravil državnih pomoči.
1.3 Cilji javnega razpisa je hitrejša in učinkovitejša izvedba projektov, ki so bili uspešni na razpisih za
evropska sredstva.
2. Razpisni pogoji
2.1 Splošni pogoji
1. Vsa dokazila se morajo glasiti na vlagatelja in
prijavljeni projekt.
2. Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku,
vrednosti pa izražene v EUR.
3. Vlagatelj mora imeti poravnane zapadle obveznosti do zaposlenih, Republike Slovenije oziroma do
Finančne uprave RS. V kolikor je vlagatelj že prejemnik
sredstev Sklada mora imeti poravnane tudi zapadle
obveznosti do Sklada (ob odpiranju vloge ne zamuja
s plačili več kot 90 dni).
4. Skupna višina zadolženosti vlagatelja do Sklada
ne sme presegati 10 % vrednosti namenskega premoženja Sklada. Vrednost namenskega premoženja Sklada
na dan 31. 12. 2017 znaša 98.397.792,08 EUR.
5. Vlagatelj mora pri projektu izkazati zaprto finančno konstrukcijo in za dodeljeno posojilo izkazovati
sposobnost izpolnjevanja obveznosti ves čas trajanja
pogodbenega razmerja.
6. Posojilo se za isti projekt odobri praviloma enkrat.
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7. Vlagatelj mora biti registriran, oziroma mora imeti
vsa ustrezna dovoljenja za izvedbo projekta ter dejavnosti, ki je predmet projekta (odvisno od narave del).
8. Vlagatelj ne sme biti v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči na osnovi odločbe
Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom EU.
9. Vlagatelj ne sme biti domnevno insolventen glede na tretji odstavek 14. člena Zakona o finančnem
poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem
prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – ZFPPIPP-UPB8,
s spr. in dop.).
10. Vlagatelj ne sme biti v postopku prisilne poravnave, poenostavljene prisilne poravnave, stečaja ali
likvidacije.
11. Vlagatelj, ne sme biti v težavah po Zakonu
o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št
5/17, v nadaljevanju: ZPRPGDZT) in 18. točki 2. člena
Uredbe o skupinskih izjemah1 oziroma 14. točki 2. člena Kmetijske uredbe za skupinske izjeme2 v primeru
kmetijstva oziroma 5. točki 3. člena Ribiške uredbe
za skupinske izjeme3 v primeru ribištva ali v postopku
pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, oziroma je to pomoč prejel
in še ni ali je neuspešno zaključil prestrukturiranje podjetja ali pa je v prestrukturiranju. Mala, mikro in srednja
podjetja, ki delujejo manj kot 3 leta od vpisa v register,
se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic
Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo merila
za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo finančno
poslovanje podjetij.
12. Vlagatelj, razen v kolikor je vlagatelj kmet, ne
sme imeti negativni: skupni kapital, sklad, lastne vire ipd.
13. Vlagatelj, ki se prijavlja na sklop PF1.1, PF1.2
oziroma PF2.1 in je pravna oseba, organizirana kot:
gospodarska družba, zadruga ali s.p., mora imeti ob odpiranju vloge bonitetno oceno, določeno na podlagi podatkov iz aplikacije EBONITETE.SI oziroma izračunano
po metodologiji Sklada vsaj 5. Metodologija za izračun
bonitete pri vlagateljih, je objavljena na spletni strani
Sklada http://www.regionalnisklad.si/predpisi.
14. Vlagatelj, ki se prijavlja na sklop PF1.2 in PF2.1
in ni pravna oseba organizirana kot: gospodarska družba in zadruga ter s.p. ali ni kmet (torej je organiziran kot
npr. društvo, zavod), mora imeti delež finančnih in poslovnih obveznostih na dan 31. 12. 2017 v obveznostih
do virov sredstev oziroma delež dolgov v financiranju
manjši od 100,00 %.
1
Uredba Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive
z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe
(Uradni list EU L, št. 187, z dne 26. 6. 2014, str. 1) (v nadaljevanju: Uredba o skupinskih izjemah).
2
Uredba Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija
2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in
gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L, št. 193 z dne 1. 7. 2014, str. 1)
(v nadaljevanju: Kmetijska uredba za skupinske izjeme).
3
Uredba Komisije (EU) št. 1388/2014 z dne 16. decembra 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo, predelavo in trženjem
ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva, za združljive
z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe
o delovanju Evropske unije (UL L, št. 369 z dne 24. 12.
2014, str. 37) (v nadaljevanju: Ribiška uredba za skupinske
izjeme).
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15. Vlagatelj, ki se prijavlja na sklop PF2.1 in je
kmet mora imeti kreditno sposobnost (po priloženih merilih) večjo od 1,00.
16. Sklad lahko vlagatelja pozove na osebno predstavitev njegovega poslovanja in prijavljenega projekta.
17. Sestavni del javnega razpisa je razpisna dokumentacija, ki jo mora vlagatelj upoštevati. Razpisna dokumentacija javnega razpisa vsebuje: povabilo k oddaji
vloge, prijavni obrazec PF1/PF2, prilogo razpisne dokumentacije, ki vključuje podrobnejša merila za ocenjevanje, vzorce (vzorec posojilne pogodbe, vzorec zahtevka
za nakazilo, vzorec poročila o projektu, vzorec poročila
o prejetih evropskih sredstvih in vzorec ovojnice za prijavo na javni razpis).
2.2 Pogoji po podprogramu PF1: pred-financiranje
razvojnih projektov (vključuje skop PF1.1 in sklop PF1.2)
2.2.1 Upravičenci po podprogramu PF1
Vlagatelji iz sklopa PF1.1 so:
– Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o gospodarskih družbah Uradni list RS, št. 65/09 – UPB s spr. in
dop.; v nadaljevanju: ZGD-1), registrirani kot:
– pravna oseba,
– fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja
pridobitno dejavnost (v nadaljevanju: s.p.),
– Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o zadrugah
(Uradni list RS, št. 97/09 – UPB2, v nadaljevanju: ZZad),
registrirani kot:
– zadruga,
– zadružna zveza.
Vlagatelji iz prve in druge alineje te točke javnega
razpisa oziroma iz sklopa PF1.1. se lahko uvrščajo med
mikro, mala, srednja ali velika podjetja Za opredelitev
velikosti vlagateljev se uporabljajo določbe iz Priloge
I Uredbe o skupinskih izjemah (v nadaljevanju: Priloga
I). Vlagatelji morajo glede na določila Priloge I ob določanju velikosti podjetja upoštevati podatke vezane na
status podjetja (neodvisno, povezano, partnersko) ter
računovodsko obdobje zajema teh podatkov. Za povezane družbe se štejejo tudi podjetja, ki so povezana
prek lastniških deležev fizičnih oseb z upoštevanjem
določil Priloge I.
Vlagatelji na sklopu PF1.1 ne smejo opravljati dejavnost oziroma izvajati projekt s področja kmetijstva
oziroma gozdarstva.
Vlagatelji iz sklopa PF1.2 so:
– Pravne osebe, katerih (so) ustanovitelj je država,
občina ali samoupravna narodna skupnost:
– raziskovalne in razvojne ustanove,
– ustanove za izobraževanje in usposabljanje,
– ustanove zdravstvenega varstva,
– ustanove za varstvo naravne in kulturne dediščine,
– lokalne in regionalne agencije,
– lokalne akcijske skupine,
– drugo.
– Nevladne organizacije:
– združenja,
– fundacija,
– gospodarske, kmetijske, obrtne in industrijske
zbornice,
– društva,
– drugo.
– Grozdi, ki so registrirani kot neprofitne pravne
osebe.
– Pravne osebe javnega in zasebnega prava, ki
izkazujejo neprofitni status in namen delovanja:
– lokalne in regionalne razvojne agencije,
– lokalne turistične organizacije,
– organizacije za usposabljanje,
– drugo (socialna podjetja itd.).
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– Javne ustanove za gospodarski razvoj.
– Javna podjetja ter druge pravne osebe z lastništvom
države, občine ali samoupravne narodne skupnosti.
– Samoupravne narodne skupnosti:
– italijanska narodna skupnost,
– madžarska narodna skupnost.
Vlagatelji iz te točke javnega razpisa oziroma iz sklopov PF1.1 in PF1.2 morajo biti registrirani pred 1. 1. 2017.
2.2.2 Upravičeni stroški po podprogramu PF1 so: odobrena, neizplačana EU sredstva v skladu z izdanim sklepom, odločbo oziroma sklenjeno pogodbo o sofinanciranju
odobrenega projekta, v kolikor je le-ta podlaga za vložitev
zahtevka ter so financirani iz EU sredstev.
2.2.3 Neupravičeni stroški po podprogramu PF1 so:
ostala sredstva za izvedbo projekta (stroški, ki se po projektu financirajo iz lastnih virov in iz drugih ne EU virov, in
tisti upravičeni stroški, za katere je vlagatelj že prejel EU
sredstva).
2.2.4 Višina upravičenih stroškov in višina zaprošenih
sredstev po podprogramu PF1
Projekt je lahko sofinanciran do največ 80 % vrednosti
odobrenih in neizplačanih EU sredstev vlagatelju. Najnižji
znesek posojila znaša 5.000,00 EUR. Najvišji znesek posojila znaša 150.000,00 EUR.
Vlagatelj lahko po tem podprogramu javnega razpisa
prejme skupno največ 150.000,00 EUR posojil, pri čemer
je lahko skupna višina izpostavljenosti vlagatelja do Sklada
po ukrepu pred-financiranja največ 300.000,00 EUR.
2.3 Pogoji po podprogramu PF2: pred-financiranje
projektov kmetijskih gospodarstev (vključuje sklop PF2.1)
