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Na podlagi določb:
– 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; v nadaljevanju: Uredba 1303/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem
socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES)
št. 1081/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013; v nadaljevanju: Uredba 1304/2013/EU);
– drugih delegiranih in izvedbenih aktov, ki jih Komisija sprejme v skladu s 149. in 150. členom Uredbe
1303/2013/EU;
– Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013,
(EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU)
št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014,
(EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L št. 193
z dne 30. 7. 2018, str. 1);
– Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri
obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih
podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna
uredba o varstvu podatkov);
– Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske
politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju
2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta
(Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr.,
15/17, 69/17 in 67/18);
– Rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto
2019 (Rb2019) (Uradni list RS, št. 19/19);
– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17,
13/18 – ZJF-H, 83/18 in 19/19);
– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11
– uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13,
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18);
– Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov
in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11);

– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo);
– Partnerskega sporazuma med Slovenijo in
Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI
2014SI16M8PA001-1.3 z dne 30. 10. 2014 (z vsemi
spremembami);
– Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI
2014SI16MAOP001 z dne 16. 12. 2014 (z vsemi spremembami; v nadaljevanju: OP EKP 2014–2020);
– Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS,
št. 3/07– uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr.,
41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12,
39/16 in 52/16 – ZPPreb-1);
– Zakona o socialno varstvenih prejemkih (Uradni
list RS, št. 61/10, 40/11, 14/13, 99/13, 90/15, 15/17 –
DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg in 31/18 – ZOA-A);
– Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020 (Uradni list RS,
št. 39/13);
– Sklepa o določitvi višine in načina izplačila denarnih prejemkov, namenjenih osebam, vključenih
v poskusno izvajanje programov socialne aktivacije,
št. 5443-1/2017/1 z dne 17. 1. 2017 (s spremembami;
v nadaljevanju: sklep ministrstva);
– Odločitve o podpori št. 9-1/2/MDDSZ/0 za »Javni
razpis za sofinanciranje projektov socialne aktivacije«
(št. dokumenta: 3032-35/2019/8), ki jo je Služba Vlade
Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko
politiko v vlogi organa upravljanja izdala dne 15. 5. 2019,
Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44,
Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje projektov socialne aktivacije
Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer
iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis se izvaja
v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske
kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja
revščine«, 9.1 prednostne naložbe »Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti«, 9.1.2
specifičnega cilja »Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela«.
Na javnem razpisu bodo izbrane operacije. Operacijo v okviru tega javnega razpisa predstavlja projekt
izbranega prijavitelja.
1 Posredniški organ in izvajalec razpisa: Republika
Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve
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in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, Ljubljana, v vlogi posredniškega organa (v nadaljevanju: ministrstvo).
2 Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje 27 večletnih projektov, ki bodo izvajali programe socialne aktivacije in zagotavljali njihovo povezovanje z drugimi
socialno varstvenimi, zdravstvenimi ter zaposlitvenimi
programi. V okviru programov socialne aktivacije se
bodo izvajale aktivnosti, ki bodo prispevale h krepitvi
socialnih in delovnih kompetenc oseb iz ciljnih skupin (v
nadaljevanju: udeleženci).
V okviru predmetnega javnega razpisa so socialne
kompetence opredeljene kot sposobnosti, spretnosti in
znanja, ki jih mora posameznik imeti, da se lahko kakovostno in konstruktivno vključuje v svoje socialno okolje, tj. sposobnost shajati s seboj in okolico. Programi
socialne aktivacije bodo h krepitvi socialnih kompetenc
prispevali z zagotavljanjem izvajanja različnih aktivnosti,
kot so aktivnosti za dvig motivacije, aktivnosti za izboljšanje funkcionalnih spretnosti za aktivno reševanje socialnih problematik in izzivov, aktivnosti za opolnomočenje
udeležencev za vstop na trg dela.
Za potrebe tega javnega razpisa so delovne kompetence opredeljene kot kompetence, potrebne za opravljanje nalog na določenih delovnih mestih in so skupne
pripadnikom posameznih poklicnih skupin. Programi
socialne aktivacije bodo h krepitvi delovnih kompetenc
prispevali z zagotavljanjem izvajanja aktivnosti spoznavanja delovnega procesa na način učenja skozi delo.
V času vključenosti v program socialne aktivacije udeleženec ne sme opravljati dela, pri katerem so podani elementi delovnega razmerja, skladno z določbami
Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13,
78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in
15/17 – odl. US).
Javni razpis je, glede na obravnavane ciljne skupine, ki so opredeljene v 5. poglavju javnega razpisa,
razdeljen na 3 ločene sklope. Specifike posameznega
sklopa so določene v besedilu javnega razpisa, v kolikor teh specifik ni, veljajo enake določbe za vse sklope.
Posamezen program socialne aktivacije se bo izvajal 8 mesecev, pri čemer bo izvedba potekala po
naslednjih fazah:
– 1. faza: traja 1 mesec in je namenjena pripravam
na izvajanje programa,
– 2. faza: traja 6 mesecev in je namenjena neposrednemu izvajanju programa z udeleženci,
– 3. faza: traja 1 mesec in je namenjena dodatnemu individualnemu delu z udeleženci po izhodu iz
programa.
Pri tem se bodo posamezni programi socialne aktivacije prekrivali na način, da se bo vzporedno z izvajanjem 3. faze posameznega programa, izvajala 1. faza
naslednjega programa. V okviru posameznega programa socialne aktivacije morajo prijavitelji izvajati tudi aktivnosti za promocijo programa/projekta socialne aktivacije in krepitev sodelovanja z različnimi deležniki ter
aktivnosti vodenja programa oziroma projekta.
Število programov, ki naj bi jih posamezni izbrani
prijavitelj izvedel v okviru prijavljenega projekta, in kraji
izvedbe programov, so opredeljeni v Prilogi št. 5 tega
javnega razpisa.
3 Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je sofinanciranje projektov,
ki bodo izvajali programe socialne aktivacije ter bodo
s svojim celostnim pristopom prispevali k izboljšanju socialne vključenosti udeležencev in k povečanju njihovih
zaposlitvenih možnosti.
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Predvideva se sofinanciranje 27 projektov, in sicer predvidoma 18 projektov v kohezijski regiji Vzhodna
Slovenija1 (v nadaljevanju: KRVS) in predvidoma 9 projektov v kohezijski regiji Zahodna Slovenija (v nadaljevanju: KRZS).
4 Cilji javnega razpisa
Javni razpis zasleduje cilje in rezultate 9. prednostne osi »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, 9.1 prednostne naložbe »Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in
dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti« in
9.1.2 specifičnega cilja »Opolnomočenje ciljnih skupin
za približevanje trgu dela« OP EKP 2014-2020 in je
usmerjen v zagotavljanje kakovostnih programov socialne aktivacije, ki bodo s svojimi ukrepi in aktivnostmi na
celovit način prispevali k reševanju problemov socialne
izključenosti in tveganja revščine za udeležence ter k izboljšanju njihove zaposljivosti.
4.1 Specifični cilji javnega razpisa
Javni razpis zasleduje doseganje naslednjih specifičnih ciljev:
– zagotavljanje dostopnih, raznolikih in kakovostnih
programov socialne aktivacije, ki udeležencem zagotavljajo:
– razvoj socialnih kompetenc,
– dvig funkcionalnih kompetenc za aktivno reševanje socialnih problematik,
– dvig motivacije in opolnomočenje za vstop na
trg dela,
– dvig oziroma pridobitev delovnih kompetenc, tj.
uporabnih znanj, spretnosti in sposobnosti za izboljšanje
možnosti vstopa na trg dela.
– okrepitev sodelovanja različnih deležnikov v lokalnem/regionalnem okolju, ki se aktivno ukvarjajo z udeleženci, kot npr. pristojnega centra za socialno delo
(v nadaljevanju: CSD), Zavoda Republike Slovenije za
zaposlovanje (v nadaljevanju: ZRSZ), nevladnih organizacij, izobraževalnih in zdravstvenih ustanov ter drugih deležnikov z namenom čim širšega prepoznavanja
problematike udeležencev ter možnosti njihovega vključevanja v najrazličnejše programe oziroma na trg dela.
4.2 Kvantificirani kazalniki
Za doseganje opredeljenih specifičnih ciljev morajo biti v obdobju izvajanja projektov doseženi naslednji
kvantificirani kazalniki učinka in rezultata:
– Kazalnik učinka: 3.900 oseb iz ranljivih ciljnih
skupin vključenih v programe socialne aktivacije, in sicer
2.550 oseb v KRVS in 1.350 oseb v KRZS.
– Kazalnik rezultata: 25 % oseb iz ranljivih ciljnih
skupin vključenih v iskanje zaposlitve, izobraževa1
Slovenija je v novem programskem obdobju po letu
2014 na ravni NUTS 2 (TheNomenclatureofTerritorialUnitsforStatistics, t. i. NUTS, je skupna evropska statistična klasifikacija teritorialnih enot, kot sledi iz Uredbe ES
št. 1059/2003 in njene spremembe, ki sledi iz Uredbe (ES)
št. 105/2007) razdeljena na dve kohezijski regiji, in sicer na
bolj razvito kohezijsko regijo zahodna Slovenija (v nadaljevanju KRZS) in manj razvito kohezijsko regijo vzhodna
Slovenija (v nadaljevanju KRVS).
KRZS sestavljajo 4 statistične regije (Osrednjeslovenska, Gorenjska, Goriška in Obalno-Kraška),
KRVS sestavlja 8 statističnih regij (Pomurska, Podravska, Savinjska, Zasavska, Koroška, Posavska, Jugovzhodna Slovenija in Primorsko-Notranjska.
Za programsko obdobje 2014–2020 se upošteva klasifikacija NUTS, ki je bila upoštevana v okviru programiranja
EKP na EU ravni in v RS. Zato posebej izpostavljamo, da
se za namen izvajanja OP EKP 2014-2020 območje Občine Litija šteje za del Osrednjeslovenske statistične regije
(NUTS 3) in kohezijske regije Zahodna Slovenija (NUTS 2).
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nje/usposabljanje, pridobivanje kvalifikacij ali v zaposlitev ob izhodu, tj. na 28. dan po zaključku 2. faze programa socialne aktivacije.
5 Ciljne skupine javnega razpisa
V okviru javnega razpisa so ciljne skupine določene
na sledeč način:
5.1 Sklop 1
V okviru sklopa 1 se lahko vključijo polnoletne osebe, ki imajo dovoljenje za stalno bivanje ali slovensko
državljanstvo in so:
– upravičenci/prejemniki denarne socialne pomoči
(v nadaljevanju: DSP) ali
– na podlagi Zakona o urejanju trga dela (Uradni
list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13,
32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT in 55/17; v nadaljevanju: ZUTD) vpisane v evidenco brezposelnih oseb ali
– na podlagi ZUTD vpisane v evidenco oseb, ki so
začasno nezaposljive ali
– neaktivne2 osebe s kompleksno socialno problematiko.
5.2 Sklop 2
V okviru sklopa 2 se lahko vključijo polnoletne ženske iz drugih kulturnih okolij z jezikovnimi ovirami, ki
imajo dovoljenje za stalno bivanje ali slovensko državljanstvo in so:
– upravičenke/prejemnice DSP ali
– na podlagi ZUTD vpisane v evidenco brezposelnih oseb ali
– na podlagi ZUTD vpisane v evidenco oseb, ki so
začasno nezaposljive ali
– neaktivne osebe s kompleksno socialno problematiko.
5.3 Sklop 3
V okviru sklopa 3 se lahko vključijo polnoletne romske ženske, ki imajo dovoljenje za stalno bivanje ali
slovensko državljanstvo in so:
– upravičenke/prejemnice DSP ali
– na podlagi ZUTD vpisane v evidenco brezposelnih oseb ali
– na podlagi ZUTD vpisane v evidenco oseb, ki so
začasno nezaposljive ali
– neaktivne osebe s kompleksno socialno problematiko.
6 Način izvedbe javnega razpisa
Javni razpis je razdeljen na 3 sklope, in sicer:
6.1 Sklop 1
Namen sklopa 1 je sofinanciranje izvajanja programov socialne aktivacije za ciljno skupino, določeno
v točki 5.1 javnega razpisa.
Namen programov socialne aktivacije je okrepiti
socialno vključenost udeležencev, povečanje njihovih
zaposlitvenih možnosti, dvig motivacije in krepitev obstoječih ter pridobitev novih socialnih in funkcionalnih
kompetenc za učinkovito spopadanje z ovirami, ki tem
osebam preprečujejo vstop na trg dela in jih posledično
vodijo v socialno izključenost in življenje pod pragom
revščine.
V okviru sklopa 1 bo sofinanciranih 17 projektov,
ki bodo predvidoma izvedli 185 programov socialne
aktivacije in vključili 2.775 udeležencev, kot je določeno
v Prilogi št. 5 tega javnega razpisa.
6.2 Sklop 2
Namen sklopa 2 je sofinanciranje izvajanja programov socialne aktivacije za ciljno skupino, določeno
v točki 5.2 javnega razpisa.
2
Neaktivne osebe so tiste, ki jih ni mogoče uvrstiti niti
med zaposlene niti med brezposelne osebe (npr. gospodinje, ki niso zaposlene in aktivno ne iščejo dela ipd.).
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Namen programov socialne aktivacije žensk iz drugih kulturnih okolij je okrepiti njihovo socialno vključenost v širše družbeno okolje, povečanje motivacije in
krepitev obstoječih ter pridobitev novih socialnih in funkcionalnih kompetenc za reševanje zanje značilnih specifičnih življenjskih in socialnih situacij, ki jih postavljajo
v odvisen položaj in jim omejujejo možnosti vključevanja
in integracije v širše socialno okolje. Številne pripadnice
ciljne skupine živijo v Sloveniji brez ali z zelo omejenimi
stiki s širšo (lokalno) skupnostjo oziroma imajo zelo malo
možnosti navezave stikov in vzpostavljanja odnosov
s pripadniki širše skupnosti, kar jim onemogoča integracijo v okolje. Navedeno posledično vpliva na njihov položaj v družbi, družini in posredno tudi na položaj njihovih
otrok, kar vodi do medgeneracijskega prenosa vzorcev
socialne izključenosti.
V okviru sklopa 2 bo sofinanciranih 6 projektov, ki
bodo predvidoma izvedli 45 programov socialne aktivacije in vključili 675 udeležencev, kot je določeno v Prilogi
št. 5 tega javnega razpisa.
6.3 Sklop 3
Namen sklopa 3 je sofinanciranje izvajanja programov socialne aktivacije za ciljno skupino, določeno
v točki 5.3 javnega razpisa.
Namen programov socialne aktivacije romskih žensk je okrepiti njihovo socialno vključenost v širše družbeno okolje, povečanje motivacije in krepitev obstoječih
ter pridobitev novih socialnih in funkcionalnih kompetenc
za reševanje zanje značilnih specifičnih življenjskih in
socialnih situacij, ki jih postavljajo v odvisen položaj in
jim omejujejo možnosti vključevanja in integracije v širše
socialno okolje. Številne pripadnice ciljne skupine živijo
v Sloveniji z omejenimi stiki s širšo (lokalno) skupnostjo
oziroma imajo zelo malo možnosti navezave stikov in
vzpostavljanja odnosov s pripadniki širše skupnosti, kar
jim onemogoča integracijo v okolje. Navedeno posledično vpliva na njihov položaj v družbi, družini in posredno
tudi na položaj njihovih otrok, kar vodi do medgeneracijskega prenosa vzorcev socialne izključenosti.
V okviru sklopa 3 bodo sofinancirani 4 projekti, ki
bodo predvidoma izvedli 30 programov socialne aktivacije in vključili 450 udeležencev, kot je določeno v Prilogi
št. 5 tega javnega razpisa.
7 Upravičene aktivnosti
Sofinancirani bodo naslednji sklopi projektnih aktivnosti, pri čemer morajo prijavitelji izvajati celovit projekt, kar pomeni, da morajo zagotoviti izvedbo aktivnosti
v okviru vseh sklopov upravičenih aktivnosti, tj. 7.1 do 7.5:
7.1 Priprave na izvajanje programa (1. faza)
En mesec pred pričetkom izvajanja obveznih vsebin
programa socialne aktivacije po posameznih modulih
bodo potekale priprave na izvajanje programa. V tem
obdobju se bodo izvajale aktivnosti za pridobitev udeležencev za vključitev v program socialne aktivacije.
Izbrani izvajalci projektov socialne aktivacije morajo aktivno sodelovati z enotno vstopno točko3 in uradi za delo
pri naboru ustreznih udeležencev, tj. morajo predlagati
dodatne potencialne kandidate za vključitev v program
in morajo na poziv koordinatorja socialne aktivacije (v
nadaljevanju: KSA) sodelovati pri izvedbi individualnih
razgovorov s kandidati.
3
V okviru operacije »Razvoj in vzpostavitev celovitega
sistema socialne aktivacije« je vzpostavljen sistem socialne
aktivacije, ki omogoča delovanje CSD kot VEM točk (vse
na enem mestu) oziroma kot enotna vstopna točka (EVT)
za vse oblike pomoči posamezniku ali družini na socialnem
področju. Za podporo delovanja EVT na vseh 16 CSD in
njihovih enotah v Sloveniji se je vzpostavilo 16 regionalnih
mobilnih enot.
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7.2 Neposredno izvajanje programa z udeleženci
(2. faza)
Obvezne vsebine 2. faze programov socialne aktivacije in način njihove izvedbe se delno razlikujejo glede
na sklop javnega razpisa.
Za vse tri sklope javnega razpisa velja, da mora
prijavitelj pri izvedbi programa socialne aktivacije sodelovati s KSA, po potrebi in v dogovoru z njim pa tudi
s strokovnim delavcem na ZRSZ in CSD. Sodelovanje
s KSA obsega obiske v programu, redne sestanke in
izmenjavo informacij o udeležencih.
7.2.1 Sklop 1
Prijavitelj mora v okviru prijave na sklop 1 za udeležence 2. faze programa socialne aktivacije izvajati
opredeljene module z navedenimi obveznimi vsebinami:
Modul I: Uvodni modul
– Čas trajanja: 1 mesec; prijavitelj mora zagotoviti
izvajanje skupinskega dela modula I. v obsegu najmanj
48 ur, tj. najmanj 4 ure dnevno, 3 dni v tednu in dodatno
še najmanj 1 uro individualnega dela s posameznim
udeležencem na teden; posamezni udeleženec mora biti
v skupinski del modula I. vključen najmanj 4 ure dnevno,
3 dni v tednu.
– Namen: navajanje na vsakodnevno rutino, spodbujanje integracije udeležencev v socialno okolje preko
dela in funkcioniranja v skupini, dvig motivacije in spodbujanje osebnostne rasti udeležencev.
– Oblike in metode dela: vodeni pogovori v skupini,
izvedba delavnic in predavanj, delo v manjših skupinah,
socialne igre, igre vlog, treningi socialnih in komunikacijskih veščin, individualno delo z udeleženci ipd.
– Obvezne vsebine:
– Aktivnosti za vzpostavitev skupinske dinamike,
kot so npr. spoznavanje drugih in sebe, postavljanje
pravil v skupini, vzpostavitev urnika in prilagoditev udeležencev nanj, vzpostavitev skupinske dinamike in vsakodnevne rutine skupine, družabne aktivnosti, delavnice
na temo sprejemanja drugačnih.
– Aktivnosti za motiviranje udeležencev in njihovo osebnostno rast, kot so npr. motivacijske delavnice
in delavnice za osebnostno rast, delavnice za krepitev
samopodobe udeležencev, vsebine s področja osebnih vrednot, zdrav življenjski slog, organizacija časa,
obiski predstavnikov različnih organizacij in ustanov
v lokalnem/regionalnem okolju (npr. zdravstveni domovi s preventivnimi zdravstvenimi programi, referenčna
ambulanta v zdravstvenem domu, knjižnica, kulturne
ustanove, telovadno društvo ipd.).
– Aktivnosti za dvig socialnih kompetenc, kot so
npr. trening asertivnosti, treningi timskega dela oziroma
sodelovanja v skupini, usmerjanje k prevzemanju odgovornosti in k aktivnem pristopu reševanja svoje situacije,
treningi komunikacijskih veščin, obvladovanje konfliktov,
tehnike obvladovanja stresa, vloga čustev v vsakdanjem
življenju, medosebni odnosi.
V okviru vsake zgoraj navedene alineje obveznih
vsebin mora biti v vsakem posameznem programu socialne aktivacije izvedena vsaj ena aktivnost.
Modul II: Izvedbeni modul
– Čas trajanja: 4 mesece; prijavitelj mora zagotoviti
izvajanje skupinskega dela modula II. v obsegu najmanj
480 ur, tj. najmanj 6 ur dnevno, 5 dni v tednu in dodatno
še najmanj 1 uro individualnega dela s posameznim
udeležencem na teden; posamezni udeleženec mora biti
v modul II. vključen najmanj 6 ur dnevno (in ne več kot
8 ur dnevno), 5 dni v tednu, pri čemer mora biti v spoznavanje procesa dela v okviru delovnih/učnih projektov ali
pri izbranem/ih delodajalcu/ih vključen najmanj 288 ur.
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– Namen: prepoznavanje in krepitev potencialov
udeležencev, dvig funkcionalnih kompetenc ter kompetenc za vstop na trg dela, spoznavanje trga dela in
procesa dela pri izbranih delodajalcih.
– Oblike in metode dela: vodeni pogovori v skupini,
uporaba pripomočkov (testov, vprašalnikov) za oceno
sposobnosti in interesov, izvedba delavnic in predavanj,
spoznavanje procesa dela na način učenja skozi delo,
individualno delo z udeleženci ipd.
– Obvezne vsebine:
– Aktivnosti za spoznavanje trga dela: spoznavanje lokalnega trga dela, predstavitev možnosti opravljanja prostovoljnega dela, predstavitev potencialnih delodajalcev v lokalnem/regionalnem okolju, obiski predstavnikov različnih organizacij (npr. karierni center, ZRSZ,
CSD).
– Aktivnosti za dvig funkcionalnih kompetenc:
dvig finančne pismenosti, dvig računalniške pismenosti, ustvarjalne delavnice, dvig znanja soočanja s formalnostmi pri vstopanju na trg dela in formalnostmi
pri uveljavljanju pravic iz socialnega in zdravstvenega
zavarovanja.
– Aktivnosti za pridobitev kompetenc za vstop
oziroma približevanje trgu dela: spoznavanje in vrednotenje lastnih kompetenc, določitev realnih in dosegljivih
ciljev ter jasno načrtovanje aktivnosti za njihovo dosego,
osebna in poslovna urejenost, seznanitev z možnostmi
nadaljevanja in dokončanja šolanja, delavnice poklicne
orientacije (pregled prostih delovnih mest, priprava prošnje in ponudbe za zaposlitev, priprava življenjepisa,
priprava na zaposlitveni razgovor).
– Pridobivanje praktičnih izkušenj za trg dela:
udeleženci spoznavajo procese dela na način učenja
skozi delo, pri čemer ne smejo samostojno sodelovati
v delovnem procesu in ne smejo biti prisotni elementi
delovnega razmerja. Udeležencem mora biti obvezno
zagotovljeno mentorstvo. Omenjeno lahko vključuje tudi
npr. izvedbo družbeno koristnega oziroma prostovoljskega dela v lokalnem/regionalnem okolju, pa tudi izdelavo konkretnih produktov/storitev (npr. izdelovanje
preprostih tekstilnih izdelkov, kuharskih izdelkov ipd.).
V program vstopajo različno usposobljeni udeleženci
z različnimi kariernimi cilji, ki bodo v programu pridobivali
različne praktične izkušnje za trg dela, zato je potrebno
ugotavljanju interesov posameznega udeleženca nameniti posebno pozornost. Pri napotovanju udeležencev
na usposabljanje, tj. pridobivanje praktičnih izkušenj
za trg dela, morajo biti upoštevane njihove individualne potrebe, interesi in sposobnosti. Aktivnost se lahko
izvaja neposredno pri izvajalcu programa in projektnih
partnerjih ali pri zunanjih deležnikih oziroma pri izbranih
delodajalcih, pri čemer si mora prijavitelj prizadevati, da
vsaj 50 % vključenim v II. modul omogoči pridobivanje
praktičnih izkušenj za trg dela pri zunanjih deležnikih in
izbranih delodajalcih. V primeru, da se aktivnosti izvajajo pri izvajalcu programa in/ali projektnih partnerjih,
morajo biti aktivnosti za pridobivanje praktičnih izkušenj
za trg dela izvedene na način projektnega dela (delovnih/učnih projektov). V okviru tega javnega razpisa
se projektno delo razume kot sistematičen proces, ki
ustvari (nov, nadgrajen) izdelek ali storitev, je usmerjen k doseganju konkretnega cilja in vključuje različne
faze produkcijskega cikla (od zamisli do uresničitve) ter
ima jasno opredeljene, številčno določene kazalnike.
Udeleženci programa socialne aktivacije morajo biti, ob
upoštevanju njihovih sposobnosti in interesov, vključeni
v vse faze produkcijskega cikla, tj. v vse faze izvedbe
delovnega/učnega projekta.
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V okviru vsake zgoraj navedene alineje obveznih
vsebin mora biti v vsakem posameznem programu socialne aktivacije izvedena vsaj ena aktivnost in vsaj en
delovni/učni projekt.
Modul III: Izhodni modul
– Čas trajanja: 1 mesec; prijavitelj mora zagotoviti
izvajanje skupinskega dela modula III. v obsegu najmanj
48 ur, tj. najmanj 4 ure dnevno, 3 dni v tednu in dodatno
še najmanj 1 uro individualnega dela s posameznim
udeležencem na teden; posamezni udeleženec mora
biti v skupinski del modula III. vključen najmanj 4 ure
dnevno, 3 dni v tednu.
– Namen: pregled pridobljenega znanja in veščin
udeležencev na področju socialnih in funkcionalnih kompetenc ter kompetenc za uspešno vključitev na trg dela
in prepoznavanje primanjkljaja kompetenc, opredelitev
nadaljnjih obravnav oziroma vključitev v druge programe
ali na trg dela in pomoč pri vstopanju na trg dela.
– Oblike in metode dela: vodeni pogovori v skupini,
navezovanje stikov s potencialnimi delodajalci in obiski
potencialnih delodajalcev, zagovorništvo in svetovanje
pri vstopanju na trg dela, individualno delo z udeleženci
ipd.
– Obvezne vsebine:
– Aktivnosti, usmerjene k aktivnemu pristopu iskanja nadaljnjih vključitev, ki so za udeležence najprimernejši, kot npr. spodbujanje udeležencev k aktivnemu
pristopu bodisi iskanja zaposlitve, izobraževanja/usposabljanja, pridobivanja novih kvalifikacij ali spodbujanje
vstopa v zaposlitev v okviru programov, ki so predvideni
v ukrepih aktivne politike zaposlovanja, zaščitenih delovnih okoljih ali na običajnem trgu dela, obisk strokovnih
delavcev ZRSZ.
– Pregled doseženih ciljev udeležencev: pregled
pridobljenih znanj in veščin, ovrednotenje napredka in
opredelitev nadaljnjih korakov.
– Zagovorništvo, svetovanje in podpora pri vstopanju na trg dela, kot npr. iskanje in vzpostavljanje kontaktov s potencialnimi delodajalci, pomoč pri pripravi
na zaposlitveni razgovor, spremljanje k potencialnim
delodajalcem.
V okviru vsake zgoraj navedene alineje obveznih
vsebin mora biti v vsakem posameznem programu socialne aktivacije izvedena vsaj ena aktivnost.
7.2.2 Sklop 2
Prijavitelj mora v okviru prijave na sklop 2 za udeleženke 2. faze programa socialne aktivacije izvajati
opredeljene module z navedenimi obveznimi vsebinami:
Modul I: Uvodni modul
– Čas trajanja: 3 mesece; prijavitelj mora zagotoviti
izvajanje skupinskega dela modula I. v obsegu najmanj
144 ur, tj. najmanj 4 ure dnevno, 3 dni v tednu in dodatno še najmanj 1 uro individualnega dela s posamezno
udeleženko na teden; posamezna udeleženka mora biti
v skupinski del modula I. vključena najmanj 4 ure dnevno, 3 dni v tednu.
– Namen: navajanje na vsakodnevno rutino, krepitev socialnih stikov, spodbujanje integracije udeleženk
preko dela in funkcioniranja v skupini, prepoznavanje in
krepitev potencialov udeleženk, dvig socialnih in funkcionalnih kompetenc ter kompetenc za vstop oziroma
približevanje trgu dela, dvig motivacije in spodbujanje
osebnostne rasti udeleženk.
– Oblike in metode dela: vodeni pogovori v skupini,
izvedba delavnic in predavanj, delo v manjših skupinah,
socialne igre, igre vlog, uporaba pripomočkov (testov,
vprašalnikov) za oceno sposobnosti in interesov, treningi socialnih in komunikacijskih veščin, individualno delo
z udeleženkami ipd.
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– Obvezne vsebine:
– Aktivnosti za vzpostavitev skupinske dinamike,
kot npr. spoznavanje drugih in sebe, postavljanje pravil
v skupini, vzpostavitev urnika in prilagoditev udeleženk
nanj, vzpostavitev skupinske dinamike in vsakodnevne
rutine skupine, družabne aktivnosti, delavnice na temo
sprejemanja drugačnih.
– Aktivnosti za motiviranje udeleženk in njihovo
osebnostno rast, kot so npr. motivacijske delavnice in
delavnice za osebnostno rast, delavnice za krepitev
samopodobe udeleženk, vsebine s področja osebnih
vrednot, zdrav življenjski slog, organizacija časa.
– Aktivnosti, ki krepijo ozaveščenost udeleženk
o pomembnosti vključevanja v širše socialno in kulturno okolje, kot npr. spoznavanje s sistemom delovanja
institucij (zdravstvo, sociala, šolstvo ipd.), spodbujanje
udeleženk za vključevanje v šolske obveznosti njihovih
otrok, spoznavanje kulturnih norm in običajev večinske
družbe, skupinske aktivnosti z družinskimi člani, še posebej partnerji.
– Aktivnosti, ki spodbujajo in omogočajo pridobivanje znanja za učinkovito sporazumevanje v slovenskem jeziku, kot so npr. učenje slovenskega jezika,
delo na veščinah komunikacije (osnovni komunikacijski
vzorci, sporazumevalne strategije).
– Aktivnosti za dvig socialnih kompetenc, kot so
npr. trening asertivnosti, treningi timskega dela oziroma sodelovanja v skupini, vloga čustev v vsakdanjem
življenju, medosebni odnosi, delavnice za dvig komunikacijskih veščin.
– Aktivnosti za dvig funkcionalnih kompetenc, kot
so npr. dvig finančne pismenosti, dvig računalniške pismenosti, ustvarjalne delavnice, dvig znanja soočanja
s formalnostmi pri vstopanju na trg dela in formalnostmi
pri uveljavljanju pravic iz socialnega in zdravstvenega
zavarovanja.
– Aktivnosti za pridobitev kompetenc za vstop
oziroma približevanje trgu dela: spoznavanje in vrednotenje lastnih kompetenc, določitev realnih in dosegljivih
ciljev ter jasno načrtovanje aktivnosti za njihovo dosego,
osebna in poslovna urejenost, seznanitev z možnostmi
nadaljevanja in dokončanja šolanja, delavnice poklicne
orientacije (pregled prostih delovnih mest, priprava prošnje in ponudbe za zaposlitev, priprava življenjepisa,
priprava na zaposlitveni razgovor).
V okviru vsake zgoraj navedene alineje obveznih
vsebin mora biti v vsakem posameznem programu socialne aktivacije izvedena vsaj ena aktivnost.
Aktivnosti naj bodo usmerjene h krepitvi moči, virov
in potencialov udeleženk, glede na njihove individualne
potrebe, interese in sposobnosti. Priporočljivo je, da se
aktivnosti povezujejo tudi z obiski predstavnikov različnih institucij in organizacij v lokalnem/regionalnem okolju, ki jih udeleženke najbolj potrebujejo za opolnomočenje in socialno vključevanje (npr. referenčna ambulanta
v zdravstvenem domu z vidika dostopnosti zdravstva
za potrebe žensk, obisk upravne enote, urada za delo,
CSD-ja, knjižnice, kariernih in večgeneracijskih centov)
in obiski deležnikov, ki lahko nudijo različne možnosti
nadaljnjega socialnega povezovanja (npr. prostovoljske
organizacije, socialna podjetja ipd).
Modul II: Izvedbeni modul
– Čas trajanja: 2 meseca; prijavitelj mora zagotoviti izvajanje skupinskega dela (oziroma spoznavanja
procesa dela na način učenja skozi delo) modula II.
v obsegu najmanj 96 ur, tj. najmanj 4 ure dnevno, 3 dni
v tednu in dodatno še najmanj 1 uro individualnega dela
s posamezno udeleženko na teden; posamezna udeleženka mora biti v spoznavanje procesa dela v okviru
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delovnih/učnih projektov ali pri izbranem/ih delodajalcu/ih vključena najmanj 4 ure dnevno (in ne več kot 8 ur
dnevno), 3 dni v tednu.
– Namen: spoznavanje procesa dela na način učenja skozi delo, prepoznavanje in krepitev potencialov
udeleženk, njihove socialne mreže ter vključevanja v socialno okolje.
– Oblike in metode dela: spoznavanje procesa dela
na način učenja skozi delo, individualno delo z udeleženkami ipd.
– Obvezne vsebine:
– Pridobivanje praktičnih izkušenj za trg dela:
udeleženke programa spoznavajo procese dela na način učenja skozi delo, pri čemer ne smejo samostojno
sodelovati v delovnem procesu in ne smejo biti prisotni elementi delovnega razmerja. Udeleženkam mora
biti obvezno zagotovljeno mentorstvo. Omenjeno lahko
vključuje tudi npr. izvedbo družbeno koristnega oziroma
prostovoljskega dela v lokalnem/regionalnem okolju, pa
tudi izdelavo konkretnih produktov/storitev (npr. izdelovanje preprostih tekstilnih izdelkov, kuharskih izdelkov
ipd.). V program vstopajo različno usposobljene udeleženke z različnimi kariernimi cilji, ki bodo v programu pridobivale različne praktične izkušnje za trg dela, zato je
potrebno ugotavljanju interesov posamezne udeleženke
nameniti posebno pozornost. Pri napotovanju udeleženk
na usposabljanje, tj. pridobivanje praktičnih izkušenj
za trg dela, morajo biti upoštevane njihove individualne potrebe, interesi in sposobnosti. Aktivnost se lahko
izvaja neposredno pri izvajalcu programa in projektnih
partnerjih ali pri zunanjih deležnikih oziroma pri izbranih
delodajalcih, pri čemer si mora prijavitelj prizadevati, da
vsaj 50 % vključenim v II. modul omogoči pridobivanje
praktičnih izkušenj za trg dela pri zunanjih deležnikih in
izbranih delodajalcih. V primeru, da se aktivnosti izvajajo
pri izvajalcu programa in/ali projektnih partnerjih, morajo
biti aktivnosti za pridobivanje praktičnih izkušenj za trg
dela izvedene na način projektnega dela (delovnih/učnih
projektov). V okviru tega javnega razpisa se projektno
delo razume kot sistematičen proces, ki ustvari (nov,
nadgrajen) izdelek ali storitev, je usmerjen k doseganju
konkretnega cilja in vključuje različne faze produkcijskega cikla (od zamisli do uresničitve) ter ima jasno
opredeljene, številčno določene kazalnike. Udeleženke
programa socialne aktivacije morajo biti, ob upoštevanju
njihovih sposobnosti in interesov, vključene v vse faze
produkcijskega cikla, tj. v vse faze izvedbe delovnega/učnega projekta.
V okviru vsakega posameznega programa socialne
aktivacije mora biti izveden vsaj en delovni/učni projekt.
Modul III: Izhodni modul
– Čas trajanja: 1 mesec; prijavitelj mora zagotoviti
izvajanje skupinskega dela modula III. v obsegu najmanj
48 ur, tj. najmanj 4 ure dnevno, 3 dni v tednu in dodatno še najmanj 1 uro individualnega dela s posamezno
udeleženko na teden; posamezna udeleženka mora
biti v skupinski del modula III. vključena najmanj 4 ure
dnevno, 3 dni v tednu.
– Namen: pregled pridobljenega znanja in veščin
udeleženk na področju socialnih in funkcionalnih kompetenc ter kompetenc za uspešno vključitev na trg dela
in prepoznavanje primanjkljaja kompetenc za uspešno
življenje in delo, opredelitev nadaljnjih obravnav oziroma
vključitev v druge programe ali na trg dela in pomoč pri
vstopanju na trg dela.
– Oblike in metode dela: vodeni pogovori v skupini,
navezovanje stikov s potencialnimi delodajalci in obiski
potencialnih delodajalcev, zagovorništvo in svetovanje
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pri vstopanju na trg dela, dodatno individualno delo
z udeleženkami ipd.
– Obvezne vsebine:
– Aktivnosti, usmerjene k aktivnemu pristopu iskanja nadaljnjih vključitev, ki so za udeleženke najprimernejši, kot npr. spodbujanje udeleženk k aktivnemu
pristopu iskanja zaposlitve, izobraževanja/usposabljanja, pridobivanja novih kvalifikacij ali spodbujanje vstopa
v zaposlitev v okviru programov, ki so predvideni v ukrepih aktivne politike zaposlovanja, zaščitenih delovnih
okoljih ali na običajnem trgu dela, usmerjanje in spodbujanje udeleženk k vključitvi in širitvi socialne mreže,
obisk strokovnih delavcev ZRSZ.
– Pregled doseženih ciljev udeleženk: pregled
pridobljenih socialnih, komunikacijskih in funkcionalnih
kompetenc, ovrednotenje napredka in opredelitev nadaljnjih korakov.
– Zagovorništvo, svetovanje in podpora udeleženkam pri vstopanju na trg dela, kot npr. iskanje in
vzpostavljanje kontaktov s potencialnimi delodajalci, pomoč pri pripravi na zaposlitveni razgovor, spremljanje
k potencialnim delodajalcem.
V okviru vsake zgoraj navedene alineje obveznih
vsebin mora biti v vsakem posameznem programu socialne aktivacije izvedena vsaj ena aktivnost.
7.2.3 Sklop 3
Prijavitelj mora v okviru prijave na sklop 3 za udeleženke 2. faze programa socialne aktivacije izvajati
opredeljene module z navedenimi obveznimi vsebinami:
Modul I: Uvodni modul
– Čas trajanja: 3 mesece; prijavitelj mora zagotoviti
izvajanje skupinskega dela modula I. v obsegu najmanj
144 ur, tj. najmanj 4 ure dnevno, 3 dni v tednu in dodatno še najmanj 1 uro individualnega dela s posamezno
udeleženko na teden; posamezna udeleženka mora biti
v skupinski del modula I. vključena najmanj 4 ure dnevno, 3 dni v tednu.
– Namen: navajanje na vsakodnevno rutino, krepitev socialnih stikov, spodbujanje integracije udeleženk
preko dela in funkcioniranja v skupini, prepoznavanje in
krepitev potencialov udeleženk, dvig socialnih in funkcionalnih kompetenc ter kompetenc za vstop oziroma
približevanje trgu dela, dvig motivacije in spodbujanje
osebnostne rasti udeleženk.
– Oblike in metode dela: vodeni pogovori v skupini,
izvedba delavnic in predavanj, delo v manjših skupinah,
socialne igre, igre vlog, uporaba pripomočkov (testov,
vprašalnikov) za oceno sposobnosti in interesov, treningi socialnih in komunikacijskih veščin, individualno delo
z udeleženkami ipd.
– Obvezne vsebine:
– Aktivnosti za vzpostavitev skupinske dinamike,
kot npr. spoznavanje drugih in sebe, postavljanje pravil
v skupini, vzpostavitev urnika in prilagoditev udeleženk
nanj, vzpostavitev skupinske dinamike in vsakodnevne
rutine skupine, delavnice na temo sprejemanja drugačnih.
– Aktivnosti za motiviranje udeleženk in njihovo
osebnostno rast, kot so npr. motivacijske delavnice in
delavnice za osebnostno rast, delavnice za krepitev
samopodobe udeleženk, vsebine s področja osebnih
vrednot, zdrav življenjski slog, organizacija časa.
– Aktivnosti, ki krepijo ozaveščenost udeleženk
o pomembnosti vključevanja v širše socialno in kulturno okolje, kot npr. spoznavanje s sistemom delovanja
inštitucij (zdravstvo, sociala, šolstvo ipd.), spodbujanje
udeleženk za vključevanje v šolske obveznosti njihovih
otrok, spoznavanje kulturnih norm in običajev večinske
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družbe, skupinske aktivnosti z družinskimi člani, še posebej partnerji.
– Aktivnosti, ki spodbujajo in omogočajo pridobivanje znanja za učinkovito sporazumevanje v slovenskem jeziku, kot so npr. učenje slovenskega jezika,
delo na veščinah komunikacije (osnovni komunikacijski
vzorci, sporazumevalne strategije).
– Aktivnosti za dvig socialnih kompetenc, kot so
npr. trening asertivnosti, treningi timskega dela oziroma sodelovanja v skupini, vloga čustev v vsakdanjem
življenju, medosebni odnosi, delavnice za dvig komunikacijskih veščin.
– Aktivnosti za dvig funkcionalnih kompetenc, kot
so npr. dvig finančne pismenosti, dvig računalniške pismenosti, ustvarjalne delavnice, dvig znanja soočanja
s formalnostmi pri vstopanju na trg dela in formalnostmi
pri uveljavljanju pravic iz socialnega in zdravstvenega
zavarovanja.
– Aktivnosti za pridobitev kompetenc za vstop
oziroma približevanje trgu dela: spoznavanje in vrednotenje lastnih kompetenc, določitev realnih in dosegljivih
ciljev ter jasno načrtovanje aktivnosti za njihovo dosego,
osebna in poslovna urejenost, seznanitev z možnostmi
nadaljevanja in dokončanja šolanja, delavnice poklicne
orientacije (pregled prostih delovnih mest, priprava prošnje in ponudbe za zaposlitev, priprava življenjepisa,
priprava na zaposlitveni razgovor).
V okviru vsake zgoraj navedene alineje obveznih
vsebin mora biti v vsakem posameznem programu socialne aktivacije izvedena vsaj ena aktivnost.
Aktivnosti naj bodo usmerjene h krepitvi moči, virov
in potencialov udeleženk, glede na njihove individualne
potrebe, interese in sposobnosti. Priporočljivo je, da se
aktivnosti povezujejo tudi z obiski predstavnikov različnih institucij in organizacij v lokalnem/regionalnem okolju, ki jih udeleženke najbolj potrebujejo za opolnomočenje in socialno vključevanje (npr. referenčna ambulanta
v zdravstvenem domu z vidika dostopnosti zdravstva
za potrebe žensk, obisk upravne enote, urada za delo,
CSD-ja, knjižnice, kariernih, večnamenskih romskih in
večgeneracijskih centrov) in obiski deležnikov, ki lahko
nudijo različne možnosti nadaljnjega socialnega povezovanja (npr. prostovoljske organizacije, socialna podjetja ipd.).
Modul II: Izvedbeni modul
– Čas trajanja: 2 meseca; prijavitelj mora zagotoviti izvajanje skupinskega dela (oziroma spoznavanja
procesa dela na način učenja skozi delo) modula II.
v obsegu najmanj 96 ur, tj. najmanj 4 ure dnevno, 3 dni
v tednu in dodatno še najmanj 1 uro individualnega dela
s posamezno udeleženko na teden; posamezna udeleženka mora biti v spoznavanje procesa dela v okviru
delovnih/učnih projektov ali pri izbranem/ih delodajalcu/ih vključena najmanj 4 ure dnevno (in ne več kot 8 ur
dnevno), 3 dni v tednu.
– Namen: spoznavanje procesa dela na način učenja skozi delo, prepoznavanje in krepitev potencialov
udeleženk, njihove socialne mreže ter vključevanja v socialno okolje.
– Oblike in metode dela: spoznavanje procesa dela
na način učenja skozi delo, individualno delo z udeleženkami ipd.
– Obvezne vsebine:
– Pridobivanje praktičnih izkušenj za trg dela:
udeleženke programa spoznavajo procese dela na način učenja skozi delo, pri čemer ne smejo samostojno
sodelovati v delovnem procesu in ne smejo biti prisotni elementi delovnega razmerja. Udeleženkam mora
biti obvezno zagotovljeno mentorstvo. Omenjeno lahko
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vključuje tudi npr. izvedbo družbeno koristnega oziroma
prostovoljskega dela v lokalnem/regionalnem okolju pa
tudi izdelavo konkretnih produktov/storitev (npr. izdelovanje preprostih tekstilnih izdelkov, kuharskih izdelkov
ipd.). V program vstopajo različno usposobljene udeleženke z različnimi kariernimi cilji, ki bodo v programu pridobivale različne praktične izkušnje za trg dela, zato je
potrebno ugotavljanju interesov posamezne udeleženke
nameniti posebno pozornost. Pri napotovanju udeleženk
na usposabljanje, tj. pridobivanje praktičnih izkušenj
za trg dela morajo biti upoštevane njihove individualne potrebe, interesi in sposobnosti. Aktivnost se lahko
izvaja neposredno pri izvajalcu programa in projektnih
partnerjih ali pri zunanjih deležnikih oziroma pri izbranih
delodajalcih, pri čemer si mora prijavitelj prizadevati, da
vsaj 50 % vključenim v II. modul omogoči pridobivanje
praktičnih izkušenj za trg dela pri zunanjih deležnikih in
izbranih delodajalcih. V primeru, da se aktivnosti izvajajo
pri izvajalcu programa in/ali projektnih partnerjih morajo
biti aktivnosti za pridobivanje praktičnih izkušenj za trg
dela izvedene na način projektnega dela (delovnih/učnih
projektov). V okviru tega javnega razpisa se projektno
delo razume kot sistematičen proces, ki ustvari (nov,
nadgrajen) izdelek ali storitev, je usmerjen k doseganju
konkretnega cilja in vključuje različne faze produkcijskega cikla (od zamisli do uresničitve) ter ima jasno
opredeljene, številčno določene kazalnike. Udeleženke
programa socialne aktivacije morajo biti, ob upoštevanju
njihovih sposobnosti in interesov, vključene v vse faze
produkcijskega cikla, tj. v vse faze izvedbe delovnega/učnega projekta.
V okviru vsakega posameznega programa socialne
aktivacije mora biti izveden vsaj en delovni/učni projekt.
Modul III: Izhodni modul
– Čas trajanja: 1 mesec; prijavitelj mora zagotoviti
izvajanje skupinskega dela modula III. v obsegu najmanj
48 ur, tj. najmanj 4 ure dnevno, 3 dni v tednu in dodatno še najmanj 1 uro individualnega dela s posamezno
udeleženko na teden; posamezna udeleženka mora
biti v skupinski del modula III. vključena najmanj 4 ure
dnevno, 3 dni v tednu.
– Namen: pregled pridobljenega znanja in veščin
udeleženk na področju socialnih in funkcionalnih kompetenc ter kompetenc za uspešno vključitev na trg dela
in prepoznavanje primanjkljaja kompetenc za uspešno
življenje in delo, opredelitev nadaljnjih obravnav oziroma
vključitev v druge programe ali na trg dela in pomoč pri
vstopanju na trg dela.
– Oblike in metode dela: vodeni pogovori v skupini,
navezovanje stikov s potencialnimi delodajalci in obiski
potencialnih delodajalcev, zagovorništvo in svetovanje
pri vstopanju na trg dela, dodatno individualno delo
z udeleženkami ipd.
– Obvezne vsebine:
– Aktivnosti, usmerjene k aktivnemu pristopu iskanja nadaljnjih vključitev, ki so za udeleženke najprimernejši, kot npr. spodbujanje udeleženk k aktivnemu
pristopu iskanja zaposlitve, izobraževanja/usposabljanja, pridobivanja novih kvalifikacij ali spodbujanje vstopa
v zaposlitev v okviru programov, ki so predvideni v ukrepih aktivne politike zaposlovanja, zaščitenih delovnih
okoljih ali na običajnem trgu dela, usmerjanje in spodbujanje udeleženk k vključitvi in širitvi socialne mreže,
obisk strokovnih delavcev ZRSZ.
– Pregled doseženih ciljev udeleženk: pregled
pridobljenih socialnih, komunikacijskih in funkcionalnih
kompetenc, ovrednotenje napredka in opredelitev nadaljnjih korakov.
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– Zagovorništvo, svetovanje in podpora udeleženkam pri vstopanju na trg dela, kot npr. iskanje in
vzpostavljanje kontaktov s potencialnimi delodajalci, pomoč pri pripravi na zaposlitveni razgovor, spremljanje
k potencialnim delodajalcem.
V okviru vsake zgoraj navedene alineje obveznih
vsebin mora biti v vsakem posameznem programu socialne aktivacije izvedena vsaj ena aktivnost.
7.3 Dodatno individualno delo z udeleženci po izhodu iz programa (3. faza)
Obdobje enega meseca po prenehanju izvajanja
2. faze programa socialne aktivacije je namenjeno dodatnemu individualnemu delu z udeleženci. To obdobje
je namenjeno svetovanju in podpori posameznim udeležencem po zaključku neposrednega izvajanja programa.
Obseg in potek individualnega dela v tem obdobju določi
strokovna skupina, katere sestava je določena v točkah
8.3.1–8.3.3 javnega razpisa, glede na potrebe posameznega udeleženca programa.
7.4 Vodenje programov socialne aktivacije in vodenje projekta
Aktivnost vključuje izvajanje administrativnih nalog
na programu/projektu (npr. priprava in posredovanje
poročil), spremljanje napredka, koordiniranje izvedbe,
poročanje o doseženih ciljih in učinkih, evalvacijo programa.
V okviru aktivnosti vodenja programov mora izbrani
prijavitelj vzpostaviti multidisciplinarni tim. Stalni član
multidisciplinarnega tipa je poleg strokovnih sodelavcev, zaposlenih na projektu, še strokovnjak s področja
duševnega zdravja, po potrebi pa tudi strokovnjak s področja odvisnosti. Kadar izbrani prijavitelj presodi, da
je potrebno poleg stalnih članov v multidisciplinarni tim
vključiti še strokovnjake iz drugih področij in/ali KSA,
jih pozove k sodelovanju v multidisciplinarnem timu.
Sestanki multidisciplinarnega tima služijo strokovni podpori pri delu s ciljno skupino javnega razpisa in iskanju
strokovne pomoči za udeležence programov. Izbrani
prijavitelj jih sklicuje najmanj enkrat mesečno, po potrebi
pa večkrat.
Izbrani prijavitelj mora po izvedbi vsakega posameznega programa socialne aktivacije pripraviti evalvacijo le-tega. V evalvacijo ustrezno vključi udeležence
programa.
Aktivnost se izvaja celoten čas izvedbe programa
socialne aktivacije, tj. izvedbe faz 1 do 3.
7.5 Promocija izvajalca in krepitev sodelovanja različnih deležnikov v lokalnem/regionalnem okolju
Namen aktivnosti je promocija izvajalca programa
socialne aktivacije in programov socialne aktivacije ter
krepitev sodelovanja z deležniki v lokalnem/regionalnem
okolju. Aktivnost vključuje organizacijo različnih srečanj,
dogodkov in sestankov z deležniki v lokalnem/regionalnem okolju. Za doseganje večje prepoznavnosti izvajalca in večje kakovosti izvajanja programa socialne
aktivacije se izvajalec povezuje z deležniki na trgu dela
(npr. podjetji, socialnimi podjetji ipd.) in drugimi deležniki
na lokalni/regionalni ravni (npr. izobraževalnimi ustanovami, občinami, nevladnimi organizacijami, večgeneracijskimi centri, večnamenskimi romskimi centri ipd.).
Aktivnost vključuje tudi izmenjavo izkušenj, rezultatov in dobrih praks z drugimi izvajalci programov socialne aktivacije.
Izbrani prijavitelj mora ob zaključku vsakega posameznega programa socialne aktivacije pripraviti in izvesti dogodek s predstavitvijo dela in izvedenih aktivnosti
ter izdelkov/produktov skupine v lokalnem okolju.
Aktivnost se izvaja celoten čas izvedbe programa
socialne aktivacije, tj. izvedbe faz 1 do 3.
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8 Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
8.1 Upravičeni prijavitelji in projektni partnerji
Na javnem razpisu lahko kandidira prijavitelj sam
ali v projektnem partnerstvu z največ štirimi projektnimi
partnerji – projektno partnerstvo lahko sestavlja največ
5 pravnih oseb, tj. prijavitelj in štirje projektni partnerji.
Prijavitelj in, v primeru projektnega partnerstva,
vsak projektni partner, mora izpolnjevati vse spodaj navedene pogoje (velja za vse sklope javnega razpisa):
1. Je pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji,
ki je bila ustanovljena vsaj eno leto dni pred datumom,
določenim za oddajo vlog na javni razpis.
2. Ima sposobnost vnaprejšnjega financiranja projekta ter sposobnost zagotavljanja tehničnih zmogljivosti
za izvedbo projekta.
3. Ima poravnane vse davke in druge obvezne
dajatve, skladno z nacionalno zakonodajo, zapadle do
vključno zadnjega dne v mesecu pred rokom, določenim
za oddajo vlog na javni razpis.
4. Ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja
delovanja, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije.
5. Na zadnji dan v mesecu pred rokom, določenim
za oddajo vlog na javni razpis, nima neporavnanih obveznosti (iz naslova integralnih sredstev in namenskih
sredstev kohezijske politike) do ministrstva, pri čemer
za ugotavljanje obstoja obveznosti do ministrstva ni
pogoj, da bi bila le-ta že ugotovljena s pravnomočnim
izvršilnim naslovom.
6. Za stroške, ki so predmet tega javnega razpisa, ni prejel drugih javnih sredstev, vključno s sredstvi
Evropske unije.
Za dokazovanje izpolnjevanja razpisnih pogojev (od
točke 1 do točke 6) prijavitelj in vsak projektni partner
podpiše Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja/projektnega
partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev, s katerim pod kazensko in materialno odgovornostjo
potrdi izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev za
kandidiranje na tem javnem razpisu.
Ministrstvo bo za potrebe tega javnega razpisa
pridobilo potrdila glede izpolnjevanja pogojev iz uradnih
evidenc. Za hitrejšo obravnavo vloge lahko prijavitelj in,
v primeru projektnega partnerstva, vsak projektni partner, navedeno potrdilo iz uradnih evidenc priloži sam.
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev za
prijavitelja oziroma projektne partnerje, bo ministrstvo
zahtevalo dodatna pojasnila ali dokazila.
8.2 Splošni pogoji za vse prijavljene projekte
Prijavljeni projekt mora za uvrstitev v izbor za dodelitev sredstev izkazovati izpolnjevanje naslednjih pogojev (velja za vse sklope javnega razpisa):
1. Projekt je skladen s cilji na ravni OP EKP
2014–2020 ter s cilji in rezultati na ravni 9. prednostne osi oziroma 9.1 prednostne naložbe, kot navedeno
v poglavju 4 javnega razpisa (dokazilo: Obrazec št. 1:
Prijavnica).
2. Projekt prispeva k doseganju rezultata 9.1.2
specifičnega cilja prednostne naložbe, kot navedeno
v poglavju 4 javnega razpisa (dokazilo: Obrazec št. 1:
Prijavnica).
3. Projekt upošteva aktivnosti ter časovni in finančni
okvir, določen s tem javnim razpisom (dokazilo: Obrazec
št. 1: Prijavnica).
4. Projekt predvideva ustrezno ciljno skupino, kot
je za posamezen sklop javnega razpisa določeno v poglavju 5 javnega razpisa (dokazilo: Obrazec št. 1: Prijavnica).
5. Projekt je skladen s horizontalnimi načeli trajnostnega razvoja, nediskriminacije, enakih možnosti in do-
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stopnosti, vključno z dostopnostjo za invalide ter enakosti moških in žensk (dokazilo: Obrazec št. 1: Prijavnica).
8.3 Specifični pogoji za vse prijavljene projekte
Prijavljeni projekt mora za uvrstitev v izbor za dodelitev sredstev izkazovati izpolnjevanje naslednjih pogojev (velja za vse sklope javnega razpisa):
1. V vsakem posameznem kraju izvedbe, določenem v Prilogi št. 5, predvideti izvedbo 5 programov socialne aktivacije (dokazilo: Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja/projektnega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju
razpisnih pogojev).
2. Zagotoviti ustrezne tehnične zmogljivosti za izvedbo programov:
a. Zagotoviti prostore za izvedbo programov v vsakem kraju izvedbe, določenem v Prilogi št. 5 za posamezen projekt.
b. Prostor se šteje kot ustrezen, v kolikor izpolnjuje
sledeče pogoje:
– skupna kvadratura notranjih prostorov mora znašati vsaj 60 m2, pri čemer mora biti vsaj en prostor
v velikosti najmanj 30 m2 namenjen skupinski izvedbi
obveznih vsebin programov socialne aktivacije, en ločen
prostor (samostojna soba) v velikosti najmanj 10 m2 namenjen individualnemu svetovanju, en prostor pa predstavlja sanitarije. Prostori morajo imeti zagotovljeno
dnevno svetlobo, ustrezno zračenje ter temperaturo
v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pri delu. Prostori
morajo biti dostopni gibalno oviranim osebam. Prostori,
v katerih se bodo izvajale obvezne vsebine programov
socialne aktivacije, morajo biti ves čas izvajanja čisti in
urejeni. Prijavitelj mora v prostorih, v katerih se bodo
izvajali obvezni moduli programov socialne aktivacije,
zagotoviti najmanj 1 računalnik z internetno povezavo, ki
ga bodo lahko uporabljali udeleženci programa socialne
aktivacije (dokazila: Obrazec št. 1: Prijavnica, Obrazec
št. 3: Izjava prijavitelja/projektnega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev, Priloga št. 14:
Izpis iz zemljiške knjige, najemna pogodba4 ali drug
pravni akt, iz katerega je razvidna ureditev medsebojnih
pravic in obveznosti, vezanih na nepremičnino in Priloga
št. 15: Načrt prostorov oziroma izris tlorisa prostorov, iz
katerega je razvidna zahteva glede velikosti in razdelitve
prostorov).
3. Prijavljeni projekt mora vsebovati vse aktivnosti
programa socialne aktivacije, kot so določene v točkah
7.1 do 7.5 javnega razpisa; vsak program mora vsebovati vse obvezne vsebine programa socialne aktivacije,
kot so za vsak posamezen modul programa določene
v točki 7.2 javnega razpisa in se ne sme izvajati kot
del javne službe (dokazila: Obrazec št. 1: Prijavnica in
Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja/projektnega partnerja
o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
4. Prijavitelj in, v primeru projektnega partnerstva,
vsi projektni partnerji, morajo v primeru morebitne zamenjave strokovnih sodelavcev zagotoviti njihovo nadomestitev s kadrom, ki izpolnjuje vse zahteve glede izobrazbe, delovnih izkušenj in dodatnih znanj, navedene
v besedilu javnega razpisa in razpisne dokumentacije
(dokazilo: Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja/projektnega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih
pogojev).
8.3.1 Specifični pogoji za projekte sklopa 1
Prijavljeni projekt mora za uvrstitev v izbor za dodelitev sredstev v okviru sklopa 1 zagotoviti, da bodo v vsa-
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kem kraju izvedbe programe socialne aktivacije izvajale
ustrezno usposobljene osebe, tj. strokovna skupina, ki
jo sestavljata najmanj 2 strokovna sodelavca, ki imata:
– zaključeno vsaj 6/2. stopnjo izobrazbe (1. bolonjska stopnja po novih programih oziroma specializacija
po višješolskih programih ali visokošolski strokovni programi po starih programih) skladno z Uredbo o uvedbi
in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in
usposabljanja (Uradni list RS, št. 46/06 in 8/17) in
– dodatna znanja, ki sta jih pridobila z usposabljanjem/izobraževanjem/specializacijo v skupnem trajanju
najmanj 50 ur in sicer na naslednjih vsebinskih področjih:
– znanja s področja predmeta javnega razpisa
(dvig motivacije, opolnomočenje, razvoj in krepitev socialnih, funkcionalnih in delovnih kompetenc oseb iz
ciljnih skupin) in/ali
– znanja s področja uporabe teoretičnih svetovalnih konceptov in ustreznih metod dela (npr. vedenjsko
kognitivni pristop, transakcijska analiza, integrativna terapija, gestalt terapija, nevrolingvistično programiranje,
sistemska družinska terapija, relacijska družinska terapija, realitetna terapija, logoterapija, psihodinamski
pristop ipd.) in
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj v zadnjih 55 letih
na področju opolnomočenja, dviga motivacije in/ali krepitve socialnih, funkcionalnih in delovnih kompetenc
oseb iz ciljne skupine.
(dokazila: Priloga št. 7: Kopija potrdila o zahtevani izobrazbi za strokovne sodelavce, Priloga št. 8:
Življenjepis (CV) za strokovne sodelavce6 in Priloga
št. 9: Kopije dokazil za izkazovanje pridobljenih dodatnih
znanj oziroma udeležbe na usposabljanjih/izobraževanjih/specializaciji).
Prijavitelj oziroma projektno partnerstvo mora za
vsak kraj izvedbe programa socialne aktivacije zagotoviti svojo strokovno skupino, kar pomeni, da lahko posamezen strokovni sodelavec v določenem časovnem
obdobju sodeluje v le eni strokovni skupini. V vlogi je
tako ista oseba lahko prijavljena le enkrat oziroma le
za en kraj izvedbe programa. Število krajev izvedbe za
posamezen projekt je razvidno iz Priloge št. 5.
8.3.2 Specifični pogoji za projekte sklopa 2
Prijavljeni projekt mora za uvrstitev v izbor za dodelitev sredstev v okviru sklopa 2 zagotoviti, da bodo
programe socialne aktivacije izvajale ustrezno usposobljene osebe, tj. strokovna skupina, ki jo sestavljata
najmanj 2 strokovni sodelavki7:
– 1 strokovna sodelavka izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima zaključeno vsaj 6/2. stopnjo izobrazbe
(1. bolonjska stopnja po novih programih oziroma specializacija po višješolskih programih ali visokošolski strokovni programi po starih programih) skladno z Uredbo
o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 46/06 in 8/17) in
– ima dodatna znanja, ki jih je pridobila z usposabljanjem/izobraževanjem/specializacijo v skupnem
trajanju najmanj 50 ur, in sicer na naslednjih vsebinskih
področjih:
– znanja s področja predmeta javnega razpisa (dvig motivacije, opolnomočenje, razvoj in krepitev
Upošteva se obdobje koledarskih let 2014 do 2018.
Življenjepis mora biti podpisan s strani strokovnega
sodelavca.
7
Zaradi specifike udeleženk morajo biti strokovni sodelavci, ki bodo izvajali programe socialne aktivacije za
projekte v okviru sklopa 2, ženskega spola.
5
6