2.3.1 Upravičenci po podprogramu PF2 iz sklopa
PF2.1: so kmetijska gospodarstva, ki so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12
– ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) in so vpisana
v evidenco kmetijskih gospodarstev, organizirana kot:
– pravna oseba,
– fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost (v nadaljevanju: s.p.),
– kmetija, ki ni pravna oseba ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost (v nadaljevanju: kmet),
– ostala pravna ali fizična oseba, ki opravlja kmetijsko
in gozdarsko dejavnost.
Vlagatelji morajo biti vpisani v register kmetijskih gospodarstev pred 1. 1. 2017.
2.3.2 Upravičene dejavnosti po podprogramu PF2
Vlagatelji morajo opravljati dejavnost oziroma izvajati
projekt s področja kmetijstva oziroma gozdarstva, skladno
z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list
RS, št. 69/07, 17/08, v nadaljevanju: Uredba o SKD) na in
znotraj klasifikacije (v skupinah, razredih in podrazredih),
ki so navedeni v nadaljevanju:
– A 01.1 Pridelovanje netrajnih rastlin,
– A 01.2 Gojenje trajnih nasadov,
– A 01.3 Razmnoževanje rastlin,
– A 01.4 Živinoreja,
– A 01.5 Mešano kmetijstvo,
– A 01.6 Storitve za kmetijsko proizvodnjo, priprava
pridelkov in
– A 02 Gozdarstvo.
Pri vlagateljih, ki opravljajo dejavnost oziroma izvajajo projekt v okviru dopolnilnih dejavnostih se upoštevajo
dejavnosti v skladu z veljavno zakonodajo in Uredbo o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji (Uradni list RS, št. 57/15
in 36/18).
2.3.3 Neupravičene dejavnosti po podprogramu PF2
Neupravičeni dejavnosti na in znotraj klasifikacije (v
skupinah, razredih in podrazredih) po skladno z Uredbo
o SKD po javnem razpisu sta:
– A 01.7 Lovstvo in
– A 03 Ribištvo in gojenje vodnih organizmov
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2.3.4 Upravičeni stroški po podprogramu PF2 so: odobrena, neizplačana EU sredstva v skladu z izdanim sklepom, odločbo oziroma sklenjeno pogodbo o sofinanciranju
odobrenega projekta, v kolikor je le-ta podlaga za vložitev
zahtevka ter so financirani iz EU sredstev.
2.3.5 Neupravičeni stroški po podprogramu PF2 so:
ostala sredstva za izvedbo projekta (stroški, ki se po projektu financirajo iz lastnih virov in iz drugih ne EU virov, in
tisti upravičeni stroški, za katere je vlagatelj že prejel EU
sredstva).
2.3.6 Višina upravičenih stroškov in višina zaprošenih
sredstev po podprogramu PF2
Projekt je lahko sofinanciran do 100 % vrednosti odobrenih in neizplačanih EU sredstev vlagatelju. Najnižji znesek posojila znaša 5.000,00 EUR. Najvišji znesek posojila
znaša 150.000,00 EUR.
Vlagatelj lahko po tem podprogramu javnega razpisa
prejme skupno največ 150.000,00 EUR posojil, pri čemer
je lahko skupna višina izpostavljenosti vlagatelja do Sklada
po ukrepu pred-financiranja največ 300.000,00 EUR.
2.4 Upravičeno območje: Sklad dodeljuje posojila za
realizacijo projektov, ki se izvajajo na območju Republike
Slovenije upravičencem iz Republike Slovenije in slovenskim partnerjem v čezmejnih programih, ki so bili uspešni
na razpisih za pridobitev evropskih sredstev.
2.5 Posojilni pogoji:
Obrestna mera:
– ROM (veljavna državna referenčna obrestna mera
izračun državne pomoči) + 1,00 % letno.
– ROM vključuje izhodiščno obrestno mero, kateri se
doda 100 bazičnih točk oziroma 1,0 odstotno točko. V primeru, da je izhodiščna obrestna mera negativna, se zanjo
uporabi vrednost 0,00 %.
– Obresti se plačujejo mesečno.
– Posojilo ne vsebuje elementov državnih pomoči.
Vračanje posojila: upravičenec posojilo praviloma vrača sproti, ob vsakokratnem prejemu evropskih sredstev
za prijavljeni projekt, vsekakor pa v celoti in dokončno najkasneje v 8 dneh po prejemu plačila zadnjega zahtevka.
V kolikor se prijavljeni projekt oziroma plačilo zadnjega
zahtevka ne izvede prej, je upravičenec dolžan vrniti posojilo najkasneje 3 leta po podpisu posojilne pogodbe.
2.6 Pogoji črpanje sredstev
1. Črpanje posojila:
– je dokumentarno na osnovi zahtevka za nakazilo (v
nadaljevanju: zahtevek), ki ga upravičenec vloži najkasneje 5 dni pred predvidenim črpanjem;
– je pojasnjeno v osnutku pogodbe in v Navodilih za
črpanje posojil in nepovratnih sredstev iz virov Sklada (v
nadaljevanju Navodila);
– je do 30 dni od dneva sklenitve pogodbe. Ob utemeljenem razlogu lahko Sklad s pisnim soglasjem na prošnjo
vlagatelja ta rok tudi podaljša.
2. Navodila in zahtevek sta dostopna na spletni strani
Sklada: http://www.regionalnisklad.si/razpisi/obrazci.
3. Če upravičenec ne bo v določenem roku in na dogovorjeni način dostavil zahtevka, se bo upoštevalo, da je
enostransko odstopil od dodeljenega posojila.
4. Upravičenec, ki je zavezan pridobiti soglasje k zadolževanju, mora črpati posojilo v letu, za katerega je pridobil soglasje k zadolževanju in sklenil posojilno pogodbo.
2.7 Pogoji zavarovanja
Upravičenec posojilo zavaruje s 5 bianco podpisanimi
menicami skupaj s 5 meničnimi izjavami s pooblastili za
izpolnitev in unovčenje menic. Pravne osebe in podjetniki
posamezniki obvezno zavarujejo posojilo tudi z izpolnjeno
in notarsko ali upravno overjeno izvršnico.
2.8 Pogoji sklepanja pogodb
1. Odločba o dodelitvi posojila je osnova za sklenitev
pogodbe. Rok sklenitve pogodbe je do 45 dni od datuma
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izdaje odločbe. Ob utemeljenem razlogu lahko Sklad s pisnim soglasjem na prošnjo vlagatelja ta rok tudi podaljša.
2. Stroški sklepanja pogodbe, sklenitve dodatka pogodbi, zavarovanja posojila in vodenja posojila bremenijo upravičenca. Vsi prej našteti stroški razen stroškov
zavarovanja, so opredeljeni v osnutku pogodbe, ki je del
priloge k razpisni dokumentaciji ali v trenutno veljavnem
tarifnem pravilniku, ki je objavljen na spletni strani Sklada
http://www.regionalnisklad.si/predpisi.
3. V kolikor je upravičenec zavezan pridobiti soglasje
Ministrstva za finance k zadolževanju v letu črpanja, v skladu z Uredbo o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih
oseb iz 87. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 112/09), mora pred sklepanjem pogodbe posredovati
pridobljeno soglasje.
4. Upravičenec, ki bo prejel odločbo o dodelitvi posojila, bo s Skladom sklenil pogodbo v obliki notarskega
zapisa s klavzulo neposredne izvršljivosti.
5. Če vlagatelj, ki mu je bilo odobreno posojilo, ne bo
pristopil k podpisu pogodbe v določenem roku, se bo upoštevalo, da je enostransko odstopil od dodelitve posojila in
od sklenitve pogodbe.
2.9 Pogoji spremljanja in zaključka projekta
1. Projekt mora biti zaključen skladno s prijavo oziroma najkasneje do roka, ki je določen v sklepu, odločbi
oziroma pogodbi o sofinanciranju projekta.
2. Upravičenec mora poročati najkasneje v roku 2 mesecev po zaključku projekta, vendar najkasneje v roku 3 let
po podpisu pogodbe in v ta namen posredovati izpolnjen
obrazec Poročilo o projektu.
3. Upravičenec mora o prejemu EU sredstev Skladu
poročati dvakrat letno, in sicer po stanju 30. 6. in 31. 12.
vsako leto in zadnjič ob končnem poplačilu posojila ter v ta
namen posredovati obrazec Poročilo o prejetih evropskih
sredstvih.
4. Pogoji glede spremljanja in zaključka projekta so
opredeljeni v vzorcu posojilne pogodbe, ki je sestavni del
razpisne dokumentacije.
3. Oddaja in obravnava vlog
3.1 Vsebina vloge
Vloga mora vsebovati:
1. Prijavni obrazec PF1/PF2, ki je izpolnjen in s strani
odgovorne osebe podpisan in žigosan.
2. Dokazilo o odobrenih EU sredstvih:
– sklep/odločba oziroma dokument o odobrenih
evropskih sredstvih;
– pogodba o odobrenih evropskih sredstvih: vlagatelj priloži pogodbo, v kolikor je le-ta podlaga za vložitev
zahtevka;
– drugo ustrezno dokazilo v kolikor iz sklepa/odločbe
oziroma pogodbe niso razvidni celotni upravičeni stroški
vlagatelja in vsi viri financiranja projekta, ki se nanašajo
na vlagatelja.
3. Dokazilo o poslovanju vlagatelja:
– izkaz poslovanja za vlagatelja za leto 2017 za pravne osebe in s.p.-je: Bilanca stanja na dan 31. 12. 2017,
Izkaz poslovnega izida za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017
oziroma drugi dokumenti, v kolikor Skladu ne bodo javno
dosegljivi oziroma bodo nepopolni ali neustrezni;
– plan likvidnosti vlagatelja iz sklopa PF1.1 in PF1.2
za naslednja 3 leta oziroma do končnega poplačila posojila
po mesecih;
– ustrezno dokazilo s strani Kmetijske svetovalne
službe (KSS) za kmete: dokazilo o obsegu skupnega prihodka iz poslovanja kmetijskega gospodarstva na enoto
vloženega dela v letu 2017, s priloženim izračunom;
– potrdilo o prometu na TR za kmete: potrdilo iz naslova dejavnosti kmetijskega gospodarstva za obdobje
enega leta, ki ni starejše od enega meseca od datuma
oddaje vloge;
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– amortizacijski načrti ali druga dokazila za kmete:
vlagatelj, ki je kmet priloži amortizacijske načrte ali druga
dokazila iz katerih je razvidna letna obveznost obstoječih