4
Najemna pogodba je lahko sklenjena pod razveznim
pogojem, in sicer tako, da velja za celotno obdobje izvajanja
projekta zgolj v primeru izbora prijavitelja na tem javnem
razpisu.
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socialnih, funkcionalnih in delovnih kompetenc oseb iz
ciljnih skupin) in/ali
– znanja s področja uporabe teoretičnih svetovalnih konceptov in ustreznih metod dela (npr. vedenjsko kognitivni pristop, transakcijska analiza, integrativna
terapija, gestalt terapija, nevrolingvistično programiranje, sistemska družinska terapija, relacijska družinska
terapija, realitetna terapija, logoterapija, psihodinamski
pristop ipd.) in
– ima najmanj 2 leti delovnih izkušenj v zadnjih
58 letih na področju opolnomočenja, dviga motivacije
in/ali krepitve socialnih, funkcionalnih in delovnih kompetenc oseb iz ciljne skupine.
(dokazila: Priloga št. 7: Kopija potrdila o zahtevani izobrazbi za strokovne sodelavce, Priloga št. 8:
Življenjepis (CV) za strokovne sodelavce9 in Priloga
št. 9: Kopije dokazil za izkazovanje pridobljenih dodatnih
znanj oziroma udeležbe na usposabljanjih/izobraževanjih/specializaciji).
– 1 strokovna sodelavka, ki bo opravljala naloge
kulturne mediatorke, izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima zaključeno vsaj 5. stopnjo izobrazbe,
– ima najmanj 1 leto delovnih izkušenj v zadnjih
510 letih na področju neposrednega dela z osebami iz
ciljne skupine,
– ima znanje slovenskega jezika in
– ima znanje jezika oseb iz ciljne skupine.
(dokazila: Priloga št. 7: Kopija potrdila o zahtevani
izobrazbi za strokovne sodelavce, Priloga št. 8: Življenjepis (CV) za strokovne sodelavce11, Priloga št. 10:
Dokazilo o znanju slovenskega jezika in Priloga št. 11:
Dokazilo o znanju tujega jezika).
Prijavitelj oziroma projektno partnerstvo mora za
vsak kraj izvedbe programa socialne aktivacije zagotoviti svojo strokovno skupino, kar pomeni, da lahko posamezen strokovni sodelavec v določenem časovnem
obdobju sodeluje v le eni strokovni skupini. V vlogi je
tako ista oseba lahko prijavljena le enkrat oziroma le
za en kraj izvedbe programa. Število krajev izvedbe za
posamezen projekt je razvidno iz Priloge št. 5.
8.3.3 Specifični pogoji za projekte sklopa 3
Prijavljeni projekt mora za uvrstitev v izbor za dodelitev sredstev v okviru sklopa 3 zagotoviti, da bodo
programe socialne aktivacije izvajale ustrezno usposobljene osebe tj. strokovna skupina, ki jo sestavljata
najmanj 2 strokovni sodelavki12:
– 1 strokovna sodelavka izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima zaključeno vsaj 6/2. stopnjo izobrazbe
(1. bolonjska stopnja po novih programih oziroma specializacija po višješolskih programih ali visokošolski strokovni programi po starih programih) skladno z Uredbo
o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 46/06 in 8/17) in
– ima dodatna znanja, ki jih je pridobila z usposabljanjem/izobraževanjem/specializacijo v skupnem
trajanju najmanj 50 ur, in sicer na naslednjih vsebinskih
področjih:
– znanja s področja predmeta javnega razpisa (dvig motivacije, opolnomočenje, razvoj in krepitev
Upošteva se obdobje koledarskih let 2014 do 2018.
Življenjepis mora biti podpisan s strani strokovnega
sodelavca.
10
Upošteva se obdobje koledarskih let 2014 do 2018.
11
Življenjepis mora biti podpisan s strani strokovnega
sodelavca.
12
Zaradi specifike udeleženk morajo biti strokovni sodelavci, ki bodo izvajali programe socialne aktivacije za
projekte v okviru sklopa 3 ženskega spola.
8
9
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socialnih, funkcionalnih in delovnih kompetenc oseb iz
ciljnih skupin) in/ali
– znanja s področja uporabe teoretičnih svetovalnih konceptov in ustreznih metod dela (npr. vedenjsko kognitivni pristop, transakcijska analiza, integrativna
terapija, gestalt terapija, nevrolingvistično programiranje, sistemska družinska terapija, relacijska družinska
terapija, realitetna terapija, logoterapija, psihodinamski
pristop ipd.) in
– ima najmanj 2 leti delovnih izkušenj v zadnjih
513 letih na področju opolnomočenja, dviga motivacije
in/ali krepitve socialnih, funkcionalnih in delovnih kompetenc oseb iz ciljne skupine.
(dokazila: Priloga št. 7: Kopija potrdila o zahtevani izobrazbi za strokovne sodelavce, Priloga št. 8:
Življenjepis (CV) za strokovne sodelavce14 in Priloga
št. 9: Kopije dokazil za izkazovanje pridobljenih dodatnih
znanj oziroma udeležbe na usposabljanjih/izobraževanjih/specializaciji).
– 1 strokovna sodelavka, ki bo opravljala naloge
romske aktivatorke, izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima zaključeno vsaj 5. stopnjo izobrazbe,
– ima najmanj 1 leto delovnih izkušenj v zadnjih
515 letih na področju neposrednega dela z osebami iz
ciljne skupine in
– ima opravljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo
romski koordinator ali nacionalno poklicno kvalifikacijo
romski pomočnik
ali
– ima zaključeno vsaj 5. stopnjo izobrazbe in
– ima najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju
neposrednega dela z osebami iz ciljne skupine.
(dokazila: Priloga št. 7: Kopija potrdila o zahtevani
izobrazbi za strokovne sodelavce, Priloga št. 8: Življenjepis (CV) za strokovne sodelavce16 in Priloga št. 12:
Dokazilo o opravljeni nacionalni poklicni kvalifikaciji).
Prijavitelj oziroma projektno partnerstvo mora za
vsak kraj izvedbe programa socialne aktivacije zagotoviti svojo strokovno skupino, kar pomeni, da lahko posamezen strokovni sodelavec v določenem časovnem
obdobju sodeluje le v eni strokovni skupini. V vlogi je
tako ista oseba lahko prijavljena le enkrat oziroma le
za en kraj izvedbe programa. Število krajev izvedbe za
posamezen projekt je razvidno iz Priloge št. 5.
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev prijavitelja in/ali projektnih partnerjev lahko ministrstvo zahteva dodatna pojasnila in dokazila in navedene podatke
preveri tudi z neposrednim ogledom.
8.4 Sodelovanje z deležniki na lokalni/regionalni
ravni (t. i. pridruženi partnerji)
Pri izvedbi projekta je zaželeno vzpostaviti sodelovanje z različnimi deležniki na lokalni/regionalni ravni (tj.
v kraju, kjer se bo izvajal program socialne aktivacije),
ki lahko pripomorejo k uspešnejši izvedbi projekta. To
pomeni sodelovanje prijavitelja in, v primeru projektnega partnerstva, projektnih partnerjev z drugimi pravnimi
osebami, ne glede na status in pravno obliko (t. i. pridruženi partnerji). Glede na namene in cilje projektov
socialne aktivacije se še posebej spodbuja sodelovanje z različnimi podjetji v lokalnem/regionalnem okolju,
izobraževalnimi ustanovami, nevladnimi organizacijami,
kariernimi središči ZRSZ.
Upošteva se obdobje koledarskih let 2014 do 2018.
Življenjepis mora biti podpisan s strani strokovnega
sodelavca.
15
Upošteva se obdobje koledarskih let 2014 do 2018.
16
Življenjepis mora biti podpisan s strani strokovnega
sodelavca.
13
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Sodelovanje prijavitelja in, v primeru projektnega
partnerstva, projektnih partnerjev z različnimi deležniki
bo posebej upoštevano pri ocenjevanju prijavljenih projektov po merilih za ocenjevanje. Prijavitelj lahko v projektu sodeluje z več pridruženimi partnerji (dokazilo:
Priloga št. 16: Pismo o nameri).
9 Merila, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo navedene pogoje, izberejo prejemniki sredstev
Strokovna komisija bo formalno popolne ter pravočasno prispele vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje
za kandidiranje na javnem razpisu, ocenila po merilih
za ocenjevanje vlog, kot so navedena v nadaljevanju.
Ocenjevalci bodo pri podeljevanju točk upoštevali
naslednjo ocenjevalno lestvico:
Št. točk
4
3
2
1
0

Ocena
povsem ustrezno
delno ustrezno
sprejemljivo
pogojno sprejemljivo
neustrezno/nesprejemljivo

Točke so porazdeljene za posamezno merilo na naslednji način:
MERILO

Maksimalno št. točk

1 USTREZNOST PROJEKTA

Možnih največ 20 točk

1.1 Utemeljitev projekta

4

1.2 Poznavanje okolja izvedbe projekta socialne aktivacije

4

1.3 Usklajenost projekta z namenom in cilji javnega razpisa

4

1.4 Ustreznost metod dela

4

1.5 Ustreznost in usklajenost projektnih aktivnosti

4

2 IZVEDLJIVOST PROJEKTA

Možnih največ 12 točk

2.1 Izvedljivost načrtovanih projektnih aktivnosti

4

2.2 Opredelitev tveganj in ukrepov za odpravo tveganj

4

2.3 Načrt vodenja in upravljanja projekta

4

3 USPOSOBLJENOST ZA IZVEDBO PROJEKTA

Možne največ 4 točke

3.1 Reference prijavitelja in projektnih partnerjev

4

4 ZAGOTAVLJANJE TRAJNOSTI

Možnih največ 8 točk

4.1 Zagotavljanje trajnosti projektnih rezultatov

4

4.2 Načrt spremljanja udeležencev po izhodu iz programa socialne aktivacije
5 DRUGI SPECIFIČNI KRITERIJI

4
Možnih največ 16 točk

5.1 Sodelovanje s podjetji na trgu dela na lokalni/regionalni ravni

4

5.2 Sodelovanje z drugimi deležniki na lokalni/regionalni ravni

4

5.3 Načrt izmenjave izkušenj, rezultatov in dobrih praks z drugimi izvajalci programov
socialne aktivacije

4

5.4 Načrt sodelovanja z deležniki

4

Skupno število točk

60

Največje skupno možno število doseženih točk je 60.

Projekt, ki bo pri katerem koli podmerilu pri merilu
ustreznost projekta (merilo 1) in/ali podmerilu izvedljivost načrtovanih projektnih aktivnosti (podmerilo 2.1)
dosegel 0 točk, bo zavrnjen.
Sofinancirani bodo projekti, ki bodo v okviru posameznega razpisanega območja izvedbe projekta dosegli
najvišje število točk ob pogoju, da bodo dosegli minimalni kakovostni kriterij, tj. bodo na osnovi ocenjevanja
dosegli skupaj najmanj 30 točk.
Podrobnejša razčlenitev meril in načina ocenjevanja je v razpisni dokumentaciji, poglavje 4: Merila za
ocenjevanje.

10 Obdobje in regija izvajanja
10.1 Regija izvajanja projektov
Izbrani projekti se bodo glede na sklop prijave
na javni razpis izvajali tako na območju KRVS kot na
območju KRZS, in sicer se predvideva, da se bo predvidoma 18 projektov izvajalo v KRVS ter predvidoma
9 projektov v KRZS. Regija izvajanja, in s tem povezana upravičenost stroškov, je vezana na kraj izvedbe
projekta.
10.2 Trajanje oziroma časovna omejitev projektov
Projektne aktivnosti, ki bodo sofinancirane iz sredstev Evropskega socialnega sklada in proračuna Repu-
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blike Slovenije, se morajo pričeti izvajati z dnem izdaje
sklepa o izboru in izvajati do 30. 9. 2022.
11 Financiranje
11.1 Način financiranja
Projekti bodo sofinancirani iz javnih sredstev v višini
100 % realiziranih upravičenih stroškov projekta. Sredstva Evropskega socialnega sklada predstavljajo 80 %
celotnih upravičenih stroškov projektov. Namenska sredstva slovenske udeležbe predstavljajo 20 % celotnih
upravičenih stroškov projektov.
Neupravičene stroške krije upravičenec/projektni
partner sam.
V skladu s pravili evropske kohezijske politike in
nacionalne zakonodaje s področja javnih financ se financiranje projektov izvaja po principu povračil za nastale in plačane stroške (izdatke). Podlaga za izplačilo
sredstev iz proračuna RS je zahtevek za izplačilo, ki
ga izbrani prijavitelj pripravi v skladu z Navodili posredniškega organa MDDSZ upravičencem o izvajanju
operacij in upravičenih stroških v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike
v obdobju 2014–2020 (v nadaljevanju: Navodila PO), ki
so dostopna na naslednji spletni strani: http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/kohezijska_politika/kohezijska_politika_2014_2020/.

2019
KRVS
160133 PN 9.1-Aktivno
vključevanje-14-20-V- EU
160134 PN 9.1-Aktivno
vključevanje-14-20-V- SLO
SKUPAJ KRVS
KRZS
160135 PN 9.1-Aktivno
vključevanje-14-20-Z- EU
160136 PN 9.1-Aktivno
vključevanje-14-20-Z- SLO
SKUPAJ KRZS
SKUPAJ STROŠKI OPERACIJE
(KRVS+KRZS)
EU DEL 80 %
SLO DEL 20 %

Skladno s 33. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni
list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H, 83/18 in 19/19) lahko
izbrani prijavitelj, v kolikor izpolnjuje zakonsko določene pogoje, ministrstvo zaprosi za predplačilo. Pogoji
za upravičenost do izplačila predplačila so natančneje
opredeljeni v veljavnem zakonu, ki ureja izvrševanje
proračuna Republike Slovenije in Navodilih PO.
11.2 Skupna razpoložljiva višina sredstev
Skupna okvirna višina razpoložljivih (nepovratnih)
namenskih sredstev javnega razpisa za obdobje od
2019 do 2022 znaša največ 17.864.028,00 EUR, od
tega je 11.680.326,00 EUR namenjenih za sofinanciranje projektov v KRVS in 6.183.702,00 EUR za sofinanciranje projektov v KRZS.
Način delitve sredstev je 65,38 % za KRVS in
34,62 % za KRZS od predvidene višine sredstev, ki so
na razpolago za javni razpis.
Finančna sredstva med kohezijskima regijama niso
prenosljiva.
Razpisana sredstva se zagotavlja v okviru proračuna Republike Slovenije – namenskih sredstev kohezijske politike, po spodaj predvideni finančni dinamiki
izplačil za sofinanciranje realiziranih (že plačanih) upravičenih stroškov projektov:

2020

2021

2022

SKUPAJ

467.213,04

3.036.884,76

3.270.491,28

2.569.671,72

9.344.260,80

116.803,26

759.221,19

817.622,82

642.417,93

2.336.065,20

584.016,30

3.796.105,95

4.088.114,10

3.212.089,65 11.680.326,00

247.348,08

1.607.762,52

1.731.436,56

1.360.414,44

4.946.961,60

61.837,02

401.940,63

432.859,14

340.103,61

1.236.740,40

309.185,10

2.009.703,15

2.164.295,70

1.700.518,05

6.183.702,00

893.201,40

5.805.809,10

6.252.409,80

4.912.607,70 17.864.028,00

714.561,12
178.640,28

4.644.647,28
1.161.161,82

5.001.927,84
1.250.481,96

3.930.086,16 14.291.222,40
982.521,54 3.572.805,60

Ministrstvo dopušča možnost spremembe predvidene finančne dinamike, skladno z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi.
11.3 Omejitev višine zaprošenih sredstev
Ministrstvo bo posamezni projekt sofinanciralo glede na število krajev izvedbe programov, kot so za posamezni projekt določeni v Prilogi št. 5 javnega razpisa,
in sicer:
– v višini do največ 343.539,00 EUR za celotno obdobje sofinanciranja za projekt, pri katerem je predviden
en kraj izvedbe programov,
– v višini do največ 687.078,00 EUR za celotno
obdobje sofinanciranja za projekt, pri katerem sta predvidena dva kraja izvedbe programov in
– v višini do največ 1.030.617,00 EUR za celotno
obdobje sofinanciranja za projekt, pri katerem so predvideni trije kraji izvedbe programov.
Ministrstvo bo posamezni program sofinanciralo
v višini do največ 68.707,80 EUR.

Prijavitelj lahko zaprosi za 100 % sofinanciranje
upravičenih stroškov projekta.
11.4 Državna pomoč ali pomoč po pravilu »de minimis«
Na podlagi mnenja Ministrstva za finance
št. 440-10/2019/3 z dne 9. 5. 2019, operacija ne predstavlja državne pomoči oziroma pomoči po pravilu »de
minimis«.
12 Obdobje upravičenosti stroškov
Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške,
ki bodo pri prijavitelju ali projektnemu partnerju nastali
v obdobju od datuma izdaje sklepa o izboru do konca
izvajanja sofinanciranih aktivnosti projekta, vendar ne
kasneje kot do 30. 9. 2022.
Obdobje upravičenosti izdatkov upravičenca (datum
plačila računov oziroma verodostojnih knjigovodskih listin) je od datuma izdaje sklepa o izboru do 31. 10. 2022.
Obdobje, za katerega so namenjena razpisana
sredstva, so proračunska leta 2019, 2020, 2021 in 2022.
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Obdobje upravičenosti javnih izdatkov (izplačil iz proračuna) je od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju
do najkasneje 31. 12. 2022.
Ministrstvo dopušča možnost podaljšanja navedenih obdobij v primeru spremenjenih okoliščin, ki vplivajo
na izvajanje projektov.
Spremenjene okoliščine, višja sila in izjemne okoliščine, zaradi katerih se projekt lahko spremeni, podrobneje urejajo Navodila OU za načrtovanje, odločanje
o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja evropske kohezijske politike v programskem obdobju
2014–2020 (v nadaljevanju: navodila OU), dostopna
na spletni strani: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila.
Izbrani prijavitelj, ki zahteva spremembo projekta/pogodbe o sofinanciranju, se ne more sklicevati na
spremenjene okoliščine, višjo silo ali izjemne okoliščine,
ki so nastale po izteku roka, določenega za izpolnitev
njegove obveznosti.
Določila glede upravičenosti dodatnih stroškov projekta zaradi spremenjenih okoliščin/višje sile/izjemnih
okoliščin in glede podaljšanja terminskega načrta izvajanja projekta so določena v prej navedenih navodilih OU.
13 Upravičenost stroškov
13.1 Upravičeni stroški
Stroški so upravičeni v primeru, če so:
– s projektom neposredno povezani, potrebni za
njegovo izvajanje in so v skladu s cilji projekta;
– dejansko nastali za dela, ki so bila opravljena, za
blago, ki je bilo dobavljeno, oziroma za storitve, ki so
bile izvedene;
– pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja;
– nastali in so bili plačani v obdobju upravičenosti;
– dokazljivi z verodostojnimi knjigovodskimi listinami in drugimi listinami enake dokazne vrednosti;
– v skladu z veljavnimi pravili Unije in nacionalnimi predpisi.
13.2 Dokazila za izkazovanje stroškov in izdatkov
Podrobneje so vrste stroškov in dokazila za izkazovanje stroškov in izdatkov določena v Navodilih
PO ter Navodilih organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (v nadaljevanju: Navodila
OU o upravičenih stroških; dostopna na: http://www.
eu-skladi.si/sl/ekp/navodila) in so jih prijavitelji in projektni partnerji dolžni dosledno upoštevati.
13.3 Način določanja višine sofinanciranja in upravičene vrste stroškov
Ministrstvo bo projektom, ki bodo izpolnjevali vse
pogoje tega javnega razpisa in bodo skladno z merili za
izbor dosegli zadostno, v okviru posameznega razpisanega območja izvedbe projekta najvišje število točk, ter
ob pogoju, da bodo dosegli minimalni kakovostni kriterij,
dodelilo sredstva za neposredne stroške osebja in sredstva za stroške pavšalnega financiranja v višini 40 %.
13.3.1 Stroški osebja na projektu
13.3.1.1 Stroški plač in povračil stroškov v zvezi
z delom
Stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom so
namenjeni kritju stroškov plač zaposlenih na projektu ter
drugih stroškov v zvezi z delom.
V okviru tega javnega razpisa bodo sofinancirani
stroški plač in drugih povračil stroškov v zvezi z delom
za strokovne sodelavce in podporno osebje.
13.3.1.2 Stroški storitev zunanjih izvajalcev – stroški osebja
Stroški storitev zunanjih izvajalcev v okviru tega
javnega razpisa so namenjeni kritju stroškov osebja na
projektu.
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V okviru tega javnega razpisa bodo kot neposredni stroški sofinancirani tudi stroški zunanjih storitev za
strokovne sodelavce in podporno osebje, ki bodo delo
na projektu opravljali na podlagi podjemne ali avtorske
pogodbe (vsebinska priprava avtorskega dela).
Stroški za službena potovanja in/ali potni stroški,
stroški materiala za pripravo avtorskega dela ipd. niso
upravičeni neposredni stroški osebja za izračun pavšalnega financiranja.
Za izvedbo posameznega programa socialne aktivacije lahko izbrani prijavitelj uveljavlja stroške osebja
v skupni višini največ 49.077,00 EUR.
13.3.2 Stroški pavšalnega financiranja
Stroški pavšalnega financiranja so stroški, ki nastanejo oziroma so povezani z neposrednimi aktivnostmi
sofinanciranega projekta, in sicer v višini 40 % vrednosti
vseh upravičenih stroškov dela osebja na projektu.
Način določitve pavšalnega financiranja je skladen
s 14. členom Uredbe (EU) št. 1304/2013 in 67(1) d in
(5)(d) Uredbe (EU) št. 1303/2013.
Stroški pavšalnega financiranja v okviru tega javnega razpisa med drugim zajemajo naslednje kategorije
stroškov:
– stroški za službena potovanja po Sloveniji in tujini
(za zaposlene osebe, ki nastanejo v povezavi s projektom),
– stroški usposabljanja strokovnih sodelavcev, ki
opravljajo delo na projektu,
– stroški supervizije,
– stroški informiranja in komuniciranja,
– stroški storitev zunanjih izvajalcev (npr. stroški
zunanjih strokovnjakov, ki izvajajo različne delavnice za
udeležence, stroški zunanjih sodelavcev, ki sodelujejo
v multidisciplinarnem timu),
– stroški opreme in drugih opredmetenih osnovnih
sredstev,
– stroški investicij v neopredmetena sredstva,
– stroški denarnih prejemkov (denarna nagrada,
strošek za prehrano in strošek za prevoz), ki jih mora
izbrani prijavitelj tedensko izplačevati udeležencem na
osnovi sklepa ministrstva17.
14 Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih
podatkov.
Izbrani prijavitelj se s predložitvijo vloge na javni
razpis strinja, da se v primeru izbora vloge javno objavijo
osnovni podatki o projektu, prejemniku sredstev ter odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih, skladno z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in
zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre,
so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo kot poslovno skrivnost. Poslovna
skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali
na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo.
Člani strokovne komisije, ki bodo sodelovali pri odpiranju
in ocenjevanju vlog, bodo morali predhodno podpisati
izjavo o zaupnosti.
Podatke, navedene v vlogi, ki niso poslovna skrivnost, lahko ministrstvo in drugi organi, ki so vključeni
v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije
javnega razpisa, uporabijo za evidenco oziroma sezname in analize.
17
Sklep ministrstva je dostopen na naslednji povezavi:
http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/pomembni_dokumenti/
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Prijavitelji se zavezujejo k varovanju osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti, pridobljenih tekom izvajanja,
v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Splošno uredbo o varstvu podatkov, določili druge
veljavne področne zakonodaje ter navodili OU in PO.
15 Pristojnosti, odgovornosti in naloge prijaviteljev,
izbranih na javnem razpisu
Bistvene pristojnosti, odgovornosti in naloge prijaviteljev, izbranih na tem javnem razpisu, bodo naslednje:
15.1 Obveznosti in odgovornosti do udeležencev
– izplačevanje denarne nagrade, stroškov prevoza
ter stroškov za prehrano udeležencem skladno z določili
sklepa ministrstva in vodenje ustrezne dokumentacije na
način in kot je določeno v dopolnilu k navodilom;
– zagotavljanje spodbujanja enakih možnosti moških in žensk ter preprečevanje vsakršne diskriminacije,
zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti
v okviru tega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki
pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU ter 7. in 8. členom Uredbe
1304/2013/EU;
– zagotavljanje brezplačnega izvajanja vseh obveznih vsebin programa socialne aktivacije, ki se bodo
izvajale v okviru prijavljenega projekta;
– vključevanje udeležencev v projektne aktivnosti
ne bo pogojeno s članstvom v organizaciji prijavitelja ali
projektnega partnerja;
– zavarovanje udeležencev v času izvajanja II. modula programa socialne aktivacije za invalidnost in smrt
skladno z veljavno zakonodajo;
– zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v skladu
z veljavnimi predpisi o varnosti in zdravju pri delu;
– seznanitev udeležencev z ukrepi, predpisanimi
za varno delo, pred nastopom v program socialne aktivacije.
15.2 Druge obveznosti, odgovornosti in naloge
– vodenje ločenega knjigovodstva za projekt oziroma ustrezne knjigovodske evidence ter zagotavljanje
revizijske sledi in hrambe dokumentacije v skladu z določbo 140. člena Uredbe 1303/2013/EU in predpisi, ki
urejajo hranjenje dokumentarnega gradiva. Prijavitelj,
izbran na tem javnem razpisu, bo moral zagotavljati
dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih projekta
v obdobju dveh let od 31. decembra po predložitvi obračunov Evropski komisiji, ki vsebujejo končne izdatke
končanega projekta. O natančnem datumu za hrambo dokumentacije bo prejemnik sredstev po končanem
projektu pisno obveščen s strani ministrstva. Prav tako
je prijavitelj, izbran na tem javnem razpisu, dolžan hraniti dokumentacijo za potrebe nadzora in spremljanja
projekta v skladu z navodili ministrstva in organa upravljanja;
– izpolnjevanje zahteve glede komuniciranja z javnostjo in uporabe logotipov v skladu s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU, navodili organa upravljanja
in navodili ministrstva (podrobneje v poglavju 16);
– izpolnjevanje zahteve glede dostopnosti dokumentacije o projektu. Izbrani prijavitelj se zavezuje, da
bo omogočil tehnični, administrativni in finančni nadzor
nad izvajanjem projekta, tako, da je vsak čas možna
izvedba nadzora projekta ter vpogled v dokumentacijo v vsaki točki projekta ob smiselnem upoštevanju
140. člena Uredbe 1303/2013/EU. Nadzor se izvaja
s strani PO, OU, organa za potrjevanje, revizijskega
organa, drugih nadzornih organov Republike Slovenije, vključenih v izvajanje, upravljanje, nadzor in revizijo projekta Operativnega programa za izvajanje
evropske kohezijske politike v programskem obdobju