finančnih obveznosti (posojil, leasingov, limitov), ki so navedeni v prijavnem obrazcu PF1/PF2.
4. Potrdilo o plačanih davkih in drugih obveznostih, ki
jim je potekel rok plačila, ki ga izda krajevno pristojna Finančna uprava RS, ki ni starejše od meseca dni od dneva
oddaje vloge na javni razpis.
5. Pojasnilo z navedbo finančnega vira za pokritje
stroškov iz naslova obresti in vodenja posojila.
6. Dokazila o registraciji vlagatelja, v kolikor se vlagatelj prijavlja na sklop PF2.1:
– fotokopija dokumenta, da je kmetijsko gospodarstvo
zavedeno v register kmetijskih gospodarstev;
– kopija celotne zadnje posredovane zbirne vloge za
neposredna plačila Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj
podeželja;
– dodatno: v kolikor se vlagatelj ukvarja z dopolnilno
dejavnostjo, predloži ustrezno dovoljenje za izvajanje te
dejavnosti.
7. Dodatno dokazilo za kmete na sklopu PF2.1: Vlagatelj lahko priloži dokazilo, da je bila kmetija v zadnjih
5 letih prevzeta s strani mladega gospodarja do 40 let in
pri oceni projekta pridobi dodatne točke, v nasprotnem
primeru ne prejme dodatnih točk.
8. Dodatno dokazilo za izvajanje projekta na območju
TNP: Kopija dokumenta, s katerim vlagatelj dokazuje, da
se bo projekt izvajal na območju Triglavskega narodnega
parka (9. člen ZTNP-1). Obvezna priloga le v primeru, ko
se bo projekt izvajal na tem območju. V primeru, da priloga
ne bo priložena, vlagatelj pri tem merilu ne bo pridobil točk
pri oceni projekta. Potrdilo vlagatelji pridobijo pri javnem
zavodu Triglavski narodni park.
Sklad lahko od vlagatelja zahteva tudi dodatno dokumentacijo, kot npr. akt o ustanovitvi, dodatna pojasnila, ipd.
3.2 Oddaja vloge
1. Vlagatelj vloži vlogo na naslov Slovenski regionalno
razvojni sklad, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica.
2. Vlagatelj lahko odda vlogo do roka za oddajo vloge, priporočeno po pošti ali osebno na sedežu Sklada, pri
čemer mora biti v primeru osebne oddaje vloge na sedežu
Sklada, vloga oddana na delovni dan, do 14. ure.
3. Vlagatelj mora vlogo oddati v zaprti in skladno z razpisno dokumentacijo opremljeni ovojnici z oznako »ne odpiraj – vloga PF1/PF2«, iz katere mora biti jasno razviden
naziv in naslov vlagatelja ter datum in čas (ura in minuta)
oddaje vloge, označen ali s strani pošte, v kolikor se vloga
odda priporočeno po pošti, ali tajništva Sklada, v kolikor je
vloga oddana osebno na sedežu Sklada.
4. Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna
na spletni strani Sklada http://www.regionalnisklad.si/razpisi/aktualni-razpisi, prav tako se ju lahko v času od objave
do zaprtja javnega razpisa osebno pridobi na sedežu Sklada, vsak delovni dan v času uradnih ur.
5. Zainteresirani lahko informacije pridobijo v času
uradnih ur v Sektorju za izvajanje spodbud, na tel. št. 01
836 19 53.
3.3 Roki za oddajo vlog so: 3. 9. 2018, 1. 10. 2018,
5. 11. 2018 in 3. 12. 2018.
3.4 Merila za ocenjevanje
1. Vse popolne vloge bodo ocenjene po naslednjih
merilih (velja za vse sklope: PF1.1, PF1.2 in PF2.1)
– Koeficient razvitosti občine sedeža vlagatelja za leto
2018 (max. 35 točk),
– Finančna merila (max. 45 točk)
– Druga merila (max. 20 točk).
2. Podrobnejša razdelitev meril je objavljena v Prilogi
razpisne dokumentacije.
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3. Skupno število točk je 100. Prag za dodelitev posojila je 40 točk. Vlagatelj lahko pridobi dodatnih 10 točk
v primeru, da se bo projekt izvajal na območju Triglavskega
narodnega parka (v nadaljevanju: ZTNP-1), v kolikor vlagatelj za projekt oziroma vlogo predhodno doseže prag za
dodelitev posojila.
3.5 Obravnava vloge
1. Obravnava vlog se izvaja v skladu s Splošnimi
pogoji Sklada.
2. Prispele vloge bo obravnavala Komisija za pregled
in obravnavo vlog (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje
direktor Sklada. Komisija o odpiranju vlog in predlogu za
izbor upravičencev vodi zapisnik. Komisija lahko s soglasjem direktorja Sklada k svojemu delu povabi tudi zunanje
ocenjevalce in strokovnjake iz delovnega področja razpisa.
3. Odpiranje vlog se začne najkasneje tretji dan po
izteku roka za oddajo vlog. Odpiranje ni javno.
4. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku 8 dni
od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi.
5. Vloge, ki jih vlagatelji v roku 8 dni od dneva prejema
poziva za dopolnitev ne bodo dopolnili vloge ali jo bodo
neustrezno dopolnili, bodo zavržene.
6. Prepozno prispele vloge se zavržejo in se vrnejo
vlagatelju. Prepozno prispela vloga je vloga z datumom
oddaje po zadnjem razpisnem roku.
7. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem,
bodo kot neutemeljene zavrnjene.
8. Komisija bo enakovredno obravnavala vse popolne
vloge, ki bodo prispele pravočasno oziroma bodo dopolnjene v predpisanem roku. Popolne vloge pridobijo najmanj
2 oceni na podlagi meril za ocenjevanje. Komisija bo na
podlagi povprečnih ocen vloge razvrstila v sezname glede
na število doseženih točk, in sicer ločeno po sklopih PF1.1,
PF1.2 oziroma PF2.1. Prednost pri izboru za dodelitev
posojil bodo imele vloge, ki bodo dobile višje število točk,
do porabe razpisanih sredstev, ostale vloge se kot neutemeljene zavrnejo.
9. Vloge s povprečno oceno 40 točk ali manj, se kot
neutemeljene zavrnejo.
10. V kolikor bodo vloge iz posameznih seznamov po
ocenjevanju dosegle enako število točk, bo prednost imela
vloga, ki je bila popolna prva, pri čemer se upošteva datum
in ura oddaje vloge. Pri dveh ali več istočasno oddanih popolnih vlogah z enakim številom točk, bo imela prednost
vloga, ki bo po 1. merilu – koeficient razvitosti občine sedeža vlagatelja za leto 2018 dosegla višje število točk. Če
je potrebno, Sklad na koncu določi vrstni red z žrebom ob
možni navzočnosti zadevnih konkurentov. V kolikor za zadnje uvrščeno vlogo po posameznih seznamih ne bo razpoložljivih sredstev v zaprošeni višini, bo komisija predlagala dodelitev posojila v obsegu razpoložljivih sredstev
(primer: zaprošeno posojilo 50.000,00 EUR, razpoložljiv
obseg sredstev zgolj še 25.000,00 EUR, zato je možna
dodelitev v višini 25.000,00 EUR), če se vlagatelj strinja
in zagotovi, da bo zagotovil druge vire za zaprtje finančne
konstrukcije projekta.
3.6 Obveščanje o izboru
1. Na podlagi predloga komisije o izdaji odločb odloči
direktor Sklada.
2. Odločbe se praviloma izdajo in pošljejo vlagateljem
v roku do 45 dni od odpiranja vlog.
3. V skladu s prvim odstavkom 10. člena ZSRR-2
zoper odločbo Sklada o finančni spodbudi ni pritožbe, dovoljen pa je upravni spor. Tožbo je potrebno vložiti v roku
30 dni od vročitve odločbe. Tožba se vloži neposredno pri
Upravnem sodišču RS, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana ali pa
se jo pošlje po pošti. Predmet tožbe ne morejo biti merila
za ocenjevanje vlog.
Slovenski regionalno razvojni sklad
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Razpisi delovnih mest
Ob-2600/18
Na podlagi 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/91 in dopolnitve) in 34. člena Statuta Doma
Nine Pokorn Grmovje, svet zavoda objavlja prosto delovno mesto
direktor zavoda
Kandidat za direktorja zavoda mora izpolnjevati
naslednje pogoje za opravljanje dela:
– strokovna izobrazba iz 56., 57. in 69. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 s spremembami): višja ali visoka šola za socialno delo, psihološke smeri, pedagoške smeri in njenih specialnih disciplin, upravne, pravne, sociološke, zdravstvene smeri
– smer delovne terapije in teološke smeri z ustrezno
specializacijo
– najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju dejavnosti socialnega varstva
– strokovni izpit za delo na področju socialnega
varstva
– opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda skladno s četrtim odstavkom 56. člena
ZSV, oziroma ga je dolžan opraviti v roku enega leta od
začetka opravljanja nalog direktorja, sicer mu mandat
preneha na podlagi zakona
– pisno izjavo, da je oseba državljan Republike
Slovenije
– pisno izjavo, da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev
– pisno izjavo da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti
– program in vizija dela.
Z izbranim kandidatom bo Svet zavoda sklenil pogodbo za 5-letni mandat, s polnim delovnim časom.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z življenjepisom,
s potrebnimi overjenimi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev, zahtevanimi izjavami ter programom in
vizijo dela na naslov: Svet zavoda Doma Nine Pokorn
Grmovje, Pernovo 4/a, 3310 Žalec, z oznako »Prijava
na razpis – direktor«.
Obravnavale se bodo samo popolne in pravočasno
prispele vloge. Nepopolne vloge ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Rok za prijavo na razpis je 8 dni po objavi razpisa.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni
v 30 dneh od dneva, ko bo svet zavoda opravil izbiro.
Svet zavoda Doma Nine Pokorn Grmovje Žalec
Št. 178/18