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
2014–2020, predstavnikov Evropske komisije, Evropskega računskega sodišča in Računskega sodišča RS
ter s strani njihovih pooblaščencev. Izbrani prijavitelj se
zavezuje, da bo za potrebe nadzora, revizij projekta in
spremljanja porabe sredstev ter doseganja zastavljenih
ciljev nadzornim organom predložil vse dokumente, ki
izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov projekta;
– izpolnjevanje zahteve glede spremljanja doseganja ciljev in kazalnikov. Izbrani prijavitelj je za namen
spremljanja in vrednotenja operacije skladno s 27., 54.,
96. in 125. členom Uredbe 1303/2013/EU, 5. in 19. členom ter Prilogo I Uredbe 1304/2013/EU dolžan spremljati in ministrstvu zagotavljati podatke o doseganju
ciljev in kazalnikov operacije;
– začetek izvajanja projekta z dnem izdaje sklepa
o izboru;
– vodenje evidence in dokumentacije o delu z udeleženci. Vsa dokumentacija se mora hraniti skladno
s predpisi o hrambi in varovanju osebnih podatkov;
– upoštevanje kodeksa etičnih načel v socialnem
varstvu pri izvedbi projektnih aktivnosti.
Podrobneje so pristojnosti, odgovornosti in naloge
prijaviteljev in projektnih partnerjev določene v pogodbi
o sofinanciranju, ki je del razpisne dokumentacije tega
javnega razpisa (Priloga št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju).
Prijavitelj mora s projektnimi partnerji skleniti partnerski sporazum, v okviru katerega morajo biti opredeljene pravice, obveznosti in odgovornosti projektnih
partnerjev pri izvedbi prijavljenega projekta.
Prijavitelj mora partnerski sporazum, podpisan
s strani vseh projektnih partnerjev, ministrstvu posredovati v roku 15 dni od podpisa pogodbe o sofinanciranju.
Vzorec partnerskega sporazuma predstavlja del
razpisne dokumentacije tega javnega razpisa (Priloga
št. 2: Vzorec partnerskega sporazuma).
16 Informiranje in komuniciranje z javnostjo
Izbrani prijavitelji morajo pri izvajanju projektov spoštovati zahteve EU glede informiranja in obveščanja
javnosti. Obveznosti izhajajo iz Uredbe 1303/2013/EU
(115. in 116. člen), podrobneje pa so razložene v Navodilih organa upravljanja na področju komuniciranja
vsebin evropske kohezijske politike za programsko
obdobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila) ter Navodilih PO.
Pri izvajanju projektov, sofinanciranih s sredstvi
Evropskega socialnega sklada, je potrebno smiselno
in skladno z Navodili PO uporabljati logotip Ministrstva
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter
logotip Evropskega socialnega sklada in hkrati navajati,
da projekt delno financirata ministrstvo ter Evropska
unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Hkrati
je potrebno navesti, da se projekt financira iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske
politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«,
9.1 prednostne naložbe »Aktivno vključevanje, vključno
s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti« in 9.1.2 specifičnega
cilja »Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu
dela«.
Izbrani prijavitelji in, v primeru projektnega partnerstva, vsi projektni partnerji morajo zagotoviti, da bodo vsi
subjekti, vključeni v projekt, obveščeni o sofinanciranju
iz Evropskega socialnega sklada.
17 Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja ali izvrševanja projektov prišlo do resnih napak,
nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
se ugotovi, da prijavitelj ministrstva ni seznanil z vsemi
dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti
znani oziroma, da je posredoval neažurne, neresnične,
neveljavne, nepopolne podatke oziroma dokumente ali
prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev
ministrstva o dodelitvi sredstev, bo izbrani prijavitelj/prejemnik sredstev dolžan vrniti prejeta sredstva v roku
30 dni od pisnega poziva ministrstva, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, obračunanimi od dneva nakazila na TRR prejemnika sredstev, do dneva vračila
v proračun Republike Slovenije.
18 Postopek izbora prijaviteljev
18.1 Rok in način oddaje vloge na javni razpis
Rok za oddajo vlog je 18. 6. 2019.
Posamezni prijavitelj ali projektni partner lahko na
javni razpis predloži največ dve vlogi za sofinanciranje,
ne glede na njegovo vlogo, tj. kot prijavitelj/projektni partner. Vsako vlogo mora oddati v ločeni ovojnici.
V kolikor bo ugotovljeno, da posamezni prijavitelj
ali projektni partner sodeluje pri več kot dveh projektih,
bosta obravnavani le tisti vlogi, ki bosta na ministrstvu
evidentirani kot prvi prispeli, ostale vloge ne bodo obravnavane in bodo s sklepom zavržene.
V kolikor bo ugotovljeno, da bo ista oseba – strokovni sodelavec prijavljen v več vlogah, bo obravnavana
le vloga prijavitelja, ki bo na ministrstvu evidentirana
kot prva prispela, ostale vloge ne bodo obravnavane in
bodo s sklepom zavržene.
Vloga mora biti oddana v papirnati/tiskani obliki (1 izvod) na prijavnih obrazcih, ki so del razpisne
dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane obvezne priloge in podatke, določene v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji. Poleg tega je potrebno
Obrazec št. 1: Prijavnica in Obrazec št. 2: Finančni
načrt priložiti tudi na elektronskem nosilcu podatkov
(CD-ROM-u/DVD-ROM-u/USB ključku ipd.) in to 1-krat
v formatu, ki ne omogoča spreminjanja (v PDF obliki) in
1-krat v formatu, ki omogoča spreminjanje (v Wordovi
oziroma Excelovi obliki). Tiskana verzija se mora ujemati z elektronsko. V primeru razlik velja tiskana verzija.
Prijavitelji morajo vlogo na javni razpis predložiti po
pošti na naslov: Ministrstvo za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000
Ljubljana – Slovenija, ali osebno v glavni pisarni na
naslovu: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana,
vsak delovni dan med 9. in 15. uro.
Kot pravočasne se bodo upoštevale vloge, ki bodo
na zgoraj navedeni naslov (ne glede na način oddaje)
prispele do vključno 18. 6. 2019, najkasneje do 15. ure.
Za prepozno oddano vlogo se šteje vloga, ki ministrstvu ni bila predložena do zgoraj navedenega roka,
ne glede na datum oddaje na pošto oziroma nepravočasno dostavo vloge v primeru dostave kurirske službe.
Prepozne oziroma na napačen naslov prispele vloge se
ne bodo obravnavale in bodo s sklepom predstojnika
ministrstva zavržene ter vrnjene pošiljatelju.
Vlogo je potrebno poslati ali oddati v zaprti ovojnici,
ki mora biti označena s polnim nazivom in naslovom prijavitelja ter vidno oznako: »Ne odpiraj – Vloga na javni
razpis za sofinanciranje projektov socialne aktivacije«. Za
označevanje vloge na ovojnici se lahko uporabi obrazec
za označbo vloge (Priloga št. 4: Označba vloge), ki je del
razpisne dokumentacije. Če ne bo uporabljen obrazec za
označbo vloge, mora ovojnica vključevati vse elemente,
ki so navedeni na obrazcu za označbo vloge.
Vloge, ki bodo nepravilno ali nepopolno označene,
ne bodo obravnavane in bodo vrnjene pošiljatelju.
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Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj in, v primeru
projektnega partnerstva, vsak projektni partner, strinja
s pogoji razpisa in merili za ocenjevanje, ki so navedeni
v poglavjih 8 in 9 tega javnega razpisa.
18.2 Odpiranje, preverjanje formalne popolnosti
vlog in ocenjevanje
18.2.1 Odpiranje vlog
Ministrstvo bo izbralo predloge projektov po postopku, kot ga določa Zakon o javnih financah (Uradni list RS,
št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr.,
101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) oziroma Uredba o postopku, merilih in načinih dodeljevanja
sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11). Postopek javnega
razpisa za dodelitev sredstev bo vodila strokovna komisija, imenovana s strani predstojnika ministrstva.
Odpiranje vlog bo potekalo dne 19. 6. 2019 ob
10. uri v prostorih Ministrstva za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000
Ljubljana in bo javno.
V primeru prevelikega števila prejetih vlog ali če se
bodo obravnavali podatki, ki so po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, označeni kot zaupni, lahko strokovna
komisija odloči, da odpiranje vlog ne bo javno.
Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene zaprte ovojnice, in sicer po
vrstnem redu njihovega prispetja.
O odpiranju vlog bo strokovna komisija sproti vodila
zapisnik.
18.2.2 Preverjanje formalne popolnosti vlog
Strokovna komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog
preverila formalno popolnost predloženih vlog.
Za formalno nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh ustrezno izpolnjenih prijavnih obrazcev, obveznih prilog ter podatkov, zahtevanih v besedilu javnega
razpisa in razpisni dokumentaciji ali vsebuje tehnično
spremenjene prijavne obrazce in obvezne priloge in ki
ne vsebuje na e-nosilcu (CD-ROM-u/DVD-ROM-u/USB
ključku ipd.) Obrazca št. 1: Prijavnica in Obrazca št. 2:
Finančni načrt.
Če prijavitelj in, v primeru projektnega partnerstva,
projektni partnerji, poslujejo z žigom, je le-ta obvezen
podatek na obrazcih in prilogah. V kolikor z njim ne
poslujejo, na mesta, določena za žig, navedejo: »Ne
poslujemo z žigom« ter k vlogi priložijo posebno izjavo
o neposlovanju z žigom (dokazilo: Priloga št. 13: Izjava
o neposlovanju z žigom). Prav tako je obvezen podpis
odgovornih oseb povsod, kjer je to predvideno. V nasprotnem primeru bo vloga formalno nepopolna in se
bo prijavitelja pozvalo k dopolnitvi.
V primeru formalno nepopolnih vlog bo strokovna
komisija v roku 8 dni od zaključka odpiranja prijavitelje
pozvala, da vloge dopolnijo. V kolikor bo strokovna komisija po pregledu formalno nepopolne vloge presodila,
da bi bila vsakršna dopolnitev vloge v nasprotju z dopustno dopolnitvijo vloge (navedeno spodaj – kaj prijavitelj
v dopolnitvi vloge ne sme spreminjati), bo takšna vloga
zavržena. Komisija lahko od prijavitelja zahteva dopolnitev njegove vloge le v primeru, če določenega dejstva
ne more sama preveriti. Poziv za dopolnitev vloge bo
posredovan z navadno pošto na naslov prijavitelja in
hkrati po elektronski pošti na elektronski naslov prijavitelja, naveden v prijavnem obrazcu. Prijavitelji morajo
biti v tem času dostopni za dvig pošte.
Prijavitelj v dopolnitvi vloge ne sme spreminjati:
– višine zaprošenih sredstev,
– dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge,
– elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali
na drugačno razvrstitev prijaviteljeve vloge glede na
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preostale vloge, ki jih je ministrstvo prejelo v okviru tega
javnega razpisa.
Prijavitelj sme le ob pisnem soglasju ministrstva
popraviti očitne računske napake, pri čemer se višina
zaprošenih sredstev ne sme spreminjati.
Dopolnitve mora prijavitelj posredovati ministrstvu
po elektronski pošti in hkrati s priporočeno poštno pošiljko, ki bo vsebovala poštni žig, do vključno osmega dne
od datuma, navedenega na dopisu/pozivu za dopolnitev,
in sicer na naslov: Ministrstvo za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000
Ljubljana, s pripisom: »Dopolnitev vloge na javni razpis
za sofinanciranje projektov socialne aktivacije«.
Vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v roku in
v skladu s pozivom za dopolnitev vlog, bodo zavržene
s sklepom predstojnika ministrstva.
V nadaljnji postopek ocenjevanja se bodo uvrstile
le vloge, ki bodo formalno popolne.
18.2.3 Strokovno ocenjevanje popolnih vlog
Strokovna komisija bo opravila pregled formalno
popolnih vlog. Preverila bo izpolnjevanje pogojev za
kandidiranje na javni razpis in ocenila formalno popolno
vlogo na podlagi pogojev in meril, določenih v poglavjih
8 in 9 tega javnega razpisa.
V postopku ocenjevanja bodo formalno popolne
vloge najprej preverjene glede na pogoje za kandidiranje
na javnem razpisu, določene v poglavju 8 tega javnega razpisa. V kolikor bo strokovna komisija ugotovila,
da projekt in/ali prijavitelj/projektni partner ne izpolnjuje
vseh pogojev, bo vloga zavrnjena in ne bo predmet ocenjevanja na podlagi meril za ocenjevanje.
Vse popolne vloge bodo ločeno ocenili trije člani
strokovne komisije. Končna ocena strokovne komisije se
bo oblikovala na podlagi povprečja podeljenih končnih
ocen posameznih ocenjevalcev.
Na osnovi rezultatov ocenjevanja bo strokovna komisija oblikovala predlog prejemnikov sredstev.
Za sofinanciranje bodo predlagani projekti, ki bodo
dosegli minimalni kakovostni kriterij, tj. bodo na osnovi ocenjevanja dosegli najmanj 30 točk in bodo hkrati
v okviru posameznega razpisanega območja izvedbe
dosegli najvišje število točk.
Dodatna pojasnila glede strokovnega ocenjevanja
vlog so navedena v razpisni dokumentaciji, poglavje 5:
Postopek in način izbora prejemnikov sredstev – strokovno ocenjevanje.
18.3 Obveščanje o izbiri
Ministrstvo bo prijavitelje o izidu razpisa obvestilo
najkasneje v 60 dneh po zaključku odpiranja vlog. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo
objavljeni na spletnih straneh ministrstva www.mddsz.gov.si in na spletni strani www.eu-skladi.si.
O dodelitvi sredstev po tem javnem razpisu bo
na predlog strokovne komisije s sklepom odločil predstojnik ministrstva oziroma oseba, ki je od njega pooblaščena za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev.
Z izbranimi prijavitelji bodo na podlagi sklepa predstojnika ministrstva o izboru sklenjene pogodbe o sofinanciranju projektov. Ministrstvo bo z izbranimi prijavitelji sklenilo pogodbe o sofinanciranju (Priloga št. 1:
Vzorec pogodbe o sofinanciranju) za celotno obdobje
trajanja projekta. V primeru, da se prijavitelj v roku 8 dni
od prejema poziva za podpis pogodbe o sofinanciranju
projekta nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo
za pridobitev sredstev.
18.4 Pravno varstvo
Zoper odločitev ministrstva o vlogi za dodelitev sofinanciranja je dopusten upravni spor. Tožba se vloži pri
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Upravnem sodišču Republike Slovenije, Fajfarjeva 33,
1000 Ljubljana, v roku 30 dni od dneva vročitve sklepa,
in sicer neposredno pisno na sodišču ali pa se mu pošlje
po pošti. Šteje se, da je bila tožba vložena pri sodišču
tisti dan, ko je bila priporočeno oddana na pošto. Tožba
se vloži v tolikih izvodih, kolikor je strank v postopku.
Tožbi je potrebno priložiti sklep, ki se izpodbija, v izvirniku, prepisu ali kopiji.
Tožba ne ovira izvršitve sklepa o (ne)izboru, zoper
katerega je vložena, oziroma ne zadrži podpisa pogodbe
o sofinanciranju z izbranimi prijavitelji.
18.5 Pogoji za spremembo javnega razpisa
Pred potekom roka za oddajo vlog lahko ministrstvo
spremeni razpisno dokumentacijo z izdajo sprememb
oziroma dopolnitev. Vsaka taka sprememba oziroma
dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in
bo objavljena tudi na spletnem naslovu: http://www.
mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/.
19 Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku pridobijo na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti www.mddsz.gov.si.
Dodatne informacije o javnem razpisu lahko zainteresirani prijavitelji dobijo izključno po elektronski pošti na
naslov: gp.mddsz@gov.si s pripisom: »Javni razpis za
sofinanciranje projektov socialne aktivacije« (za Andrejo Mrežar). Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja
v zvezi z javnim razpisom bodo objavljeni na spletnem
naslovu: www.mddsz.gov.si. Vprašanja je možno posredovati do 12. 6. 2019, zadnji odgovori bodo objavljeni
do 14. 6. 2019.
Ministrstvo bo organiziralo najmanj eno informativno delavnico za potencialne prijavitelje, kjer bo podrobneje predstavljen javni razpis. O datumu in lokacijah
delavnic bodo potencialni prijavitelji obveščeni na spletni
strani ministrstva: www.mddsz.gov.si.
19.1 Navodila za izpolnjevanje
V razpisni dokumentaciji se nahajajo prijavni obrazci in priloge, ki jih je potrebno v skladu z navodili na posameznem dokumentu izpolniti, podpisati in ožigosati,
kjer je zahtevano pa tudi parafirati. Obrazci in priloge
so sestavni del vloge prijavitelja in jih je potrebno priložiti k prijavi, (razen Prilog št. 1, 2, 3, 5 in 6) po vrstnem
redu v skladu s spodnjim seznamom prijavnih obrazcev
in prilog.
Priloge, ki niso priložene razpisni dokumentaciji,
pridobi oziroma pripravi prijavitelj sam in so prav tako
obvezni sestavni del vloge na javni razpis.
Vsa zahtevana razpisna dokumentacija mora biti
speta ali vložena v mapo z vidno označenimi prilogami, ki si sledijo po vrstnem redu v skladu s spodnjim
seznamom.
19.2 Seznam prijavnih obrazcev in prilog
19.2.1 Prijavni obrazci
Razpisni dokumentaciji so priloženi obrazci, ki morajo biti izpolnjeni v skladu z navodili na posameznem
obrazcu in so sestavni del vloge:
– Obrazec št. 1: Prijavnica
– Obrazec št. 2: Finančni načrt
– Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja/projektnega
partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev
19.2.2 Priloge, ki so del razpisne dokumentacije
Razpisni dokumentaciji so priložene priloge, ki morajo biti izpolnjene v skladu z navodili na posamezni
prilogi in so sestavni del vloge:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– Priloga št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju (ni
potrebno priložiti k vlogi)
– Priloga št. 2: Vzorec partnerskega sporazuma (ni
potrebno priložiti k vlogi)
– Priloga št. 3: Vzorec pogodbe o vključitvi osebe
v poskusno izvajanje programa socialne aktivacije (ni
potrebno priložiti k vlogi)
– Priloga št. 4: Označba vloge
– Priloga št. 5: Kraji izvedbe projektov (ni potrebno
priložiti k vlogi)
– Priloga št. 6: Dopolnilo k navodilom posredniškega organa MDDSZ upravičencem Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju
2014–2020 za izvajanje programov v okviru Javnega
razpisa za sofinanciranje projektov socialne aktivacije
(ni potrebno priložiti k vlogi)
19.2.3 Priloge, ki niso del razpisne dokumentacije
in jih morajo prijavitelji oziroma projektni partnerji priložiti sami
– Priloga št. 7: Kopija potrdila o zahtevani izobrazbi
za strokovne sodelavce
– Priloga št. 8: Življenjepis (CV) za strokovne sodelavce
– Priloga št. 9: Kopije dokazil za izkazovanje pridobljenih dodatnih znanj oziroma udeležbe na usposabljanjih/izobraževanjih/specializaciji
– Priloga št. 10: Dokazilo o znanju slovenskega
jezika (za sklop 2)
– Priloga št. 11: Dokazilo o znanju tujega jezika
(za sklop 2)
– Priloga št. 12: Dokazilo o opravljeni nacionalni
poklicni kvalifikaciji (za sklop 3, če je relevantno)
– Priloga št. 13: Izjava o neposlovanju z žigom (v
kolikor prijavitelj ne posluje z žigom)
– Priloga št. 14: Izpis iz zemljiške knjige, najemna
pogodba ali drug pravni akt, iz katerega je razvidna
ureditev medsebojnih pravic in obveznosti, vezanih na
nepremičnino
– Priloga št. 15: Načrt prostorov oziroma izris tlorisa
prostorov, iz katerega je razvidna zahteva glede velikosti
in razdelitve prostorov
– Priloga št. 16: Pismo o nameri.
Ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti
Št. 5100-4/2019-2

Ob-2173/19

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, na
podlagi 168. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne
dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16 in 79/17), v zvezi
z 12. in 20. členom Zakona o raziskovalni in razvojni
dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12 –
ZPOP-1A, 21/18 – ZNOrg in 9/19) in v skladu z Metodologijo ocenjevanja prijav za razpise – uradno prečiščeno
besedilo (UPB4), št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017,
6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, 6319-2/2013-40
z dne 22. 1. 2018, 6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018,
6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018, 6319-2/2013-43
z dne 5. 3. 2018, 6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018,
6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 2018, 6319-2/2013-46
z dne 9. 7. 2018, 6319-2/2013-47 z dne 17. 8. 2018,
6319-2/2013-48 z dne 18. 10. 2018, 6319-2/2013-49
z dne 19. 11. 2018, 6319-2/2013-50 z dne 17. 12. 2018,
št. 6319-2/2013-51 z dne 4. 2. 2019 in 6319-2/2013-52
z dne 18. 2. 2019 (v nadaljevanju: metodologija) objavlja
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javni razpis
za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo
slovenske znanosti v tujini in povezovanje
znanstvenih dosežkov v letu 2019
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: agencija).
2. Predmet javnega razpisa: predmet Javnega razpisa za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo
slovenske znanosti v tujini in povezovanje znanstvenih
dosežkov v letu 2019 (v nadaljevanju: javni razpis) je
sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske
znanosti v tujini, kjer je zagotovljena primerna mednarodna in strokovna udeležba in povezovanje znanstvenih
dosežkov.
3. Cilji in pogoji javnega razpisa
Cilji in pogoji javnega razpisa so:
(1) Cilj 1: podpora aktivnemu sodelovanju s povabilom na dogodkih, ki jih organizirajo (soorganizacija
ne šteje) priznana mednarodna združenja, mednarodne organizacije ali Evropska komisija. Sodelovanje
lahko poteka v obliki naslovnega predavanja, vabljenega predavanja ali vabljene udeležbe v razpravi (npr.
panel). Pri tem lahko enakopravno sodelujejo slovenski
raziskovalci iz zamejstva oziroma slovenski raziskovalci,
živeči po svetu;
(2) Cilj 2: podpora slovenskim ustanovam ali združenjem, ki na raziskovalnem področju povezujejo dejavnost slovenskih humanistov, naravoslovcev in drugih
strokovnjakov v zamejstvu, ob tem sodelujejo s tujimi
raziskovalnimi institucijami in društvi ter s svojimi znanstvenimi publikacijami oskrbujejo knjižnice in slovenske
lektorate v tujini;
(3) Cilj 3: podpora združenjem, ki obveščajo o politikah in evropski zakonodaji na področju raziskovalne
in inovacijske dejavnosti ter visokega šolstva na ravni
Evropske unije (EU) in o aktualnih razpisih EU ter skrbijo za povezovanja z evropskimi partnerji za oblikovanje
projektnih konzorcijev za raziskovalne in razvojno-tehnološke mreže;
(4) Cilj 4: spodbujanje vzpostavitve in razvoja inovativnih komunikacijskih aktivnosti za promocijo slovenske znanosti v tujini, da bi tako izboljšala razumevanje
znanosti v javnosti, pri čemer so kot inovativne komunikacijske aktivnosti opredeljene tiste, ki pomenijo novost
v načinu promocije znanosti v slovenskem prostoru in
hkrati kumulativno izpolnjujejo naslednje pogoje:
– zagotovljena pokritost vseh znanstvenih ved,
– zagotovljeno komuniciranje s tujimi javnostmi,
– združevanje znanstvene odličnosti sodelujočih
raziskovalcev z medijskimi in komunikacijskimi znanji
prijavitelja.
V okviru cilja 4 javnega razpisa so podcilji javnega
razpisa:
Cilj 4.1: inovativne aktivnosti medijskih hiš oziroma
tradicionalnih medijev ali drugih upravičenih prijaviteljev
v sodelovanju z medijskimi hišami oziroma tradicionalnimi mediji, za promocijo slovenske znanosti v tujini;
Cilj 4.2: inovativne aktivnosti razvoja alternativnih
medijskih oziroma družbenih oblik poročanja ali predstavljanja slovenske raziskovalne dejavnosti;
Cilj 4.3: inovativne civilno-družbene aktivnosti za
promocijo slovenske raziskovalne dejavnosti;
Cilj 4.4: spodbujanje vzpostavitve in razvoja globalnih platform povezovanja, ki predstavljajo inovativne
aktivnosti za promocijo slovenske znanosti v tujini preko povezovanja raziskovane skupnosti (pravne osebe
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Slovencev iz slovenskega zamejstva in pravne osebe
Slovencev po svetu) ali slovenskih raziskovalk in raziskovalcev v svetu z raziskovalno skupnostjo v Republiki
Sloveniji (pravne osebe, ki delujejo na področju raziskovalne dejavnosti v Republiki Sloveniji) ali raziskovalkami in raziskovalci v Republiki Sloveniji. Namen je
ustvarjanje dolgoročno delujočih platform za mreženje,
vzpostavitev (projektnega) znanstvenoraziskovalnega
sodelovanja in kroženja znanja. Dodatno se vzpodbuja
raziskovalno medgeneracijsko sodelovanje. Prijavitelj
mora za podcilj 4.4 dodatno izpolniti tudi pogoj: povezovanje raziskovalne skupnosti iz Republike Slovenije
z raziskovalno skupnostjo ali slovenskimi raziskovalkami
in raziskovalci iz vsaj treh držav izven EU.
Prijavitelji se prijavijo le na enega izmed zgoraj navedenih ciljev oziroma podciljev.
V okviru cilja 4 se prijavitelji prijavijo na enega od
podciljev za:
– vzpostavitev doslej neobstoječih inovativnih komunikacijskih aktivnosti ali
– razvoj obstoječih inovativnih komunikacijskih aktivnosti.
Kadar se prijava nanaša na cilje 2, 3 ali 4, prijavitelji predlagajo projektno aktivnost kot zaokroženo celoto
z opredelitvijo naslova in akronima, pod-aktivnosti, ciljev
in učinkov ter časovnice izvedbe.
Dodatno bodo spodbujene prijave na cilj 4 za podcilje 4.1, 4.2 in 4.3, ki izkazujejo povezanost z vsebinsko
sorodnimi globalnimi ali evropskimi iniciativami.
4. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis
Upravičeni prijavitelji, ki se lahko prijavijo na javni
razpis, so za:
(1) Cilj 1 in cilj 4: raziskovalne organizacije (v nadaljevanju: RO) in zasebni raziskovalci, ki so na dan
zaključka javnega razpisa vpisani v zbirko podatkov
o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (Evidenca RO) ali register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi
agencija, ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z zakonom,
ki ureja področje raziskovalne dejavnosti, in s predpisi
agencije. Na javni razpis se lahko prijavijo tudi drugi zavodi, gospodarske družbe, zveze društev in ustanove
iz Republike Slovenije, ter društva, vpisana v evidenco
nevladnih organizacij v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti. Prav tako se lahko prijavijo pravne
osebe iz slovenskega zamejstva in Slovenci po svetu.
Kot vpis društva v evidenco nevladnih organizacij
v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti
se šteje vpis v Zbirko nevladnih organizacij v javnem
interesu na področju raziskovalne dejavnosti, ki jo vodi
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) in
se uporablja do vzpostavitve evidence nevladnih organizacij v javnem interesu iz 19. člena Zakona o nevladnih
organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18) pri pristojni organizaciji za javnopravne evidence in storitve;
(2) Cilj 2: društva, zveze društev, ustanove iz Republike Slovenije;
(3) Cilj 3: društva, zveze društev.
5. Kriteriji in kazalniki za izbiro prijav za sofinanciranje
V postopku izbora sofinanciranja promocije slovenske znanosti v tujini bo strokovna komisija, ki jo imenuje
direktor agencije (v nadaljevanju: strokovna komisija),
pregledala prijave. Strokovna komisija lahko po potrebi
pri sprejemanju odločitev pridobi mnenje članov strokovnih teles agencije oziroma recenzentov. Če strokovna
komisija za ocenjevanje prijav ugotovi, da prijavitelj ne
izpolnjuje pogoje za dosego izbranega cilja iz točke 3.
tega javnega razpisa, se prijava ne uvrsti v postopek
ocenjevanja, temveč se zavrne s sklepom direktorja.
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Kriteriji za ocenjevanje prijav so:
– Znanstvena odličnost raziskovalcev;
– Potencialni vpliv zaradi razvoja, razširjanja in uporabe pričakovanih rezultatov raziskav;
– Kakovost in učinkovitost izvedbe in upravljanja.
Vrstni red kriterijev ne pomeni njihove prioritete.
Vrednotenje kriterijev na podlagi kazalnikov in meril
je določeno v metodologiji, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije. Prag za uvrstitev v sofinanciranje je
najmanj 60 doseženih točk. Na podlagi skupnega števila
točk za posamezno prijavo, ločeno po posameznih ciljih
javnega razpisa, bo strokovna komisija pripravila prednostni seznam prijav za sofinanciranje. Znanstveni svet
agencije obravnava predlog strokovne komisije. Na
podlagi predloga Znanstvenega sveta agencije direktor
sprejme sklep o izboru prijav za sofinanciranje.
6. Višina sredstev javnega razpisa
Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega javnega razpisa znaša 205.000,00 EUR, od tega je predvideno za:
Cilj 1
Cilj 2
Cilj 3
Cilj 4 za podcilje:
4.1
4.2
4.3
4.4

do 15.000,00 EUR
do 10.000,00 EUR
do 95.000,00 EUR
do 25.000,00 EUR
do 17.500,00 EUR
do 17.500,00 EUR
do 25.000,00 EUR

Javni razpis bo realiziran glede na razpoložljiva
sredstva v proračunu Republike Slovenije in finančnem
načrtu agencije.
Strokovna komisija lahko predlaga omejitev višine
sofinanciranja v skladu z razpoložljivimi sredstvi in kakovostjo prijave.
7. Način in vrste stroškov sofinanciranja
Način sofinanciranja in druge pogoje agencija s prijavitelji uredi s pogodbami. Prijavitelj, ki bo izvajal promocijsko aktivnost se zavezuje, da bo na ustreznem mestu navedel, da je sofinanciranje promocijske aktivnosti
finančno podprla agencija.
Agencija sofinancira neposredne stroške izvedene
promocijske aktivnosti. Upravičeni stroški so podrobneje
določeni v metodologiji, v poglavju L.
8. Prijava na javni razpis
Prijavitelj mora v prijavni vlogi navesti številko cilja
iz 3. točke javnega razpisa, ki ga prijavljena aktivnost
naslavlja.
Prijava mora na predpisanem obrazcu vsebovati predstavitev prijavitelja ter natančen opis in finančni
načrt promocijske aktivnosti, razmejeno po virih financiranja. Prav tako mora zajemati podatek o ciljni javnosti, predvidenih neposrednih učinkih in načinu izvedbe
promocije (v kolikšni meri in s kakšnimi stroški). V primeru očitne pomote prijavitelja pri navedbi cilja iz 3. točke
javnega razpisa, se prijavitelja lahko pozove k dopolnitvi
oziroma pojasnilu o izbiri cilja.
Prijavitelji, ki se prijavljajo na cilj 1, morajo k prijavni
vlogi priložiti naslednja dokazila:
– kopijo vabila organizatorja na vabljeno predavanje,
– predračun mednarodnih prevoznih stroškov in
– spletni naslov mednarodnega združenja ali mednarodne organizacije.
Agencija bo v okviru cilja 1 sofinancirala prevozne
stroške za vodjo promocijske aktivnosti v višini mednarodnih prevoznih stroškov po najbolj ekonomični tarifi
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(najbolj ekonomičen način vključuje upoštevanje cene
in porabe časa) in strošek višine ene dnevnice, kot je
določeno z Uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov
in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uradni list
RS, št. 140/06, 76/08, 63/17 in 71/18). Pri izračunu se
upoštevajo razpoložljiva finančna sredstva. Če vsota izračunanih sredstev sofinanciranja preseže razpoložljiva
finančna sredstva, se izračunani zneski sofinanciranja
sorazmerno uskladijo z obsegom razpoložljivih finančnih sredstev.
Med prijavami na cilja 2 in 3 iz 3. točke javnega razpisa bo izbrana za vsak cilj po ena prijava, ki bo dosegla
najvišje število točk.
Strokovna komisija pri oceni prijav na cilja 2 in 3 iz
3. točke javnega razpisa upošteva večletno odmevno
delovanje prijavitelja v preteklosti.
Med prijavami na podcilje iz cilja 4 iz 3. točke javnega razpisa bodo okvirno izbrane za:
– podcilj 4.1 do štiri prijave,
– podcilj 4.2 do štiri prijave,
– podcilj 4.3 do štiri prijave,
– podcilj 4.4 do tri prijave.
Izbrane prijave bodo sofinancirane v enakem znesku glede na število izbranih prijav in v skladu s predvidenimi sredstvi za podcilje iz cilja 4. Prijave na cilj 4 za
podcilje 4.1, 4.2 in 4.3, ki izkazujejo obstoječo povezavo
z vsebinsko sorodno globalno ali evropsko mrežo, bodo
deležne 30 % več sredstev.
9. Način, oblika in rok za predložitev prijav
Prijava mora biti dostavljena v tiskani in elektronski obliki. Prijava na javni razpis se izpolni in odda na
obrazcu Prijavna vloga ARRS-MS-PROM-Prijava/2019.
Obe obliki prijave, elektronska in tiskana, morata biti
vsebinsko popolnoma enaki.
9.1. Tiskano prijavo je treba dostaviti podpisano in
žigosano v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis za sofinanciranje aktivnosti v zvezi
s promocijo slovenske znanosti v tujini in povezovanje
znanstvenih dosežkov v letu 2019« ter z nazivom in
naslovom prijavitelja na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova
cesta 30, 1000 Ljubljana.
9.2.
Elektronsko
prijavo
(poimenovano
ARRS-MS-PROM-Prijava/2019-Pr.doc, kjer je Pr priimek vodje promocijske aktivnosti) se odda na elektronski poštni naslov: razpis-promocija2019@arrs.si do
12. 6. 2019 do 14. ure.
Kot pravočasne bodo upoštevane prijave, ki bodo
v tiskani obliki prispele na naslov agencije do 12. 6.
2019 do 14. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave,
oddane priporočeno po pošti iz Slovenije najkasneje do
12. 6. 2019 do 14. ure (poštni žig).
Prijavitelji, kjer v prijavi kot izvajalec nastopa gospodarska družba, bodo morali v skladu z Uredbo Komisije
(EU), št. 1407/2013, z dne 18. decembra 2013 in Pravili
o državnih pomočeh na področju raziskovalne dejavnosti (uradno prečiščeno besedilo, št. 1), št. 007-7/2015-11
z dne 8. 4. 2016 predložiti tudi izpolnjen Obrazec za dodeljevanje državnih pomoči v okviru pomoči de minimis
ARRS-MS-JR-DP-2019.
Prijava se šteje za formalno popolno, če je oddana
na predpisanem obrazcu in v predpisani obliki in vsebuje vse zahtevane podatke, kot jih določa ta javni razpis.
Za nepopolno se bo štela tudi prijava, ki bo na javni
razpis prispela formalno nepopolna in je prijavitelj ne bo
dopolnil v zahtevanem roku. Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne
bo obravnavala in bodo s spremnim dopisom neodprte
vrnjene prijaviteljem (razen v primeru, da iz ovojnice ni
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mogoče razbrati prijavitelja in se prijava odpre). Dodatne dokumentacije, ki jo prijavitelj samoiniciativno priloži
prijavni dokumentaciji, agencija v postopku ocenjevanja
ne bo upoštevala.
10. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2019 v skladu s predpisi, ki določajo
izvrševanje proračuna Republike Slovenije in v skladu
s pogodbo med izbranim prijaviteljem in agencijo.
11. Kraj, datum in čas odpiranja prijav pravočasno
prispelih prijav: komisija za odpiranje prijav bo predvidoma 13. 6. 2019, ob 10. uri, na sedežu Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, odprla vse v roku dostavljene in pravilno označene prijave.
12. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o rezultatih javnega
razpisa obveščeni v osmih dneh od sprejema odločitve
pristojnega organa.
13. Čas, kraj in oseba, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani agencije: http://www.
arrs.gov.si/sl/razpisi/. Vse dodatne informacije v zvezi
z javnim razpisom dobijo interesenti na spletnih straneh agencije http://www.arrs.gov.si/sl/ oziroma na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana ali po
tel. 01/400-59-63, vsak delavnik od 9. do 12. ure ali na
e-naslovu: spresa.neziri@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
Št. 5100-11/2019-1

Ob-2174/19

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na podlagi 15. člena Zakona o raziskovalni
in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/107, 9/11,
57/12 – ZPOP-1A, 21/18 – ZNOrg in 9/19; v nadaljevanju: zakon), 8. člena v zvezi z drugim odstavkom
144. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in
ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16 in 79/17; v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih) in Metodologije ocenjevanja
prijav za razpise – uradno prečiščeno besedilo, št. 4
(št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017, 6319-2/2013-39
z dne 11. 12. 2017, 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018,
6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018, 6319-2/2013-42
z dne 19. 2. 2018, 6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018,
6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018, 6319-2/2013-45
z dne 20. 6. 2018, 6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018,
6319-2/2013-47 z dne 17. 8. 2018, 6319-2/2013-48
z dne 18. 10. 2018, 6319-2/2013-49 z dne 19. 11. 2018,
6319-2/2013-50 z dne 17. 12. 2018, 6319-2/2013-51
z dne 4. 2. 2019 in 6319-2/2013-52 z dne 18. 2. 2019;
v nadaljevanju: Metodologija) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje prilagojenih raziskovalnih
projektov v okviru komplementarne sheme
za prijave na razpise Evropskega raziskovalnega
sveta (ERC)
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: agencija).
2. Predmet javnega razpisa: predmet Javnega razpisa za sofinanciranje prilagojenih raziskovalnih projektov v okviru komplementarne sheme za prijave na
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razpise Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) (v nadaljevanju: javni razpis) je sofinanciranje prilagojenega
raziskovalnega projekta. Prijavitelj lahko prijavi prilagojeni raziskovalni projekt v okviru komplementarne sheme (v nadaljevanju: prilagojeni raziskovalni projekt), če
recenzija prijave raziskovalnega projekta na mednarodnem razpisu Evropskega raziskovalnega sveta (ERC)
(v nadaljevanju: mednarodni projekt) preseže prag za
možno sofinanciranje, kot ga določa Metodologija. Prilagojeni raziskovalni projekt mora omogočati realizacijo
raziskav, ki bodo vodile h glavnim ciljem mednarodnega
projekta.
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije (v nadaljevanju: RO) in zasebni raziskovalci,
ki so vpisani v Zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (v nadaljevanju: Evidenca
RO) oziroma register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi
agencija ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z zakonom
in s predpisi agencije.
Če pri prijavi na javni razpis sodeluje več izvajalcev
raziskovalne dejavnosti (sodelujoča RO), je prijavitelj
matična RO. Matična RO je tista RO, ki vloži prijavo
prilagojenega raziskovalnega projekta, je prva navedena na prijavnem obrazcu in pri kateri je zaposlen vodja
prilagojenega raziskovalnega projekta ob podpisu pogodbe o izvajanju in (so)financiranju.
4. Cilj javnega razpisa: cilj javnega razpisa je sofinanciranje prilagojenih raziskovalnih projektov, ki so v postopku mednarodne evalvacije dosegli uspešnost, kot je
opredeljena v 6. točki predmetnega javnega razpisa, in
sicer z namenom, da se prijaviteljem zagotovi pogoje, da
izpopolnijo lastno znanstveno odličnost in prvotno idejo
raziskovalnega projekta. Obenem je cilj javnega razpisa,
da vodja prilagojenega raziskovalnega projekta ponovno
odda prijavo na mednarodni razpis ERC.
5. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
5.1. Vstopni pogoji
(1) Prijavitelj na javni razpis mora biti upravičen
subjekt prijave na javni razpis (v skladu s 3. točko javnega razpisa).
(2) Prilagojeni raziskovalni projekt mora biti temeljni
projekt.
(3) Prilagojeni raziskovalni projekt lahko prijavijo
prijavitelji, ki so na razpisih ERC (Starting Grant, Consolidator Grant in Advanced Grant) dosegli uspešnost, kot
je opredeljena v 6. točki predmetnega javnega razpisa,
niso pa bili izbrani za sofinanciranje.
(4) Vodja prilagojenega raziskovalnega projekta
mora biti isti kot vodja mednarodnega projekta, ki je
bil predmet mednarodnega postopka ocenjevanja pri
ERC.
(5) Če je mednarodni projekt prijavil mednarodni
konzorcij, mora prijava prilagojenega raziskovalnega
projekta vsebovati tudi izjave članov konzorcija o možnostih in obsegu sodelovanja ter višino sofinanciranja
v prilagojenem raziskovalnem projektu oziroma obrazložitev zakaj njihovo sodelovanje ni potrebno.
(6) Vodja prilagojenega raziskovalnega projekta na
zadnji dan roka za oddajo prijave na javni razpis, opredeljenem v 10.3. točki tega javnega razpisa, ne sme
biti nosilec potekajočega prilagojenega raziskovalnega
projekta.
(7) Prilagojeni raziskovalni projekt je lahko sofinanciran in traja največ v časovnem obdobju, določenem
v 6. točki javnega razpisa.
(8) Prijavitelji prilagojenih raziskovalnih projektov,
kjer v prijavi kot izvajalec prilagojenega raziskovalnega
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projekta nastopa gospodarska družba, morajo v skladu
s Pravili o državnih pomočeh na področju raziskovalne
dejavnosti št. 007-7/2015-11 z dne 8. 4. 2016, predložiti izpolnjen Obrazec za dodeljevanje državnih pomoči
ARRS-DP-KS-2019.
5.2. Ostali pogoji
(1) Vodja prilagojenega raziskovalnega projekta
mora biti v celotnem obdobju trajanja prilagojenega raziskovalnega projekta tisti raziskovalec, ki je bil kot vodja
mednarodnega projekta predmet mednarodnega postopka ocenjevanja pri ERC.
(2) Vodja prilagojenega raziskovalnega projekta
mora imeti evidenčno številko raziskovalca pri agenciji
(je vpisan v Evidenco RO).
(3) Vodja prilagojenega raziskovalnega projekta in
člani projektne skupine morajo imeti za izvajanje prilagojenih raziskovalnih projektov proste kapacitete glede
efektivnih ur raziskovalnega dela (največji dovoljeni obseg na osebo znaša 1700 ur letno ali 1 FTE) in morajo
biti za izvajanje raziskovalne dejavnosti zaposleni v RO,
izvajalki prilagojenega raziskovalnega projekta, ali imeti
status zasebnega raziskovalca.
(4) Vodja prilagojenega raziskovalnega projekta
mora biti zaposlen v RO v Republiki Sloveniji, ki izvaja
prilagojeni raziskovalni projekt, najmanj v obsegu 40 odstotkov polnega delovnega časa.
(5) Vodja prilagojenega raziskovalnega projekta
mora imeti najmanj 170 efektivnih ur raziskovalnega
dela na letnem nivoju, razen direktorjev javnih raziskovalnih zavodov, ki na prilagojenem raziskovalnem projektu lahko sodelujejo z 0 urami.
(6) Člani projektne skupine (razen mladih raziskovalcev, doktorandov, financiranih iz drugih virov,
upokojenih raziskovalcev in direktorjev javnih raziskovalnih zavodov, ki sodelujejo z 0 urami) morajo imeti
najmanj 17 efektivnih ur raziskovalnega dela na letnem
nivoju.
(7) Člani projektne skupine morajo imeti evidenčno
številko raziskovalca pri agenciji (so vpisani v evidenco
RO).
(8) Sodelujoča RO mora biti vpisana v evidenco RO
ter mora v obdobju izvajanja prilagojenega raziskovalnega projekta sodelovati vsaj s 170 efektivnimi urami
raziskovalnega dela, pri čemer znaša minimalni obseg
sodelujoče RO v posameznem letu 170 efektivnih ur
raziskovalnega dela. Med izvajanjem prilagojenega raziskovalnega projekta je lahko število ur sodelujoče RO
v posameznem letu tudi 0 ur.
(9) Prijavitelj mora imeti z drugimi sodelujočimi RO
podpisano pogodbo o ureditvi medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti.
(10) Če so v prilagojeni raziskovalni projekt vključeni člani mednarodnega konzorcija, agencija sofinancira
samo tisti del prilagojenega raziskovalnega projekta, ki
se nanaša na matično in sodelujočo RO.
5.3. Izpolnjevanje pogojev
5.3.1.
Vstopni pogoji (točka 5.1.) morajo biti izpolnjeni na
dan prijave na javni razpis. V primeru neizpolnjevanja
vstopnih pogojev se prijava zavrne.
5.3.2.
Ostali pogoji (točka 5.2.) morajo biti izpolnjeni ob
sklenitvi pogodbe o sofinanciranju raziskovalne dejavnosti, razen pogoja prostih kapacitet glede efektivnih ur
raziskovalnega dela vodje in članov projektne skupine,
ki se preverja na letnem nivoju. V primeru neizpolnjevanja pogojev se pogodba o sofinanciranju raziskovalne
dejavnosti ne sklene.
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6. Trajanje in obseg sofinanciranja ter okvirna višina
sredstev javnega razpisa
Agencija ob upoštevanju proračunskih možnosti sofinancira prilagojeni raziskovalni projekt, vendar največ
v obsegu, kot ga določa spodnja tabela:
Mednarodni
razpis
ERC Starting
Grant