Ob-2610/18

Skupščina CEROZ d.o.o., Brdce 41b, 1431 Dol
pri Hrastniku, je na svoji 38. seji, dne 19. 7. 2018
sprejela sklep; v skladu s 35. in 37. členom Družbene pogodbe o ustanovitvi javnega podjetja kot družbe
z omejeno odgovornostjo Center za ravnanje z odpadki
Zasavje, d.o.o. in 9. členom Statuta javnega podjetja

CEROZ d.o.o. Hrastnik, skupščina CEROZ d.o.o., razpisuje delovno mesto:
direktorja (m/ž)
družbe CEROZ d.o.o.
Kandidat mora poleg pogojev določenih v 255. členu ZGD-I, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– ima najmanj višjo izobrazbo tehnične, ekonomske, organizacijske ali pravne usmeritve,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodstvenih delih,
– ima organizacijske, strokovne in druge sposobnosti,
– obvlada svetovni jezik,
– je državljan Republike Slovenije.
Prijavi morajo kandidati priložiti življenjepis ter vizijo
razvoja družbe CEROZ d.o.o. za naslednje 4-letno mandatno obdobje in dokazila o izpolnjevanju z razpisom
določenih pogojev.
Direktorja se imenuje za dobo štirih let z možnostjo
ponovnega imenovanja.
Rok za oddajo prijave na razpisano delovno mesto
direktorja je 8 dni od objave v Uradnem listu RS.
Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki, ki jo pošljejo
v zaprti ovojnici z označbo ''Ne odpiraj – Za razpis'' na
naslov CEROZ d.o.o., Brdce 41b, 1431 Dol pri Hrastniku.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v roku 8 dni po
zaključenem postopku.
CEROZ d.o.o.
Ob-2615/18
Svet Doma Danice Vogrinec Maribor razpisuje skladno s 45. in 46. členom Statuta Doma Danice Vogrinec
Maribor delovno mesto
strokovni vodja (m/ž)
Na to delovno mesto je lahko imenovan kandidat, ki
izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta v skladu
s 56. in 69. členom Zakona o socialnem varstvu (Uradni
list RS, št. 54/92 s spremembami).
Mandat strokovnega vodje traja 5 let. Po izteku
mandata je kandidat lahko ponovno imenovan.
Predviden začetek dela bo skladen s sklepom
o imenovanju.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev, kratkim življenjepisom, z opisom dosedanjih
delovnih izkušenj ter program strokovnega dela v Domu
Danice Vogrinec Maribor, pošljite najkasneje v 8 dneh
po objavi razpisa na naslov: Svet Doma Danice Vogrinec Maribor, Čufarjeva cesta 9, 2000 Maribor, z oznako:
Ne odpiraj – prijava na razpis za strokovnega vodjo.
Od kandidata pričakujemo izjemne analitične sposobnosti, odlično poznavanje osnovnih programskih
aplikacij v okolju MS Windows, organizacijske sposobnosti in pripravljenost na timsko delo.
Kandidati bodo o izboru obveščeni v 30 dneh po
objavi razpisa.
Svet Doma Danice Vogrinec Maribor
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Druge objave
Ob-2607/18
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji,
DARS d.d., Ul. XIV divizije 4, Celje, kot lastnik nepremičnin na podlagi sklepa o prodaji z dne 19. 7. 2018
objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS
d.d., Ul. XIV divizije 4, Celje.
II. Opis predmeta prodaje:
1. stanovanjska enota št. 4 v stavbi 1420, k.o.
Dovje: trosobno stanovanje v 3. etaži s kletno shrambo in garažo v večstanovanjskem objektu na naslovu Hrušica 215, Hrušica; zemljiškoknjižni podatki: ID
nepremičnine: ID 5392129; katastrski podatki: posamezni del št.: 4 v stavbi št. 1420, k.o. 2171 – DOVJE
(ID 2171-1420-4) – neto tlorisna površina 106,30 m2;
podatki o energetski izkaznici v izdelavi.
– izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne prodaje je 90.000,00 EUR.
V izhodiščno ceno prodaje predmetnih nepremičnin ni vključen 2 % davek na promet nepremičnin oziroma 9,5 % DDV. Davek in stroški prenosa lastništva
bremenijo kupca.
III. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino v roku 8 dni od prejema obvestila prodajalca, da
je overil svoj podpis na pogodbi. Plačilo kupnine v roku
8 dni je bistvena sestavina pogodbe.
IV. Lastninska pravica: plačilo celotne kupnine je
pogoj za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini.
V. Pogoji sodelovanja:
a) Na razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne
osebe.
b) Za resnost ponudbe morajo ponudniki do roka,
ki velja za oddajo ponudbe, vplačati varščino v višini
5 % od objavljene izhodiščne vrednosti prodaje na transakcijski račun prodajalca, št. SI56 0510 0800 0069
735, odprt pri Abanki d.d., z obvezno navedbo namena
nakazila: varščina, sklic na številko 120-050.
Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. Neizbranim ponudnikom bo varščina brez obresti
vrnjena v roku 30 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika.
c) Pisna ponudba mora vsebovati:
– Ime in priimek oziroma podjetje, ter naslov stalnega prebivališča oziroma sedež ponudnika, ter podatke o zastopnikih podjetja,
– Navedbo nepremičnine, ki je predmet ponudbe,
– Višino ponujene cene brez davščin, ki ne sme
biti nižja od izhodiščne cene,
– Davčno številko, matično številko (za pravne
osebe) oziroma EMŠO, če je ponudnik fizična oseba,
in telefonsko številko.
– Ponudbi je potrebno priložiti:
1. Fizične osebe morajo ponudbi predložiti kopijo
osebne izkaznice ali potnega lista ter potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije oziroma o državljanstvu
druge države članice Evropske unije, ostali pa še dokazila, ki izkazujejo pogoje pod katerimi lahko lastninsko
pravico na nepremičninah v Republiki Sloveniji prido-