ERC
Consolidator
Grant

Okvirni obseg in
Dosežena uspešnost na
trajanje financiranja na
mednarodnem razpisu
mednarodnem razpisu
(prag za možno sofinanciranje)
do 300.000 EUR/leto
ocena B na prvi stopnji
(do 5 let)
ocena B na drugi stopnji
ocena A na drugi stopnji, vendar
brez sofinanciranja
do 400.000 EUR/leto
ocena B na prvi stopnji
(do 5 let)

ERC Advanced do 500.000 EUR/leto
Grant
(do 5 let)

Obseg in trajanje prilagojenega
raziskovalnega projekta, ki ga
sofinancira ARRS
do 75.000 EUR/leto (največ 2 leti)
do 100.000 EUR/leto (največ 2 leti)
do 150.000 EUR/leto (največ 2 leti)
do 75.000 EUR/leto (največ 3 leta)

ocena B na drugi stopnji
ocena A na drugi stopnji, vendar
brez sofinanciranja
ocena B na prvi stopnji

do 100.000 EUR/leto (največ 3 leta)
do 150.000 EUR/leto (največ 3 leta)

ocena B na drugi stopnji
ocena A na drugi stopnji, vendar
brez sofinanciranja

do 150.000 EUR/leto (največ 3 leta)
do 200.000 EUR/leto (največ 3 leta)

Merodajna je razlaga ocene v mednarodni recenziji
ERC, kot izhaja iz spremnega pisma Evropske komisije
k recenziji, ki ga prejme prijavitelj mednarodnega projekta, in pripadajoče recenzije (v nadaljevanju: dokazilo
o doseženi uspešnosti na mednarodnem razpisu ERC).
Obseg sofinanciranja prilagojenega raziskovalnega
projekta agencija preračuna v ekvivalent polne zaposlitve po veljavni ceni ekvivalenta polne zaposlitve na dan
sprejema sklepa o izboru prijav prilagojenih raziskovalnih projektov.
Agencija bo v posameznem koledarskem letu sofinancirala okvirno 20 prilagojenih raziskovalnih projektov.
Število sprejetih projektov ter obseg in datum začetka
sofinanciranja so vezani na proračunske možnosti.
7. Način sofinanciranja
Z izbranim prijaviteljem na javni razpis bo v treh mesecih od sprejetja sklepa o izboru prijav prilagojenih raziskovalnih projektov sklenjena pogodba o sofinanciranju,
s katero se podrobno uredi način sofinanciranja ter druge
pravice, obveznosti in odgovornosti pogodbenih strank.
Upravičeni stroški se določijo v skladu z Uredbo
o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti financirane iz Proračuna
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12,
15/14, 103/15, 27/17 in 9/18).
8. Postopek izbora: ocenjevalni postopek vodi občasno strokovno telo, ki ga imenuje Znanstveni svet
agencije (v nadaljevanju: ZSA). Občasno strokovno telo
v postopku ocenjevanja presodi, ali prilagojeni raziskovalni projekt omogoča realizacijo raziskav, ki bodo vodile
h glavnim ciljem mednarodnega projekta. Za vse prijave,
za katere občasno strokovno telo oceni, da so ustrezne, pripravi predlog finančno ovrednotenega seznama
prilagojenih raziskovalnih projektov ter ga posreduje
v obravnavo ZSA. ZSA sprejme predlog finančno ovrednotenega seznama prilagojenih raziskovalnih projektov
in ga posreduje v odločitev direktorju. Direktor agencije
sprejme sklep o izboru prijav za sofinanciranje prilago-

do 100.000 EUR/leto (največ 3 leta)

jenih raziskovalnih projektov s seznamom izbora prijav,
na podlagi katerega agencija izda individualna obvestila.
9. Odprti dostop do recenziranih znanstvenih objav
in spletni dostop do informacij o raziskovalnem projektu
V skladu z določili Nacionalne strategije odprtega
dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov
v Republiki Sloveniji 2015–2020 (št. 60300-5/2015/5,
z dne 3. 9. 2015) morajo biti vse recenzirane znanstvene
objave, ki izhajajo iz izvajanja prilagojenega raziskovalnega projekta, objavljene v odprtem dostopu. Recenzirana znanstvena objava mora v skladu s 105. členom
Pravilnika o postopkih vsebovati tudi podatke o financerju ali financerjih ter številko projekta.
Prijavitelj mora po odobritvi sofinanciranja projekta
na spletnem mestu svoje RO odpreti posebno spletno
stran oziroma podstran, ki bo namenjena projektu, ter
bo omogočala diseminacijo dosežkov. Obvezne minimalne vsebine spletne strani so: vsebinski opis projekta z osnovnimi podatki glede sofinanciranja, sestava
projektne skupine s povezavami do podatkov v sistemu SICRIS, faze projekta in opis njihove realizacije,
bibliografske reference, ki izhajajo neposredno iz izvajanja projekta ter navedba logotipa ARRS in drugih
sofinancerjev. Vsebine, ki so zajete v sistemu SICRIS,
naj bodo povezane in jih ni potrebno podvajati. Spletna
stran predstavitve projekta mora ostati aktivna še 5 let
po zaključku projekta. O vzpostavitvi spletne strani izvajalec poroča v vmesnem in zaključnem poročilu.
10. Rok za oddajo prijav, način predložitve prijav ter
opremljenost prijav
Prijava mora biti dostavljena v tiskani in elektronski
obliki.
Prijava na javni razpis se izpolni in odda na obrazcu
Prijavna vloga ARRS-ERC KS-2019. Obe obliki prijave,
elektronska in tiskana, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.
10.1. Tiskano prijavo z dokazilom o doseženi uspešnosti na mednarodnem razpisu ERC je treba dostaviti
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podpisano in žigosano v zaprti ovojnici z oznako »Ne
odpiraj – Prijava na komplementarno shemo« ter z nazivom in naslovom prijavitelja na naslov: Javna agencija
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
10.2. Elektronsko prijavo (poimenovano ARRS-ERC
KS-2019-Pr.doc, kjer je Pr priimek vodje prilagojenega
raziskovalnega projekta) se odda na elektronski poštni
naslov: komplementarna.shema@arrs.si.
Prijavitelj k elektronski prijavi poleg dokazila o doseženi uspešnosti na mednarodnem razpisu ERC obvezno priloži tudi celotno prijavno vlogo na mednarodni
razpis ERC.
10.3. Pravočasnost in popolnost prijav
Kot pravočasne bodo upoštevane prijave, ki bodo
kot tiskane prijave prispele na naslov ARRS najkasneje
v treh mesecih od datuma, ki je naveden na spremnem
pismu Evropske komisije k recenziji. Če datum na spremnem pismu ni naveden, se upošteva datum, ki je naveden na recenziji.
Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije najkasneje zadnji dan
roka za oddajo prijave (poštni žig).
Prijava na javni razpis je formalno popolna, če vsebuje v celoti in pravilno izpolnjen, podpisan in žigosan
prijavni obrazec ARRS-ERC KS-2019 s pripadajočimi
prilogami, ki jih določa ta javni razpis, v tiskani obliki
in vsebinsko enak prijavni obrazec v elektronski obliki.
Nepravočasne in nepravilno označene prijave bo
komisija za odpiranje prijav s spremnim dopisom neodprte vrnila prijaviteljem. Če z ovojnice ne bo mogoče razbrati prijavitelja, bo komisija za odpiranje prijav prijavo
odprla. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu
s Pravilnikom o postopkih.
11. Čas in kraj odpiranja prijav: komisija za odpiranje prijav bo v 30 dneh od prejema prijave na sedežu
agencije odprla vse dostavljene in pravilno označene
prijave, in sicer po vrstnem redu prispetja.
12. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o rezultatih javnega
razpisa obveščeni v osmih dneh od sprejema odločitve
pristojnega organa.
13. Trajanje javnega razpisa: javni razpis je odprt
do preklica oziroma do odprtja novega javnega razpisa.
14. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni
strani agencije: http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/.
Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo interesenti na spletnih straneh agencije
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http://www.arrs.gov.si/sl/ oziroma na Javni agenciji za
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
Kontaktna oseba: Bojan Volf, tel. +386/1/400-59-73,
e-pošta: bojan.volf@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
Ob-2140/19
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v
nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji
za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07,
40/12 – ZUJF in 63/13), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1,
56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16), Pravilnika o izvedbi
postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja
knjige (Uradni list RS, št. 107/15) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 73/16) objavlja Javni razpis za sofinanciranje večletnih zahtevnih knjižnih
projektov za obdobje 2019–2021 (v nadaljevanju:
JR8–VKP–2019–2021).
Celotna razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani www.jakrs.si.
Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave obvestila v Uradnem listu RS dne 17. 5. 2019 in se izteče
dne 17. 6. 2019.
Javna agencija za knjigo RS
Št. 330-34/2019

Ob-2128/19

Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Medvode
za programsko obdobje 2015–2020 s spremembami in
dopolnitvami (Uradni list RS, št. 66/15 in 42/16 v nadaljevanju: pravilnik) in Odloka o proračunu Občine Medvode za leto 2019 (Uradni list RS, št. 20/19), Občina
Medvode objavlja
javni razpis
za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje
in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Medvode
v letu 2019
I. Predmet javnega razpisa: Občina Medvode (v nadaljevanju: občina) razpisuje nepovratna finančna sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja za
leto 2019 v okvirni višini 52.000 EUR po shemi državnih
pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (ES)
št. 1857/2006 in Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006.

II. Okvirna višina razpisanih sredstev
Vrsta ukrepa (ukrep po pravilniku)
Višina sredstev
1. Ukrep 1: Pomoč za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi
s primarno kmetijsko proizvodnjo
35.000 EUR
2. Ukrep 5: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe
v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis
17.000 EUR

stev

III. Upravičenci – pogoji in merila za dodelitev sred-

Do sredstev so upravičeni:
– pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za
mikro, majhna in srednje velika podjetja, dejavna v primarni kmetijski proizvodnji, oziroma v primerih ukrepov
po členih 21, 24 in 29 Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014
dejavna v kmetijskem sektorju, ter v primerih ukrepov po
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členu 38 Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 dejavna
v gozdarskem sektorju, ter so vpisana v register kmetijskih gospodarstev in izpolnjujejo druge pogoje, določene s tem pravilnikom;
– pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem
za mikro, majhna in srednje velika podjetja v primerih
ukrepov za pomoči de minimis po Uredbi komisije (EU)
št. 1407/2013, imajo sedež na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in
ima sedež na območju Občine Medvode ter izpolnjujejo
druge pogoje, določene s pravilnikom.
IV. Ukrepi
1. Ukrep 1: Pomoč za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno
kmetijsko proizvodnjo (14. člen Uredbe Komisije (EU)
št. 702/2014)
Okvirna višina razpisanih sredstev je 35.000 EUR
(PP 4.4.1.1).
Z ukrepom 1 se skuša doseči vsaj enega od naslednjih ciljev:
– izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje;
– vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo in izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem
z energijo in vodo;
– zagotavljanje kakovostnih dobrin kmetijstva iz
ohranjenega okolja z namenom samooskrbe Občine
Medvode.
Pomoč iz ukrepa 1 se ne dodeli za:
– nakup proizvodnih pravic in letnih rastlin;
– zasaditev letnih rastlin;
– dela v zvezi z odvodnjavanjem;
– nakup živali in samostojen nakup kmetijskih
zemljišč;
– naložbe za skladnost s standardi Unije;
– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne
dokumentacije;
– investicije, ki se izvajajo izven območja Občine
Medvode;
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov
Republike Slovenije ali EU;
– stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
– nakup rabljene opreme in naprav.
Upravičeni stroški:
– stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov, gospodarskih poslopij na kmetijskem gospodarstvu
in drugih objektov za rejo živali, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji;
– stroški nakupa kmetijske mehanizacije do njene
tržne vrednosti;
– stroški nakupa opreme hlevov, gospodarskih poslopij in drugih objektov za rejo živali (boksi za teleta
z napajalniki, pregrade za govedo, silosi za skladiščenje
žit in krmil ter pašni krmilniki) in čebelarske opreme;
– stroški nakupa rastlinjaka s površino nad 100 m2,
montaže ter opreme v rastlinjaku, z izjemo namakalnih
naprav;
– stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami (protitočne mreže …);
– stroški postavitve novega ali obnove sadnega
nasada (priprava zemljišča, nakup opor, mrež za ograjo,
večletnega sadilnega materiala).
Upravičenci do pomoči so:
– kmetijska gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoje iz
III. točke tega razpisa, ki imajo sedež na območju Ob-
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čine Medvode in katerih naložba se izvaja na območju
Občine Medvode.
Pogoji za pridobitev pomoči so:
– za naložbo, ki mora biti v skladu z določili
14(5) člena Uredbe 702/2014, mora biti presoja vplivov
na okolje, če je le-ta potrebna, predložena z vlogo za
pridobitev pomoči;
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to
potrebno;
– ponudbe oziroma predračuni za načrtovano naložbo;
– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska
vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel oziroma
kopijo poročila staleža čebeljih družin;
a) za rejo živali:
– kmetijsko gospodarstvo je usmerjeno ali se bo
usmerilo v prosto rejo živali;
– vlagatelj mora imeti v obdelavi ustrezno površino
lastnih ali zakupljenih kmetijskih površin za neškodljivo
uporabo gnojevke in/ali gnoja, in sicer največ 2,4 glavi
velike živine na hektar, na varstvenih pasovih virov
pitne vode največ 1,9 glav velike živine na hektar oziroma kot to določajo državni predpisi za posamezna
področja;
– najmanjša zmogljivost hleva mora biti:
– za rejo konj 5 ležišč v boksih ali v prosti reji
z izpustom;
– za rejo drobnice 15 ležišč v območjih z omejenimi možnostmi;
– za rejo krav molznic 10 ležišč v območjih
z omejenimi možnostmi in 20 ležišč v nižinskem območju ter za rejo krav dojilj 5 ležišč v območjih z omejenimi
možnostmi;
– za ekološko rejo avtohtonih in tradicionalnih
pasem kokoši najmanj 30 kokoši nesnic;
– za ekološko rejo mesnih pasem kuncev v čistih
linijah ali mešanih mesnih pasem najmanj 10 odraslih
živali, primernih za razplod;
– drugi pogoji opredeljeni z javnim razpisom.
b) za naložbe v rastlinsko proizvodnjo:
– kmetijsko gospodarstvo se ukvarja ali se bo ukvarjalo s pridelavo rastlinskih kmetijskih proizvodov (ekološka, integrirana oziroma pridelava višje kakovosti);
– za razširitev obstoječih sadnih nasadov mora vlagatelj imeti v lasti nasad minimalne površine 0,2 ha
pečkarjev ali 0,1 ha koščičarjev ali 0,1 ha lupinarjev ali
0,05 ha jagodičja;
– na novo posaditi ali obnoviti nasad minimalne površine 0,2 ha pečkarjev ali 0,1 ha koščičarjev ali 0,1 ha
lupinarjev ali 0,05 ha jagodičja na zemljišču v svoji lasti;
– drugi pogoji opredeljeni z javnim razpisom.
c) za čebelarjenje:
– čebelarjenje z najmanj 10 čebeljimi družinami
avtohtone kranjske čebele;
– upravičenec je član Občinskega čebelarskega
društva Medvode z lokacijo panjev v Občini Medvode;
– drugi pogoji opredeljeni z javnim razpisom.
Intenzivnost pomoči je:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih na območjih z omejenimi možnostmi
za kmetijsko dejavnost;
– do 40 % zneska upravičenih stroškov naložb na
ostalih območjih.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči za ukrep 1 je
300 EUR, najvišji znesek pa 5.000 EUR na kmetijsko
gospodarstvo na leto.
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Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva.
Dodatni pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
– investicija mora biti zaključena pred izplačilom
sredstev,
– vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva in mora imeti stalno prebivališče na naslovu kmetijskega gospodarstva,
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti
na ime nosilca kmetijskega gospodarstva; v primeru,
da je kmetija vključena v sistem DDV, mora biti nosilec
kmetijskega gospodarstva davčni zavezanec,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah,
– kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od navedenih ciljev
ukrepa,
– na kmetijskem gospodarstvu morajo biti ob oddaji
vloge, glede na vrsto proizvodnje oziroma sektor kmetijske pridelave, upoštevane vse predpisane zahteve glede okoljevarstvenih in veterinarskih pogojev ter zahtev
za dobrobit živali; če je investicija namenjena izpolnjevanju teh zahtev, jih mora kmetijsko gospodarstvo izpolniti
najkasneje do zaključka investicije.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne velikosti,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo javna
sredstva za namen investicije,
– prednost imajo upravičenci, ki v zadnjih treh letih
niso prejeli državnih pomoči s strani Občine Medvode
za področje kmetijstva.
2. Ukrep 5: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe
v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis
Okvirna višina razpisanih sredstev je 17.000 EUR
(PP 4.4.1.1).
Cilj pomoči je diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v predelavo in trženje kmetijskih in
živilskih proizvodov, gozdnih lesnih sortimentov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.
Pomoč se dodeli za naložbe v:
– predelavo primarnih kmetijskih proizvodov, gozdnih sadežev in zelišč;
– prodajo pridelkov in izdelkov s kmetij;
– turizem na kmetiji;
– dejavnosti, povezane s tradicionalnimi znanji na
kmetiji, storitvami oziroma izdelki;
– predelavo gozdnih lesnih sortimentov;
– socialne dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu.
Upravičeni stroški:
– stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti predelave in trženja kmetijskih proizvodov ter
nekmetijske dejavnosti;
– stroški nakupa opreme in naprav za dejavnosti predelave in trženja na kmetijah ter nekmetijske dejavnosti.
Upravičenci do pomoči iz ukrepa 5 so kmetijska
gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoje iz III. točke tega
razpisa, ki imajo sedež na območju Občine Medvode in
katerih naložba se izvaja na območju Občine Medvode.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu;
– dokazilo o registraciji dejavnosti, v kolikor upravičenec pomoči še nima dovoljenja za opravljanje dejavnosti;
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– dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 let
po zaključeni naložbi;
– gradbeno dovoljenje za izvedbo naložbe, če je
zahtevano s predpisi s področja gradnje objektov, oziroma druga ustrezna dokumentacija;
– ponudbe oziroma predračuni za načrtovano naložbo;
– drugi pogoji opredeljeni z javnim razpisom.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči za ukrep 5 je
300 EUR, najvišji znesek pa 5.000 EUR na kmetijsko
gospodarstvo na leto. Intenzivnost pomoči iz ukrepa
5 je do 50 % upravičenih stroškov. Skupna pomoč »de
minimis«, dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati 200.000 EUR bruto v katerem koli obdobju treh
proračunskih let.
Ne glede na določilo prejšnjega odstavka se pomoč
iz ukrepa 5 ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo
presegli skupni znesek de minimis pomoči iz 18. člena
tega pravilnika.
Vlogo za pomoč iz ukrepa 5 predloži član kmetijskega gospodarstva.
Omejitve:
(1) Do pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 niso upravičena podjetja, ki
opravljajo gospodarsko dejavnost iz sektorjev:
– ribištva in akvakulture;
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov s seznama iz Priloge I Pogodbe o delovanju Evropske unije;
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov s seznama iz Priloge I Pogodbe o delovanju Evropske unije
v naslednjih primerih:
a) če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali
količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih
proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg;
b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali
v celoti prenese na primarne proizvajalce.
(2) Pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom povezani dejavnosti v tretje države ali države članice Evropske unije, kot je pomoč, neposredno povezana
z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem
distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
(3) Pomoč de minimis ne sme biti pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.
(4) Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do Občine Medvode ali do države ter naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa
Komisije EU, s katerim je bila pomoč razglašena za
nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom.
(5) Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro,
majhna in srednje velika podjetja, ki so po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in
prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno
prečiščeno besedilo) v prisilni poravnavi, stečaju ali
likvidaciji ter so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da
je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami
dosegla polovico osnovnega kapitala družbe.
(6) Skupna vrednost pomoči de minimis, dodeljena istemu upravičencu oziroma enotnemu podjetju na
podlagi pravila »de minimis« v skladu z Uredbo Komisije
(ES) št. 1407/2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis
(Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013) ne sme preseči
200.000 EUR, v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prometu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000 EUR, v obdobju zadnjih treh
proračunskih let, ne glede na obliko in namen pomoči ter
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ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države,
Občine Medvode ali Evropske unije.
(7) Če je podjetje dejavno v sektorjih iz prvega
odstavka tega člena, ter je poleg tega dejavno v enem
ali več sektorjih, ali opravlja še druge dejavnosti, ki
sodijo na področje uporabe Uredbe Komisije (ES)
št. 1407/2013, se ta uredba uporablja za pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če
podjetje na ustrezen način, kot je ločevanje dejavnosti
ali razlikovanje med stroški, zagotovi, da dejavnosti
v sektorjih, ki so izključeni iz področja uporabe te uredbe, ne prejemajo pomoči de minimis na podlagi Uredbe
Komisije (ES) št. 1407/2013.
K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno
dokumentacijo:
– izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del,
opreme in tehnologijo, ki ga opravi za to pooblaščena
pristojna institucija;
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo;
– pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, v kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja;
– fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti.
Dodatni pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
– investicija mora biti zaključena pred izplačilom
sredstev,
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti
na ime nosilca kmetijskega gospodarstva; v primeru,
da je kmetija vključena v sistem DDV, mora biti nosilec
kmetijskega gospodarstva davčni zavezanec,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah,
– upravičenci morajo po končani investiciji izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti,
določene v javnem razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje
dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo javna
sredstva za namen investicije,
– prednost imajo upravičenci, ki v zadnjih treh letih
niso prejeli državnih pomoči s strani Občine Medvode
za področje kmetijstva.
V. Vsebina vloge
Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje:
– prijavni obrazec: »Vloga za dodelitev finančnih
sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva
in podeželja v Občini Medvode v letu 2019«,
– obvezne priloge k vlogi, ki so predložene kot dokazila k posameznim ukrepom.
Prijavni obrazec lahko zainteresirani dobijo v razpisanem roku v sprejemni pisarni Občine Medvode ali
na sedežu Kmetijsko svetovalne službe ali na spletnem
mestu www.medvode.si.
VI. Obravnavanje vlog
Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje župan Občine Medvode. Strokovna komisija lahko
zmanjša delež sofinanciranja pri posameznih ukrepih pri
obravnavanju vlog iz naslednjih vzrokov:
– zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov proračuna občine za leto 2019,
– zaradi večjega števila zahtevkov kot je zagotovljenih sredstev v proračunu.

Št.

32 / 17. 5. 2019 /

Stran

1029

O dodelitvi sredstev upravičencem odloča direktor
občinske uprave ali druga od direktorja pooblaščena
uradna oseba s sklepom. Upravičencem bo izdan sklep
o višini odobrenih sredstev za posamezen ukrep.
Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo. V kolikor prejemnik
iz neupravičenih razlogov ne podpiše pogodbe, odstopi
od pogodbe oziroma ne dostavi zahtevka, ni upravičen
do državnih pomoči iz občinskega proračuna naslednjih
pet let.
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka, ki mora biti oddan najkasneje do 30. 10. 2019. Zahtevek mora vsebovati naslednjo dokumentacijo:
– dokazila o plačilu obveznosti (originalni računi,
situacije),
– poročilo o opravljenem delu.
Pogoj za dodelitev sredstev je sprejeti proračun
Občine Medvode za leto 2019.
VII. Rok za prijavo na javni razpis
Vloge morajo biti oddane najkasneje do vključno
14. 6. 2019 do 12. ure, oziroma mora biti najpozneje ta
dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka.
Prepozne in nedovoljene vloge bodo izločene iz
nadaljnjega postopka, vlagatelji bodo o tem posebej
obveščeni.
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni
najkasneje v roku 30 dni po zaključenem razpisu.
VIII. Mesto oddaje vloge
Vlogo je potrebno posredovati na naslov: Občina
Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode. Vloga mora biti oddana v zapečatenem ovitku
z oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis – kmetijstvo«. Vloge sprejemamo tudi v sprejemni pisarni Občine Medvode.
Kontaktne osebe:
– Občina Medvode, Oddelek za proračun, finance
in gospodarstvo, Cesta komandanta Staneta 12
(tel. 361-95-18 – Sanja Malej ali po e-pošti: sanja.malej@medvode.si)
– Kmetijska svetovalna služba
(tel. 361-82-86 – Mojca Lovšin ali po e-pošti: mojca.lovsin@lj.kgzs.si).
Informacije o razpisu so objavljene na spletnih straneh Občine Medvode: www. medvode.si.
Občina Medvode
Št. 300-1/2019

Ob-2129/19

Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju sredstev za
spodbujanje razvoja malega gospodarstva v Občini
Medvode (Uradni list RS, št. 59/15), Odloka o proračunu
Občine Medvode za leto 2019 (Uradni list RS, št. 20/19)
in Mnenjem o skladnosti sheme pomoči de minimis
»Spodbujanje razvoja malega gospodarstva v Občini
Medvode« št. M001-5874564-2015 pri Ministrstvu za
finance, Občina Medvode objavlja
javni razpis
za dodelitev sredstev za spodbujanje razvoja
malega gospodarstva v Občini Medvode za leto
2019
I. Predmet javnega razpisa: Občina Medvode (v nadaljevanju: občina) razpisuje nepovratna finančna sredstva za pospeševanje razvoja malega gospodarstva za
leto 2019 v okvirni višini 27.000,00 EUR (proračunska
postavka 4.5.1.1 Spodbujanje razvoja drobnega gospodarstva).
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II. Okvirna višina razpisanih sredstev
Ukrepi (po pravilniku):
Namen A – Spodbujanje začetih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti
Namen B – Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja
Namen C – Spodbujanje projektov inovacij
Namen D – Spodbujanje promocijskih aktivnosti podjetij
Namen E – Spodbujanje razvoja projektov socialnega podjetništva

stev

III. Upravičenci – pogoji in merila za dodelitev sred-

Namen A – Spodbujanje začetih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti
Upravičenci:
Upravičenci so samostojni podjetniki, mikro in mala
podjetja s sedežem in lokacijo na območju Občine Medvode, ki na območju občine investirajo v opredmetena
osnovna sredstva za:
– ustanovitev novega obrata ali poslovne enote,
– razširitev oziroma razvoj obstoječega obrata
v smislu bistvenih sprememb proizvoda ali proizvodnega procesa obstoječega obrata oziroma storitev.
Pogoji:
Za začetno investicijo se šteje investicija v opredmetena osnovna sredstva za ustanovitev novega obrata
na območju občine. Za investicijo v razširjanje dejavnosti in razvoj se šteje investicija v opredmetena osnovna sredstva za razširitev oziroma razvoj obstoječega
obrata.
Upravičeni stroški so:
– stroški naslednjih opredmetenih osnovnih sredstev: nakup strojev in opreme, nakup zemljišč, stroški
komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč,
stroški gradnje in/ali nakupa objekta.
Davek na dodano vrednost se ne šteje med upravičene stroške.
Vrsta instrumenta:
– subvencija.
Višina odobrenih sredstev:
– skupna višina odobrenih sredstev lahko znaša
največ 50 % upravičenih stroškov.
Namen B – Spodbujanje odpiranja novih delovnih
mest in samozaposlovanja
Upravičenci:
– upravičenci so samostojni podjetniki, mikro in
mala podjetja s sedežem in lokacijo poslovne enote na
območju občine,
– osebe, ki so bile brezposelne, prijavljene v evidenco, ki jo vodi Zavod RS za zaposlovanje, s stalnim
bivališčem v Občini Medvode in opravljenim programom
usposabljanja.
Pogoji:
– delovno mesto, za katero je pridobljena pomoč,
se mora ohraniti vsaj 2 leti po prejemu pomoči,
– v primeru, da je bil prejemnik brezposelna oseba,
je pogoj za pridobitev zaključen program priprave za
samozaposlitev in dokazilo o registraciji podjetja.
Upravičeni stroški so:
– stroški povezani z usposabljanjem za odpiranje
novih delovnih mest in samozaposlovanja.
Vrsta instrumenta:
– dotacija: sofinanciranje novih delovnih mest,
– dotacija: sofinanciranje priprave programov in izvedbe usposabljanja.
Višina odobrenih sredstev:
– do 2.000,00 EUR za novo delovno mesto.

Višina sredstev
18.000,00 EUR
6.000,00 EUR
500,00 EUR
2.000,00 EUR
500,00 EUR

Namen C – Spodbujanje projektov inovacij
Upravičenci:
– upravičenci so samostojni podjetniki, mikro in
mala podjetja s sedežem in lokacijo poslovne enote
na območju Občine Medvode in razpolagajo z vsaj
deloma ustvarjeno novo poslovno rešitvijo ali, ki so
dokumentirano izvedli aktivnosti povezane z raziskavami, razvojem inovacije ter novih tehnologij, ki vodijo
k novim ali temeljito izboljšanim proizvodom, storitvam
ali procesom, z namenom večje konkurenčnosti in višje
dodane vrednosti, s posebnim poudarkom na inovativnem podjetništvu.
Upravičeni stroški so:
– stroški za pridobitev patenta,
– stroški za zaščito blagovne znamke,
– materialni stroški za izdelavo prototipa,
– stroški dela osebja, ki se ukvarja izključno
z raziskovalnimi aktivnostmi na prijavljenem projektu; kot
upravičeni stroški se štejejo tisti stroški dela, ki bodo izkazani z izplačilom in razvidni iz podjemne pogodbe,
avtorske pogodbe ali pogodbe o zaposlitvi,
– stroški zunanjih izvajalcev, ki morajo biti v skladu
z običajnimi tržnimi cenami in z običajnim poslovanjem
prijavitelja,
– stroški instrumentov in druge specializirane opreme, ki se izključno uporabljajo pri izvedbi prijavljenega
projekta.
Davek na dodano vrednost se ne šteje med upravičene stroške.
Vrsta instrumenta:
– subvencija.
Višina odobrenih sredstev:
– skupna višina sredstev lahko znaša največ 50 %
vrednosti upravičenih stroškov prijavljenega projekta.
Namen D – Spodbujanje promocijskih aktivnosti
podjetij
Upravičenci:
– upravičenci so samostojni podjetniki, mikro in
mala podjetja s sedežem in lokacijo poslovne enote na
območju Občine Medvode in se udeležijo določenega
sejma ali razstave doma ali v tujini, kjer promovirajo tudi
Občino Medvode.
Upravičeni stroški so:
– stroški najema, postavitve in delovanja stojnice
na določenem sejmu ali razstavi, doma ali v tujini.
Davek na dodano vrednost se ne šteje med upravičene stroške.
Vrsta instrumenta:
– subvencija.
Višina odobrenih sredstev:
– višina odobrenih sredstev lahko znaša največ 50 % upravičenih stroškov oziroma do
1.500,00 EUR.
Namen E – Spodbujanje razvoja projektov socialnega podjetništva
1. Finančna podpora iniciativam in pilotnim projektom s področja socialnega podjetništva;
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Upravičenci:
– upravičenci so osebe, ki so uradni predstavniki
iniciativ oziroma avtorji ali izvršni menedžerji pilotnih
projektov s področja socialnega podjetništva, katerih
dejavnost se bo vršila na območju Občine Medvode
oziroma so vanje vključene nevladne organizacije ali
socialna podjetja s sedežem in lokacijo poslovne enote
na območju Občine Medvode.
Upravičeni stroški:
– stroški za izvedbo postopkov, potrebnih za prehod
od iniciative do registracije socialnega podjetja;
– stroški za izvedbo pilotnega projekta s področja
socialnega podjetništva.
Vrsta instrumenta:
– delno finančno povračilo stroškov, nastalih pri pripravi vseh potrebnih aktov, oziroma izvedbi postopkov
z namenom registracije socialnega podjetja;
– subvencija za izvedbo pilotnega projekta.
Višina odobrenih sredstev:
– višina delnega finančnega povračila stroškov oziroma subvencije znaša največ 50 % vrednosti oziroma
do 1.000,00 EUR upravičenih stroškov.
2. Finančna podpora zagonu novih socialnih podjetij in njihovemu nadaljnjemu razvoju
Upravičenci:
– upravičenci so nepridobitne pravne osebe, ki so
pridobile status socialnega podjetja v skladu s predpisi,
ki urejajo področje socialnega podjetništva, ter imajo
sedež in lokacijo poslovne enote na območju Občine
Medvode.
Upravičeni stroški:
– stroški naslednjih opredmetenih osnovnih sredstev: nakup strojev in opreme, nakup zemljišč, stroški
komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč,
stroški gradnje in/ali nakupa oziroma najema objekta.
Vrsta instrumenta:
– subvencija za opredmetena osnovna sredstva iz
prve alineje drugega odstavka;
– do petletna oprostitev plačevanja nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča v primeru zaposlitve vsaj
10 oseb iz drugega odstavka 22.a člena;
– do petletna oprostitev plačevanja najemnine za
potrebe delovanja in razvoja socialnega podjetja v prostorih, ki so v lasti Občine Medvode;
– drugi ukrepi podpornega okolja za razvoj socialnega podjetništva, navedeni v letnem razpisu za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva v Občini Medvode.
Višina odobrenih sredstev:
– skupna višina subvencije za opredmetena osnovna sredstva iz prve alineje drugega odstavka tega člena
lahko znaša največ 50 % upravičenih stroškov.
3. Finančna podpora prestrukturiranja običajnih
podjetij v socialna podjetja
Upravičenci:
– upravičenci so mikro in mala podjetja, ki imajo
sedež in lokacijo poslovne enote na območju Občine
Medvode in ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev statusa
socialnega podjetja, kot jih določajo predpisi s področja
socialnega podjetništva.
Upravičeni stroški:
– stroški storitev svetovanja prestrukturiranja podjetja z namenom pridobitve statusa socialnega podjetja.
Vrsta instrumenta:
– delno povračilo upravičenih stroškov svetovanja
za prestrukturiranje.
Višina odobrenih sredstev:
– delno povračilo stroškov znaša največ 50 % vseh
upravičenih stroškov oziroma do 500,00 EUR.
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IV. Vsebina vloge
Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje:
– obrazec 1 – prijavni obrazec
– obvezne priloge k vlogi, ki so predložene kot dokazila k posameznim ukrepom.
Prijavni obrazec in razpisna dokumentacija je od
dneva objave in do izteka prijavnega roka, dosegljiva na
spletni strani Občine Medvode www.medvode.si, vlagatelji pa jo lahko dvignejo v času uradnih ur na sedežu
Občine Medvode.
Vloge je treba poslati na naslov Občina Medvode,
Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode. Vloge
morajo biti v zaprti kuverti in označene z napisom »Ne
odpiraj – prijava na javni razpis za dodelitev sredstev
za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v Občini
Medvode v letu 2019«. Sklep o dodelitvi sredstev se
posreduje vlagateljem v roku 15 dni od obravnave vlog,
najkasneje do 16. 10. 2019. Po odobritvi sredstev sklene vsak prejemnik pogodbo z Občino Medvode, v kateri
bodo določene vse medsebojne pravice in obveznosti
pogodbenih strank.
V. Ostale določbe
1. Sredstva bodo upravičencem dodeljena po pravilu »de minimis«. V skladu s tem pravilom skupni znesek
pomoči dodeljen istemu upravičencu ne sme presegati
praga 200.000,00 EUR oziroma 100.000,00 EUR (v primeru podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju)
v obdobju treh let.
2. Sofinancirajo se upravičeni stroški, nastali v obdobju od 1. 8. 2018 do 31. 7. 2019, isto obdobje velja
tudi za ukrep samozaposlovanja. Posamezen vlagatelj lahko prijavi minimalno vrednost investicije v višini
4.000,00 EUR (brez DDV); v kolikor prijavi manjšo vrednost, vlagatelj ni upravičen do sredstev po tem razpisu. Investicija v stroje in opremo (osnovna sredstva) je
lahko sestavljena iz več računov, vendar mora skupna
vrednost te investicije presegati 4.000,00 EUR (brez
DDV), pri tem mora biti vrednost posameznega računa
najmanj 500,00 EUR (brez DDV).
3. Posamezni vlagatelj se lahko prijavi na razpis le
z eno vlogo za posamezni namen. V okviru posameznega namena lahko vlagatelj prejme največ 2.000,00 EUR,
razen za namen A – Spodbujanje začetih investicij in
investicij v razširjanje dejavnosti, kjer vlagatelj lahko
prejme največ 4.000,00 EUR.
Ob upoštevanju vseh razpisnih pogojev je minimalna višina odobrenih sredstev 100 EUR.
V primeru, da za določen namen ni dovolj prijav za
črpanje celotnega zneska, se lahko neporabljena kvota
sredstev prenese za drug namen, kjer je več vlog oziroma
je možno ta sredstva razdeliti v skladu z razpisnimi pogoji.
V kolikor je upravičenih vlog več, kot je razpoložljivih sredstev, se dodeljena sredstva linearno zmanjšajo
vsem upravičencem.
4. Do sredstev po tem razpisu niso upravičena podjetja, ki so navedena v 7. členu Pravilnika o dodeljevanju
sredstev za spodbujanje razvoja malega gospodarstva
v Občini Medvode.
5. Prednost imajo podjetja, ki v zadnjih dveh letih
niso prejela državnih pomoči s strani Občine Medvode
za področje malega gospodarstva.
6. Razpis je odprt do 31. 8. 2019.
7. Upravičencem se sredstva iz proračuna občine
izplačajo na podlagi zahtevka, ki mora biti oddan najkasneje do 16. 11. 2019.
8. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom
posreduje Sanja Malej, tel. 361-95-18, email: sanja.malej@medvode.si.
Občina Medvode
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Občina Komen na podlagi 5. člena Odloka o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene
živali (Uradni list RS, št. 108/12) objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje javne službe
zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali
v Občini Komen
1) Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je podelitev koncesije za opravljanje javne službe
zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali za območje
Občine Komen. V okviru javne službe se: 1) obravnava
prijave zapuščenih živali, 2) zagotavlja potrebno veterinarsko pomoč zapuščenim živalim, 3) poskrbi za
ulov, prevoz, oskrbo in namestitev zapuščenih živali
v zavetišču, 4) skrbi za iskanje skrbnikov zapuščenih
živali, 5) ažurno vodi register psov in mačk v kolikor
bo vzpostavljen, 6) izvaja druge naloge, ki so določene
s pogodbo o izvajanju koncesije, Zakonom o zaščiti živali in drugimi področnimi predpisi.
2) Čas opravljanja javne službe: koncesija za
opravljanje javne službe se podeljuje za obdobje treh
let od vključno datuma podpisa pogodbe dalje.
3) Pogoji prijavitelja za opravljanje javne službe
Na javni razpis se prijavi imetnik zavetišča, ki mora
za podelitev koncesije za izvajanje javne službe izpolnjevati naslednje pogoje:
– biti mora registriran za opravljanje dejavnosti zavetišča;
– izpolnjevati mora pogoje, ki jih določajo zakon
ter pravilnik;
– zavetišče mora biti urejeno skladno z zakonom
in pravilnikom;
– imetnik zavetišča mora imeti veljavno odločbo
Veterinarske uprave RS, s katero je ugotovljeno, da
prijavitelj izpolnjuje predpisane pogoje za začetek delovanja zavetišča;
– na 800 registriranih psov v občini mora imeti zagotovljeno eno mesto v zavetišču;
– zagotoviti mora vsaj enega oskrbnika na 20 namestitvenih mest za pse. Oskrbniki morajo biti usposobljeni
za delo z živalmi ter za dajanje nujne prve pomoči živalim;
– vodja zavetišča mora imeti vsaj srednjo izobrazbo
veterinarske smeri ali srednjo izobrazbo druge smeri in
z delom pridobljene izkušnje z živalmi;
– imetnik zavetišča ne more biti in v njem ne more
delati oseba, obsojena storitve kaznivega dejanja mučenja živali, razen če gre za izrečen vzgojni ukrep opravljanja dela v korist lokalne skupnosti;
– zagotoviti mora stalno prisotnost ali pripravljenost
veterinarja oziroma veterinarske službe;
– imeti mora sklenjeno pogodbo z verificirano veterinarsko organizacijo za izvajanja storitev zdravstvenega
varstva živali ali podeljeno koncesijo za izvajanje storitev
zdravstvenega varstva živali;
– imeti mora skladno s pravilnikom urejeno vozilo
za prevoz živali;
– imeti mora stalen in neposreden vpogled v register psov, in sicer v tiste podatke, ki so potrebni za
iskanje skrbnika psa po identifikacijski številki ali opisu
živali ter za preverjanje lastništva živali;
– imeti mora interni akt o veterinarsko-sanitarnem
redu zavetišča;
– imeti mora poravnane davke in prispevke;
– ne sme biti v stečajnem postopku, v postopku
prisilne poravnave ali likvidacije;
– imeti mora izkušnje na področju dejavnosti, ki
je predmet javne službe.