bijo tuji državljani, kot jih določa zakon ali mednarodna
pogodba.
2. Pravne osebe morajo ponudbi predložiti izpisek
iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme biti
starejši od treh mesecev.
3. V kolikor v postopku fizična ali pravna oseba
sodeluje po pooblaščencu je obvezno priložiti pisno
pooblastilo, overjeno pri notarju.
4. Originalno dokazilo o plačilu varščine, s priloženo navedbo celotne številke računa za primer vračila
varščine.
5. Pisno izjavo, da je ponudniku znana vsebina
razpisa ter da brezpogojno sprejema razpisne pogoje.
6. Podpisano izjavo, da se njegovi osebni podatki
lahko uporabijo izključno v zadevi nakup nepremičnine
na naslovu Hrušica 215.
VI. Rok za oddajo ponudbe
Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela najkasneje do 21. 8. 2018 do 12. ure na naslov:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.,
Izpostava v Ljubljani, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, pod
oznako »Javni razpis za prodajo nepremičnin – stanovanje – ne odpiraj!«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti
označen polni naslov pošiljatelja.
Nepravočasnih in nepopolnih ponudb prodajalec
ne bo upošteval. Pravočasne in popolne ponudbe bo
v roku 14 dni od dneva po preteku roka za oddajo ponudb obravnavala komisija. Odpiranje ponudb ni javno.
Ponudniki bodo o izidu postopka javne ponudbe
pisno obveščeni.
VI. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja ponujena
cena. Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izklicne prodajne cene.
VII. Drugi pogoji:
– Nepremičnina so naprodaj po načelu »videno-kupljeno«;
– Nepremičnina pod zaporedno številko je naprodaj kot celota. Ponudba je veljavna samo, če je podana
za posamezen sklop v celoti;
– Pogodba z najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena, v kolikor morebitni zakoniti predkupni upravičenec ne bo uveljavljal zakonite predkupne pravice pod
enakimi ali za prodajalca ugodnejšimi pogoji;
– Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno ali katerimkoli ponudnikom je izključena. Uprava družbe lahko kadarkoli
ustavi začeti postopek do sklenitve prodajne pogodbe;
– Izbrani najugodnejši ponudnik je dolžan s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje
v roku 15 dni po prejemu sklepa o izbiri. Če kupec
v določenem roku ne podpiše pogodbe, varščina zapade v korist prodajalca in velja, da je kupec odstopil
od pogodbe;
– Predlog za ureditev zemljiškoknjižnega stanja po
sklenjeni kupoprodajni pogodbi poda kupec;
– Rok vezanosti ponudnika na dano ponudbo je
120 dni od roka za oddajo ponudbe.
VIII. Dodatne informacije dobijo zainteresirani ponudniki na naslovu: nepremicnine@dars.si oziroma
spletni strani www.dars.si ali po tel. 04/58-12-931 ali
031/450-313.
DARS d.d.
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Ob-2601/18
Na podlagi 6. člena Zakona o Javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti ter drugega
odstavka 11.a člena ter 12. člena Akta o ustanovitvi
Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (Uradni list
RS, št. 72/10) objavljamo
javni poziv
za zbiranje predlogov za imenovanje članov
nadzornega sveta javnega sklada Republike
Slovenije za kulturne dejavnosti
Člane nadzornega sveta Javnega sklada Republike
Slovenije za kulturne dejavnosti imenuje vlada izmed
strokovnjakov s področja dela sklada, financ in pravnih
zadev, tako da so upoštevani enakomerna regionalna sestava nadzornega sveta, enotni slovenski kulturni
prostor in zastopanost različnih kulturni dejavnosti s področja dela sklada. Člani nadzornega sveta ne morejo
biti osebe, zaposlene na skladu in druge osebe, katerih
funkcija ali dejavnost je po zakonu nezdružljiva s članstvom v nadzornem svetu.
Vlada imenuje v nadzorni svet štiri svoje predstavnike. Preostale tri člane imenuje vlada na predlog Zveze
kulturnih društev Slovenije in drugih zvez ljubiteljskih
kulturnih društev. Zveze ljubiteljskih kulturnih društev
lahko vložijo svoje predloge najpozneje do petka, 21. 9.
2018, na naslov: Javni sklad Republike Slovenije za
kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana s pripisom za »Imenovanje v nadzorni svet«. Predlogi morajo
biti opremljeni z ustreznimi podatki o kandidatu (ime,
priimek, naslov, kratek življenjepis in opis dosedanjih
aktivnosti s poudarkom na področjih dejavnosti sklada)
in ustrezno utemeljeni. Pristojna uslužbenka za dajanje
informacij je mag. Marjeta Pečarič, pomočnica direktorja
(marjeta.pecaric@jskd.si).
Javni sklad Republike Slovenije
za kulturne dejavnosti
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Št. 2153-12/2018/4

Ob-2603/18

V register političnih strank se vpiše politična stranka
Lista Jasne Gabrič za Trbovlje, s sedežem v Trbovljah,
Ulica Sallaumines 3. Znak stranke sestavljajo napis
Lista JASNE GABRIČ ZA TRBOVLJE in znak/kljukica
v kvadratu, vstavljena na levo stran zapisa, tj. pod napisom Lista in nad ZA TRBOVLJE. Kljukica je zelene barve v modrem kvadratu. Napisa Lista in ZA TRBOVLJE
sta v zeleni barvi (C50 M3 Y100 K0), napis JASNE GABRIČ pa je modre barve (C74 M22 Y3 K0). Širina celotnega znaka je 1,5-kratna višina znaka. Razmerje višine
proti širini je treba ohranjati enako na vseh aplikacijah.
Kot zastopnica politične stranke Liste Jasne Gabrič
za Trbovlje se v register političnih strank vpiše Jasna
Gabrič, roj. 25. 6. 1985, državljanka Republike Slovenije, s stalnim prebivališčem: Ulica Sallaumines 3,
Trbovlje.
Matična številka politične stranke je: 4108124000.
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Evidence sindikatov
Št. 101-6/2017-5