4) Merila za izbor koncesionarja
Izmed prijavljenih kandidatov, ki bodo izpolnjevali
pogoje iz prejšnjega poglavja tega razpisa, se izbere
koncesionar ob upoštevanju naslednjih meril:
– izvedbeni program oskrbe zapuščenih živali;
– strokovne in organizacijske sposobnosti prijavitelja (strokovna usposobljenost vodje zavetišča in oskrbnikov, ustrezno število oskrbnikov in število vozil za prevoz
živali, število bivalnih prostorov za pse in namestitvenih
mest …);
– dosedanje izkušnje prijavitelja pri delu z živalmi in
– cena.
Podrobnejša merila so določena v razpisni dokumentaciji.
5) Pogoji opravljanja javne službe
Pogoji za opravljanje javne službe so:
– izvajanje javne službe skladno z veljavnimi predpisi, ki urejajo zaščito živali;
– nepretrgano izvajanje javne službe koncesionarja;
– koncesionar je dolžan v okviru javne službe izjemoma opravljati dodatna dela oziroma naloge, ki s koncesijsko pogodbo niso predvidena, če je zagotovitev
takšnih del ali nalog nujno potrebna za izvajanje javne
službe;
– koncesionar je dolžan voditi računovodstvo za
dejavnost, ki je predmet javne službe, ločeno od računovodstva za svojo morebitno drugo dejavnost;
– koncesionar mora skladno z veljavnimi predpisi,
skrbno, natančno in ažurno voditi predpisane evidence
in jih je dolžan dati kadarkoli na vpogled koncedentu;
– koncesionar mora pristojnemu organu občine o izvajanju javne službe predložiti letno poročilo, kadarkoli
na zahtevo pristojnega organa pa tudi vmesna poročila;
– koncesionar je neposredno odgovoren za kakršnokoli škodo, ki so jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročili fizičnim in pravnim osebam pri njem zaposleni ali njegovi podizvajalci. Odgovornost koncesionarja je podana tudi v primeru stavke
pri njem zaposlenih ljudi;
– koncesionar mora biti zavarovan proti odgovornosti za škodo, ki jo lahko povzroči zaradi napak pri
izvajanju javne službe in tudi za škodo, nastalo zaradi
višje sile;
– koncesionar ne sme prenesti koncesije na drugo
pravno ali fizično osebo, lahko pa za posamezne storitve
v okviru izvajanja javne službe sklepa pogodbe s podizvajalci, ki jih izbere skladno s predpisi, ki urejajo javna
naročila in ki navedene storitve izvajajo v njegovem
imenu in za njegov račun;
– uradne ure v zavetišču morajo biti najmanj štiri
ure vsak delovni dan, poleg tega mora biti organizirana
stalna 24-urna pripravljenost oziroma dežurstvo za sprejem živali v nujnih primerih. Dežurstvo ima koncesionar
lahko organizirano samostojno ali v sodelovanju z veterinarsko organizacijo, Centrom za obveščanje ali policijo,
ki mora imeti telefonsko številko dežurnega v zavetišču;
– koncesionar mora iskati skrbnike živali tudi preko
sredstev javnega obveščanja, ki so pripravljena tovrstna
obvestila objavljati brezplačno.
6) Način financiranja javne službe
Javna služba, ki jo izvaja koncesionar, se financira iz:
– proračuna koncedenta;
– proračuna Republike Slovenije, če gre za društvo,
ki deluje v javnem interesu;
– plačila stroškov v zvezi z zapuščenimi živalmi;
– drugih virov.
7) Prijava na razpis
Prijavitelj se prijavi na razpis tako, da posreduje
Občini Komen popolno prijavo, in sicer:
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– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 1 razpisne
dokumentacije (Prijava);
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 2 razpisne
dokumentacije (Izjava 1);
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 3 razpisne
dokumentacije (Izjava 2);
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 4 razpisne
dokumentacije (Izjava 3);
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 5 razpisne dokumentacije (Izvedbeni program zavetišča za
opravljanje javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali);
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 6 razpisne
dokumentacije (Ponudba za celotno oskrbo zapuščenih
živali);
– fotokopijo odločbe Veterinarske uprave RS, s katero je ugotovljeno, da prijavitelj izpolnjuje predpisane
pogoje za začetek delovanja zavetišča;
– fotokopijo pogodbe, sklenjene z verificirano veterinarsko organizacijo za izvajanje storitev zdravstvenega
varstva živali (oziroma fotokopije odločbe o podelitvi
koncesije za izvajanje storitev zdravstvenega varstva
živali, v kolikor je imetniku zavetišča bila podeljena koncesija);
– fotokopijo cenika storitev zdravstvenega varstva
živali;
– fotokopijo prometnega dovoljenja vozila za prevoz živali;
– fotokopijo internega akta o veterinarskem – sanitarnem redu zavetišča;
– potrdilo pristojnega organa, da ima imetnik zavetišča poravnane davke in prispevke;
– fotokopijo sklenjenega zavarovanja proti odgovornosti za škodo, ki jo prijavitelj lahko povzroči tretji
osebi oziroma občini zaradi nevestnega izvajanja oskrbe
zapuščenih živali.
Občina lahko zaradi pojasnitve ali preveritve v prijavi navedenih podatkov od prijavitelja zahteva vpogled
v izvirne listine in tudi dostavo druge dokumentacije, ki
ni izrecno zahtevana v tem razpisu.
8) Rok za oddajo prijav
Rok za oddajo prijav je 21 dni od objave tega javnega razpisa v Uradnem listu RS in prične teči naslednji
dan po objavi.
Kot pravočasne se štejejo prijave, ki jih prijavitelj
osebno ali priporočeno po pošti dostavi na Občino
Komen, Komen 86, 6223 Komen. Kuverta s prijavo
mora imeti na levem predelu prednje strani napis »Ne
odpiraj – prijava na javni razpis zagotavljanja zavetišča
za zapuščene živali« in na zadnji strani ime in priimek
ali naziv ter naslov prijavitelja. Prijave, ki ne bodo tako
označene, se ne bo obravnavalo in bodo vrnjene pošiljatelju.
9) Način in rok za izbor koncesionarja: izbran bo
prijavitelj, ki bo po postavljenih merilih najprimernejši. Ta
bo prejel odločbo o izboru s povabilom k podpisu koncesijske pogodbe, ki bo izdana v roku 10 dni od zaključka
javnega razpisa. Občina Komen si pridružuje pravico, da
v razpisnem postopku ne izbere koncesionarja ali pa da
izvede izbor koncesionarja s pogajanji.
10) Dodatne informacije
Obrazec za prijavo na javni razpis je dostopen od
dneva objave razpisa v sprejemni pisarni Občine Komen, Komen 86, 6223 Komen, dosegljiv je tudi preko
spletne strani Občine Komen www.komen.si (rubrika
Razpisi).
Dodatne informacije dobite na tel. 05/731-04-50,
e-pošta: obcina@komen.si.
Občina Komen
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Ob-2142/19

Na podlagi Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Dravograd
(Uradni list RS, št. 31/18) in Odloka o proračunu Občine
Dravograd za leto 2018 (Uradni list RS, št. 79/17), Občina
Dravograd objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov športa, ki jih bo
Občina Dravograd sofinancirala iz občinskega
proračuna v letu 2019
I. Naziv in sedež občine: Občina Dravograd, Trg
4. julija 7, 2370 Dravograd.
II. Namen in predmet javnega razpisa: sofinanciranje športnih programov, ki so v javnem interesu, določeni
z letnim programom športa (v nadaljevanju: LPŠ) in so
namenjeni zagotavljanju optimalnih pogojev za kakovostno ukvarjanje s športom in gibalnimi dejavnostmi za
ohranjanje zdravja.
III. Upravičenci do javnih sredstev in pogoji, ki jih
morajo izpolnjevati upravičenci
Pravico do sofinanciranja imajo naslednji izvajalci
LPŠ:
– športna društva in športna zveza, ki so registrirani
v RS,
– zavod, registriran za izvajanje dejavnosti športa,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo športne programe določene z LPŠ,
– pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v RS,
– samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti v športu v RS,
– ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen
namen na področju športa, v skladu z zakonom, ki ureja
ustanove in
– zasebni športni delavci.
Izvajalci imajo pravico do sofinanciranja, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v občini in so njihovi programi namenjeni občanom Občine Dravograd,
– so na dan objave javnega razpisa za sofinanciranje
letnega programa športa (v nadaljevanju: JR) najmanj
eno leto registrirani v skladu z veljavnimi predpisi, njihova
(pretežna) dejavnost pa je izvajanje športnih programov,
– izvajajo športne programe/področja športa skladno
z odlokom in LPŠ,
– se pravočasno prijavijo na javni razpis ter izpolnjujejo vse razpisne pogoje,
– imajo za prijavljene športne programe/področja
športa,
– zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter
ustrezno izobražen ali usposobljen kader za opravljanje
strokovnega dela v športu,
– izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni viri prihodkov in stroškov izvedbe programov,
– da imajo urejeno evidenco o registriranih tekmovalcih (velja samo za izvajalce kakovostnega in vrhunskega
športa), članstvu ter plačani članarini (velja za športna
društva in športne zveze),
– da imajo urejeno evidenco o članstvu (vsaj 2/3
članov občanov Dravograda),
– v kolikor ne dosegajo 2/3 članstva, so upravičeni
do sorazmernega deleža po številu članstva iz matične
občine,
– da občini redno dostavljajo programe dejavnosti
s področja športa, podatke o članstvu, poročila o realizaciji programov in doseženih rezultatih, kopijo zaključnega
računa ter druge zahtevane podatke,
– urejeno evidenco članstva (športna društva, zveze)
ter evidenco o udeležencih programov.
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Dolžnosti izvajalcev LPŠ so naslednje:
– Izvajalec športnega programa, ki je izbran za
izvajanje letnega programa športa v občini, je dolžan
javno objaviti izračun cene športnega programa, za katerega izvajanje prejema proračunska sredstva.
– Športni programi, ki so v celoti financirani iz javnih
sredstev, so za uporabnike brezplačni. V primeru delnega sofinanciranja športnih programov iz proračunskih
sredstev občine mora izvajalec LPŠ stroške, ki jih krijejo
vadeči, sorazmerno zmanjšati.
– Izvajalec, ki je izbran za izvajanje LPŠ, mora na
tekmovanjih in z njimi povezanimi dogodki oziroma v projektnih aktivnostih, ki jih organizira za obiskovalce, prostor
opremiti z dobro vidnim plakatom oziroma transparentom,
na katerem je logotip občine in na primeren način opremiti
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z logotipom občine publikacije in druge komunikacijske in
promocijske materiale, ki jih uporablja.
IV. Merila za sofinanciranje
Strokovna komisija bo pri vrednotenju in ocenjevanju prispelih vlog upoštevala merila, ki so v skladu
z odlokom opredeljena po vsebinah ter razvojnih in
strokovnih nalogah v športu.
Merila so sestavni del razpisne dokumentacije.
V. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
za predmet javnega razpisa
Okvirna višina sredstev za izvedbo javnega razpisa,
zagotovljenih v proračunu Občine Dravograd in v skladu
z Letnim programom športa Občine Dravograd za leto
2019, sprejetim na 5. seji občinskega sveta 24. 4. 2019,
znaša skupaj 118.227 EUR:

A. ŠPORTNI PROGRAMI (4118013)
Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
Kakovostni šport
Vrhunski šport
Šport invalidov
Športna rekreacija
Šport starejših
Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
Športne prireditve
Delovanje društev
SKUPAJ:
B) DELOVANJE ŠPORTNE ZVEZE (4118014)
C) UPORABA PROSTOROV (4118018)
Dvorana ŠPIC D
Športni center
Telovadnica OŠ Šentjanž
SKUPAJ:

Sredstva bodo upravičencem, ki bodo izpolnjevali
pogoje, določene s tem razpisom, razdeljena ob upoštevanju meril za sofinanciranje. Upravičenci, katerim bodo
finančna sredstva odobrena in bodo z občino sklenili
pogodbo, bodo zavezani k namenski porabi dodeljenih
sredstev za izbrane programe.
VI. Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena javna
sredstva porabljena: sredstva, dodeljena upravičencem
na podlagi tega javnega razpisa, veljajo za aktivnosti,
izvedene od 1. 1. 2019 dalje in morajo biti porabljena
v letu 2019, torej do vključno 31. 12. 2019, in izključno
za namene, za katere so dodeljena.
VII. Prijave na javni razpis (vloge)
1. Vsebina vloge: vloga na javni razpis mora biti
izdelana na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse izjave, s katerimi
podpisnik le-teh jamči za izpolnjevanje pogojev ter zahtevane priloge. Tako izdelana vloga bo obravnavana kot
formalno popolna. Obrazcev iz razpisne dokumentacije
ni dovoljeno vsebinsko spreminjati.
2. Rok za predložitev vloge
Skrajni rok za predložitev vloge za dodelitev sredstev v letu 2019 je 31. 5. 2019. Kot pravočasna ponudba
se šteje tudi ponudba, oddana na pošto priporočeno dne
31. 5. 2019.
Vlog, ki bodo poslane po roku, komisija ne bo upoštevala in ne bodo obravnavane. Takšne vloge bodo
s sklepom zavržene in vrnjene pošiljatelju.

8.300,00
30.600,00
9.890,00
1.500,00
1.430,00
2.050,00
1.230,00
1.600,00
2.200,00
3.200,00
62.000,00
4.227,00
do 32.000,00
do 14.000,00
do 6.000,00
do 52.000,00

3. Način predložitve vloge
Vloga na razpis mora biti poslana priporočeno po
pošti ali osebno oddana na naslov: JZ Dravit Dravograd,
Bukovje 13, 2370 Dravograd, s pripisom »Javni razpis –
sofinanciranje športa v Občini Dravograd za leto 2019«.
Ovojnica je lahko označena tudi na drug ustrezen
način, iz katerega izhaja, da gre za vlogo na določen
javni razpis. Vlagatelj na zadnji strani ovojnice navede
svoj naziv in naslov.
Za ponudbe, ki bodo oddane po pošti in zaradi kakršnikoli razlogov ne prispejo na naslov javnega zavoda,
le-ta ne odgovarja.
Vloge ni dopustno oddati po elektronski pošti.
4. Pravno obvestilo: oddaja vloge pomeni, da vlagatelj soglaša z vsemi pogoji in določili javnega razpisa
ter sprejema in v celoti soglaša z vzorcem pogodbe, ki je
sestavni del razpisne dokumentacije, zato parafiranega
vzorca pogodbe ni potrebno priložiti vlogi.
VIII. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev:
odpiranje vlog za dodelitev sredstev bo potekalo dne
4. 6. 2019 po vrstnem redu prispetja. Odpiranje vlog
ne bo javno.
IX. Postopek dodelitve sredstev in rok, v katerem
bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Na dan posameznega odpiranja vlog, bo strokovna
komisija vloge, ki bodo prispele pravočasno in bodo
ustrezno označene, odprla in pregledala njihovo vsebino. Vlagatelji, ki bodo poslali oziroma oddali formalno
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nepopolno vlogo, bodo pozvani k dopolnitvi vloge. V dopisu bo določen rok za dopolnitev vloge oziroma rok za
odpravo pomanjkljivosti, ki ga morajo vlagatelji upoštevati. Vloge, ki jih v določenem roku ne bodo ustrezno
dopolnili, ne bodo obravnavane. Takšne vloge bodo kot
formalno nepopolne s sklepom zavržene.
Formalno popolne vloge bo strokovna komisija
ovrednotila v skladu z merili za sofinanciranje in pri
tem upoštevala pogoje, ki jih morajo upravičenci izpolnjevati. Na podlagi predloga upravičencev do finančnih sredstev, ki ga bo izdelala strokovna komisija in
glede na razpoložljiva proračunska sredstva v okviru
tega javnega razpisa, bodo izdane odločbe o izboru
ali neizboru.
Odločbe bodo izdane najkasneje v roku 30 dni od
dneva odpiranja vlog.
Upravičencem, katerim bodo na podlagi odločbe
odobrena finančna sredstva, bodo poslane pogodbe.
Upravičenci morajo podpisane pogodbe vrniti na občino
(osebno ali po pošti) v roku 8 delovnih dni od prejema.
V primeru, da upravičenec v danem roku ne vrne podpisane pogodbe, se šteje, da je umaknil svojo vlogo za
pridobitev sredstev.
Vlagatelji imajo pravico do ugovora, ki ga je možno
podati v roku 8 dni po prejemu odločbe. Vložen ugovor
ne zadrži sklepanja pogodb z izbranimi izvajalci LPŠ.
Predmet ugovora ne morejo biti pogoji in merila za vrednotenje LPŠ.
O ugovoru odloči županja v roku 30 dni od prejema
ugovora. Odločitev županje je dokončna. O dokončni
odločitvi županja obvesti tudi komisijo. Zoper odločitev
županje je dopusten upravni spor na Upravnem sodišču
Republike Slovenije, ki se vloži v roku 30 dni od vročitve
odločbe.
X. Oseba, pristojna za posredovanje informacij
v zvezi z javnim razpisom in pridobitev razpisne dokumentacije
Javni razpis se objavi v Uradnem listu RS. Javni
razpis in razpisno dokumentacijo lahko vlagatelji pridobijo na spletni strani Občine Dravograd: www.dravograd.si.
Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom in vlogo na javni razpis, na Javnem zavodu Dravit, Darko Žižek, tel. 041/670-926, e-naslov: dvorecbukovje@dravit.si.
Občina Dravograd
Ob-2144/19
Občina Velike Lašče na podlagi Odloka o proračunu
Občine Velike Lašče za leto 2019 (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/19) in 7. člena Statuta Občine Velike Lašče (Uradni glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/06
– UPB, 6/13, 2/19) ter 3. člena Pravilnika o sofinanciranju obnove sakralnih objektov v Občini Velike Lašče
(Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/18) objavlja
javni razpis
o sofinanciranju obnove sakralnih objektov
v Občini Velike Lašče za leto 2019
1. Povabilo k oddaji prijave: naročnik javnega razpisa, Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike
Lašče, vabi vse zainteresirane, da podajo vloge za
sofinanciranje obnove sakralnih objektov na območju
občine. Prijave morajo biti v celoti pripravljene v skladu
z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za
udeležbo tega javnega razpisa.
2. Predmet javnega razpisa in višina razpisanih
sredstev: predmet javnega razpisa je sofinanciranje ob-
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nove sakralnih objektov v Občini Velike Lašče. Skupna
višina sredstev, namenjenih za sofinanciranje, je do
10.000,00 EUR (proračunska postavka 18075 Sakralna
dediščina). Upravičenci lahko pridobijo največ do 50 %
sofinanciranja upravičenih stroškov, pri čemer je DDV
upravičen strošek.
3. Pogoji za dodelitev sredstev: za dodelitev sredstev na podlagi tega razpisa lahko kandidirajo lastniki,
solastniki ali upravljavci sakralnih objektov na območju
Občine Velike Lašče pod pogojem, da bodo dela izvedena v letu 2019. Rok za predložitev zahtevkov je
19. november 2019.
4. Kriteriji za dodelitev sredstev
Komisija bo vloge ovrednotila glede na kriterije in
merila:
Pomembnost objekta z vidika kulturne
Število
dediščine
točk
Objekt je razglašen kot kulturni spomenik
lokalnega pomena
100
Objekt je vpisan v Register nepremične
kulturne dediščine
50
Poseg je namenjen preprečevanju nastajanja
ali povečanja škode na objektu
Sanacija strehe in posegi v statične elemente
konstrukcij
100
Druga nujna obnovitvena in vzdrževalna dela
50
Financiranje v preteklih 3 letih
Objekt ni bil financiran iz občinskega
proračuna v preteklih 3 letih
25
Merila so po posameznih kriterijih izražena v točkah. Vrednost točke se izračuna na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev in skupnega števila točk.
5. Razpisna dokumentacija in informacije o razpisu:
razpisna dokumentacija je na voljo na Občini Velike Lašče in na spletni strani www.velike-lasce.si. Podrobnejše
informacije lahko dobite v času uradnih ur na Občini Velike Lašče, tel. 01/781-03-62, Nika Perovšek.
6. Način in rok za oddajo prijav
Prijavo je potrebno vložiti na obrazcih iz razpisne
dokumentacije, skupaj z obveznimi dokazili in prilogami.
Prijava se šteje za pravočasno, če je predložena oziroma prispe na naslov naročnika do srede, dne
19. junija 2019, v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj
– prijava na javni razpis – sakralni objekti«. Naslov pošiljatelja mora biti označen na hrbtni strani.
Prijavitelji oddajo prijave po pošti ali osebno na
naslov naročnika: Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1,
1315 Velike Lašče.
7. Obravnava prijav in odločanje o sofinanciranju
Vloge, ki ne bodo oddane pravočasno, ne bodo
obravnavane in bodo vrnjene pošiljatelju.
Odpiranje prispelih vlog bo opravila strokovna komisija. Vloge bodo obravnavane v roku 15 dni.
Zavrnjene bodo vse vloge, ki ne bodo izpolnjevale
osnovnih pogojev, določenih v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije. Pravočasno prispele in popolne
vloge bo komisija ovrednotila na osnovi Pravilnika o sofinanciranju obnove sakralnih objektov v Občini Velike
Lašče ter pripravila predlog sofinanciranja, na podlagi
katerega župan sprejme končno odločitev o dodelitvi
sredstev.
Z izbranimi izvajalci programov bodo najkasneje
v roku 45 dni po zaključenem zbiranju prijav sklenjene
pogodbe o sofinanciranju obnove sakralnih objektov
v letu 2019.
Občina Velike Lašče
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Na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma
(Uradni list RS, št. 13/18), Odloka o proračunu Občine
Tolmin za leto 2019 (Uradni list RS, št. 25/19) in Pravilnika o dodeljevanju pomoči za turistične prireditve
v Občini Tolmin (Uradni list RS, št. 64/16; v nadaljnjem
besedilu: pravilnik) Občina Tolmin objavlja
javni razpis
o dodeljevanju pomoči za turistične prireditve
v Občini Tolmin za leto 2019
I. Naziv in sedež naročnika: Občina Tolmin, Ulica
padlih borcev 2, 5220 Tolmin.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih
finančnih sredstev za prireditve, ki dopolnjujejo turistično ponudbo in pospešujejo turistično promocijo Občine
Tolmin (v nadaljnjem besedilu: pomoč za turistične prireditve), izvedene v letu 2019.
Pomoč za turistične prireditve se po tem javnem
razpisu dodeljuje za naslednja namena:
1. Pomoč za turistične prireditve lokalnega pomena,
2. Pomoč za turistične prireditve širšega pomena.
Posamezni izrazi imajo po tem javnem razpisu naslednji pomen:
1. »Turistična prireditev« je prireditev, ki dopolnjuje
turistično ponudbo in pospešuje turistično promocijo
Občine Tolmin.
2. »Javna prireditev« je vsako organizirano zbiranje oseb zaradi izvajanja kulturne, športne, zabavne,
izobraževalne, verske ali druge aktivnosti tako, da je
udeležba brezpogojno ali pod določenimi pogoji dovoljena vsakomur.
3. »Tradicionalna prireditev« je prireditev, ki se pod
istim imenom in s podobno vsebino ponavlja skozi daljše
časovno obdobje.
4. »Prireditev lokalnega pomena« je prireditev, ki
je prepoznana in/ali uveljavljena na širšem ali celotnem
območju Občine Tolmin in spodbuja povezovanje in sodelovanje partnerjev na ravni Občine Tolmin.
5. »Prireditev širšega pomena« je prireditev, ki je
prepoznana in/ali uveljavljena na regijskem, državnem
in/ali širšem prostoru in spodbuja povezovanje in sodelovanje partnerjev na regijski, državni in/ali širši ravni.
6. »Glavna turistična sezona« je obdobje od 1. junija do vključno 30. septembra tekočega leta.
7. »Neprofitna prireditev« je prireditev, ki v finančni
konstrukciji stroškov in virov financiranja prireditve ne
izkazuje dobička ali presežka prihodkov nad odhodki
prireditve.
8. »Organizator prireditve« je pravna oseba, ki je
nosilec vseh aktivnosti v zvezi z organizacijo, izvedbo in
financiranjem prireditve in na katerega ime glasi, v skladu s predpisi s področja javnih zbiranj, potrjena prijava
prireditve ali izdano dovoljenje za prireditev.
9. »Partner prireditve« je pravna oseba, na katero
organizator prireditve prenese posamezne aktivnosti pri
organizaciji, izvedbi in/ali financiranju prireditve.
10. »Neprofitna organizacija« je organizacija, ki na
podlagi zakona ali ustanovitvenega akta:
– dobiček ali presežek prihodkov nad odhodki uporablja izključno za doseganje svojega namena ali ciljev,
– svojega premoženja ne deli med svoje ustanovitelje, člane ali druge osebe.
11. »Prireditveni prostor« je prostor, potreben za
izvedbo prireditve.
12. »Upravičeni stroški« so stroški, za katere se
pomoč za turistične prireditve po tem javnem razpisu
lahko dodeli.

III. Višina razpoložljivih sredstev
Višina sredstev, namenjenih dodeljevanju pomoči za turistične prireditve za leto 2019, znaša skupaj
52.370,00 EUR, od tega:
– za turistične prireditve lokalnega pomena
26.185,00 EUR,
– za turistične prireditve širšega pomena
26.185,00 EUR.
Sredstva so v proračunu Občine Tolmin za leto
2019 zagotovljena na proračunski postavki 041407 »Turistične prireditve«.
IV. Namen dodeljevanja pomoči za turistične prireditve
Namen pomoči za turistične prireditve je spodbujanje potencialnih in delujočih organizacij k organiziranju
in izvajanju turističnih prireditev lokalnega pomena in
turističnih prireditev širšega pomena, ki zasledujejo naslednje cilje:
1. krepitev prepoznavnosti in ugleda Občine Tolmin
kot privlačne turistične destinacije,
2. rast turističnega prometa v Občini Tolmin,
3. dvig blaginje in kvalitete življenja prebivalcev
Občine Tolmin,
4. vzpostavitev in/ali krepitev partnerskega povezovanja in sodelovanja na področju prireditvenega turizma.
V. Upravičeni stroški pomoči za turistične prireditve
Pomoč za turistične prireditve se lahko dodeli za
naslednje upravičene stroške:
1. stroški prijave prireditve in pridobitve potrebnih
dovoljenj za prireditev, vključno s stroški izdelave s tem
povezanih elaboratov;
2. stroški najema in priprave prireditvenega prostora, vključno z infrastrukturo in opremo;
3. stroški priprave, izvedbe, koordinacije in vodenja programa prireditve, vključno s potnimi stroški in
stroški namestitve ustvarjalcev in izvajalcev programa
prireditve;
4. stroški oglaševanja in promocije prireditve;
5. stroški pogostitve do največ 10 odstotkov upravičenih stroškov prireditve;
6. stroški varovanja prireditve;
7. stroški nujne medicinske pomoči;
8. stroški čiščenja prireditvenega prostora;
9. stroški zavarovanja prireditve;
10. stroški na prireditvi uporabljenih avtorskih in
drugih del, ki izhajajo iz njihove zaščite.
Pomoč za turistične prireditve se ne dodeli za:
1. redne splošne stroške delovanja organizatorja in
partnerjev prireditve,
2. stroške blaga, namenjenega prodaji na prireditvi,
3. investicijske stroške,
4. stroške dela prostovoljcev,
5. davek na dodano vrednost, druge davke in dajatve,
6. druge stroške, ki niso neposredno povezani z organizacijo in izvedbo prireditve.
Stroški prireditve morajo biti opredeljivi, preverljivi
in dokazljivi z računi, s pogodbami in/ali drugimi verodostojnimi knjigovodskimi listinami zunanjih izvajalcev
storitev in/ali dobaviteljev blaga (v nadaljnjem besedilu:
knjigovodska listina), ki glasijo na ime organizatorja
prireditve.
Knjigovodska listina se lahko glasi tudi na ime partnerja prireditve, če je slednji kot sofinancer prireditve
naveden v vlogi, predloženi na ta javni razpis, pri čemer
se iz knjigovodske listine, ki glasi na ime partnerja prireditve, ki ni neprofitna organizacija, izhajajoči stroški
prireditve v celoti štejejo kot neupravičeni do dodelitve
pomoči za turistične prireditve.
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Stroški dela prostovoljcev, opravljenega pri organizaciji in/ali izvedbi prireditve, se evidentirajo in vrednotijo
na obrazcu iz razpisne dokumentacije.
VI. Upravičenci do pomoči za turistične prireditve
Do pomoči za turistične prireditve je upravičen organizator prireditve, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
1. je pravno organiziran kot društvo, zveza društev,
krajevna skupnost, ustanova, javni zavod, zavod, socialno podjetje ali druga neprofitna organizacija;
2. ima sedež na območju Občine Tolmin;
3. je pravna oseba javnega ali zasebnega prava;
4. je neprofitna organizacija;
5. je do dneva objave tega javnega razpisa registriran in deluje najmanj 1 leto;
6. ima poravnane vse davke, prispevke in druge
dajatve, določene z zakonom;
7. ima poravnane vse obveznosti do Občine Tolmin;
8. ni v postopku prenehanja, prisilne poravnave,
stečaja, prepovedi delovanja, sodne likvidacije ali izbrisa iz registra;
9. zagotavlja materialne, prostorske, kadrovske in
organizacijske pogoje za organizacijo in izvedbo prireditve, ki je predmet vloge.
VII. Pogoji dodeljevanja pomoči za turistične prireditve
Pogoji, ki jih mora prireditev izpolnjevati, da se pomoč za turistične prireditve po tem javnem razpisu lahko
dodeli, so naslednji:
1. prireditev je izvedena na območju Občine Tolmin;
2. prireditev je izvedena v letu 2019;
3. prireditev je javna;
4. prireditev je turistična;
5. prireditev je neprofitna;
6. prireditev je lokalnega ali širšega pomena;
7. finančna konstrukcija prireditve je zaprta, pri čemer organizator prireditve najmanj 25 odstotkov celotnih
stroškov prireditve pokriva z lastnimi viri sredstev, pri
čemer kot lastna vira sredstev organizatorja prireditve
štejeta lastna finančna sredstva organizatorja prireditve
in prostovoljno delo organizatorja prireditve (točka I.1.
in točka II.1. iz preglednice »Predvideni viri financiranja
prireditve« prijavnega obrazca);
8. pri organizaciji, izvedbi in/ali financiranju prireditve poleg organizatorja prireditve sodeluje najmanj
en partner;
9. prireditev je objavljena v koledarju prireditev;
10. za prireditev je, v skladu s predpisi s področja
javnih zbiranj, potrjena prijava prireditve ali izdano dovoljenje za prireditev;
11. prireditev je organizirana in izvedena v skladu
s predpisi s področja javnih zbiranj;
12. prireditev ne predstavlja redne dejavnosti organizatorja in partnerjev prireditve;
13. prireditev ni (so)financirana iz drugih virov proračuna Občine Tolmin;
14. za iste upravičene stroške prireditve niso dodeljeni drugi javni viri financiranja;
15. pri objavah programa prireditve, na promocijskih
materialih prireditve in pri vseh drugih oblikah javnega
nastopanja in predstavljanja prireditve je, upoštevaje
pravila o uporabi celostne grafične podobe Občine Tolmin, navedeno, da prireditev sofinancira Občina Tolmin.
Partner prireditve mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. je pravna oseba javnega ali zasebnega prava;
2. ima poravnane vse davke, prispevke in druge
dajatve, določene z zakonom;
3. ima poravnane vse obveznosti do Občine Tolmin;
4. ni v postopku prenehanja, prisilne poravnave,
stečaja, prepovedi delovanja, sodne likvidacije ali izbrisa iz registra.
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Poleg prej navedenih splošnih pogojev za dodelitev
pomoči za turistične prireditve morajo biti izpolnjeni še
naslednji posebni pogoji:
1. vlagatelj mora predložiti formalno popolno in
pravno formalno ustrezno vlogo za dodelitev nepovratnih sredstev v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije;
2. prireditev mora zasledovati vse štiri cilje, navedene v IV. poglavju tega javnega razpisa;
3. računi in dokazila o plačilih stroškov, za katere
se uveljavlja pomoč za turistične prireditve, morajo biti
z datumom od 1. 1. 2019 do vključno 31. 12. 2019, z izjemo dokazil o plačilih storitev, opravljenih v novembru in
decembru 2019, in dokazil o plačilih blaga, dobavljenega
v novembru in decembru 2019;
4. vrednost upravičenih stroškov prijavljene turistične prireditve lokalnega pomena mora znašati najmanj
667,00 EUR in največ 4.000,00 EUR. Skupna višina
upravičenih stroškov prijavljene turistične prireditve lokalnega pomena je lahko tudi višja od 4.000,00 EUR,
vendar pa se pri določitvi pomoči za turistične prireditve
upravičeni stroški, ki presegajo zgornji prag upravičenih
stroškov (4.000,00 EUR), ne upoštevajo;
5. vrednost upravičenih stroškov prijavljene turistične prireditve širšega pomena mora znašati najmanj
1.334,00 EUR in največ 5.334,00 EUR. Skupna višina upravičenih stroškov prijavljene turistične prireditve
širšega pomena je lahko tudi višja od 5.334,00 EUR,
vendar pa se pri določitvi pomoči za turistične prireditve
upravičeni stroški, ki presegajo zgornji prag upravičenih
stroškov (5.334,00 EUR), ne upoštevajo.
VIII. Višina sofinanciranja
Pomoč za turistične prireditve znaša največ 75 odstotkov upravičenih stroškov prireditve.
Najnižji znesek dodeljene pomoči za turistične prireditve lokalnega pomena v letu 2019 je 500,00 EUR,
najvišji znesek pa 3.000,00 EUR na posamezno prireditev.
Najnižji znesek dodeljene pomoči za turistične prireditve širšega pomena v letu 2019 je 1.000,00 EUR,
najvišji znesek pa 4.000,00 EUR na posamezno prireditev.
IX. Vsebina vloge in priloge
Vloga za dodelitev pomoči za turistične prireditve
(prijavni obrazec »Turistične prireditve 2019«) obsega:
1. podatke o vlagatelju in njegovi vlogi pri organiziranju, izvedbi in financiranju prireditve;
2. podatke o partnerjih prireditve in njihovi vlogi pri
organiziranju, izvedbi in/ali financiranju prireditve;
3. vsebinski, finančni in terminski načrt prireditve,
ki je predmet vloge;
4. znesek zaprošenih nepovratnih sredstev;
5. izjavo o partnerstvu;
6. izjavo vlagatelja o drugih že prejetih in zaprošenih pomočeh iz drugih javnih virov za iste upravičene
stroške prireditve in o že prejetih in zaprošenih pomočeh
iz drugih virov proračuna Občine Tolmin za isti namen;
7. izjavo vlagatelja o strinjanju z razpisnimi pogoji;
8. izjavo vlagatelja, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da so v vlogi navedena dejstva točna,
popolna in resnična.
Vlagatelj mora vlogi (prijavnemu obrazcu »Turistične prireditve 2019«) priložiti naslednje priloge:
1. izpis iz poslovnega registra oziroma redni izpis
iz sodnega registra za vlagatelja (AJPES, http://www.
ajpes.si), ki ni starejši od 30 dni od datuma oddaje vloge na ta javni razpis in iz katerega so razvidni osnovni
podatki, datum vpisa pri registrskem organu in pravnoorganizacijska oblika vlagatelja;
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2. izpis iz poslovnega registra oziroma redni izpis
iz sodnega registra za vsakega v vlogi navedenega
partnerja prireditve (AJPES, http://www.ajpes.si), ki ni
starejši od 30 dni od datuma oddaje vloge na ta javni
razpis in iz katerega so razvidni osnovni podatki, datum
vpisa pri registrskem organu in pravnoorganizacijska
oblika posameznega partnerja prireditve;
3. originalno potrdilo pristojnega organa (FURS), da
ima vlagatelj poravnane vse davke in prispevke, določene z zakonom, ki ni starejše od 30 dni od datuma oddaje
vloge na ta javni razpis;
4. parafiran vzorec pogodbe.
X. Kriteriji in merila za ocenjevanje vlog:
1. tradicionalnost prireditve:
– ni tradicionalna (v letu 2019 se bo izvedla prvo ali drugo leto)
– postaja tradicionalna (v letu 2019 se bo izvedla tretje, četrto ali peto leto)
– je tradicionalna (v letu 2019 se bo izvedla šesto ali več kot šesto leto)
2. organizator in partner(ji) prireditve pokrivajo višji delež vseh stroškov prireditve z lastnimi viri sredstev,
in sicer:
– do vključno 40,00 %
– nad 40,00 % do vključno 60,00 %
– nad 60,00 %
3. v finančni konstrukciji prireditve pričakovan delež sofinanciranja upravičenih stroškov prireditve iz
proračuna Občine Tolmin znaša:
– nad 50,00 %
– nad 25,00 % do vključno 50,00 %
– do vključno 25,00 %
4. prireditev je finančno zahtevna:
– upravičeni stroški prireditve znašajo do vključno 2.000,00 EUR
– upravičeni stroški prireditve znašajo več kot 2.000,00 EUR do vključno 5.000,00 EUR
– upravičeni stroški prireditve znašajo več kot 5.000,00 EUR do vključno 15.000,00 EUR
– upravičeni stroški prireditve znašajo več kot 15.000,00 EUR do vključno 25.000,00 EUR
– upravičeni stroški prireditve znašajo več kot 25.000,00 EUR
5. trajanje prireditve:
– prireditev traja en dan
– prireditev traja dva dni
– prireditev traja več kot dva dni
6. v pripravo, izvedbo, koordinacijo in vodenje programa prireditve je vključeno večje število ustvarjalcev
in izvajalcev z območja Občine Tolmin:
– en ali dva lokalna ustvarjalca in/ali izvajalca
– tri do pet lokalnih ustvarjalcev in/ali izvajalcev
– več kot pet lokalnih ustvarjalcev in/ali izvajalcev
7. prireditev je organizacijsko zahtevna:
– v skladu s predpisi s področja javnih zbiranj je potrebna prijava prireditve
– v skladu s predpisi s področja javnih zbiranj je za prireditev potrebno pridobiti dovoljenje pristojne
upravne enote
8. prireditev privablja turiste izven glavne turistične sezone:
– prireditev je izvedena v juliju in/ali avgustu
– prireditev je izvedena v juniju in/ali septembru
– prireditev je izvedena v ostalih mesecih (januar, februar, marec, april, maj, oktober, november,
december)
9. namen prireditve (točke znotraj tega kriterija se seštevajo):
– prireditev prispeva k promociji in trženju lokalno tipičnih pridelkov, izdelkov in storitev
– prireditev povezuje in promovira kulturo, lokalno kulturno dediščino in lokalne naravne vrednote
– prireditev je prijazna do okolja in dviga ekološko ozaveščenost obiskovalcev in turistov
– prireditev povezuje in promovira aktivno preživljanje prostega časa, šport, rekreacijo in doživetja
10. prireditev obsega vsebinsko raznolik program časovno in/ali prostorsko nepovezanih prireditvenih
dogodkov:
– prireditev obsega en vsebinski, časovno in/ali prostorsko (ne)povezan dogodek
– prireditev obsega dva ali tri vsebinske, časovno in/ali prostorsko (ne)povezane dogodke
– prireditev obsega več kot tri vsebinske, časovno in prostorsko (ne)povezane dogodke
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11. raven izvajanja prireditve:
– lokalna
– regijska
– državna ali širša
12. prireditev spodbuja povezovanje in sodelovanje večjega števila partnerjev:
– en partner
– dva ali trije partnerji
– štirje ali več partnerjev
13. število obiskovalcev prireditve:
– do 100 obiskovalcev
– 101 do 500 obiskovalcev
– 501 do 3000 obiskovalcev
– nad 3000 obiskovalcev

Vloge bodo ocenjene na podlagi zgoraj naštetih
meril. Maksimalno skupno število točk, ki jih lahko vloga
doseže, znaša 179 točk. Minimalno število točk, ki jih
mora vloga doseči, da lahko upraviči dodelitev pomoči
za turistične prireditve, je 50 točk.
XI. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Javni razpis je odprt od dneva objave v Uradnem
listu Republike Slovenije do vključno petka, 14. junija
2019, do 11. ure.
Vlagatelj odda vlogo, ki vsebuje izpolnjene, podpisane in žigosane vse sestavne dele prijavnega obrazca za namen, na katerega se vlagatelj prijavlja. Vlogi
obvezno priloži priloge, ki so navedene na prijavnem
obrazcu.
Vloge morajo biti poslane s priporočeno pošto ali
oddane osebno v zaprti ovojnici, opremljeni z naslovom
pošiljatelja in označeni z ustrezno oznako namena:
»Ne odpiraj, javni razpis – Prireditve 2019: Turistična prireditev lokalnega pomena«,
»Ne odpiraj, javni razpis – Prireditve 2019: Turistična prireditev širšega pomena«,
na naslov: Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220
Tolmin.
Ne glede na način vložitve morajo vloge prispeti
na Občino Tolmin najkasneje v petek, 14. junija 2019,
do 11. ure.
Vlagatelj lahko na ta javni razpis predloži največ
dve vlogi, pri čemer mora biti vsaka vloga oddana v svoji
ustrezno opremljeni ovojnici.
XII. Obravnavanje vloge
Prispele vloge bo po izteku prijavnega roka obravnavala Komisija za turistične prireditve (v nadaljnjem
besedilu: komisija), ki jo imenuje župan Občine Tolmin.
Odpiranje vlog bo izvedeno v roku 8 dni od dneva zaključka razpisnega roka za vložitev vlog. Odpiranje vlog
ne bo javno.
Komisija bo opravila pregled vlog ter jih obravnavala na podlagi pogojev in ocenila na podlagi meril, določenih s tem javnim razpisom. Komisija lahko preveri
utemeljenost in realnost v vlogi navedenih upravičenih
stroškov prijavljene prireditve in drugih podatkov ter dejstev in v ta namen zahteva dodatna dokazila in pojasnila. Komisija resničnost podatkov iz vloge lahko vzorčno
preveri tudi na terenu.
Prepozno prejete vloge in vloge v nepravilno opremljenih ovojnicah pristojni organ občinske uprave zavrže
s sklepom. Zavržene bodo tudi vloge, predložene s strani
neupravičenega vlagatelja, in vloge, ki bodo predložene
kot tretja ali nadaljnje vloge istega vlagatelja.
Odpirajo se le pravočasno in v pravilno opremljenih
ovojnicah prejete vloge, in sicer v vrstnem redu, kot so
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bile prejete. Na odpiranju vlog komisija ugotavlja formalno popolnost vlog. Vloga je formalno popolna, če
vsebuje vse obrazce in zahtevane priloge, določene
v razpisni dokumentaciji.
Vlagatelja, katerega vloga je formalno nepopolna,
komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove,
da vlogo dopolni. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni od
dneva vročitve poziva za dopolnitev vloge. Formalno
nepopolno vlogo, ki jo vlagatelj v prej navedenem roku
ne dopolni ali jo dopolni neustrezno, pristojni organ občinske uprave zavrže s sklepom.
Komisija v roku 8 dni od dneva izteka roka za dopolnitev vlog opravi strokovni pregled formalno popolnih
vlog, v okviru katerega za posamezno vlogo ugotovi
njeno pravno formalno ustreznost. Vloga je pravno formalno ustrezna, če izpolnjuje pogoje in je skladna z nameni in upravičenimi stroški, določenimi s tem javnim
razpisom.
Vlogo, ki je pravno formalno neustrezna, pristojni
organ občinske uprave zavrne s sklepom. Zavrnjene
bodo tudi vloge, ki ne bodo dosegle minimalnega števila točk, potrebnih za dodelitev pomoči za turistične
prireditve.
Vse pravno formalno ustrezne vloge komisija oceni na podlagi meril, določenih s tem javnim razpisom.
Ocenjevanje vlog bo temeljilo na podlagi predložene
dokumentacije: prijavnega obrazca in ustreznih dokazil ter podatkov iz uradnih evidenc. V primeru, da za
posamezno merilo vlagatelj ne priloži vseh podatkov
oziroma so podatki nepravilni, se vloga v tem delu oceni
z 0 točkami.
Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog
upravičencev do dodelitve pomoči za turistične prireditve.
V primeru, da z javnim razpisom zagotovljena sredstva za posamezen namen po predlogu komisije niso
razdeljena v celoti, se nerazdeljena sredstva na predlog
komisije lahko prerazporedijo na drug namen, določen
s tem javnim razpisom. O prerazporeditvi sredstev odloči župan s sklepom.
Znesek pomoči za turistične prireditve, ki se dodeli
posameznemu vlagatelju, se določi na podlagi določb
pravilnika in tega javnega razpisa, rezultatov ocenjevanja vlog, višine zaprošenih sredstev s strani vlagatelja
in višine razpoložljivih sredstev.
Na podlagi predloga komisije pristojni organ občinske uprave izda posameznemu vlagatelju sklep, s katerim odloči o dodelitvi ali o nedodelitvi pomoči za turistične prireditve. Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa
s sklepom pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni od
dneva odpiranja vlog. Zoper sklep je v 8 dneh od dneva
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vročitve možna pritožba na župana. Župan o pritožbi
odloči v roku 8 dni s sklepom. Odločitev župana je dokončna.
Na podlagi pravnomočnega sklepa o dodelitvi pomoči za turistične prireditve in skladno z določbami
pravilnika in tega javnega razpisa bosta Občina Tolmin
in upravičenec sklenila pogodbo o sofinanciranju prireditve, s katero bodo urejene medsebojne pravice in
obveznosti.
Na podlagi podatkov iz vloge, predložene na ta
javni razpis, in pogodbe o sofinanciranju prireditve sta
upravičenec in partner prireditve dolžna skleniti pogodbo o partnerstvu, s katero uredita medsebojne pravice
in obveznosti.
Upravičencu se dodeljena pomoč za turistične prireditve iz proračuna Občine Tolmin izplača na podlagi
zahtevka, kateremu mora upravičenec priložiti vsebinsko in finančno poročilo o izvedbi prireditve, vključno
z dokazili o nastalih stroških prireditve in drugimi dokazili o izvedbi prireditve (v nadaljnjem besedilu: poročilo
o prireditvi). Poročilo o prireditvi upravičenec predloži na
obrazcu iz razpisne dokumentacije.
XIII. Nadzor in sankcije
Nadzor nad namensko porabo dodeljenih pomoči
za turistične prireditve opravljata pristojni organ občinske uprave in komisija.
Upravičenec do pomoči za turistične prireditve, pri
katerem se ugotovi, da:
1. dodeljenih sredstev delno ali v celoti ni porabil za
namen, za katerega so bila dodeljena, ali
2. so mu bila sredstva dodeljena na podlagi neresničnih navedb, ali
3. je za isti namen pridobil sredstva iz drugih virov
proračuna Občine Tolmin, ali
4. so mu bila za iste upravičene stroške prireditve
dodeljena sredstva iz drugih javnih virov financiranja, ali
5. je kršil druga določila pogodbe o sofinanciranju
prireditve,
je dolžan vrniti dodeljeno pomoč za turistične prireditve
v celoti, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki se
obračunajo od dneva nakazila do dneva vračila sredstev. V tem primeru upravičenec izgubi tudi pravico do
pridobitve pomoči za turistične prireditve za leto 2020.
XIV. Kraj, čas ter kontaktna oseba, pri kateri lahko predlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo in dobijo dodatna pojasnila o javnem razpisu: brezplačna razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa
do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani
Občine Tolmin (www.tolmin.si) ali pa jo v tem roku v času
uradnih ur vlagatelji lahko dvignejo v tajništvu Občine
Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin. Dodatne
informacije in pojasnila v zvezi z javnim razpisom lahko
zainteresirani dobijo pri Janji Bičič, na tel. 05/381-95-30,
in Janji Čebokli, na tel. 05/381-95-19, ob ponedeljkih,
sredah in petkih od 8. do 11. ure, ali na elektronskih
naslovih janja.bicic@tolmin.si in janja.cebokli@tolmin.si.
Občina Tolmin
Št. 330-0002/2019
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Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list
RS, št. 45/08, 57/12, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18), Odloka
o proračunu Občine Tolmin za leto 2019 (Uradni list RS,
št. 25/19), Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje
in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja
v Občini Tolmin (Uradni list RS, št. 21/16; v nadaljevanju:
pravilnik), mnenja o skladnosti sheme državne pomoči
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (št. pri-

glasitve: K-BE140-5881455-2016) z dne 22. 3. 2016, ki se
vodi pod identifikacijsko številko: SA.44997(2016/XA) in
mnenja o skladnosti sheme de minimis pomoči Ministrstva
za finance (št. priglasitve: M002-5881455-2015/I) z dne
17. 3. 2016, Občina Tolmin objavlja
javni razpis
o dodeljevanju pomoči za ohranjanje
in spodbujanje razvoja kmetijstva in gozdarstva
v Občini Tolmin v letu 2019
I. Naziv in sedež naročnika: Občina Tolmin, Ulica
padlih borcev 2, 5220 Tolmin.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih
finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja
kmetijstva in gozdarstva v Občini Tolmin v letu 2019 po
shemi državne pomoči po skupinskih izjemah v kmetijstvu, skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014
z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči
v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju
za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in
108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193
z dne 1. 7. 2014, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba
702/2014/EU) in po shemi pomoči de minimis, skladno
z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352
z dne 24. 12. 2013, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba
1407/2013/EU). Sredstva se dodelijo za naslednje namene (vrste pomoči in ukrepov):
A.) Državne pomoči po skupinskih izjemah v kmetijstvu, skladno z Uredbo 702/2014/EU:
1. Pomoč za naložbe v primarno kmetijsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
B.) Pomoči de minimis v kmetijstvu, skladno z Uredbo 1407/2013/EU:
1. Pomoč za naložbe za opravljanje dopolnilnih
dejavnosti na kmetijah,
2. Pomoč za pokrivanje operativnih stroškov cestnega tovornega prometa,
3. Pomoč za naložbe v gradnjo in rekonstrukcijo
gozdnih vlak,
4. Pomoč za naložbe v nakup opreme za sečnjo in
spravilo lesa.
III. Višina razpisanih sredstev za posamezen ukrep,
upravičeni stroški, upravičenci, pogoji za pridobitev
sredstev, omejitve, finančne določbe, zahtevana dokumentacija ter merila za ocenjevanje vlog
Višina razpisanih sredstev proračuna Občine Tolmin znaša skupaj 47.000,00 EUR.
Posamezni izrazi imajo po tem javnem razpisu naslednji pomen:
1. »Podjetje« je vsaka pravna ali fizična oseba, ki
se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in izpolnjuje merila iz Priloge I Uredbe 702/2014/EU, ne glede na njeno
pravno obliko in način financiranja.
2. »Kmetijsko gospodarstvo« je enota, ki obsega
zemljišče, objekte in naprave, ki se uporabljajo za primarno kmetijsko proizvodnjo.
3. »Nosilec kmetijskega gospodarstva« je pravna
ali fizična oseba, ki je pooblaščena ali upravičena, da za
kmetijsko gospodarstvo vlaga vloge iz naslova ukrepov
tega javnega razpisa.
4. »Enotno podjetje« so vsa podjetja, ki so med
seboj vsaj v enem od naslednjih razmerij:
– podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev
ali družbenikov drugega podjetja;
– podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega
organa drugega podjetja;
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– podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv
na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega
podjetja.
Kot enotno podjetje štejejo tudi podjetja, ki so v kateremkoli razmerju iz prej navedenih štirih alinej medsebojno povezana prek enega ali več drugih podjetij.
5. Za opredelitev velikosti podjetja se uporabljajo
določbe iz Priloge I Uredbe 702/2014/EU, kot sledi:
– »Mikro podjetje« je podjetje, ki ima manj kot
10 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno
vsoto, ki ne presega 2 milijona evrov.
– »Malo podjetje« je podjetje, ki ima manj kot 50 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki
ne presega 10 milijonov evrov.
– »Srednje podjetje« je podjetje, ki ima manj kot
250 zaposlenih in ima letni promet, ki ne presega 50 milijonov evrov in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega
43 milijonov evrov.
6. »Podjetje v težavah« je podjetje, za katerega
velja vsaj ena od okoliščin, opredeljenih v štirinajstem
odstavku 2. člena Uredbe 702/2014/EU.
7. Za »1 ha primerljivih kmetijskih površin« se šteje:
– 1 ha njivskih površin (GERK 1100, 1150, 1170,
1610) ali
– 2 ha travniških površin (GERK 1222, 1300, 1320)
ali
– 0,25 ha trajnih nasadov – intenzivnih sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov, matičnjakov, hmeljišč, nasadov špargljev, artičok in hitro rastočega panjevca,
drevesnice (GERK 1160, 1161, 1180, 1181, 1211, 1212,
1221, 1230, 1240) ali
– 0,1 ha rastlinjakov (GERK 1190, 1191, 1192) ali
– 8 ha plantaže gozdnega drevja (GERK 1420).
V primeru rabe kmetijskih zemljišč, ki je podlaga za
preračun 1 ha primerljivih kmetijskih površin, se šteje
raba po GERK-ih.
8. »Zemljišče v uporabi kmetijskega gospodarstva«
je zemljišče, za katero ima nosilec kmetijskega gospodarstva pravico do uporabe kot lastnik ali zakupnik zemljišča oziroma ima za uporabo zemljišča pridobljeno
soglasje vseh lastnikov in solastnikov zemljišča ali drugo
pravno podlago, iz katere izhaja pravica do uporabe
zemljišča.
9. »Nezahtevna agromelioracija« so ukrepi izravnave kmetijskih zemljišč, krčitve grmovja in dreves, nasipavanja rodovitne zemlje, odstranitve kamnitih osamelcev, ureditve obstoječih poljskih poti, ureditve gorskih in
kraških pašnikov, apnenja in založnega gnojenja, kot so
opredeljeni z veljavnimi predpisi s področja kmetijskih
zemljišč.
10. »Gozdna vlaka« je grajena ali negrajena gozdna prometnica, namenjena spravilu lesa s spravilnimi
sredstvi.
A.) Državne pomoči, dodeljene po Uredbi
702/2014/EU
Splošni pogoji dodeljevanja državne pomoči v kmetijstvu:
Državna pomoč v kmetijstvu se lahko dodeli, če
izpolnjuje naslednje pogoje:
1. državna pomoč ne bo namenjena izvozu ali z izvozom povezani dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi
količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske
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mreže ali z drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo;
2. državna pomoč ne bo pogojena s prednostno
rabo domačih proizvodov pred uvoženimi;
3. državna pomoč ima spodbujevalni učinek. Šteje
se, da ima pomoč spodbujevalni učinek, če je vloga za
pomoč predložena pred začetkom izvajanja naložbe ali
dejavnosti;
4. najvišje intenzivnosti državne pomoči ali zneski
državne pomoči za ukrep »Pomoči za naložbe v primarno kmetijsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih« ne bodo presegli najvišjih intenzivnosti pomoči ali zneskov pomoči, določenih v 14. členu Uredbe
702/2014/EU, ne glede na to ali se podpora za naložbo
ali dejavnost v celoti financira iz občinskih in/ali nacionalnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev
Evropske unije;
5. državna pomoč z opredeljivimi upravičenimi stroški, izvzeta v skladu z Uredbo 702/2014/EU, lahko kumulira z vsako drugo državno pomočjo v zvezi z istimi
upravičenimi stroški, ki se deloma ali v celoti prekrivajo,
samo če s tako kumulacijo ne bo presežena najvišja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki se uporablja za
zadevno pomoč v skladu z Uredbo 702/2014/EU;
6. državna pomoč, izvzeta v skladu z Uredbo
702/2014/EU, ne bo kumulirala s plačili iz drugega odstavka 81. člena in 82. člena Uredbe (EU) št. 1305/2013
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra
2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2015 (UL L št. 347
z dne 20. 12. 2013, str. 487) v zvezi z istimi upravičenimi
stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, kot sta določena v Uredbi 702/2014/EU;
7. državna pomoč, izvzeta v skladu z Uredbo
702/2014/EU, ne bo kumulirala z nobeno pomočjo de
minimis v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila
s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali
znesek pomoči, kot sta določena v Uredbi 702/2014/EU.
Splošni pogoji, ki jih mora naložba ali dejavnost
izpolnjevati, da se državna pomoč v kmetijstvu po tem
javnem razpisu lahko dodeli:
1. naložba ali dejavnost se bo izvajala na območju
Občine Tolmin;
2. naložba ali dejavnost se bo začela izvajati po
datumu predložitve vloge za dodelitev državne pomoči
v kmetijstvu na ta javni razpis;
3. naložba ali dejavnost bo zaključena pred predložitvijo zadnjega zahtevka za izplačilo dodeljene državne
pomoči v kmetijstvu, pri čemer se kot zaključek naložbe
šteje izveden tehnični prevzem, pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje, izjava gradbenega nadzora, da
so dela zaključena, ali vključitev mehanizacije in opreme
v proizvodni proces;
4. finančna konstrukcija naložbe ali dejavnosti je
zaprta;
5. predmet naložbe se mora ohraniti na območju
Občine Tolmin in v uporabi za isti namen, za katerega
je bila državna pomoč dodeljena, vsaj še 5 let po zaključku naložbe;
6. predmet naložbe ne sme biti prodan, oddan v najem ali leasing tretjim osebam vsaj še 5 let po zaključku
naložbe.
Državna pomoč v kmetijstvu se po tem javnem razpisu dodeljuje preko naslednjega ukrepa:
1. Pomoč za naložbe v primarno kmetijsko
proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
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A. 1. Pomoč za naložbe v primarno kmetijsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih
Višina razpisanih sredstev znaša za naložbe, namenjene:
– posodabljanju živinorejske in rastlinske proizvodnje na kmetijskih gospodarstvih
– urejanju kmetijskih zemljišč in/ali urejanju pašnikov

Predmet, nameni in cilji pomoči:
Predmet pomoči so naložbe v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva za lastno primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov na kmetijskih gospodarstvih (v nadaljnjem besedilu: naložbe v kmetijska gospodarstva), skladno s 14. členom Uredbe 702/2014/EU.
Namen pomoči za naložbe v kmetijska gospodarstva je posodabljanje, prestrukturiranje in povečanje
konkurenčnosti, produktivnosti in stroškovne ter okoljske
učinkovitosti kmetijskih gospodarstev, dejavnih v primarni kmetijski proizvodnji.
Do pomoči za naložbe v kmetijska gospodarstva so
upravičene naložbe, ki:
1. so namenjene:
– posodabljanju
živinorejske
in
rastlinske
proizvodnje na kmetijskih gospodarstvih in/ali
– urejanju kmetijskih zemljišč in/ali urejanju pašnikov in
2. zasledujejo vsaj enega od naslednjih ciljev:
– izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti
kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo
proizvodnje;
– izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer
ali standardov za dobrobit živali, če zadevna naložba
presega veljavne standarde Evropske unije;
– vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva, vključno z izboljšanjem zemljišč.
Upravičeni stroški:
Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva se
lahko dodeli za naslednje upravičene stroške:
1. stroški izdelave projektne dokumentacije za
gradnjo ali rekonstrukcijo hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijskih gospodarstvih;
2. stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in gospodarskih poslopij ter urejanja izpustov na
kmetijskih gospodarstvih;
3. stroški nakupa kmetijske mehanizacije do njene
tržne vrednosti;
4. stroški nakupa in montaže opreme v hlevih in gospodarskih poslopjih na kmetijskih gospodarstvih;
5. stroški nakupa kmetijskih zemljišč do 10 odstotkov skupnih upravičenih stroškov naložbe, če je nakup
kmetijskih zemljišč sestavni del naložbe;
6. stroški nakupa in postavitve rastlinjaka s pripadajočo opremo, z izjemo namakalnih naprav;
7. stroški nakupa in postavitve zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami (mreža proti toči, zaščitna
folija proti pokanju in ožigu plodov, zaščitna mreža proti
ptičem);
8. stroški nakupa računalniške programske opreme,
patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk;
9. stroški izdelave načrta ureditve kmetijskih
zemljišč (nezahtevna agromelioracija) in ureditve pašnikov;
10. stroški izvedbe nezahtevnih agromelioracijskih
del pri urejanju kmetijskih zemljišč;
11. stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo;
12. stroški nakupa opreme za ureditev napajališč
za živino;

25.000,00 EUR,
2.000,00 EUR.

13. davek na dodano vrednost za stroške iz prej
navedenih točk, če ni povračljiv.
Pri opredelitvi vrste in višine upravičenih stroškov
kmetijske mehanizacije, navedene v 3. točki prejšnjega odstavka, se upoštevajo zgornje višine posameznih
upravičenih stroškov, ki so določene v katalogu stroškov
kmetijske in gozdarske mehanizacije iz Pravilnika o seznamu kmetijske in gozdarske mehanizacije ter katalogu
stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije (Uradni
list RS, št. 7/16; v nadaljnjem besedilu: katalog), in sicer
so do pomoči po tem javnem razpisu upravičeni stroški
nakupa kmetijske mehanizacije, ki se v katalogu uvršča
v naslednje skupine:
1. traktorji, drugi vlečni stroji in oprema le-teh,
2. stroji za prekladanje materialov in oprema le-teh,
3. stroji za transport in oprema le-teh,
4. stroji za obdelavo tal in oprema le-teh,
5. stroji za gnojenje in oprema le-teh,
6. stroji za setev in sajenje in oprema le-teh,
7. stroji za nego in varstvo rastlin in oprema le-teh,
8. stroji za spravilo krme s travinja in oprema le-teh,
9. stroji za spravilo zrnatih, silažnih in predilnih poljščin in oprema le-teh,
10. stroji za spravilo krompirja in čebule in oprema
le-teh,
11. mobilna dvoriščna mehanizacija,
12. namenski sadjarski stroji in oprema le-teh,
13. namenski vrtnarski in zelenjadarski stroji in
oprema le-teh.
Za stroške iz zgoraj naštetih skupin kmetijske mehanizacije, ki so navedeni v katalogu, mora vlagatelj
k vlogi na javni razpis predložiti eno ponudbo. Če vlagatelj v vlogi za pridobitev sredstev uveljavlja višje stroške,
kot so določeni v katalogu, se pri izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo najvišje priznane vrednosti
iz kataloga. Če vlagatelj v vlogi za pridobitev sredstev
uveljavlja nižje stroške kot so navedeni v katalogu, se
pri izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo
vrednosti iz predložene ponudbe.
Če stroški iz zgoraj naštetih skupin kmetijske mehanizacije niso določeni v katalogu, mora vlagatelj k vlogi
na javni razpis priložiti tržno primerljive pisne ponudbe
najmanj treh ponudnikov. Ponudbe so primerljive, če je
vlagatelj vsem potencialnim ponudnikom poslal enako
povpraševaje, v katerem je navedel minimalne pogoje,
ki jih mora nek izdelek vsebovati, da bo lahko izbran.
V kolikor ponudba ne vsebuje minimalnih pogojev, je
vlagatelj ne more izbrati. Pri izračunu višine upravičenih
stroškov se upošteva vrednost najugodnejše ponudbe.
Pri opredelitvi vrste in višine upravičenih stroškov
izvedbe nezahtevnih agromelioracijskih del pri urejanju kmetijskih zemljišč, navedenih v 10. točki prvega
odstavka tega poglavja, se upoštevajo zgornje višine
posameznih upravičenih stroškov, ki so določene v katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti iz Pravilnika o katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti
(Uradni list RS, št. 7/16, 38/16, 73/17) in so za potrebe
tega javnega razpisa navedeni v Seznamu upravičenih
stroškov in najvišjih priznanih vrednosti – nezahtevne
agromelioracije, ki je Priloga 1 k razpisni dokumentaciji.
Za stroške, ki so navedeni v Prilogi 1, mora vlagatelj k vlogi na javni razpis predložiti eno ponudbo. Če
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vlagatelj v vlogi za pridobitev sredstev uveljavlja višje
stroške, kot so določeni v Prilogi 1, se pri izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo najvišje priznane
vrednosti iz Priloge 1. Če vlagatelj v vlogi za pridobitev
sredstev uveljavlja nižje stroške kot so navedeni v Prilogi 1, se pri izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo vrednosti iz predložene ponudbe.
Če stroški izvajanja nezahtevnih agromelioracij niso
določeni v Prilogi 1, mora vlagatelj k vlogi na javni razpis
priložiti tržno primerljive pisne ponudbe najmanj treh ponudnikov. Ponudbe so primerljive, če je vlagatelj vsem
potencialnim ponudnikom poslal enako povpraševaje,
v katerem je navedel minimalne pogoje, ki jih mora nek
izdelek oziroma storitev vsebovati, da bo lahko izbran.
V kolikor ponudba ne vsebuje minimalnih pogojev, je
vlagatelj ne more izbrati. Pri izračunu višine upravičenih
stroškov se upošteva vrednost najugodnejše ponudbe.
Upravičenci:
Do pomoči za naložbe v kmetijska gospodarstva je
upravičeno kmetijsko gospodarstvo, ki ustreza kriterijem
za mikro podjetje in izpolnjuje naslednje pogoje:
1. je vpisano v register kmetijskih gospodarstev
v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijstvo,
2. ima naslov ali sedež na območju Občine Tolmin,
3. ima v uporabi najmanj 1 hektar primerljivih kmetijskih površin na območju Občine Tolmin,
4. ni naslovnik neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Evropske komisije,
s katerim je bila pomoč razglašena za nezakonito in
nezdružljivo z notranjim trgom,
5. ni podjetje v težavah,
6. ima poravnane vse davke in prispevke,
7. ima poravnane vse obveznosti do Občine Tolmin.
Pogoji za pridobitev sredstev:
Poleg prej navedenih splošnih pogojev za dodelitev
državne pomoči v kmetijstvu mora naložba v kmetijska
gospodarstva izpolnjevati še naslednje posebne pogoje:
1. gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora,
varstvu kulturne dediščine, varstvu naravnih vrednot in
varstvu okolja;
2. za naložbe, za katere mora biti opravljena presoja vplivov na okolje na podlagi Direktive 2011/92/EU
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra
2011 o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje (UL L št. 26 z dne 28. 1. 2012, str. 1),
mora biti s strani ministrstva, pristojnega za varstvo
okolja, izvedena presoja vplivov na okolje in pridobljeno
okoljevarstveno soglasje za izvedbo naložbe še pred
datumom dodelitve državne pomoči v kmetijstvu;
3. naložba mora biti izvedena v skladu s standardi
Evropske unije glede higiene, okolja in dobrega počutja
živali;
4. rastlinjak mora biti montažno demontažnega tipa,
minimalne površine 50 kvadratnih metrov, in po zaključeni naložbi vpisan v register kmetijskih gospodarstev
v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijstvo;
5. urejanje kmetijskih zemljišč (nezahtevna agromelioracija) se mora izvajati najmanj na 0,5 hektara
kmetijskih zemljišč v uporabi kmetijskega gospodarstva;
6. urejanje pašnikov se mora izvajati najmanj na
0,5 hektara kmetijskih zemljišč v uporabi kmetijskega
gospodarstva;
7. vlagatelj mora predložiti formalno popolno in
pravno formalno ustrezno vlogo za dodelitev nepovratnih sredstev v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije;
8. vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva;
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9. predračuni, ponudbe, računi in dokazila o plačilih
stroškov se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega
gospodarstva in v primeru naložb v kmetijsko mehanizacijo in opremo vsebovati podatke o vrsti in tipu stroja ali
opreme, nazivni moči in zmogljivosti, če je ta določljiva;
10. kmetijsko gospodarstvo mora z naložbo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od navedenih ciljev
ukrepa;
11. računi in dokazila o plačilih stroškov, za katere
se uveljavlja pomoč, morajo biti z datumom po predložitvi vloge na ta javni razpis in do vključno 29. 11. 2019;
12. pri izvedbi naložbe vlagatelj ne sme sodelovati
s podjetji ali posamezniki, s katerimi bi zaradi sodelovanja lahko prišlo do dogovarjanja o netržnih pogojih
poslovanja;
13. vrednost upravičenih stroškov prijavljene naložbe v posodabljanje živinorejske in rastlinske proizvodnje na kmetijskih gospodarstvih mora po vlogi priloženih predračunih in/ali ponudbah znašati najmanj
1.000,00 EUR in največ 7.000,00 EUR. Skupna višina upravičenih stroškov naložbe je lahko tudi višja od
7.000,00 EUR, vendar pa se pri določitvi višine državne pomoči upravičeni stroški, ki presegajo zgornji prag
upravičenih stroškov (7.000,00 EUR), ne upoštevajo;
14. vrednost upravičenih stroškov prijavljene naložbe v urejanje kmetijskih zemljišč in/ali urejanje pašnikov
mora po vlogi priloženih predračunih in/ali ponudbah znašati najmanj 500,00 EUR in največ 2.000,00 EUR. Skupna višina upravičenih stroškov naložbe je lahko tudi višja
od 2.000,00 EUR, vendar pa se pri določitvi višine državne pomoči upravičeni stroški, ki presegajo zgornji prag
upravičenih stroškov (2.000,00 EUR), ne upoštevajo.
Omejitve:
Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva se ne
dodeli za:
1. nakup pravic kmetijske proizvodnje in plačilnih
pravic;
2. nakup in zasaditev enoletnih rastlin;
3. dela, povezana z odvodnjavanjem;
4. nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč;
5. naložbe za skladnost s standardi Evropske unije,
z izjemo pomoči, dodeljene mladim kmetom v dveh letih
od začetka njihovega delovanja;
6. za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne
dokumentacije;
7. investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov
Republike Slovenije ali Evropske unije, vključno s sofinanciranjem prestrukturiranja vinogradov;
8. stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
9. obratna sredstva.
Višina sofinanciranja:
Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva znaša
največ 50 odstotkov upravičenih stroškov.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči za naložbe
v posodabljanje živinorejske in rastlinske proizvodnje
na kmetijskih gospodarstvih v letu 2019 je 500,00 EUR,
najvišji znesek pa 3.500,00 EUR na kmetijsko gospodarstvo.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči za naložbe v urejanje kmetijskih zemljišč in/ali urejanje pašnikov v letu 2019 je 250,00 EUR, najvišji znesek pa
1.000,00 EUR na kmetijsko gospodarstvo.
Vsebina vloge in priloge:
Vloga za dodelitev državne pomoči v kmetijstvu
(prijavni obrazec 1) obsega:
1. podatke o vlagatelju;
2. vsebinski, finančni in terminski načrt naložbe, ki
je predmet vloge;
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3. znesek zaprošenih nepovratnih sredstev;
4. izjavo vlagatelja o drugih že prejetih in zaprošenih pomočeh iz drugih javnih virov za iste upravičene
stroške (kumulacija pomoči);
5. izjavo vlagatelja o z njim povezanih podjetjih;
6. izjavo vlagatelja o strinjanju z razpisnimi pogoji;
7. izjavo vlagatelja, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da so v vlogi navedena dejstva točna,
popolna in resnična.
Vlagatelj mora vlogi (prijavnemu obrazcu 1) priložiti
naslednje priloge:
1. ustrezna dovoljenja za izvedbo naložbe, če so
v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora, varstvu kulturne dediščine, varstvu naravnih vrednot in varstvu okolja potrebna;
2. projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe in
dokazila o stroških izdelave projektne dokumentacije;
3. presojo vplivov na okolje in okoljevarstveno soglasje ministrstva, pristojnega za varstvo okolja, če sta
v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu okolja potrebni;
4. ponudbo(e) in/ali predračun(e) za prijavljeno naložbo, ki se glasijo na ime nosilca kmetijskega gospodarstva in v primeru naložb v kmetijsko mehanizacijo
in opremo vsebujejo podatke o vrsti in tipu stroja ali
opreme, nazivni moči in zmogljivosti, če je ta določljiva;
5. kopijo oddane zbirne vloge za tekoče leto (2019)
ali za preteklo leto (2018), če rok za oddajo zbirne vloge
v tekočem letu še ni potekel;
6. mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti naložbe, ki ga pripravi pristojna kmetijsko svetovalna služba;
7. načrt urejanja kmetijskih zemljišč s popisom del,
ki ga pripravi pristojna kmetijsko svetovalna služba, lokacijsko informacijo pristojnega organa lokalne skupno-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
sti in na njeni podlagi potrebna soglasja, če je predmet
naložbe urejanje kmetijskih zemljišč (nezahtevna agromelioracija);
8. načrt postavitve ali ureditve pašnikov s popisom
del, opreme in tehnologijo paše, ki ga pripravi pristojna
kmetijsko svetovalna služba, lokacijsko informacijo pristojnega organa lokalne skupnosti in na njeni podlagi potrebna soglasja, če je predmet naložbe urejanje pašnikov;
9. dovoljenje vseh lastnikov in solastnikov objekta
ali zemljišča za izvedbo naložbe, če je predmet naložbe
objekt ali zemljišče v najemu ali zakupu;
10. originalno potrdilo pristojnega organa (FURS),
da ima vlagatelj poravnane vse davke in prispevke, določene z zakonom, ki ni starejše od 30 dni od datuma
oddaje vloge na ta javni razpis;
11. izjavo o (ne)vključitvi v sistem davka na dodano
vrednost;
12. originalno potrdilo pristojnega organa (FURS)
o nevključitvi v sistem davka na dodano vrednost (priložijo le vlagatelji, ki želijo uveljavljati DDV kot upravičen
strošek naložbe);
13. v primeru, da je vlagatelj samostojni podjetnik
posameznik ali pravna oseba, mora predložiti dokazilo,
da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
podpore;
14. parafiran vzorec pogodbe;
15. izpis obveznih zdravstvenih zavarovanj, ki ga
izda ZZZS Izpostava Tolmin, in/ali dokazilo o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki ga izda ZPIZ OE
Nova Gorica, iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti
- zavarovalne podlage 051, 052 in 007 (priložijo le vlagatelji, ki imajo na kmetijskem gospodarstvu kmečkega
zavarovanca).

Merila in točkovalnik za ocenjevanje vlog:
1. okoljska sprejemljivost primarne kmetijske pridelave na kmetijskem gospodarstvu:
– kmetijsko gospodarstvo izvaja podukrep EK
– kmetijsko gospodarstvo izvaja najmanj 2 podukrepa KOPOP
– kmetijsko gospodarstvo izvaja 1 podukrep KOPOP
– kmetijsko gospodarstvo ne izvaja podukrepov KOPOP
2. velikost kmetijskega gospodarstva:
– od vključno 15 ha (GERK) in več
– od vključno 5 do 15 ha (GERK)
– do 5 ha (GERK)
3. starost nosilca kmetijskega gospodarstva:
– nosilec KMG je mlajši od 35 let oziroma je/bo dopolnil 35 let v letu 2019
– nosilec KMG je starejši od 35 let oziroma je/bo dopolnil največ 55 let v letu 2019
– nosilec KMG je/bo dopolnil 56 ali več let v letu 2019
4. kmečki zavarovanec:
– na KMG vlagatelja je vsaj 1 kmečki zavarovanec
– na KMG vlagatelja ni kmečkega zavarovanca
5. predmet naložbe:
– izdelava projektne dokumentacije za naložbo
– naložbe v gradnjo in obnovo hlevov in gosp. poslopij ter urejanje izpustov
– nakup kmetijske mehanizacije
– nakup in montaža opreme v hlevih in gosp. poslopjih
– nakup in postavitev rastlinjaka z opremo
– nakup in postavitev zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami
– nakup računalniške progr. opreme, patentov, licenc, avtorskih pravic in blag. znamk
– izdelava načrta ureditve kmetijskih zemljišč (nezahtevna agromel.) in ureditve pašnikov
– izvedba nezahtevnih agromelioracijskih del pri urejanju kmetijskih zemljišč
– nakup opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo
– nakup opreme za ureditev napajališč za živino
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1 točka
5 točk
3 točke
4 točke
2 točki
4 točke
4 točke
2 točki
3 točke
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B.) De minimis pomoči, dodeljene po Uredbi
1407/2013/EU
Splošni pogoji dodeljevanja pomoči de minimis:
Pomoč de minimis v kmetijstvu se lahko dodeli, če
izpolnjuje naslednje pogoje:
1. pomoč de minimis ne bo namenjena izvozu ali
z izvozom povezani dejavnosti v tretje države ali države
članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali z drugimi tekočimi izdatki, povezanimi
z izvozno dejavnostjo;
2. pomoč de minimis ne bo pogojena s prednostno
rabo domačih proizvodov pred uvoženimi;
3. pomoč de minimis ne bo namenjena za nabavo
vozil za cestni prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo
komercialni cestni tovorni prevoz;
4. skupni znesek pomoči de minimis, dodeljen enotnemu podjetju, ne bo presegel 200.000 evrov v kateremkoli obdobju treh proračunskih let, ne glede na obliko
ali namen pomoči in ne glede na to, iz katerih javnih
virov je pomoč dodeljena;
5. skupni znesek pomoči de minimis, dodeljen enotnemu podjetju, ki deluje v komercialnem cestnem tovornem prevozu, ne bo presegel 100.000 evrov v kateremkoli obdobju treh proračunskih let, ne glede na obliko ali
namen pomoči in ne glede na to, iz katerih javnih virov
je pomoč dodeljena;
6. pomoč de minimis ne bo kumulirala z državno
pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi
se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost
pomoči ali znesek pomoči, določen za posebne okoliščine vsakega primera v uredbi o skupinskih izjemah ali
sklepu Komisije;
7. pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo
1407/2013/EU, lahko kumulira s pomočjo de minimis,
dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012
z dne 25. aprila 2012 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis
za podjetja, ki opravljajo storitve splošnega gospodarskega pomena (UL L št. 114 z dne 26. 4. 2012, str. 8),
do zgornje meje, določene v zadnje navedeni uredbi;
8. pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo
1407/2013/EU, lahko kumulira s pomočjo de minimis,
dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis, do
ustrezne zgornje meje iz četrte oziroma pete točke;
9. z dodeljenim zneskom pomoči de minimis ne bo
presežena zgornja meja pomoči de minimis in intenzivnosti pomoči po drugih predpisih.
Do pomoči de minimis ni upravičeno podjetje, dejavno na vsaj enem od naslednjih področij:
1. ribištvo in akvakultura, kakor ju zajema Uredba Sveta (ES) št. 104/2000 z dne 17. decembra 1999
o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode
iz ribogojstva (UL L št. 17 z dne 21. 1. 2000, str. 22);
2. primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov iz
seznama v Prilogi I k Pogodbi;
3. predelava in trženje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi, če je znesek pomoči določen na podlagi cene oziroma količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je
na trg dalo zadevno podjetje, ali, če je pomoč pogojena
s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
Če je podjetje dejavno na vsaj enem od zgoraj naštetih področij in je poleg tega dejavno na enem ali več
področjih, ali opravlja še druge dejavnosti, ki sodijo na področje uporabe Uredbe 1407/2013/EU, se prej navedena
uredba uporablja za pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjimi
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področji ali dejavnostmi, če podjetje na ustrezen način,
kot je ločevanje dejavnosti ali razlikovanje med stroški,
zagotovi, da dejavnosti na področjih, ki so izključena iz
področja uporabe Uredbe 1407/2013/EU, ne prejemajo
pomoči de minimis na podlagi Uredbe 1407/2013/EU.
Splošni pogoji, ki jih mora naložba ali dejavnost izpolnjevati, da se pomoč de minimis v kmetijstvu po tem
javnem razpisu lahko dodeli:
1. naložba ali dejavnost se izvaja na območju Občine Tolmin;
2. naložba ali dejavnost se je začela izvajati 1. januarja 2019 ali kasneje;
3. naložba ali dejavnost je zaključena pred predložitvijo zadnjega zahtevka za izplačilo dodeljene pomoči de
minimis v kmetijstvu, pri čemer se kot zaključek naložbe
šteje izveden tehnični prevzem, pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje, izjava gradbenega nadzora, da
so dela zaključena, ali vključitev mehanizacije in opreme
v proizvodni proces;
4. finančna konstrukcija naložbe ali dejavnosti je
zaprta;
5. predmet naložbe se mora ohraniti na območju
Občine Tolmin in v uporabi za isti namen, za katerega
je bila pomoč de minimis dodeljena, vsaj še 5 let po
zaključku naložbe;
6. predmet naložbe ne sme biti prodan, oddan v najem ali leasing tretjim osebam vsaj še 5 let po zaključku
naložbe.
Pomoč de minimis v kmetijstvu se po tem javnem
razpisu dodeljuje preko naslednjih ukrepov:
1. Pomoč za naložbe za opravljanje dopolnilnih
dejavnosti na kmetiji,
2. Pomoč za pokrivanje operativnih stroškov cestnega tovornega prometa,
3. Pomoč za naložbe v gradnjo in rekonstrukcijo
gozdnih vlak,
4. Pomoč za naložbe v nakup opreme za sečnjo in
spravilo lesa.
B. 1. Pomoč za naložbe za opravljanje dopolnilnih
dejavnosti na kmetiji
Višina razpisanih sredstev znaša: 4.000,00 EUR.
Predmet, nameni in cilji pomoči:
Predmet pomoči so naložbe v opredmetena osnovna sredstva za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na
kmetijskih gospodarstvih (v nadaljnjem besedilu: naložbe v dopolnilne dejavnosti na kmetiji).
Namen pomoči za naložbe v dopolnilne dejavnosti
na kmetiji je izboljšanje dohodkovnega položaja in utrjevanje tržnega položaja kmetijskih gospodarstev, povečanje prepoznavnosti storitev in proizvodov s kmetij
in ustvarjanje novih delovnih mest, spodbujanje raznolikosti gospodarskih dejavnosti in razvoj podjetništva na
podeželju.
Do pomoči za naložbe v dopolnilne dejavnosti na
kmetiji so upravičene naložbe, ki:
1. so namenjene opravljanju vsaj ene od naslednjih
vrst dopolnilnih dejavnosti na kmetiji:
– predelava primarnih kmetijskih pridelkov, gozdnih
sadežev in zelišč,
– predelava gozdnih lesnih sortimentov,
– prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov s kmetij,
– turizem na kmetiji,
– dejavnost, povezana s tradicionalnimi znanji na
kmetiji, storitvami oziroma izdelki,
– storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo in
opremo, zakol živali ter ročna dela in
2. zasledujejo vsaj enega od naslednjih ciljev:
– diverzifikacija dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov,
– uvajanje novih dopolnilnih dejavnosti na kmetiji,

Stran

1046 /

Št.