Ob-1289/18

Statut sindikata NEODVISNI SINDIKAT SLOVENIJE ISOKON SLOVENSKE KONJICE, kratko ime NSS
ISOKON SLOVENSKE KONJICE, s sedežem Mestni
trg 5a, 3210 Slovenske Konjice, ki se hrani pri Upravni enoti Slovenske Konjice, na podlagi odločbe številka 028-2/96 z dne 30. 5. 1996 in je vpisan v evidenco
statutov sindikatov pod zaporedno številko 47, se izbriše
iz evidence statutov sindikatov.
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Objave sodišč

V izvršilni zadevi upnika Javno podjetje Energetika
Maribor d.o.o., Jadranska cesta 28, Maribor, zoper dolžnika Dejana Lenc, Kardeljeva cesta 80, Maribor, zaradi
izterjave 160,15 EUR s pp, se na podlagi sklepa o izvršbi, opr. št. VL 47618/2017 z dne 20. 3. 2018, zarubi
nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo: 2,5 sobno
stanovanje št. 23 v IV. nadstropju stanovanjske stavbe
v Mariboru, na naslovu Kardeljeva cesta 80, 2000 Maribor, v skupni izmeri 70,10 m2, v lasti dolžnika Dejana
Lenca do 1/1 celote.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 4. 7. 2018

Tomaža Buh, Cesta Cirila Tavčarja 8, Jesenice, proti
toženi stranki Maorelys Yanez, naslov neznan, zaradi
dodelitve mld. otroka, določitve preživnine in stikov, na
podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju: ZPP), postavilo toženi stranki Maorelys Yanez,
neznano prebivališče, začasnega zastopnika: odvetnika
Jako Šarabona, Glavni trg 20, Kranj.
Začasni zastopnik ima v postopku, v katerem je postavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika
tožene stranke.
Te pravice in dolžnosti ima začasni zastopnik od
dneva postavitve in vse do takrat, dokler tožena stranka
ali njen pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem oziroma dokler organ za socialne zadeve ne sporoči sodišču,
da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 23. 2. 2018

0543 VL 112345/2017

I 208/2016

Izvršbe
0543 VL 47618/2017

Os-2521/18

Os-2522/18

V izvršilni zadevi upnika Javno podjetje Energetika
Maribor d.o.o., Jadranska cesta 28, Maribor, zoper dolžnika Dejana Lenc, Kardeljeva cesta 80, Maribor, zaradi
izterjave 332,79 EUR s pp, se na podlagi sklepa o izvršbi, opr. št. VL 112345/2017 z dne 20. 3. 2018, zarubi
nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo: 2,5 sobno
stanovanje št. 23 v IV. nadstropju stanovanjske stavbe
v Mariboru na naslovu Kardeljeva cesta 80, 2000 Maribor, v skupni izmeri 70,10 m2, v lasti dolžnika Dejana
Lenca do 1/1 celote.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 4. 7. 2018

Oklici o začasnih zastopnikih
in skrbnikih
IV P 187/2018

Os-2272/18

Okrožno sodišče v Celju je v zadevi pod opr.
št. IV P 187/2018, v skladu s 4. točko drugega odstavka 82. člena ZPP, v zvezi s 37. členom ZNP dne
24. 4. 2018, sklenilo:
Toženi stranki Oleni Ferk, Kapla 17, 3304 Tabor, dejansko bivališče neznano, se v predmetnem pravdnem
postopku postavi začasna zastopnica, in sicer odvetnica
Stanka Hribar, Ulica XIV. divizije 12, Celje.
Začasna zastopnica ima v predmetnem postopku
vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika od dneva postavitve in vse do takrat, dokler tožena stranka ali
njen pooblaščenec ali tožeča stranka ali njen pooblaščenec, ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Celju
dne 23. 5. 2018
IV P 538/2017

Os-1663/18

Okrožno sodišče v Kranju je po okrožni sodnici
mag. Meti Pristavec, v pravdni zadevi tožeče stranke

Os-2382/17

Okrajno sodišče v Lenartu je v izvršilni zadevi upnika Raiffeisenbank Eberndorf GMBH, Bahnstrasse 22,
9141 Eberndorf, Avstrija, ki ga zastopa odvetniška pisarna Vesna Bratuša d.o.o., Črtomirova 11, Maribor, zoper
dolžnico Sabino Harl, Gleisdorfer Straße 38, Gleisdorf,
Avstrija, zaradi izterjave 18.097,02 EUR s pp, na podlagi določil 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), s sklepom, opr. št.
I 208/2016 z dne 25. 5. 2017, za začasnega zastopnika
dolžnici Sabini Harl, s prebivališčem Gleisdorfer Strasse
38, Gleisdorf, Avstrija, postavilo odvetnika Alena Stanojevića, Maistrova ulica 10, Lenart, zaradi zastopanja
v zgoraj navedeni izvršilni zadevi.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico v postopku
vse do takrat, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Lenartu
dne 25. 5. 2017
II N 180/2018

Os-2411/18

Okrožno sodišče v Ljubljani je po višjem pravosodnem svetovalcu Gregorju Berdenu, v nepravdni zadevi predlagateljice Tatjane Sivac, Cesta 24. junija 28,
Ljubljana, zoper nasprotnega udeleženca Radenka Sivac, bivališče neznano, zaradi spremembe stikov, dne
12. 6. 2018 sklenilo:
Za začasno zastopnico nasprotnega udeleženca
se imenuje odvetnica Marija Bošković, Dalmatinova
ulica 11, Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 6. 2018
VL 23693/2018

Os-2515/18

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska
cesta 134B, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Odvetniška
pisarna Monika Lipovec d.o.o., Bleiweisova cesta 30,
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Kranj, proti dolžniku Juretu Mohar, Taborska cesta 2,
Grosuplje, ki ga zastopa zak. zast. mag. Barbara Mejač – odvetnica, Kolodvorska cesta 4, Grosuplje, zaradi
izterjave 1.133,18 EUR, sklenilo:
Dolžniku Juretu Mohar, Taborska cesta 2, Grosuplje
se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna
zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica mag.
Barbara Mejač, Kolodvorska cesta 2, Grosuplje.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse
dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 7. 2018
VL 46944/2018

Os-2549/18

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska
cesta 134b, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. po odv.
Alenka Čeh Gerečnik, p.p. 1234, Maribor, proti dolžniku
Maticu Kajič, Vrhpolje pri Kamniku 164, Kamnik, ki ga
zastopa Ksaver Logar – odvetnik, Steletova cesta 8a,
Kamnik, zaradi izterjave 1.039,82 EUR, sklenilo:
Dolžniku Maticu Kajič, Vrhpolje pri Kamniku 164, Kamnik, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju
– ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Ksaver Logar, Steletova 8a, Kamnik.
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 5. 7. 2018

Oklici dedičem in neznanim upnikom
D 341/2018

Os-2412/18

Pri Okrajnem sodišču v Celju je v teku zapuščinski
postopek po pok. Francu Kendi, sinu Pavla, roj. 21. 10.
1943, razvezanemu, umrlemu 21. 4. 2018, nazadnje
stalno stan. Na zelenici 13, Celje.
Zapustnik po podatkih sodišča ni napisal oporoke,
zato je nastopilo zakonito dedovanje. Iz zbranih podatkov izhaja, da je bil zapustnik razvezan in ni imel otrok.
Sodišču ni znano ali obstojijo druge osebe, ki lahko uveljavljajo dedno pravico na podlagi zakona.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju
poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na
podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od
objave oklica na oglasni deski sodišča in v Uradnem
listu RS. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski
postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Celju
dne 7. 6. 2018

Št.

D 96/2017
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Os-3065/17

Pri Okrajnem sodišču v Grosupljem je v teku zapuščinski postopek po pokojnem Darku Novaku, rojen
13. 8. 1967, umrl 20. 2. 2017, nazadnje stanujoč Podbukovje 25, Krka, državljan Republike Slovenije.
V zapuščino po do sedaj znanih podatkih sodi:
– nepremičnine, vse do 1/1, vse v k.o. 1828 Podbukovje, parc. št.: 27, 31/2, 1535/49,
– nepremičnine, vse do 1/10, vse v k.o. 1828 Podbukovje, parc. št. 1535/33, 1535/3,
– kuverta z denarjem 97,50 EUR,
– črna denarnica Vera Pele,
– ključ stanovanjske hiše na obesku z napisom
Slemenice kava bar, diskont Hrovat Saša,
– zadnja neizplačana pokojnina pri ZPIZ,
– terjatev Občine Ivančna Gorica, pogrebni stroški
v višini 1.081,07 EUR,
– terjatev
Republike
Slovenije
v
znesku
1.771,38 EUR na dan 12. 4. 2017.
Dedičev prvega dednega reda ni, zato pridejo v poštev za dedovanje dediči tretjega dednega reda.
Ker sodišče nima podatkov o dedičih na podlagi
130. člena Zakona o dedovanju (ZD) poziva dediče
drugega in tretjega dednega reda po pokojnem Darku
Novaku, roj. 13. 8. 1967, umrl 20. 2. 2017, nazadnje
stanujoč Podbukovje 25, Krka, državljanu Republike
Slovenije, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica. Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne bodo zglasili, bo sodišče zapuščino razglasilo
za lastnino Republike Slovenije.
Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 18. 8. 2017
D 111/2015

Os-2514/18

Zapuščinska zadeva po pok. Milok Ivani, rojeni Cupin dne 13. 6. 1876, nazadnje stanujoči Spodnje Škofije
311, ki je umrla dne 30. 12. 1924.
Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko
Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja
zapuščine. Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih obveznostih.
Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 2. 7. 2018
D (A) 88/1906

Os-2564/18

Zapuščinska zadeva: po pok. Ivanu Montaniču, sinu
Antona, roj. dne 24. 6. 1837, nazadnje stanujočem Krnica 11, Črni Kal, ki je umrl dne 27. 10. 1905
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
V predmetni zapuščinski zadevi iz spisovnih podatkov izhaja, da je imel zapustnik sinova Jožeta in Antona
Montaniča ter hči Ano, ki so že vsi pokojni, pri čemer
njihovi dediči sodišču niso znani.
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
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Neznanim dedičem je bil postavljen skrbnik Anton Medved, Šared 28/h, 6310 Izola.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 10. 7. 2018
D 170/2016

Os-2440/18

V zapuščinski zadevi po pokojnem Bojanu Štrausu,
rojenem: 20. 2. 1974, umrlem: 7. 11. 2016, nazadnje
stanujočem Zg. Partinje 61/b, Jurovski Dol, gre za zapuščino brez dedičev.
Sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju (ZD) morebitne upnike obvešča, da lahko pri naslovnem sodišču pridobijo podatke
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih
obveznostih ter v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena ZD.
Po teh določbah lahko upnik zahteva, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez
dedičev, če v šestih mesecih po prejemu obvestila o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih mesecih od dneva
objave oklica, če gre za neznanega upnika: (1) prijavi to
zahtevo v zapuščinskem postopku in (2) vloži predlog za
začetek postopka stečaja zapuščine brez dedičev. Prijavi
zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso zapuščine
brez dedičev mora upnik priložiti potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez dedičev.
Če v danem roku nihče od upnikov ne bo pričel stečaja zapuščine brez dedičev, bo premoženje, ki je predmet dedovanja, postalo last Republike Slovenije, ki na
podlagi 142.a člena ZD ne odgovarja za zapustnikove
dolgove.
Okrajno sodišče v Lenartu
dne 18. 6. 2018
D 143/2017

Os-2221/17

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na predlog predlagatelja postopka Občine Kanal ob Soči, Trg svobode 23,
Kanal, ki ga zastopa odvetniška pisarna Ivana Makuca v Tolminu, zapuščinski postopek po pok. Tedeschi
Antoniji, roj. Stanič, z naslovom Trieste, Via Madonina
17, Italija, nazadnje pa neznanega bivališča, ki je bila
s sklepom Okrajnega sodišča v Novi Gorici, opr. št. IN
36/2016 z dne 14. 2. 2017 razglašena za mrtvo, kot datum njene smrti pa se šteje 11. 5. 1977.
Sodišče ne razpolaga s podatki o zakonitih dedičih,
ki bi prišli v poštev za dedovanje po zapustnici.
Zaradi navedenega sodišče na podlagi 206. člena
Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine v tem zapuščinskem postopku, da
se priglasijo tukajšnjemu sodišču v roku enega leta od
te objave, sicer bo premoženje zapustnice postalo last
Republike Slovenije.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 21. 4. 2017
D 99/2018

Os-2045/18

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski postopek po pok. Pirih Jožefi, pok. Franca, roj. 16. 2. 1881,
nazadnje stanujoči v Lokovcu, ki je bila razglašen za
mrtvo s sklepom Okrajnega sodišča opr. št. IN 63/2016
z dne 18. 1. 2018, kot datum smrti pa se šteje 17. 2. 1951.
Zapustničini zakoniti dediči sodišču niso znani.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dedišči-

ne v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo tukajšnjemu 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 skladu z določbami Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 28. 3. 2018
D 58/84

Os-2550/18

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi postopek za izdajo dodatnega sklepa o dedovanju po dne 11. 8. 1983
umrlem Rojko Francu pok. Francu, roj. 15. 9. 1909,
Vogrsko 151/a.
Kot zakonita dedinja bi za dedovanje po zapustniku
prišla v poštev zap. hčerka Tatjana, katere rojstni podatki
in prebivališče sodišču niso znani.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo tukajšnjemu 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 skladu z določbami Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 28. 6. 2018
D 297/2016

Os-1627/17

Pri naslovnem sodišču teče zapuščinski postopek
po pok. Karlu Šturmu, sin Ivana, roj. 31. 10. 1943,
umrlem 8. 11. 2015, z zadnjim bivališčem Ulica Ivana
Turšiča 6, Sežana.
Zapustnik ni napravil oporoke, zato je nastopilo
zakonito dedovanje. Dedičev prvega dednega reda zapustnik ni imel, dedinji drugega dednega reda sta se
dedovanju odpovedali.
Ker sodišče ne razpolaga s podatki, katere osebe bi
prišle v poštev kot zakoniti dediči tretjega dednega reda,
na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) poziva
vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi
zakona, da se priglasijo naslovnemu sodišču v enem
letu od objave tega oklica na spletni strani in na sodni
deski naslovnega sodišča.
Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 27. 2. 2017
D 76/2018

Os-2409/18

Pred Okrajnim sodiščem v Šentjurju je v teku zapuščinski postopek po pokojni Sabini Pintar, hčerki Zdravka, rojeni dne 1. 7. 1984, državljanki Republike Slovenije, samski, nazadnje stanujoči Goriška ulica 4, Šentjur,
umrli dne 19. 4. 2018.
Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko
Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja
zapuščine. V tem primeru Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih obveznostih.
Upnike se poziva, da lahko v šestih mesecih od
dneva objave tega oklica zahtevajo, da se zapuščina
brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez
dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona o de-
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dovanju, kar pomeni, da prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in vloži predlog za začetek stečaja zapuščine brez dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine
v stečajno maso zapuščine brez dedičev mora upnik
priložiti potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja
zapuščine brez dedičev.
Okrajno sodišče v Šentjurju
dne 11. 6. 2018
D 218/2017

Os-2398/18

V zapuščinski zadevi po pokojni Mariji Petan, rojeni
15. 8. 1928, umrli 29. 8. 2016, nazadnje stanujoči Zaplana 28, Zaplana, gre za zapuščino brez dedičev, zato
sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju (ZD) izdaja oklic neznanim upnikom.
Sodišče opozarja neznane upnike, da bo zapuščina
brez dedičev po pokojni prešla na Republiko Slovenijo, če
noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos
te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine, in da
Republika Slovenija ne odgovarja za zapustničine dolgove.
Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustničinih obveznostih.
Sodišče seznanja upnike, da lahko v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina
brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez
dedičev v skladu z določbami 142.b člena ZD. Upnik
lahko zahteva, da se zapuščina brez dedičev prenese
v stečajno maso zapuščine brez dedičev, če v šestih
mesecih od dneva objave oklica: 1. prijavi to zahtevo
v zapuščinskem postopku in 2. vloži predlog za začetek
stečaja zapuščine brez dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso zapuščine brez dedičev
mora upnik priložiti potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez dedičev.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 31. 5. 2018