32 / 17. 5. 2019

– širitev in/ali posodabljanje obstoječih dopolnilnih
dejavnosti na kmetiji,
– odpiranje novih delovnih mest.
Upravičeni stroški:
Pomoč za naložbe v dopolnilne dejavnosti na kmetiji se dodeljuje za naslednje upravičene stroške:
1. stroški izdelave projektne dokumentacije za
gradnjo ali rekonstrukcijo objektov in prostorov, namenjenih opravljanju dopolnilne dejavnosti na kmetiji;
2. stroški nakupa materiala in storitev, povezanih
z gradnjo, rekonstrukcijo ali adaptacijo objektov in prostorov, namenjenih opravljanju dopolnilne dejavnosti na
kmetiji;
3. stroški nakupa opreme in naprav, namenjenih
opravljanju dopolnilne dejavnosti na kmetiji, do njihove
tržne vrednosti;
4. davek na dodano vrednost za stroške iz prej navedenih točk, če ni povračljiv.
Upravičenci:
Do pomoči za naložbe v dopolnilne dejavnosti na
kmetiji je upravičen nosilec dopolnilne dejavnosti na
kmetiji, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
1. ima stalno bivališče na območju Občine Tolmin;
2. dopolnilno dejavnost opravlja na kmetiji, ki
ustreza kriterijem za mikro podjetje, je vpisano v register kmetijskih gospodarstev v skladu s predpisi, ki
urejajo kmetijstvo, in ima naslov na območju Občine
Tolmin;
3. ima dovoljenje in izpolnjuje vse, s predpisi s področja dopolnilnih dejavnosti na kmetiji zahtevane pogoje za opravljanje vrste dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
ki je predmet naložbe;
4. ni naslovnik neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Evropske komisije,
s katerim je bila pomoč razglašena za nezakonito in
nezdružljivo z notranjim trgom;
5. ni v postopku osebnega stečaja;
6. ima poravnane vse davke in prispevke;
7. ima poravnane vse obveznosti do Občine Tolmin.
Pogoji za pridobitev sredstev:
Poleg prej navedenih splošnih pogojev za dodelitev
pomoči de minimis mora naložba v dopolnilne dejavnosti
na kmetiji izpolnjevati še naslednje posebne pogoje:
1. gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora,
varstvu kulturne dediščine, varstvu naravnih vrednot in
varstvu okolja;
2. dopolnilna dejavnost, ki je predmet naložbe, se
mora na kmetiji opravljati še najmanj 5 let po zaključeni
naložbi;
3. vlagatelj mora predložiti formalno popolno in
pravno formalno ustrezno vlogo za dodelitev nepovratnih sredstev v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije;
4. predračuni, ponudbe, računi in dokazila o plačilih stroškov se morajo glasiti na ime nosilca dopolnilne
dejavnosti in v primeru naložb v opremo in naprave vsebovati podatke o vrsti in tipu opreme ali naprave, nazivni
moči in zmogljivosti, če je ta določljiva;
5. računi in dokazila o plačilih stroškov, za katere se
uveljavlja pomoč, morajo biti z datumom od 1. 1. 2019
do vključno 29. 11. 2019;
6. pri izvedbi naložbe vlagatelj ne sme sodelovati
s podjetji ali posamezniki, s katerimi bi zaradi sodelovanja lahko prišlo do dogovarjanja o netržnih pogojih
poslovanja;
7. vrednost upravičenih stroškov prijavljene naložbe mora po vlogi priloženih predračunih, ponudbah
in/ali računih znašati najmanj 1.000,00 EUR in največ
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4.000,00 EUR. Skupna višina upravičenih stroškov naložbe je lahko tudi višja od 4.000,00 EUR, vendar pa
se pri določitvi višine pomoči de minimis upravičeni
stroški, ki presegajo zgornji prag upravičenih stroškov
(4.000,00 EUR), ne upoštevajo.
Višina sofinanciranja:
Pomoč za naložbe v dopolnilne dejavnosti na kmetiji znaša največ 50 odstotkov upravičenih stroškov.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči za naložbe v dopolnilne dejavnosti na kmetiji v letu 2019 je
500,00 EUR, najvišji znesek pa 2.000,00 EUR na nosilca dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
Vsebina vloge in priloge:
Vloga za dodelitev pomoči de minimis v kmetijstvu
(prijavni obrazec 2) obsega:
1. podatke o vlagatelju;
2. vsebinski, finančni in terminski načrt naložbe, ki
je predmet vloge;
3. znesek zaprošenih nepovratnih sredstev;
4. izjavo vlagatelja o drugih že prejetih in zaprošenih pomočeh iz drugih javnih virov za iste upravičene
stroške (kumulacija pomoči);
5. izjavo vlagatelja o vseh drugih pomočeh de minimis, prejetih na podlagi Uredbe 1407/2013/EU ali drugih
uredb de minimis v predhodnih dveh proračunskih letih
in v tekočem proračunskem letu (kumulacija pomoči);
6. izjavo vlagatelja o z njim povezanih podjetjih;
7. izjavo vlagatelja o združitvi ali pripojitvi podjetja
in razdružitvi podjetja;
8. izjavo o ločitvi dejavnosti ali stroškov;
9. izjavo vlagatelja o strinjanju z razpisnimi pogoji;
10. izjavo vlagatelja, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da so v vlogi navedena dejstva
točna, popolna in resnična.
Vlagatelj mora vlogi (prijavnemu obrazcu 2) priložiti
naslednje priloge:
1. ustrezna dovoljenja za izvedbo naložbe, če so
v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora, varstvu kulturne dediščine, varstvu naravnih vrednot in varstvu okolja potrebna;
2. projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe in
dokazila o stroških izdelave projektne dokumentacije;
3. mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti naložbe, ki ga pripravi pristojna kmetijsko svetovalna služba;
4. dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti
na kmetiji;
5. kopijo oddane zbirne vloge za tekoče leto (2019)
ali za preteklo leto (2018), če rok za oddajo zbirne vloge
v tekočem letu še ni potekel;
6. dovoljenje vseh lastnikov in solastnikov objekta
ali zemljišča za izvedbo naložbe, če je predmet naložbe
objekt ali zemljišče v najemu ali zakupu;
7. ponudbo(e) in/ali predračun(e) oziroma račun(e)
ter dokazila o plačilih računa(ov) za prijavljeno naložbo, ki se glasijo na ime nosilca dopolnilne dejavnosti
in v primeru naložb v opremo in naprave vsebujejo podatke o vrsti in tipu opreme ali naprave, nazivni moči in
zmogljivosti, če je ta določljiva;
8. originalno potrdilo pristojnega organa (FURS), da
ima vlagatelj poravnane vse davke in prispevke, določene z zakonom, ki ni starejše od 30 dni od datuma oddaje
vloge na ta javni razpis;
9. izjavo o (ne)vključitvi v sistem davka na dodano
vrednost;
10. originalno potrdilo pristojnega organa (FURS)
o nevključitvi v sistem davka na dodano vrednost (priložijo le vlagatelji, ki želijo uveljavljati DDV kot upravičen
strošek naložbe);
11. parafiran vzorec pogodbe;
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12. izpis obveznih zdravstvenih zavarovanj, ki ga
izda ZZZS Izpostava Tolmin, in/ali dokazilo o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki ga izda ZPIZ OE
Nova Gorica, iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti
- zavarovalne podlage 051, 052 in 007 (priložijo le vlagatelji, ki imajo na kmetijskem gospodarstvu kmečkega
zavarovanca).
Merila in točkovalnik za ocenjevanje vlog:
1. starost nosilca dopolnilne dejavnosti:
– nosilec DP je mlajši od 35 let oziroma je/bo dopolnil 35 let v letu 2019
– nosilec DP je starejši od 35 let oziroma je/bo dopolnil največ 55 let v letu 2019
– nosilec DP je/bo dopolnil 56 ali več let v letu 2019
2. zaposlenost nosilca dopolnilne dejavnosti:
– nosilec DP je zaposlen le na kmetiji
– nosilec DP je zaposlen izven kmetije
3. cilj naložbe:
– naložba bo prispevala k odprtju novega delovnega mesta na kmetijskem gospodarstvu
– naložba je potrebna za začetek opravljanja nove vrste dopolnilne dejavnosti na kmetiji
– naložba je potrebna za posodobitev in/ali širitev obstoječih vrst dop. dej. na kmetiji
4. kmečki zavarovanec:
– na KMG vlagatelja je vsaj 1 kmečki zavarovanec
– na KMG vlagatelja ni kmečkega zavarovanca
5. predmet naložbe:
– izdelava projektne dokumentacije za naložbo
– gradnja ali obnova objekta/prostora za dopolnilno dejavnost
– nakup opreme in naprav za dopolnilno dejavnost
6. naložba je namenjena opravljanju naslednje vrste dopolnilne dejavnosti:
– predelave primarnih kmetijskih pridelkov, gozdnih sadežev, zelišč
– predelave gozdnih lesnih sortimentov
– prodaje kmetijskih pridelkov in izdelkov s kmetij
– turizma na kmetiji
– dejavnosti, povezane s tradicionalnimi znanji na kmetiji
– storitev s kmet. in gozd. mehanizacijo in opremo, zakolom živali, ročnimi deli

B. 2. Pomoč za pokrivanje operativnih stroškov cestnega tovornega prometa
Višina razpisanih sredstev znaša: 2.500,00 EUR.
Predmet in cilji pomoči:
Predmet pomoči je pokrivanje operativnih stroškov
cestnega tovornega prometa na odročnih območjih Občine Tolmin (v nadaljnjem besedilu: pomoč za pokrivanje
stroškov dejavnosti transporta) s ciljem ohraniti dejavnost transporta in transportne mreže za prevoze, ki niso
ekonomsko upravičeni.
Upravičeni stroški:
Pomoč za pokrivanje stroškov dejavnosti transporta
se dodeljuje za naslednje upravičene stroške:
1. operativni stroški tovornega prevoza,
2. davek na dodano vrednost za stroške iz prejšnje
točke, če ni povračljiv,
za opravljene prevoze na naslednjih odročnih območjih Občine Tolmin:
– območje I: Ljubinj,
– območje II: Baška grapa.
Upravičenci:
Do pomoči za pokrivanje stroškov dejavnosti transporta je upravičeno kmetijsko gospodarstvo, ki ustreza
kriterijem za mikro, malo ali srednje podjetje in izpolnjuje
naslednje pogoje:
1. je vpisano v register kmetijskih gospodarstev
v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijstvo,
2. ima naslov ali sedež na območju Občine Tolmin,

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

3. je registrirano za opravljanje dejavnosti cestnega
tovornega prometa,
4. opravlja dejavnost cestnega tovornega prometa med kmetijskimi gospodarstvi na odročnih območjih
Občine Tolmin,
5. ni naslovnik neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Evropske komisije,
s katerim je bila pomoč razglašena za nezakonito in
nezdružljivo z notranjim trgom,
6. ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
7. ima poravnane vse davke in prispevke,
8. ima poravnane vse obveznosti do Občine Tolmin.
Pogoji za pridobitev sredstev:
Poleg prej navedenih splošnih pogojev morajo za
dodelitev pomoči de minimis biti izpolnjeni še naslednji
posebni pogoji:
1. vlagatelj mora predložiti formalno popolno in pravno formalno ustrezno vlogo za dodelitev nepovratnih
sredstev v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije;
2. vsa dokazila o opravljenih prevozih in višini stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, se morajo glasiti
na ime vlagatelja in morajo biti izdana z datumom od
1. 1. 2019 do vključno 29. 11. 2019;
3. pri izvedbi dejavnosti vlagatelj ne sme sodelovati
s podjetji ali posamezniki, s katerimi bi zaradi sodelovanja lahko prišlo do dogovarjanja o netržnih pogojih
poslovanja;
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4. vrednost upravičenih stroškov prijavljene dejavnosti mora po vlogi priloženih dokazilih o stroških znašati
najmanj 2.000,00 EUR in največ 5.000,00 EUR. Skupna
višina upravičenih stroškov dejavnosti je lahko tudi višja
od 5.000,00 EUR, vendar pa se pri določitvi višine pomoči
de minimis upravičeni stroški, ki presegajo zgornji prag
upravičenih stroškov (5.000,00 EUR), ne upoštevajo.
Višina sofinanciranja:
Pomoč za pokrivanje stroškov dejavnosti transporta
znaša največ 50 odstotkov upravičenih stroškov.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči za pokrivanje stroškov dejavnosti transporta v letu 2019 je
1.000,00 EUR, najvišji znesek pa 2.500,00 EUR na
kmetijsko gospodarstvo.
Vsebina vloge in priloge:
Vloga za dodelitev pomoči de minimis v kmetijstvu
(prijavni obrazec 3) obsega:
1. podatke o vlagatelju;
2. vsebinski, finančni in terminski načrt dejavnosti,
ki je predmet vloge;
3. znesek zaprošenih nepovratnih sredstev;
4. izjavo vlagatelja o drugih že prejetih in zaprošenih pomočeh iz drugih javnih virov za iste upravičene
stroške (kumulacija pomoči);
5. izjavo vlagatelja o vseh drugih pomočeh de minimis, prejetih na podlagi Uredbe 1407/2013/EU ali drugih
uredb de minimis v predhodnih dveh proračunskih letih
in v tekočem proračunskem letu (kumulacija pomoči);
6. izjavo vlagatelja o z njim povezanih podjetjih;
7. izjavo vlagatelja o združitvi ali pripojitvi podjetja
in razdružitvi podjetja;
8. izjavo o ločitvi dejavnosti ali stroškov;
9. izjavo vlagatelja o strinjanju z razpisnimi pogoji;
10. izjavo vlagatelja, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da so v vlogi navedena dejstva
točna, popolna in resnična.
Vlagatelj mora vlogi (prijavnemu obrazcu 3) priložiti
naslednje priloge:
1. seznam prog cestnega tovornega prometa na
odročnih območjih Občine Tolmin, z navedbo razdalj in
številom prevozov v obdobju od 1. 1. 2019 do vključno
29. 11. 2019;
2. originalno potrdilo pristojnega organa (FURS), da
ima vlagatelj poravnane vse davke in prispevke, določene z zakonom, ki ni starejše od 30 dni od datuma oddaje
vloge na ta javni razpis;
3. izjavo o (ne)vključitvi v sistem davka na dodano
vrednost,
4. originalno potrdilo pristojnega organa (FURS)
o nevključitvi v sistem davka na dodano vrednost (priložijo le vlagatelji, ki želijo uveljavljati DDV kot upravičen
strošek naložbe);
5. dokazilo, da je vlagatelj registriran za opravljanje
dejavnosti cestnega tovornega prometa;
6. parafiran vzorec pogodbe.
Merila za ocenjevanje vlog:
– frekvenca prevozov, ki jih vlagatelj opravlja na
posameznem odročnem območju, določenih s tem javnim razpisom;
– skupno število kilometrov, ki jih vlagatelj opravi na
odročnih območjih, določenih s tem javnim razpisom,
v obdobju od 1. 1. 2019 do vključno 29. 11. 2019, in ki jih
lahko izkaže z verodostojnimi knjigovodskimi listinami;
– število odročnih območij, določenih s tem javnim
razpisom, na katerih vlagatelj opravlja dejavnost cestnega tovornega prometa.
B. 3. Pomoč za naložbe v gradnjo in rekonstrukcijo
gozdnih vlak
Višina razpisanih sredstev znaša: 9.500,00 EUR
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Predmet, nameni in cilji pomoči:
Predmet pomoči so naložbe v gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih vlak na kmetijskih gospodarstvih (v
nadaljnjem besedilu: naložbe v urejanje gozdnih vlak).
Namen pomoči za naložbe v urejanje gozdnih vlak
je povečati odprtost gozdov in s tem omogočiti trajnostno in učinkovitejše gospodarjenje z gozdom ter olajšati
pridobivanje gozdnih dobrin.
Do pomoči za naložbe v urejanje gozdnih vlak so
upravičene naložbe, ki zasledujejo vsaj enega od naslednjih ciljev:
1. večja izraba proizvodnega potenciala gozdov,
2. nižji stroški gospodarjenja z gozdom,
3. ohranjanje gozdnih sestojev z rednimi negovalnimi, vzdrževalnimi in sanacijskimi deli.
Upravičeni stroški:
Pomoč za naložbe v urejanje gozdnih vlak se dodeljuje za naslednje upravičene stroške:
1. stroški novogradnje in rekonstrukcije gozdnih
vlak,
2. davek na dodano vrednost za stroške iz prejšnje
točke, če ni povračljiv.
Pri opredelitvi vrste in višine upravičenih stroškov
urejanja gozdnih vlak, navedenih v 1. točki prejšnjega odstavka, se upoštevajo zgornje višine posameznih
upravičenih stroškov, ki so določene v katalogu stroškov
in najvišjih priznanih vrednosti iz Pravilnika o katalogu
stroškov in najvišjih priznanih vrednosti (Uradni list RS,
št. 7/16, 38/16, 73/17) in so za potrebe tega javnega
razpisa navedeni v Seznamu upravičenih stroškov in
najvišjih priznanih vrednosti – gozdne vlake, ki je Priloga 2 k razpisni dokumentaciji.
Za stroške, ki so navedeni v Prilogi 2, mora vlagatelj
k vlogi na javni razpis predložiti eno ponudbo. Če vlagatelj v vlogi za pridobitev sredstev uveljavlja višje stroške,
kot so določeni v Prilogi 2, se pri izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo najvišje priznane vrednosti
iz Priloge 2. Če vlagatelj v vlogi za pridobitev sredstev
uveljavlja nižje stroške kot so navedeni v Prilogi 2, se
pri izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo vrednosti iz predložene ponudbe.
Če stroški urejanja gozdnih vlak niso določeni v Prilogi 2, mora vlagatelj k vlogi na javni razpis priložiti tržno
primerljive pisne ponudbe najmanj treh ponudnikov. Ponudbe so primerljive, če je vlagatelj vsem potencialnim
ponudnikom poslal enako povpraševaje, v katerem je
navedel minimalne pogoje, ki jih mora nek izdelek oziroma storitev vsebovati, da bo lahko izbran. V kolikor
ponudba ne vsebuje minimalnih pogojev, je vlagatelj ne
more izbrati. Pri izračunu višine upravičenih stroškov se
upošteva vrednost najugodnejše ponudbe.
Upravičenci:
Do pomoči za naložbe v urejanje gozdnih vlak je
upravičeno kmetijsko gospodarstvo, ki ustreza kriterijem
za mikro podjetje in izpolnjuje naslednje pogoje:
1. je vpisano v register kmetijskih gospodarstev
v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijstvo,
2. ima naslov ali sedež na območju Občine Tolmin,
3. ima v lasti najmanj 2 hektara gozdnih površin na
območju Občine Tolmin,
4. ni naslovnik neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Evropske komisije,
s katerim je bila pomoč razglašena za nezakonito in
nezdružljivo z notranjim trgom,
5. ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
6. ima poravnane vse davke in prispevke,
7. ima poravnane vse obveznosti do Občine Tolmin.
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Pogoji za pridobitev sredstev:
Poleg prej navedenih splošnih pogojev za dodelitev
pomoči de minimis mora naložba v urejanje gozdnih vlak
izpolnjevati še naslednje posebne pogoje:
1. novogradnja ali rekonstrukcija gozdne vlake se
mora izvajati v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi
objektov, urejanju prostora, varstvu okolja, varstvu kulturne dediščine, ohranjanju narave, vodah in gradnji
gozdnih prometnic;
2. za naložbo mora biti s strani Zavoda za gozdove
Slovenije izdelan elaborat vlake;
3. novogradnja ali rekonstrukcija gozdne vlake
mora biti skladna s pogoji iz gozdnogojitvenega načrta
Zavoda za gozdove Slovenije;
4. strokovni pregled gozdne vlake, ki je predmet
naložbe, opravi Zavod za gozdove Slovenije;
5. po zaključeni naložbi bo gozdna vlaka omogočala letno spravilo najmanj 3 kubičnih metrov lesa na
100 metrov gozdne vlake;
6. vzdrževanje in uporaba gozdne vlake, ki je predmet naložbe, se mora izvajati v skladu s predpisi s področja gozdnih prometnic;
7. vlagatelj mora predložiti formalno popolno in
pravno formalno ustrezno vlogo za dodelitev nepovratnih sredstev v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije;
8. vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva;
9. predračuni, ponudbe, računi in dokazila o plačilih
stroškov se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega
gospodarstva in biti pripravljeni na način, da je predmet
naložbe mogoče nedvoumno uvrstiti v seznam upravičenih stroškov iz Priloge 2;
10. računi in dokazila o plačilih stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, morajo biti z datumom od
1. 1. 2019 do vključno 29. 11. 2019;
11. pri izvedbi naložbe vlagatelj ne sme sodelovati
s podjetji ali posamezniki, s katerimi bi zaradi sodelovanja lahko prišlo do dogovarjanja o netržnih pogojih
poslovanja;
12. vrednost upravičenih stroškov prijavljene naložbe mora po vlogi priloženih predračunih, ponudbah
in/ali računih znašati najmanj 1.000,00 EUR in največ
7.000,00 EUR. Skupna višina upravičenih stroškov naložbe je lahko tudi višja od 7.000,00 EUR, vendar pa
se pri določitvi višine pomoči de minimis upravičeni
stroški, ki presegajo zgornji prag upravičenih stroškov
(7.000,00 EUR), ne upoštevajo.
Višina sofinanciranja:
Pomoč za naložbe v urejanje gozdnih vlak znaša
največ 50 odstotkov upravičenih stroškov.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči za naložbe
v urejanje gozdnih vlak v letu 2019 je 500,00 EUR,
najvišji znesek pa 3.500,00 EUR na kmetijsko gospodarstvo.
Vsebina vloge in priloge:
Vloga za dodelitev pomoči de minimis v kmetijstvu
(prijavni obrazec 4) obsega:
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1. podatke o vlagatelju;
2. vsebinski, finančni in terminski načrt naložbe, ki
je predmet vloge;
3. znesek zaprošenih nepovratnih sredstev;
4. izjavo vlagatelja o drugih že prejetih in zaprošenih pomočeh iz drugih javnih virov za iste upravičene
stroške (kumulacija pomoči);
5. izjavo vlagatelja o vseh drugih pomočeh de minimis, prejetih na podlagi Uredbe 1407/2013/EU ali drugih
uredb de minimis v predhodnih dveh proračunskih letih
in v tekočem proračunskem letu (kumulacija pomoči);
6. izjavo vlagatelja o z njim povezanih podjetjih;
7. izjavo vlagatelja o združitvi ali pripojitvi podjetja
in razdružitvi podjetja;
8. izjavo o ločitvi dejavnosti ali stroškov;
9. izjavo vlagatelja o strinjanju z razpisnimi pogoji;
10. izjavo vlagatelja, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da so v vlogi navedena dejstva
točna, popolna in resnična.
Vlagatelj mora vlogi (prijavnemu obrazcu 4) priložiti
naslednje priloge:
1. ustrezna dovoljenja za izvedbo naložbe, če so
v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora, varstvu okolja, varstvu kulturne dediščine,
ohranjanju narave, vodah in gradnji gozdnih prometnic
potrebna;
2. elaborat gozdne vlake Zavoda za gozdove Slovenije;
3. dokazilo o lastništvu gozdnih površin na območju
Občine Tolmin (potrdilo o velikosti gozdne posesti po
podatkih Zavoda za gozdove Slovenije, izdano s strani
ZGS, OE Tolmin);
4. overjena soglasja za novogradnjo ali rekonstrukcijo in uporabo gozdne vlake vseh lastnikov in solastnikov parcel na trasi gozdne vlake, ki je predmet naložbe;
5. ponudbo(e) in/ali predračun(e) oziroma račun(e) ter
dokazila o plačilih računa(ov) za prijavljeno naložbo, ki se
glasijo na ime nosilca kmetijskega gospodarstva, in so pripravljena na način, da je predmet naložbe mogoče nedvoumno uvrstiti v seznam upravičenih stroškov iz Priloge 2;
6. kopijo oddane zbirne vloge za tekoče leto (2019)
ali za preteklo leto (2018), če rok za oddajo zbirne vloge
v tekočem letu še ni potekel;
7. originalno potrdilo pristojnega organa (FURS), da
ima vlagatelj poravnane vse davke in prispevke, določene z zakonom, ki ni starejše od 30 dni od datuma oddaje
vloge na ta javni razpis;
8. izjavo o (ne)vključitvi v sistem davka na dodano
vrednost;
9. originalno potrdilo pristojnega organa (FURS)
o nevključitvi v sistem davka na dodano vrednost (priložijo le vlagatelji, ki želijo uveljavljati DDV kot upravičen
strošek naložbe);
10. v primeru, da je vlagatelj samostojni podjetnik
posameznik ali pravna oseba, mora predložiti dokazilo,
da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
podpore;
11. parafiran vzorec pogodbe.

Merila in točkovalnik za ocenjevanje vlog:
1. starost nosilca kmetijskega gospodarstva:
– nosilec KMG je mlajši od 35 let oziroma je/bo dopolnil 35 let v letu 2019
– nosilec KMG je starejši od 35 let oziroma je/bo dopolnil največ 55 let v letu 2019
– nosilec KMG je/bo dopolnil 56 ali več let v letu 2019
2. odprtost gozdov z gozdnimi vlakami na območju, kjer se ureja gozdna vlaka:
– gozdovi niso odprti
– gozdovi so odprti

3 točke
2 točki
1 točka
4 točke
0 točk
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3. število vključenih lastnikov gozdov:
– gozdna vlaka vključuje več kot 5 lastnikov gozdnih parcel
– gozdna vlaka vključuje 2 do 5 lastnikov gozdnih parcel
– gozdna vlaka vključuje le enega lastnika gozdnih parcel
4. dolžina urejanja gozdne vlake:
– vlagatelj se na javni razpis prijavlja za gozdne vlake v dolžini 400 m in več
– vlagatelj se na javni razpis prijavlja za gozdne vlake v dolžini od 200 do 399 m
– vlagatelj se na javni razpis prijavlja za gozdne vlake v dolžini od 100 do 199 m
– vlagatelj se na javni razpis prijavlja za gozdne vlake v dolžini manj kot 100 m
5. funkcije gozdne vlake:
– gozdna vlaka bo poleg spravila lesa omogočila tudi ježo in kolesarjenje
– gozdna vlaka bo omogočila le spravilo lesa

B. 4. Pomoč za naložbe v nakup opreme za sečnjo
in spravilo lesa
Višina razpisanih sredstev znaša: 4.000,00 EUR
Predmet, nameni in cilji pomoči:
Predmet pomoči so naložbe v nakup opreme, potrebne pri opravljanju sečnje in spravila lesa na kmetijskih gospodarstvih (v nadaljnjem besedilu: naložbe
v gozdarsko opremo).
Namen pomoči za naložbe v gozdarsko opremo je
izboljšati učinkovitost gospodarjenja v zasebnih gozdovih z uvajanjem proizvodnih izboljšav pri sečnji in spravilu lesa in povečati varnost pri delu v gozdu.
Do pomoči za naložbe v gozdarsko opremo so
upravičene naložbe, ki zasledujejo vsaj enega od naslednjih ciljev:
1. uvajanje proizvodnih izboljšav pri sečnji in spravilu lesa,
2. večja varnost pri delu v gozdu,
3. večja izraba proizvodnega potenciala gozdov.
Upravičeni stroški:
Pomoč za naložbe v gozdarsko opremo se dodeljuje za naslednje upravičene stroške:
1. stroški nakupa in dobave opreme za sečnjo in
spravilo lesa do njene tržne vrednosti,
2. stroški usposabljanja za delo z opremo, ki
je predmet naložbe iz prejšnje točke,
3. davek na dodano vrednost za stroške iz prej navedenih točk, če ni povračljiv.
Pri opredelitvi vrste in višine upravičenih stroškov
opreme za sečnjo in spravilo lesa, navedene v 1. točki
prejšnjega odstavka, se upoštevajo zgornje višine posameznih upravičenih stroškov, ki so določene v katalogu
stroškov in najvišjih priznanih vrednosti iz Pravilnika o seznamu kmetijske in gozdarske mehanizacije ter katalogu
stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije (Uradni list
RS, št. 7/16), ter zgornje višine posameznih upravičenih
stroškov gozdarske zaščitne opreme, ki so za potrebe
tega javnega razpisa navedeni v Seznamu upravičenih
stroškov in najvišjih priznanih vrednosti – gozdarska oprema, ki je Priloga 3 k razpisni dokumentaciji.
Za stroške, ki so navedeni v Prilogi 3, mora vlagatelj
k vlogi na javni razpis predložiti eno ponudbo. Če vlagatelj v vlogi za pridobitev sredstev uveljavlja višje stroške
kot so določeni v Prilogi 3, se pri izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo najvišje priznane vrednosti
iz Priloge 3. Če vlagatelj v vlogi za pridobitev sredstev
uveljavlja nižje stroške kot so navedeni v Prilogi 3, se
pri izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo vrednosti iz predložene ponudbe.
Če stroški gozdarske opreme niso določeni v Prilogi 3, mora vlagatelj k vlogi na javni razpis priložiti tržno
primerljive pisne ponudbe najmanj treh ponudnikov. Po-
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nudbe so primerljive, če je vlagatelj vsem potencialnim
ponudnikom poslal enako povpraševaje, v katerem je
navedel minimalne pogoje, ki jih mora nek izdelek vsebovati, da bo lahko izbran. V kolikor ponudba ne vsebuje
minimalnih pogojev, je vlagatelj ne more izbrati. Pri izračunu višine upravičenih stroškov se upošteva vrednost
najugodnejše ponudbe.
Upravičenci:
Do pomoči za naložbe v gozdarsko opremo je upravičeno kmetijsko gospodarstvo, ki ustreza kriterijem za
mikro podjetje in izpolnjuje naslednje pogoje:
1. je vpisano v register kmetijskih gospodarstev
v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijstvo,
2. ima naslov ali sedež na območju Občine Tolmin,
3. ima v lasti najmanj 2 hektara gozdnih površin na
območju Občine Tolmin,
4. ni naslovnik neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Evropske komisije,
s katerim je bila pomoč razglašena za nezakonito in
nezdružljivo z notranjim trgom,
5. ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
6. ima poravnane vse davke in prispevke,
7. ima poravnane vse obveznosti do Občine Tolmin.
Pogoji za pridobitev sredstev:
1. vlagatelj mora predložiti formalno popolno in pravno formalno ustrezno vlogo za dodelitev nepovratnih
sredstev v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije;
2. vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva;
3. predračuni, ponudbe, računi in dokazila o plačilih
stroškov se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega
gospodarstva in v primeru naložb v opremo vsebovati
podatke o vrsti in tipu opreme ter nazivni moči;
4. računi in dokazila o plačilih stroškov, za katere se
uveljavlja pomoč, morajo biti z datumom od 1. 1. 2019
do vključno 29. 11. 2019;
5. pri izvedbi naložbe vlagatelj ne sme sodelovati
s podjetji ali posamezniki, s katerimi bi zaradi sodelovanja lahko prišlo do dogovarjanja o netržnih pogojih
poslovanja;
6. vrednost upravičenih stroškov prijavljene naložbe mora po vlogi priloženih predračunih, ponudbah
in/ali računih znašati najmanj 600,00 EUR in največ
4.000,00 EUR. Skupna višina upravičenih stroškov naložbe je lahko tudi višja od 4.000,00 EUR, vendar pa
se pri določitvi višine pomoči de minimis upravičeni
stroški, ki presegajo zgornji prag upravičenih stroškov
(4.000,00 EUR), ne upoštevajo.
Višina sofinanciranja:
Pomoč za naložbe v gozdarsko opremo znaša največ 50 odstotkov upravičenih stroškov.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Najmanjši znesek dodeljene pomoči za naložbe
v gozdarsko opremo v letu 2019 je 300,00 EUR, najvišji
znesek pa 2.000,00 EUR na kmetijsko gospodarstvo.
Vsebina vloge in priloge:
Vloga za dodelitev pomoči de minimis v kmetijstvu
(prijavni obrazec 5) obsega:
1. podatke o vlagatelju;
2. vsebinski, finančni in terminski načrt naložbe, ki
je predmet vloge;
3. znesek zaprošenih nepovratnih sredstev;
4. izjavo vlagatelja o drugih že prejetih in zaprošenih pomočeh iz drugih javnih virov za iste upravičene
stroške (kumulacija pomoči);
5. izjavo vlagatelja o vseh drugih pomočeh de
minimis, prejetih na podlagi Uredbe 1407/2013/EU ali
drugih uredb de minimis v predhodnih dveh proračunskih letih in v tekočem proračunskem letu (kumulacija
pomoči);
6. izjavo vlagatelja o z njim povezanih podjetjih;
7. izjavo vlagatelja o združitvi ali pripojitvi podjetja
in razdružitvi podjetja;
8. izjavo o ločitvi dejavnosti ali stroškov;
9. izjavo vlagatelja o strinjanju z razpisnimi pogoji;
10. izjavo vlagatelja, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da so v vlogi navedena dejstva
točna, popolna in resnična.
Vlagatelj mora vlogi (prijavnemu obrazcu 5) priložiti
naslednje priloge:
1. dokazilo o lastništvu gozdnih površin na območju
Občine Tolmin (potrdilo o velikosti gozdne posesti po
podatkih Zavoda za gozdove Slovenije, izdano s strani
ZGS, OE Tolmin);
2. ponudbo(e) in/ali predračun(e) oziroma račun(e)
ter dokazila o plačilu računa(ov) za prijavljeno naložbo,
ki se glasijo na ime nosilca kmetijskega gospodarstva in
v primeru naložb v opremo vsebujejo podatke o vrsti in
tipu opreme ter nazivni moči;
3. kopijo oddane zbirne vloge za tekoče leto (2019)
ali za preteklo leto (2018), če rok za oddajo zbirne vloge
v tekočem letu še ni potekel;
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4. mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti naložbe, ki ga pripravi Zavod za gozdove Slovenije;
5. originalno potrdilo pristojnega organa (FURS), da
ima vlagatelj poravnane vse davke in prispevke, določene z zakonom, ki ni starejše od 30 dni od datuma oddaje
vloge na ta javni razpis;
6. izjavo o (ne)vključitvi v sistem davka na dodano
vrednost;
7. originalno potrdilo pristojnega organa (FURS)
o nevključitvi v sistem davka na dodano vrednost (priložijo le vlagatelji, ki želijo uveljavljati DDV kot upravičen
strošek naložbe);
8. v primeru, da je vlagatelj samostojni podjetnik
posameznik ali pravna oseba, mora predložiti dokazilo,
da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
podpore;
9. parafiran vzorec pogodbe;
10. dokazilo, da je nosilec kmetijskega gospodarstva usposobljen za delo v gozdu in/ali ima pridobljeno
nacionalno poklicno kvalifikacijo za gozdarstvo in/ali ima
pridobljeno gozdarsko izobrazbo (priložijo le ustrezno
usposobljeni vlagatelji);
11. izpis obveznih zdravstvenih zavarovanj, ki ga
izda ZZZS Izpostava Tolmin, in/ali dokazilo o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki ga izda ZPIZ OE
Nova Gorica, iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti
- zavarovalne podlage 051, 052 in 007 (priložijo le vlagatelji, ki imajo na kmetijskem gospodarstvu kmečkega
zavarovanca);
12. dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti
storitev z gozdarsko mehanizacijo: sečnja, spravilo lesa
iz gozda, izdelava drv in lesnih sekancev (priložijo le
vlagatelji, ki imajo – ali pa ima član kmetijskega gospodarstva vlagatelja – registrirano katero od naštetih vrst
dopolnilnih dejavnosti);
13. potrdilo o plačani članarini strojnemu krožku
s sedežem v Občini Tolmin za leto 2019 (priložijo le vlagatelji, ki so – ali pa je član kmetijskega gospodarstva
vlagatelja – član(i) strojnega krožka s sedežem v Občini
Tolmin).

Merila in točkovalnik za ocenjevanje vlog:
1. starost nosilca kmetijskega gospodarstva:
– nosilec KMG je mlajši od 35 let oziroma je/bo dopolnil 35 let v letu 2019
– nosilec KMG je starejši od 35 let oziroma je/bo dopolnil največ 55 let v letu 2019
– nosilec KMG je/bo dopolnil 56 ali več let v letu 2019
2. usposobljenost nosilca kmetijskega gospodarstva:
– nosilec KMG ima pridobljeno vsaj eno nacionalno poklicno kvalifikacijo za gozdarstvo ali najmanj
srednjo poklicno gozdarsko izobrazbo
– nosilec KMG je usposobljen za delo v gozdu
– nosilec KMG ni usposobljen za delo v gozdu
3. velikost gozdne posesti kmetijskega gospodarstva:
– od vključno 10 ha in več
– od vključno 4 do 10 ha
– do 4 ha
4. kmečki zavarovanec:
– na KMG vlagatelja je vsaj 1 kmečki zavarovanec
– na KMG vlagatelja ni kmečkega zavarovanca
5. registracija dejavnosti:
– nosilec ali član KMG ima registrirano katero od naslednjih dopolnilnih dejavnosti storitev z gozdarsko
mehanizacijo: sečnja, spravilo lesa iz gozda, izdelava drv in lesnih sekancev, in/ali je član strojnega
krožka s sedežem v Občini Tolmin
– nosilec ali član KMG nima registrirane nobene od dopolnilnih dejavnosti storitev z gozdarsko
mehanizacijo, naštetih v prejšnji alineji, in ni član strojnega krožka s sedežem v Občini Tolmin
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IV. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Javni razpis je odprt od dneva objave v Uradnem
listu Republike Slovenije do vključno petka, 14. junija
2019, do 11. ure.
Vlagatelj odda vlogo, ki vsebuje izpolnjene in
podpisane (v primeru pravne osebe tudi žigosane)
vse sestavne dele prijavnega obrazca za ukrep, na
katerega se vlagatelj prijavlja. Vlogi obvezno priloži
priloge, ki so navedene pri posameznem prijavnem
obrazcu.
Vloge morajo biti poslane s priporočeno pošto
ali oddane osebno v zaprti ovojnici, opremljeni z naslovom pošiljatelja in označeni z ustrezno oznako
ukrepa:
»Ne odpiraj, javni razpis – Kmetijstvo 2019: Naložbe v kmetijska gospodarstva«,
»Ne odpiraj, javni razpis – Kmetijstvo 2019: Naložbe v dopolnilne dejavnosti na kmetiji«,
»Ne odpiraj, javni razpis – Kmetijstvo 2019: Operativni stroški transporta«,
»Ne odpiraj, javni razpis – Kmetijstvo 2019: Naložbe v urejanje gozdnih vlak«,
»Ne odpiraj, javni razpis – Kmetijstvo 2019: Naložbe v gozdarsko opremo«,
na naslov: Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220
Tolmin.
Ne glede na način vložitve morajo vloge prispeti
na Občino Tolmin najkasneje v petek, 14. junija 2019,
do 11. ure.
V primeru, da vlagatelj pošilja več vlog za več
ukrepov, mora biti vsaka vloga vložena v svoji ustrezno opremljeni ovojnici.
V. Obravnavanje vloge
Prispele vloge bo po izteku prijavnega roka
obravnavala Komisija za kmetijstvo (v nadaljevanju:
komisija), ki jo imenuje župan Občine Tolmin. Odpiranje vlog bo izvedeno v roku 8 dni od dneva zaključka
razpisnega roka za vložitev vlog. Odpiranje vlog ne
bo javno.
Komisija bo opravila pregled vlog ter jih obravnavala na podlagi pogojev in ocenila na podlagi meril, določenih s tem javnim razpisom. Komisija lahko
preveri utemeljenost in realnost v vlogi navedenih
upravičenih stroškov prijavljenih naložb in dejavnosti
ter v ta namen zahteva dodatna dokazila in pojasnila.
Prepozno prejete vloge in vloge v nepravilno
opremljenih ovojnicah pristojni organ občinske uprave
zavrže s sklepom. Zavržene bodo tudi vloge, predložene s strani neupravičenega vlagatelja.
Odpirajo se le pravočasno in v pravilno opremljenih ovojnicah prejete vloge, in sicer v vrstnem
redu, kot so bile prejete. Na odpiranju vlog komisija
ugotavlja formalno popolnost vlog. Vloga je formalno
popolna, če vsebuje vse obrazce in zahtevane priloge, določene v razpisni dokumentaciji.
Vlagatelja, katerega vloga je formalno nepopolna,
komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove,
da vlogo dopolni. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni od
dneva vročitve poziva za dopolnitev vloge. Formalno
nepopolno vlogo, ki jo vlagatelj v prej navedenem roku
ne dopolni ali jo dopolni neustrezno, pristojni organ
občinske uprave zavrže s sklepom.
Komisija v roku 8 dni od dneva izteka roka za
dopolnitev vlog opravi strokovni pregled formalno popolnih vlog, v okviru katerega za posamezno vlogo
ugotovi njeno pravno formalno ustreznost. Vloga je
pravno formalno ustrezna, če izpolnjuje pogoje in je
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skladna z nameni in upravičenimi stroški, določenimi
s tem javnim razpisom.
Vlogo, ki je pravno formalno neustrezna, pristojni
organ občinske uprave zavrne s sklepom.
Vse pravno formalno ustrezne vloge komisija
oceni na podlagi meril, za posamezen ukrep določenih s tem javnim razpisom. Ocenjuje se stanje na dan
oddaje vloge. Ocenjevanje vlog bo temeljilo na podlagi predložene dokumentacije: prijavnega obrazca
in ustreznih dokazil in podatkov iz uradnih evidenc.
V primeru, da za posamezno merilo vlagatelj ne priloži
vseh podatkov oziroma so podatki nepravilni, se vloga
v tem delu oceni z 0 točkami.
Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog
upravičencev do dodelitve pomoči v kmetijstvu.
V primeru, da z javnim razpisom zagotovljena
sredstva za posamezen ukrep po predlogu komisije
niso razdeljena v celoti, se nerazdeljena sredstva
na predlog komisije lahko prerazporedijo na enega ali
več drugih ukrepov, določenih s tem javnim razpisom.
O prerazporeditvi sredstev odloči župan s sklepom.
Znesek pomoči v kmetijstvu, ki se dodeli posameznemu vlagatelju, se določi na podlagi določb pravilnika in tega javnega razpisa, rezultatov ocenjevanja
vlog, višine zaprošenih sredstev s strani vlagatelja in
višine razpoložljivih sredstev.
Na podlagi predloga komisije pristojni organ občinske uprave izda posameznemu vlagatelju sklep,
s katerim odloči o dodelitvi ali o nedodelitvi pomoči
v kmetijstvu. Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa
s sklepom pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni
od dneva odpiranja vlog. Zoper sklep je v 8 dneh od
dneva vročitve možna pritožba na župana. Župan
o pritožbi odloči v roku 8 dni s sklepom. Odločitev
župana je dokončna.
Na podlagi pravnomočnega sklepa o dodelitvi
pomoči v kmetijstvu in skladno z določbami pravilnika
in tega javnega razpisa Občina Tolmin in upravičenec
skleneta pogodbo o dodelitvi pomoči v kmetijstvu,
s katero uredita medsebojne pravice in obveznosti.
Upravičencu se dodeljena pomoč v kmetijstvu iz
proračuna Občine Tolmin izplača na podlagi zahtevka, kateremu mora upravičenec priložiti poročilo in
dokazila o izvedeni naložbi ali dejavnosti, določena
s tem javnim razpisom in s pogodbo o dodelitvi pomoči v kmetijstvu.
VI. Nadzor in sankcije
Nadzor nad namensko porabo dodeljenih pomoči
v kmetijstvu opravljata pristojni organ občinske uprave
in komisija.
Upravičenec do pomoči v kmetijstvu, pri katerem
se ugotovi, da:
1. dodeljenih sredstev delno ali v celoti ni porabil
za namen, za katerega so bila dodeljena, ali
2. so mu bila sredstva dodeljena na podlagi neresničnih navedb v vlogi, ali
3. je za isti namen in iz istega naslova že pridobil
sredstva, ali
4. je kršil druga določila pogodbe o dodelitvi pomoči v kmetijstvu,
je dolžan vrniti dodeljeno pomoč v kmetijstvu v celoti,
skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunajo od dneva nakazila do dneva vračila sredstev.
Komisija bo po odpiranju vlog resničnost podatkov lahko vzorčno preverila na terenu.
VII. Kraj, čas ter kontaktna oseba, pri kateri lahko predlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo in
dobijo dodatna pojasnila o javnem razpisu
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Brezplačna razpisna dokumentacija je od dneva
objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Tolmin (www.tolmin.si)
ali pa jo v tem roku v času uradnih ur vlagatelji lahko
dvignejo v tajništvih Občine Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin. Dodatne informacije in pojasnila
v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani dobijo
ob ponedeljkih, sredah in petkih od 8. do 11. ure pri:
– Janji Bičič, na tel. 05/381-95-30 ali na elektronskem naslovu janja.bicic@tolmin.si, in
– Janji Čebokli, na tel. 05/381-95-19 ali na elektronskem naslovu janja.cebokli@tolmin.si.
Občina Tolmin
Št. 430-5/2019

Ob-2149/19

Občina Sežana objavlja na podlagi 8. člena Pravilnika o merilih in kriterijih za sofinanciranje izvedbe
programov na področju socialnega in zdravstvenega
varstva v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 23/04,
18/06 in 22/08, v nadaljevanju Pravilnik), 219. člena
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09
– ZIPRS1011, 3/13, 81/16), na podlagi določil Odloka
o proračunu Občine Sežana za leto 2019 (Uradni list
RS, št. 25/19) in dne 5. 3. 2015 sprejete Strategije financiranja društev, ki delujejo v javnem interesu in celodnevno izvajajo programe na območju občin Divača,
Hrpelje - Kozina, Komen in Sežana
javni razpis
za sofinanciranje programov na področju
socialnega in zdravstvenega varstva v Občini
Sežana za leto 2019
1. Sofinancer: Občina Sežana, Partizanska
cesta 4, 6210 Sežana.
2. Predmet sofinanciranja so letni programi in projekti s področja socialnega in zdravstvenega varstva
v Občini Sežana za leto 2019, ki so lokalnega pomena.
Sredstva, ki se razdelijo na podlagi Pravilnika, niso
namenjena za sofinanciranje programov redne – obvezne dejavnosti (zakonska ali pogodbena obveznost),
za katere so zagotovljena sredstva iz drugih virov, in
investicij.
3. Izvajalci programov s področja socialnega in
zdravstvenega varstva so lahko:
– dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale
socialne stiske in težave prebivalcev, ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom, ali verske skupnosti,
– organizacije za samopomoč kot prostovoljne in
neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo posamezniki z namenom, da bi v njih skupno
reševali socialne potrebe svojih članov,
– invalidske organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo invalidi in drugi
posamezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo
posebne socialne programe in storitve, utemeljene na
značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih
okvarah, ki ogrožajo socialni položaj invalidov,
– druge prostovoljne in neprofitne organizacije,
ki imajo v svojih programih elemente skrbi za zdravje
in reševanje socialnih stisk občanov Občine Sežana.
4. Pravico do sofinanciranja programov imajo
v prejšnji točki navedene organizacije, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
– da so registrirane in imajo dejavnost socialnega
ali zdravstvenega varstva opredeljeno v ustanovitvenih aktih,
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– da aktivno delujejo najmanj eno leto,
– da imajo sedež ali podružnico1 v Občini Sežana
oziroma ne glede na sedež, da imajo program dejavnosti zastavljen tako, da aktivno vključuje občane Občine
Sežana,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
– da imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo programov,
– da imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere
so razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa,
– da občinski upravi vsako leto redno predložijo
poročilo o realizaciji programov in finančno poročilo
o delu v preteklem letu ter plan načrtovanih aktivnosti in
finančni plan za tekoče leto.
Programi društev, sofinancirani na podlagi Strategije financiranja društev, ki delujejo v javnem interesu in
celodnevno izvajajo programe na območju občin Divača,
Hrpelje - Kozina, Komen in Sežana, niso več predmet
sofinanciranj na podlagi prijav na javne razpise Občine
Sežana.
5. Merila za sofinanciranje programov se nanašajo
na:
– sedež izvajalca,
– število članov iz Občine Sežana,
– vsebino programa in
– stalnost izvajanja programa.
Merila za sofinanciranje so sestavni del Pravilnika
o merilih in kriterijih za sofinanciranje izvedbe programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva
v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 23/04, 18/06 in
22/08).
Programi bodo ocenjeni v skladu z zgoraj navedenimi merili in kriteriji, ob upoštevanju specifičnosti posameznih programov.
Programi se točkujejo. Vrednost točke se določi
v skladu s predvidenimi proračunskimi sredstvi za razpisano leto. Višina sofinanciranja posameznega programa
je odvisna od skupnega števila zbranih točk in vrednosti
točke, ob upoštevanju višine zaprošenih sredstev.
6. Višina razpisanih sredstev za leto 2019, ki je na
razpolago na proračunski postavki 261002 – Dejavnost
neprofitnih organizacij in ustanov, znaša 27.512,00 €.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do
31. 12. 2019.
7. Rok za prijavo na razpis je do torka, 4. 6. 2019.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je
bila najkasneje zadnji dan roka prejeta oziroma oddana v sprejemni pisarni Občine Sežana, Partizanska
cesta 4, 6210 Sežana, v poslovnem času, ali če je bila
najkasneje zadnji dan roka oddana na pošti kot priporočena pošiljka.
8. Kraj, kjer lahko prijavitelji dvignejo razpisno dokumentacijo in prijava na javni razpis
Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa naprej dosegljiva v sprejemni pisarni Občine
Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana ali na spletni
strani Občine Sežana www.sezana.si, pod zavihkom
»Javna naročila, razpisi in natečaji«.
Izvajalci programov se prijavijo na javni razpis na
obrazcu »Prijava na javni razpis za sofinanciranje programov socialnega in zdravstvenega varstva v Občini
1
V skladu z Zakonom o društvih ima društvo lahko podružnice, če tako določa temeljni akt. Podružnice niso pravne osebe in tako ne morejo samostojno sklepati pogodb ali
se prijavljati na javne razpise, lahko pa to počnejo v imenu
in na račun društva. Pogodba, ki jo na podlagi pooblastila
podpiše podružnica, bo zavezovala društvo kot celoto in ne
samo podružnico.
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Sežana za leto 2019«, ki je sestavni del javnega razpisa.
Prijava mora vsebovati izpolnjen obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki in prilogami, ki so navedene
v obrazcu prijave. Vse izjave in obrazci morajo biti izpolnjeni, datirani, žigosani in podpisani s strani zakonitega
zastopnika. V primeru, da prijavo podpiše pooblaščena
oseba, ki ni zakoniti zastopnik prijavitelja, mora biti prijavi priloženo pooblastilo zakonitega zastopnika osebi, ki
je pooblaščena za podpis prijave in pogodbe.
9. Pristojni uslužbenci za posredovanje informacij in pojasnil: Andreja Škapin – tel. 05/73-10-100 ali
05/73-10-149, el. naslov: obcina@sezana.si, s pripisom
»Javni razpis – sociala in zdravstvo«.
10. Oddaja in dostava vlog: popolne vloge oziroma
prijave z vsemi zahtevanimi podatki in prilogami prijavitelj pošlje oziroma odda v sprejemni pisarni Občine Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana, v zaprti kuverti. Na sprednjem delu kuverte mora biti na vidnem mestu
napis »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis – sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega
varstva v Občini Sežana za leto 2019«. Na kuverti mora
biti označen naziv in polni naslov prijavitelja.
11. Izpolnjevanje razpisnih pogojev: izpolnjevanje
razpisnih pogojev ugotavlja štiričlanska komisija, ki jo
s sklepom imenuje župan Občine Sežana, za področje,
ki je predmet razpisa.
12. Odpiranje prijav in obveščanje o izboru
Komisija bo opravila odpiranje pravočasno prispelih in pravilno označenih prijav. Odpiranje prijav ne bo
javno. V primeru formalno nepopolno izpolnjenih prijav
bodo prijavitelji pozvani, da v roku osmih dni od prejetega poziva dopolnijo prijavo. Nepopolne prijave, ki jih
prijavitelji ne bodo dopolnili v navedenem roku, bodo
s sklepom zavržene. Za nepopolno prijavo se šteje prijava, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva
besedilo javnega razpisa in razpisne dokumentacije.
Oddaja prijave pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi
pogoji, kriteriji in merili javnega razpisa.
Nepravilno označene in nepravočasne prijave bodo
zapečatene vrnjene prijaviteljem.
O izboru in višini sredstev, dodeljenih na tem razpisu, bodo prijavitelji pisno obveščeni v roku 60 dni od
poteka roka za prijavo na razpis. Z izbranimi izvajalci
programov bodo sklenjene pogodbe.
Občina Sežana
Ob-2160/19
Občina Črenšovci na podlagi 10. člena Zakona
o športu (Uradni list RS, št. 22/98), Pravilnika o sofinanciranju letnih programov športa v Občini Črenšovci
(Uradni list RS, št. 19/05), Odloka o proračunu Občine
Črenšovci za leto 2019 (Uradni list RS, št. 17/19) in Letnega programa športa Občine Črenšovci v letu 2019,
sprejetega na 5. seji Občinskega sveta Občine Črenšovci dne 23. 4. 2019, objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov
športa za leto 2019, ki jih bo v letu 2019 občina
sofinancirala iz občinskega proračuna
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov športa z naslednjimi vsebinami:
1. interesna športna vzgoja predšolskih in šolskih
otrok,
2. športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
3. kakovostni in vrhunski šport,