Os-2523/18

V nepravdni zadevi predlagatelja Darka Cimerman,
Lovska ulica 27, Miklavž na Dravskem polju, ki ga zastopa Ingmar Bloudek, odvetnik v Mariboru, zoper nasprotnega udeleženca Milana Muršič, Melbourn, Victoria, Avstralija, zaradi dokazovanja smrti, sodišče poziva
vse, ki bi karkoli vedeli o smrti Milana Muršiča, rojenega
30. 4. 1930 v Mariboru, sina Franca Muršiča in Magdalene Muršič (dekliško Neubauer), nazadnje stanujočega
v kraju Melbourn, Zvezna država Victoria, Avstralija, da
to sporočijo sodišču v 15 dneh po objavi tega oklica.
Milan Muršič se je leta 1959 odselil v Avstralijo, kjer
naj bi maja 2012 umrl, vendar točen datum smrti ni znan.
Po poteku 15 dni od objave oklica bo sodišče pogrešanca razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 4. 7. 2018
N 3/2018
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O pogrešanem Karlu Slugi je znano le to, da se je ta
rodil neznano kje dne 31. 3. 1904, podatkov o njegovem
rojstvu v cerkvenih/matičnih knjigah ni. Celo življenje naj
bi bival na naslovu Rodik 90 in služboval v Trstu. Dne
18. 11. 1939 naj bi se mu rodil sin Franc Klavdij, na čigar
listini je bil tudi edini znan podatek o rojstnem datumu
Karla in naslovu. Karla Slugo naj bi leta 1944 z doma
v Rodiku odpeljali partizani in ga neznano kje usmrtili,
slednji se od takrat ni več vrnil na domač naslov. Drugih
podatkov o pogrešanem ni.
Pogrešanega se poziva, da se oglasi, vse, ki bi
karkoli vedeli o nasprotnem udeležencu in njegovem življenju, zlasti smrti, pozivamo, da naj to sporočijo Okrajnemu sodišču v Sežani v roku enega meseca od objave
tega oklica, ker bo sicer sodišče po preteku tega roka
pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 26. 3. 2018
N 35/2018

Os-2580/18

Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku nepravdni
postopek predlagatelja Franka Sluga, Dane pri Sežani 27/k, Sežana, zaradi razglasitve nasprotnega udeleženca Jožefa Sluga, Rodik 90, Kozina, za mrtvega.
Pogrešani Jožef Sluga je bil rojen 24. 1. 1875, kot
sin Mihaela in Marjete iz Rodika 90, Kozina. O pogrešanem je znano le to, da je ta v zemljiški knjigi vpisan kot
lastnik nepremičnin pod k.o. Rodik. Po navedbah predlagatelja, naj bi pogrešani kot vojak padel v prvi svetovni
vojni leta 1917, nekje na vzhodu – v Galiciji.
Vse, ki bi karkoli vedeli o nasprotnem udeležencu in
njegovem življenju, zlasti smrti, pozivamo, da naj to sporočijo Okrajnemu sodišču v Sežani v roku treh mesecev
od objave tega oklica, ker bo sicer sodišče po preteku
tega roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 12. 7. 2018

Kolektivni delovni spori

Oklici pogrešanih
N 31/2018

Št.

Os-2568/18

Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku nepravdni
postopek predlagatelja Franka Sluga, Dane pri Sežani
27/k, Sežana, zaradi razglasitve nasprotnega udeleženca Karla Sluga, Rodik 90, Kozina, za mrtvega.

X Pd 130/2018

Os-2602/18

Delovno sodišče v Celju na podlagi 51. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih – ZDSS-1 obvešča
vse zainteresirane stranke, da se je pri tem sodišču začel naslednji kolektivni delovni spor:
Predsednica senata: mag. Ida Dimec
Predlagatelj: Sindikat delavcev rudarstva in energetike Slovenije, Trg mladosti 6, Velenje, ki ga zastopa
Odvetnik Jure Srhoij iz Ljubljane
Nasprotni udeleženec: HTZ Velenje, I.P., d.o.o.,
Partizanska cesta 78, Velenje, ki ga zastopa Odvetnica
Tanja Bohl iz Ljubljane
Zaradi: reprezentativnosti sindikata.
Vse osebe, organi in združenja, ki so nosilci pravic
in obveznosti v razmerju, o katerem se odloča, se lahko
udeležijo postopka (prvi odstavek 51. člena ZDSS-1).
Svojo udeležbo v postopku lahko prijavijo ves čas postopka na naroku ali s pisno vlogo (drugi odstavek
51. člena ZDSS-1).
To obvestilo je od 16. 7. 2018 objavljeno na oglasni
deski tega sodišča. Prav tako je objavljeno tudi v Uradnem listu RS in na spletni straneh tega sodišča.
Delovno sodišče v Celju
dne 16. 7. 2018

Stran

1660 /

Št.

52 / 27. 7. 2018

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Preklici

Drugo preklicujejo
AVENTUR, d.o.o., Stegne 35, Ljubljana, dovolilnico
za Ukrajino, tretja država, oznaka 804/11, št. 550524,
izdala GZS. gnk-339561
BTC d.d., Šmartinska cesta 152, Ljubljana, štampiljko pravokotne oblike s podatki: BTC d.d., Šmartinska 152, Ljubljana, PE logistični center, št. 16.
gnu-339551
Cajnar Tomaž, Drtija 5, Moravče, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500007223002, izdal Cetis d.d.
gnr-339554
Ferenc Tomaž, Planinska cesta 11, Ljubljana, izkaznico za nepremičninskega posrednika št. 00515, izdalo
Ministrstvo za okolje in prostor leta 2005. gnt-339552
Fijavž David, Šentlenart 65, Mislinja, odločbo o izbrisu plovila, št. 3734-25-181/2016/1, izdano pri Upravi
RS za pomorstvo, Izpostavi Izola, dne 26. 7. 2016.
gni-339563
Galič Jan, Grizoldova 20, Maribor, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500047670000, izdal Cetis d.d.
gng-339565
JOŽE DRUZOVIČ S.P., Dolge Njive 6, Voličina, izvod licence, št. 012843/001, za vozilo TAM, reg. št. MB
RC-935, veljavno do 8. 8. 2018. gny-339547
Krajnčan Slavko, Pod Gabri 27, Celje, vozno karto,
št. V01170001315, izdal Cetis d.d. Celje. gnl-339560
MM1 TRANSPORT d.o.o., Koprska ulica 94, Ljubljana, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500034002004,
izdal Cetis d.d., izdano na ime: Mehić Ibrahim, Evlije Čelebije 66, 76100 Brčko, BiH. gnj-339562
Mohorič Stanko, Bukovica 10, Selca, potrdilo
o uspešno opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti za odgovorno osebo, št. 606140, izdano pri
Ministrstvu za promet, leta 1997. gnx-339548
Nabernik Matejka, Kebetova 18, Kranj, licenco nepremičninskega posrednika, št. 0141501430, izdano pri
MOP, dne 27. 3. 2008. gns-339553
PAN TRANSPORT d.o.o., Gospodinjska ulica 8,
Ljubljana, izvod licence št. GE008941/05979/013, oznaka države SLO, tovorno vozilo z reg. št. LJ PAN-04,
veljavnost do 1. 12. 2020. gnl-339564
Plahuta Igor, Breg 21, Celje, licenco za nepremičninskega posrednika, št. 01498. gnm-339559

Plavc Jurij, Vodovodna cesta 49, Ljubljana, izkaznico nepremičninskega posrednika, št. 02079, izdajatelja
Ministrstvo za okolje in prostor. gnw-339549
PROTEKT DOLENJSKA d.o.o., Ljubljanska
cesta 27, Novo mesto, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500049094000, izdano na ime Bečirspahić Delil,
Bič 11, 8213 Veliki Gaber, izdal Cetis d.d. gnz-339546
Rudnički Zvonimir, Cesta I 22, Velenje, izkaznico
o vozniških kvalifikacijah, št. VK005011, izdala UE Slovenj Gradec. gnn-339558
STANISLAV KERMAVNER S.P., Savlje 41, Ljubljana,
izvod licence, št. 012850/001 za vozilo Mercedes Benz,
reg. št. LJ V7-42K, veljaven do 24. 8. 2018. gnq-339555
STANISLAV KERMAVNER S.P., Savlje 41, Ljubljana,
izvod licence, št. 012850/002, za vozilo Mercedes Benz,
reg. št. LJ N5-77T, veljaven do 24. 8. 2018. gnp-339556
VOXPLUS d.o.o., Celovška cesta 69B, Ljubljana,
potrdilo za voznika, št. 18666, izdano na ime Predrag
Papić, veljavno od 6. 9. 2016 do 12. 10. 2020, izdano
pri GZS, leta 2016. gnv-339550
Vuk Goran, Omerzova ulica 43, Kočevje, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500015480001, izdal Cetis d.d. gno-339557
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