4. športna rekreacija,
5. izobraževanje,
6. delovanje športnih društev,
7. športne prireditve.
II. Razpisni pogoji
Na razpisu lahko sodelujejo športna društva, njihova združenja in drugi subjekti, ustanovljeni na podlagi
zakona o zavodih, zakona o društvih in zakona o gospodarskih družbah, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani za izvajanje športne dejavnosti najmanj eno leto,
– imajo sedež v Občini Črenšovci,
– imajo materialne, kadrovske, prostorske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih športnih
aktivnost,
– imajo organizirano redno dejavnost in vadbo za
določene športne programe,
– imajo urejeno evidenco o članstvu.
III. Način prijave in rok za prijavo
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno
na razpisnih obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije in vsebovati vse zahtevane priloge in dokazila, ki so navedena v razpisnih obrazcih.
Prijave je potrebno poslati na naslov: Občina Črenšovci, Prekmurske čete 20, 9232 Črenšovci, z oznako
»Razpis – šport 2019«.
Zadnji rok za oddajo je 17. 6. 2019. Prepozno prispele vloge ne bodo obravnavane. Šteje se, da je vloga
prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo ponudb oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali
tega dne do 12. ure oddana na sedež občinske uprave
Občine Črenšovci.
IV. Postopek obravnave prijav
Odpiranje prijav ne bo javno.
Pravočasno prispele prijave bo ovrednotila Komisija za šport Občine Črenšovci. O izidu javnega razpisa
bodo vlagatelji pisno obveščeni in pozvani k podpisu
pogodbe.
V. Razpisna dokumentacija: interesenti lahko razpisno dokumentacijo dvignejo na sedežu Občine Črenšovci. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo na
tel. 02/573-57-50.
Občina Črenšovci
Št. 430-12/2019-5

Ob-2162/19

Na podlagi 12. člena Pravilnika o sofinanciranju
mladinskih projektov in akcij v Občini Sežana (Uradni
list RS, št. 24/17) (v nadaljevanju: pravilnik), 219. člena
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 –
ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in na podlagi določil Odloka
o proračunu Občine Sežana za leto 2019 (Uradni list
RS, št. 25/19, z dne 19. 4. 2019) Občina Sežana objavlja
javni razpis
za sofinanciranje mladinskih projektov in akcij
v Občini Sežana za leto 2019
1. Sofinancer: Občina Sežana, Partizanska cesta 4,
6210 Sežana.
2. Predmet razpisa: Občina Sežana razpisuje sredstva za izvedbo mladinskih projektov in akcij za leto
2019 v Občini Sežana, proračunska postavka 180501
– Mladinski projekti in akcije.
3. Cilj razpisa
Namen razpisa je sofinancirati izvedbo kvalitetnih
mladinskih projektov in akcij v javnem interesu v Občini
Sežana, ki prispevajo k usposabljanju in pridobivanju
veščin ter socialnemu vključevanju mladih in so izpe-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ljani v tekočem letu 2019 (v mesecih od januarja do
decembra).
Občina Sežana sofinancira mladinske projekte in
akcije, ki so prvenstveno usmerjeni v:
– neformalno izobraževanje in usposabljanje mladih za mladinsko delo,
– prostovoljno mladinsko delo,
– mobilnost mladih,
– raziskovalno delo mladih,
– zmanjševanje učinkov in posledic tveganih vedenj,
– aktualne mladinske iniciative,
– participacijo, aktivno državljanstvo, človekove
pravice,
– mednarodno mladinsko delo,
– informiranje in svetovanje za mlade,
– reševanje ekoloških vprašanj,
– aktivnosti, ki spodbujajo k strpnosti, nenasilju med
in nad mladimi,
– aktivnosti, ki spodbujajo inovativnost in podjetnost
mladih,
– medgeneracijsko sodelovanje,
– aktivnosti, ki spodbujajo zdrav življenjski slog,
– promocijo mladih ustvarjalcev s stalnim bivališčem v občini,
– aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa.
4. Izvajalec mladinskih projektov in akcij je lahko:
– organizacija mladih ali
– nevladna in neprofitna organizacija z namenom
zagotavljanja boljših pogojev za življenje, delovanje in
vključevanje mladih v mladinsko delo ali
– neformalna skupina mladih oziroma skupina najmanj 3 mladih, ki imajo svojega mentorja ali
– posamezni ustvarjalec za projekte in akcije, ki so
širšega pomena, v javnem interesu občine pod pogojem,
da ima stalno prebivališče v Občini Sežana.
Mladinski projekt oziroma akcija vključuje minimalno 3 aktivne udeležence – mladih. Izvajajo ga mladi
sami oziroma skupaj z mentorjem. Izjemoma lahko projekt oziroma akcija vključuje tudi samo enega aktivnega udeleženca-ustvarjalca, in sicer v primeru iz četrte
alineje prejšnjega odstavka te točke. Glede starostne
meje velja naslednje: člani projektne skupine oziroma
posamezni ustvarjalci morajo ob prijavi dosegati vsaj
starost 15 let oziroma dosegajo v letu, v katerem kot
izvajalci kandidirajo na razpisu, še vedno starost 29 let.
5. Pravice do sofinanciranja nimajo:
– pravne osebe, ki so ustanovljene in delujejo
v skladu z določili Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 –
UPB5, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF
in 57/12 – ZPCP-2D ZOFVI),
– organizacije, ki so skladno z Zakonom o pravnem
položaju verskih skupnosti v Republiki Sloveniji (Uradni
list SRS, št. 15/76 in 42/86 ter Uradni list RS, št. 22/91)
registrirane kot verske skupnosti,
– pravne osebe in organizacije, ki so registrirane po
Zakonu o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 –
uradno prečiščeno besedilo, 103/07, 99/13 in 46/14) ter
– pravne osebe, ki izvajajo programe, namenjene
mladim in katerih programski stroški in stroški plač zaposlenih so že financirani iz proračuna občine v okviru
posebnih proračunskih postavk.
6. Splošni pogoji za sodelovanje
Vsi izvajalci mladinskih projektov in akcij morajo
zagotavljati:
– da projekt oziroma akcija prispeva k usposabljanju in pridobivanju kompetenc ter socialnemu vključevanju mladih,
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– da je projekt oziroma akcija namenjena predvsem
mladim,
– da se projekt oziroma akcija izvaja na območju
Občine Sežana ali na območju več občin (z namenom
teritorialnega ali programskega povezovanja) in je v javnem interesu Občine Sežana,
– da je projekt oziroma akcija neprofitne oziroma
nekomercialne narave, člani projektne skupine pa za
svoje delo v okviru projekta ne prejemajo plačil iz proračunskih sredstev Občine Sežana,
– da vsebina projekta oziroma akcije ustreza predmetu javnega razpisa in določbam iz 8. člena pravilnika,
– lastna sredstva in/ali soudeležbo drugih financerjev ter imeti jasno izdelano finančno konstrukcijo,
iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja aktivnosti v projektu oziroma akciji, ki je predmet pravilnika, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov projekta oziroma akcije in lastnih sredstev, delež
sredstev iz drugih virov in pričakovano financiranje na
podlagi pravilnika. Prihodki izvajalca morajo biti enaki
odhodkom,
– osnovne pogoje (materialne, prostorske, kadrovske
in organizacijske) za realizacijo projekta oziroma akcije, ki
jo izvajajo v skladu z veljavno zakonodajo,
– da izvajalec mladinskih projektov in akcij soglaša
z merili in kriteriji za vrednotenje mladinskih projektov
oziroma akcij, navedenimi v razpisu in potrjuje resničnost oziroma točnost podatkov navedb v vlogi,
– da se strinja s preverjanjem namenske porabe
sredstev, pridobljenih na tem javnem razpisu,
– da predmet predložene vloge (mladinski projekt
oziroma akcija) ni bil in ne bo sofinanciran že iz katerekoli druge postavke proračuna Občine Sežana,
– v celoti in pravočasno izpolnjene pogodbene obveznosti (predložitev vsebinskega in finančnega poročila
o realizaciji aktivnosti) do Občine Sežana na podlagi
razpisov iz preteklih let, če so na njih sodelovali.
Izvajalci mladinskih projektov in akcij lahko predložijo do dva projekta oziroma akciji letno.
7. Poleg pogojev iz 6. točke pa morajo izvajalci izpolnjevati še naslednje pogoje (odvisno v katero skupino
izvajalcev spadajo):
a) Organizacije:
– so registrirane kot pravna oseba s sedežem na
območju Občine Sežana, izjemoma izven območja občine v skladu s tretjo alinejo 3. člena pravilnika,
– so nevladne in neprofitne in opravljajo registrirane
dejavnosti, namenjene predvsem za otroke in mladino
v skladu s pravilnikom. V kolikor le-ta ne opravlja registrirane dejavnosti namenjene predvsem za otroke in
mladino v skladu s pravilnikom, mora izkazati aktivno
skupino najmanj treh mladih, ki bo projekt vodila in ima
svojega mentorja, ki ga izberejo izmed sebe. Eden izmed udeležencev oziroma članov projektne skupine je
lahko mentor na področju mladinskega dela, ki je lahko
tudi starejši od 29 let. V tem primeru mora skupina obsegati najmanj štiri člane;
– so registrirani za izvajanje aktivnosti na področju,
ki ga prijavljajo najmanj eno leto;
– opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi.
b) Skupine mladih:
– sestavljajo neformalno skupino najmanj treh aktivnih mladih izvajalcev, ki izmed sebe izberejo mentorja
(odgovorno osebo projekta). Eden izmed udeležencev
oziroma članov projektne skupine je lahko mentor na
področju mladinskega dela, ki je lahko tudi starejši od
29 let. V tem primeru mora skupina obsegati najmanj
štiri člane. Vsaj 2/3 članov mora biti občanov Občine
Sežana.
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c) Posamezniki – mladi ustvarjalci:
– posameznik – mlad ustvarjalec ima stalno bivališče v Občini Sežana;
– projekt oziroma akcija ima širši javni interes.
V primeru, da je vodja neformalne skupine mladih
ali ustvarjalec mladoletna oseba, ga v postopku dodeljevanja sredstev zastopa njegov zakoniti zastopnik.
8. Višina razpisanih sredstev znaša 8.533,00 EUR.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31. 12.
2019.
9. Rok za oddajo prijav je do vključno 10. 6. 2019.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je
bila najkasneje zadnji dan roka prejeta oziroma oddana v sprejemni pisarni Občine Sežana, Partizanska
cesta 4, 6210 Sežana, v poslovnem času, ali če je bila
najkasneje zadnji dan roka oddana na pošti kot priporočena pošiljka.
10. Kraj, kjer lahko izvajalci dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva objave
javnega razpisa naprej dosegljiva v sprejemni pisarni
Občine Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana ali
na spletni strani Občine Sežana www.sezana.si, pod
zavihkom »Javna naročila, razpisi in natečaji«.
11. Informacije in pojasnila: pristojen uslužbenec
za dajanje informacij in pojasnil: Matej Felicjan (pisarna
št. 69), 05/73-10-114, matej.felicjan@sezana.si.
12. Oddaja in dostava prijav
Vloga mora biti izpolnjena na razpisnem obrazcu
»Prijava na javni razpis za sofinanciranje mladinskih
projektov in akcij v Občini Sežana za leto 2019« (ustrezni obrazec glede na prijavitelja) in mora vsebovati vse
obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Popolna vloga mora biti predložena na naslov Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana, v razpisanem roku, v zaprti ovojnici z izpisom na prednji strani:
»Ne odpiraj – Prijava na javni razpis – sofinanciranje
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mladinskih projektov in akcij v Občini Sežana 2019«.
Na hrbtni strani mora biti označen pošiljatelj s polnim
naslovom.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto v razpisnem roku ali ni bila predložena
na vložišču Občine Sežana v razpisnem roku. Nepravočasne prijave bodo zapečatene vrnjene pošiljateljem.
13. Izpolnjevanje razpisnih pogojev: izpolnjevanje
razpisnih pogojev ugotavlja petčlanska komisija, ki jo
s sklepom imenuje župan Občine Sežana, za področje,
ki je predmet razpisa.
14. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Po poteku razpisnega roka bo strokovna komisija
hkrati odprla vse vloge, ki bodo prispele do razpisanega
roka. Odpiranje vlog ne bo javno. V primeru formalno
nepopolnih vlog bodo izvajalci pozvani, da v roku 8 dni
od dne prejetega obvestila dopolnijo vlogo. Nepopolne
vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v navedenem
roku, se s sklepom zavržejo. Za nepopolno se šteje
vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija. Oddaja
vloge pomeni, da se izvajalec strinja z vsemi pogoji in
merili razpisa.
O izboru in višini sredstev, dobljenih na tem razpisu, bodo izvajalci obveščeni v roku 60 dni po zaključku
razpisa. Izbrani izvajalci projektov oziroma akcij bodo
v osmih dneh po izboru pozvani k sklenitvi pogodbe.
V kolikor pogodbe v osmih dneh ne bodo podpisali, se
bo štelo, da so odstopili od javnega razpisa.
15. Merila za ocenjevanje in dodelitev sredstev
Projekti in akcije, ki bodo izpolnjevali vse razpisne
pogoje, navedene v pravilniku, bodo ocenjeni skladno
s sledečimi merili:
Merila za dodelitev sredstev za organizacije, neformalne skupine mladih in posameznike oziroma mlade
ustvarjalce (razen točk 2 in 5, ki se za posameznike ne
točkujejo)

MERILO
1. Vsebina projekta
Projekt vsebuje jasno:
– opisane aktivnosti,
– opredeljene cilje (opisane, merljive, uresničljive),
– opredeljeno skladnost aktivnosti s cilji,
– izdelan časovni načrt,
– opisan dolgoročen vpliv.
2. Mladi so vključeni v načrtovanje, izvajanje in evalvacijo v vseh fazah projekta
3. Utemeljitev potrebe po izvedbi projekta
Potrebe po izvedbi projekta so jasno opredeljene
4. Finančna konstrukcija:
Projekt ima jasno:
– opredeljene in utemeljene namene uporabe sredstev,
– opredeljene druge vire financiranja,
– opredeljene in uravnotežene prihodke in odhodke.
5. Sodelovanje prostovoljcev pri izvedbi projekta
6. Evalvacija projekta
7. Promocija projekta in sofinancerja
8. Sinergijski učinki
9. Sofinanciranje projekta
a) projekt bo financiran iz več kot dveh virov (mišljena so sredstva predlagatelja samega
in sredstva pridobljena na podlagi predmetnega razpisa)
b) pričakovan delež sofinanciranja Občine Sežana
10. Možnost nadgradnje projekta
Najvišje število točk, ki jih posamezni izvajalec lahko prejme, je 75.

VREDNOST
od 0 do 25 točk

od 3 do 5 točk
od 3 do 5 točk
od 0 do 5 točk

od 0 do 5 točk
od 0 do 5 točk
od 0 do 5 točk
od 0 do 5 točk
od 0 do 10 točk

0 ali 5 točk
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Iz nadaljnjega obravnavanja bodo izločene vse vloge, ki ne bodo dosegle minimalnega števila točk, kar predstavlja 60 % vseh točk oziroma 45 točk. Pri tem se upošteva, da mora minimalno število točk projekt doseči s strani
ocene vsaj polovice članov strokovne komisije.
1. Vsebina projekta bo ocenjena na naslednji način:
1.1. Projekt vsebuje jasno opisane aktivnosti
Projekt nima izdelanega načrta aktivnosti, 0 točk
aktivnosti so nejasno opisane.
Projekt nima izdelanega načrta aktivnosti, 3 točke
le-te pa so delno jasno opisane.
Projekt ima izdelan načrt aktivnosti in
5 točk
aktivnosti so jasno opisane.
1.2. Projekt ima jasno opredeljene cilje
Cilji projekta niso jasno opredeljeni.
Cilji projekta so delno opredeljeni.
Cilji projekta so opredeljeni.

0 točk
3 točke
5 točk

1.3. Skladnost aktivnosti glede na cilje
Nobena od aktivnosti ni v skladu s cilji
0 točk
oziroma ne zagotavlja uresničevanje ciljev.
Polovica aktivnosti je v skladu s cilji.
3 točke
Vse aktivnosti so v skladu s cilji.
5 točk
1.4. Projekt ima izdelan časovni načrt
Projekt nima izdelanega časovnega
0 točk
načrta.
Projekt ima izdelan časovni načrt,
3 točke
časovno načrtovanje delno zagotavlja
kvalitetno izvedbo načrtovanih aktivnosti.
Projekt ima izdelan časovni načrt,
5 točk
časovno načrtovanje popolnoma
zagotavlja kvalitetno izvedbo načrtovanih
aktivnosti.
1.5. Projekt ima dolgoročen vpliv
Projekt ima dolgoročen vpliv na razvoj v lokalni
skupnosti ali celo širše
Projekt nima dolgoročnega vpliva.
Projekt ima srednjeročen vpliv.
Projekt ima dolgoročen vpliv.

0 točk
3 točke
5 točk

2. Mladi so vključeni v načrtovanje, izvajanje in
evalvacijo v vseh fazah projekta
Mladi so delno udeleženi v naštetih fazah 3 točke
projekta.
Mladi so udeleženi v vseh naštetih fazah 5 točk
projekta.
3. Utemeljitev potrebe po izvedbi projekta
Potrebe po izvedbi projekta niso
utemeljene.
Potrebe po izvedbi projekta so delno
utemeljene.
Jasno so utemeljene potrebe mladih
v lokalni skupnosti.

0 točk
3 točke
5 točk

4. Finančna konstrukcija
Projekt nima jasno opredeljenih virov,
stroškov financiranja in namena porabe.
Projekt ima delno opredeljene vire
financiranja in namen porabe.
Projekt ima jasno opredeljene vire
financiranja, stroške projekta in namen
porabe.

0 točk
3 točke
5 točk
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5. Sodelovanje prostovoljcev pri izvedbi projekta
Projekt ne vključuje prostovoljcev.
0 točk
Projekt vključuje pretežno prostovoljno delo. 3 točke
Projekt je organiziran na bazi
5 točk
prostovoljnega dela.
Prostovoljno delo se smatra tisto delo, ki ni izplačano v nobeni obliki.
6. Evalvacija projekta
Projekt ne bo evalviran in projekt nima
0 točk
izdelanih metod in kriterijev, po katerih bo
izvedena evalvacija.
Projekt bo evalviran in ima delno izdelane 3 točke
metode in kriterije, po katerih bo izvedena
evalvacija oziroma vrednotenje.
Projekt bo evalviran in ima izdelane
5 točk
metode in kriterije, po katerih bo izvedena
evalvacija oziroma vrednotenje.
7. Promocija projekta in sofinancerja
Promocija projekta in sofinancerja v javnosti se
nanaša na doseganje ciljnih publik ter na navajanje sofinancerja pri različnih objavah, s tem da se promocija
smatra kot objava prispevka o projektu v medijih ali na
internetni strani. Upošteva se raznovrstnost objav v različnih medijih.
Projekt nima izdelanega načrta promocije 0 točk
projekta in sofinancerja.
Projekt ima delno izdelan načrt promocije 3 točke
projekta in sofinancerja.
Projekt ima izdelan načrt promocije
5 točk
projekta in sofinancerja.
8. Sinergijski učinki
Sinergijski učinki se nanašajo na povezovanje med
mladinskimi organizacijami in med organizacijami (npr.
javni zavodi, društva, zveze društev, ki se ukvarjajo oziroma izvajajo programe za mlade …)
Izvajalec se ne povezuje z nobeno
organizacijo.
Izvajalec se povezuje z eno organizacijo,
ki je aktivno vključena v projekt.
Izvajalec se povezuje z dvema
organizacijama, ki sta aktivno vključeni
v projekt.
Izvajalec se povezuje z več kot tremi
organizacijami, ki so aktivno vključene
v projekt.

0 točk
2 točki
3 točke
5 točk

9. Sofinanciranje projekta
a) projekt bo financiran iz več kot dveh virov (mišljena so sredstva predlagatelja samega in sredstva
pridobljena na podlagi tega razpisa):
Projekt bo sofinanciran iz dveh virov.
Projekt bo sofinanciran iz treh do štirih
virov.
Projekt bo sofinanciran iz več kot štirih
virov.

0 točk
3 točke
5 točk

b) pričakovan delež sofinanciranja Občine Sežana:
delež pričakovanega sofinanciranja
od/nad
do
10 %
30 %
31 %
50 %
51 %
100 %

število točk
5
3
1
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10. Možnost nadgradnje projekta: v kolikor so opredeljene realne možnosti nadgradnje projekta, lahko prijavitelj dobi dodatnih 5 točk.
Občina Sežana
Št. 0142-2/2018 04/81

Ob-2169/19

Na podlagi 46. in 48. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; ZJZP) in
36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP,
38/10 – ZUKN in 57/11; ZGJS) ter v skladu z 18. členom
Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za
opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe
rednega vzdrževanja občinskih lokalnih cest v Občini Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož št. 7/2016,
4/2018) objavljamo
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje obvezne
lokalne gospodarske javne službe rednega
vzdrževanja občinskih lokalnih cest v Občini
Ormož
Naročnik: Občina Ormož Ptujska cesta 6, 2270
Ormož.
1. Predmet koncesije: podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih lokalnih cest v Občini Ormož.
2. Vrsta postopka: postopek konkurenčnega dialoga.
3. Čas trajanja koncesijskega razmerja: pet let po
sklenitvi koncesijske pogodbe.
4. Dostopnost razpisne dokumentacije: razpisna
dokumentacija je dostopna na spletni strani Občine Ormož: http://www.ormoz.si.
5. Način, kraj in čas oddaje prijave
Prijavitelji morajo svoje prijave osebno ali priporočeno po pošti predložiti v določenem razpisnem roku
v zaprti ovojnici na naslov: Občina Ormož, Ptujska
cesta 6, 2270 Ormož.
Na prednji strani ovojnice morajo biti navedeno:
»Ne odpiraj – Prijava na javni razpis koncesija ceste«.
Na hrbtni strani pošiljke mora biti obvezno naveden
naziv in naslov pošiljatelja.
Prijave je potrebno oddati najkasneje do 18. 6. 2019
do 10. ure.
6. Izdelava prijave
Prijavitelj mora oddati prijavo na obrazcih predpisanih v razpisni dokumentaciji in jo izdelati v slovenskem
jeziku, prav tako morajo biti v slovenskem jeziku izdelane oziroma priložene vse obvezne sestavine razpisne
dokumentacije.
Prijavitelj lahko svojo prijavo dopolnjuje oziroma
spreminja do vključno zadnjega dne razpisnega roka za
oddajo prijave.
6.1 Pogoji za pravilnost prijave
Naročnik bo ocenjeval in izbiral izključno le veljavne
prijave. Veljavne bodo tiste prijave, ki bodo pravočasne
in popolne.
Prijava je pravočasna, če je osebno oddana oziroma če prispe po pošti na naslov naročnika do datuma in
ure, določene v razpisu.
Prijava je popolna:
– če jo poda prijavitelj, ki izpolnjuje razpisane pogoje,
– če je podana za razpisano krajevno območje izvajanja storitve,
– če je popolna glede na besedilo javnega razpisa.

6.2 Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo
Vse dodatne informacije lahko interesenti dobijo pri
kontaktni osebi Klavdiji Bac, e-pošta: klavdija.bac@ormoz.si.
Vsa vprašanja morajo zainteresirani prijavitelji posredovati po elektronski pošti na naslov: klavdija.bac@ormoz.si.
Naročnik bo vse odgovore na postavljena vprašanja
objavil na spletni strani Občine Ormož http://www.ormoz.si.
7. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije
Naročnik si pridržuje pravico, da najkasneje šest
dni pred potekom roka za oddajo prijave spremeni in
dopolni razpisno dokumentacijo. Sprememba bo v obliki
»dopolnila« objavljena na spletni strani Občine Ormož.
Naročnik bo v tem primeru po potrebi podaljšal rok
za oddajo prijave, da bo prijaviteljem omogočil upoštevanje dopolnitev oziroma sprememb razpisne dokumentacije. Z odložitvijo roka za oddajo prijave se pravice
in obveznosti naročnika in prijaviteljev vežejo na nove
roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za
oddajo prijave.
8. Kriteriji in merila za izbiro ponudnikov
Za izbiro najugodnejše ponudbe po zaključku konkurenčnega dialoga bo uporabljeno merilo ekonomsko
najugodnejša ponudba.
Uporabljena bodo naslednja merila:
– cena oziroma nadomestilo za izvajanje javne
službe,
– izkušnje v zvezi z izvajanjem javne službe (reference),
– izkušnje kadra v zvezi z vzdrževanjem cest.
9. Ugotavljanje sposobnosti in druge faze postopka
Pogoji in dokazila za izpolnjevanje pogojev v 1. fazi
konkurenčnega dialoga so določeni v razpisni dokumentaciji.
V razpisni dokumentaciji so določeni tudi pogoji
za predložitev skupne prijave oziroma skupne ponudbe.
Prijavitelji morajo izjave predložiti na predpisanih
obrazcih brez dodatnih pogojev; pripisi in dodatni pogoji
prijavitelja se ne upoštevajo.
Naročnik bo priznal sposobnost vsem prijaviteljem,
ki bodo izpolnili vse razpisne pogoje določene z razpisno dokumentacijo.
Kandidati bodo obveščeni o priznanju sposobnosti
po 1. fazi konkurenčnega dialoga najkasneje v 30 dneh
po poteku roka za oddajo prijav.
Naročnik bo vse prijavitelje, ki jim bo priznal sposobnost, povabil na dialog, da bodo predstavili svoje
rešitve in predloge.
Naročnik bo izvajal dialog vse do pridobitve končne
rešitve oziroma rešitev, ki ustrezajo njegovim potrebam.
Pri tem bo po potrebi med seboj primerjal predložene
rešitve.
Po zaključku dialoga bo naročnik o tem obvestil
udeležence in jih pozval k predložitvi končne ponudbe,
na podlagi sprejete rešitve oziroma rešitev iz zaključenega dialoga.
Po zaključenem dialogu in predložitvi končnih ponudb, bo naročnik izvedel še upravni postopek in v tem
postopku z odločbo izbral najugodnejšega ponudnika.
10. Koncesijska pogodba: izbrani ponudnik bo dolžan skleniti koncesijsko pogodbo v roku 30 dni po dokončnosti upravne odločbe.
Občina Ormož
Št. 300-0001/2019-1

Ob-2170/19

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Kanal ob
Soči za leto 2019 (Uradni list RS, št. 22/19), Pravilnika

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje
razvoja gospodarstva v Občini Kanal ob Soči (Uradni
list RS, št. 63/15 in št. 30/17), Uredbe komisije (EU)
št. 1407/2013 (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013) ter
Mnenja Ministrstva RS za finance o skladnosti sheme de
minimis pomoči »Pospeševanja razvoja gospodarstva
v Občini Kanal ob Soči« št. 441-171/2015 z dne 20. 7.
2015 in sprememba št. 441-34/2017/2 z dne 22. 8.
2017, objavlja Občina Kanal ob Soči
javni razpis
za dodeljevanje proračunskih sredstev
za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini
Kanal ob Soči za leto 2019
I. Naročnik: Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23,
5213 Kanal.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodeljevanje nepovratnih sredstev za ukrep
1. Spodbujanje investicijskih vlaganj v proizvodne
in storitvene kapacitete
Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi pogojev in
meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa in v skladu s pravilnikom o dodeljevanju proračunskih sredstev
za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Kanal
ob Soči in njegovimi spremembami. V primeru večjega
števila upravičencev se bo delež sofinanciranja oziroma
pomoči sorazmerno znižal.
III. Višina razpoložljivih finančnih sredstev: v Proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2019 so za naveden
ukrep zagotovljena sredstva v višini 20.000 EUR na
proračunski postavki 4140021 – Spodbujanje razvoja
podjetništva in zaposlovanja. Višina pomoči na posameznega upravičenca ne sme presegati 30 % od skupno
razpisanih sredstev.
IV. Upravičenci: na javni razpis se lahko prijavijo
mikro, majhna in majhna enotna podjetja ter samostojni
podjetniki posamezniki, ki izpolnjujejo pogoje v skladu
z zakonodajo o gospodarskih družbah in drugih veljavnih predpisih s tega področja (v nadaljevanju podjetja).
Za ugotavljanje velikosti gospodarske družbe se uporablja veljavna opredelitev velikosti podjetij EU, ki velja za področje državnih pomoči (Uredba komisije ES,
št. 800/2008).
V. Splošna določila oziroma pogoji upravičenosti
Do sredstev niso upravičena podjetja, ki:
a) so iz sektorjev:
– ribištva in akvakulture,
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz
seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske
skupnosti,
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v primerih, če je znesek
pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih
proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali
jih zadevna podjetja dajo na trg oziroma če je pomoč
pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce,
b) nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do Občine Kanal ob Soči ali do države,
c) so v skladu z določbami zakonodaje v postopku
prenehanja, v stečajnem postopku, postopku prisilne
poravnave ali postopku likvidacije,
d) so v težavah v skladu z zakonodajo o reševanju
in prestrukturiranju družb v težavah,
e) so lastniško, upravljavsko ali kakorkoli drugače
povezana s podjetji, ki so v skladu z določbami zakonodaje v postopku prenehanja, v stečajnem postopku,
postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije,
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f) nimajo sedeža v Občini Kanal ob Soči, razen če
investicija, ki je predmet ukrepa po tem pravilniku, leži
na območju Občine Kanal ob Soči.
Posebni pogoji za dodelitev pomoči:
Upravičenec mora ob prijavi na javni razpis podati
pisno izjavo o:
a) že prejetih »de minimis« pomočeh, vključno z navedbo, pri katerih dajalcih (iz državnih, občinskih in mednarodnih virov) in v kakšnem znesku je v relevantnem
obdobju še kandidiral za »de minimis« pomoč;
b) drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za
iste upravičene stroške.
Skupna višina pomoči, dodeljena istemu podjetju na podlagi pravila »de minimis«, ne sme presegati
200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let,
ne glede na obliko ali namen pomoči (v primeru podjetij,
ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja
dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR). Te omejitve
veljajo ne glede na to, iz katerih virov (državnih, občinskih in mednarodnih virov) je pomoč dodeljena.
Če je prejemnik za iste upravičene stroške že prejel
ali namerava prejeti tudi drugo državno pomoč, skupni
znesek prejete pomoči ne sme preseči dovoljenih intenzivnosti državnih pomoči.
VI. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški v okviru tega ukrepa so stroški
investicijskih vlaganj v proizvodne in storitvene kapacitete za opravljanje dejavnosti, za katero je podjetje
registrirano in katero tudi dejansko opravlja. Upoštevajo se upravičeni stroški, ki so nastali v obdobju od
1. 1. 2019 do 1. 10. 2019 (dokazilo je račun z datumom
plačila v navedenem obdobju oziroma sklenjene leasing
pogodbe z datumi plačane glavnice oziroma obrokov
v navedenem obdobju). Upravičen strošek je strošek
v neto vrednosti (brez vključenega DDV). Sofinancira
se največ 50 % upravičenih stroškov, vendar ne več kot
30 % celotnih razpisanih sredstev s tem razpisom.
Predmet sofinanciranja so:
– stroški nakupa, urejanja in komunalnega
opremljanja zemljišč za gradnjo poslovnih prostorov,
stroški izdelave projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov,
– stroški nakupa, gradnje ali investicijskega vzdrževanje poslovnih prostorov,
– stroški nakupa nove ali generalno obnovljene proizvajalne in storitvene opreme,
– stroški nakupa nematerialnih pravic (patenti, licence, tehnološko znanje).
VII. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v upravičenem obdobju, vezanem na proračunsko leto 2019,
v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
VIII. Potrebna dokumentacija
Vlagatelj zaprosi za pomoč na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, skupaj z zahtevanimi
dokazili.
Razpisna dokumentacija, ki obsega besedilo javnega razpisa, obrazce za prijavo na javni razpis, izjave,
merila za oceno vlog po posameznih ukrepih, vzorec
pogodbe, je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v sprejemni pisarni Občine Kanal ob Soči
ter na spletni strani občine: http://www.obcina-kanal.si.
Dodatne informacije so v času odprtja razpisa na voljo vsak dan med 8. in 14. uro pri Metodi Humar na
tel. 05/39-81-209 ali na elektronskem naslovu metoda.humar@obcina-kanal.si.
IX. Odpiranje vlog
Odpiranje prejetih vlog za dodelitev sredstev bo
v roku 5 dni po preteku roka za oddajo vlog. Odpiranje
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vodi strokovna komisija, imenovana s sklepom županje.
Odpiranje vlog ni javno.
Prepozne vloge in vloge, ki niso ustrezno označene
in niso oddane na obrazcih razpisne dokumentacije, se
s sklepom zavržejo. Sklep izda pristojni organ občinske
uprave na predlog strokovne komisije.
Prijavitelje, katerih vloge na razpis niso popolne,
pristojni organ, na predlog strokovne komisije, pisno
pozove, da vloge dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog je
8 dni. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji v postavljenem
roku ne dopolnijo oziroma neustrezno dopolnijo, pristojni
organ na predlog strokovne komisije, s sklepom zavrže.
X. Obravnava vlog in izidi razpisa
Strokovna komisija vse pravočasne in popolne vloge oceni na podlagi meril iz javnega razpisa in pripravi predlog prejemnikov sredstev in njihovo razdelitev.
Razpisana sredstva se bodo upravičencem dodelila
v skladu z določili pravilnika do porabe razpoložljive
višine sredstev. V primeru večjega števila upravičencev
se bo delež sofinanciranja oziroma pomoči sorazmerno
znižal.
O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni
najkasneje v roku 30 dni od dneva popolnosti prejetih
prijav. Na podlagi predloga komisije o razdelitvi sredstev
bo pristojni organ občine prijaviteljem izdal odločbe o višini dodeljenih sredstev. Na odločbo je možna pritožba
na županjo občine v roku 15 dni od prejema odločbe.
Županja odloča o pritožbi v roku 30 dni od njenega prejema. Odločitev županje je dokončna. Pritožba ne zadrži
podpisa pogodb z ostalimi prejemniki.
S posameznimi upravičenci, ki so prejemniki finančnih sredstev po tem javnem razpisu, se po pravnomočnosti odločbe sklene pogodba, v kateri se določajo
medsebojne pravice in obveznosti. Če se upravičenec
v roku 15 dni od prejema pogodbe ne odzove k podpisu
pogodbe, se šteje, da je enostransko odstopil od prijave na javni razpis in od odobrenih sredstev. Naročnik si
pridržuje pravico, da po zaključku razpisa posamezna
določila pogodbe spremeni.
XI. Nadzor nad porabo sredstev pomoči in sankcije
za kršitelje
Porabo dodeljenih pomoči preverjata občinska
uprava in nadzorni odbor.
Prejemnik je dolžan dodeljena sredstva porabiti
namensko. Prejemnik mora Občini Kanal ob Soči omogočiti nadzor nad porabo dodeljenih sredstev.
Prejemnik mora vrniti prejeta sredstva v občinski
proračun:
– če dodeljena sredstva porabi nenamensko;
– če je v postopku javnega razpisa navajal lažne
podatke, na podlagi katerih so mu bila sredstva dodeljena;
– v drugih primerih, določenih s pogodbo.
V primeru iz prvih dveh alinej prejšnjega odstavka
prejemnik ne more pridobiti sredstev na podlagi pravilnika na naslednjem javnem razpisu.
Upravičenec izgubi pravico do dodelitve odobrenih
sredstev oziroma sorazmernega dela odobrenih sredstev, v kolikor v roku, določenem v pogodbi o sofinanciranju investicije, ne realizira oziroma ne realizira v celoti
projektov oziroma aktivnosti, za katere so mu bila z odločbo sredstva odobrena.
Razpisana sredstva, ki ostanejo iz razlogov iz prejšnjega odstavka tega člena nerazdeljena, se lahko dodelijo prejemnikom sredstev, ki so v roku, določenem
s pogodbo o sofinanciranju investicije, v celoti realizirali
projekte oziroma aktivnosti. Predlog prejemnikov sredstev in razdelitve še nerazdeljenih sredstev pripravi stro-
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kovna komisija, pri čemer upošteva določila pravilnika in
javnega razpisa.
XII. Rok in način predložitve vlog
Javni razpis je odprt od dneva objave do 18. 6.
2019. Vlagatelji oddajo vlogo v obdobju od objave razpisa do 18. 6. 2019. Vloge morajo biti predložene do 18. 6.
2019 do 14. ure na naslov naročnika Občina Kanal ob
Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal, priporočeno po pošti
ali osebno v tajništvo občine. Če je vloga poslana po pošti se šteje za pravočasno, če prispe na navedeni naslov
do zgoraj navedenega datuma in ure. Prepozno oddane
vloge bodo s sklepom zavržene.
Vloga za posamezni ukrep mora biti speta in v skladu z navodili in zahtevami javnega razpisa, in sicer v zaprti ovojnici ter z ustrezno navedbo na sprednji strani:
»Ne odpiraj – Vloga na javni razpis za dodeljevanje
proračunskih sredstev za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Kanal ob Soči za leto 2019 – Ukrep
št. 1« in s polnim nazivom in naslovom prijavitelja. Razpisni dokumentaciji je priložen obrazec pravilne opreme
ovojnice.
Nepravilno oziroma nepopolno označene ovojnice
bodo s sklepom zavržene.
Občina Kanal ob Soči
Št. 330-03/2019

Ob-2171/19

Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju
razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Cankova (Uradni list RS, št. 98/15) ter Odloka o proračunu Občine
Cankova za leto 2019 (Uradni list RS, št. 17/19) objavlja
Občina Cankova
javni razpis
za dodelitev državnih pomoči na področju
ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva
in podeželja v Občini Cankova za leto 2019
I. Predmet in namen javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih
finančnih sredstev za uresničevanje ciljev Občine Cankova na področju ohranjanja in spodbujanja razvoja
kmetijstva in podeželja, ki se dodeljujejo po pravilih
o dodeljevanju državnih pomoči.
Namen razpisa za dodelitev državnih pomoči za
ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Cankova je uresničevanje ciljev ohranjanja
in spodbujanja razvoja kmetijstva na območju Občine
Cankova, ki so opredeljeni v poglavju II. Ukrepi v skladu z Uredbo komisije (EU) št. 702/2014, v poglavju III.
Ukrepi de minimis v skladu z Uredbo komisije (EU)
1407/2013 in poglavju IV. Ukrepi de minimis v skladu
z Uredbo komisije (EU) št. 1408/2013, Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja
v Občini Cankova za programsko obdobje 2015–2020 (v
nadaljevanju: pravilnik; Uradni list RS, št. 98/15).
II. Upravičenci do pomoči in izvajalci storitev
Upravičenci do pomoči so:
Pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za
mikro podjetja in so dejavna v primarni kmetijski proizvodnji v primerih ukrepov po členih 14, 15 in 28 Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 ter v primeru ukrepa po Uredbi
komisije (EU) št. 1408/2013, oziroma v primeru ukrepa
po členu 43 Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 zasebni
lastniki gozdov, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja
in so dejavni v gozdarskem sektorju; so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, s sedežem na območju
Občine Cankova ter imajo v lasti ali zakupu kmetijska in
gozdna zemljišča, ki ležijo na območju Občine Cankova.
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Pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za
mikro podjetja v primerih ukrepov za pomoči de minimis
po Uredbi komisije (EU) št. 1407/2013 ter so vpisana
v register kmetijskih gospodarstev, katera imajo v lasti
ali zakupu kmetijska in gozdna zemljišča, ki ležijo na
območju Občine Cankova ter imajo sedež na območju
Občine Cankova.
III. Višina razpisanih sredstev
Sredstva za dodelitev pomoči so zagotovljena
v Proračunu Občine Cankova za leto 2019 na proračunski postavki 401105 in kontu 410217 »Kompleksne
subvencije v kmetijstvu«.
Skupni znesek razpisanih sredstev po tem javnem
razpisu znaša 25.000,00 EUR in je predviden za naslednje namene:
1. Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi
s primarno kmetijsko proizvodnjo. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev, skupaj: 7.250,00 EUR.
2. Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov, skupaj:
250,00 EUR.
3. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij, skupaj:
9.000,00 EUR.
4. Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v dopolnilno in
nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis, skupaj:
1.000,00 EUR.
5. Podpora ohranjanju oziroma povečanju rodovitnosti tal, skupaj: 7.500,00 EUR.
IV. Vrste ukrepov, za katere se dajejo pomoči, cilji
ukrepov, upravičeni stroški, upravičenci do pomoči pri
posameznih ukrepih, pogoji za pridobitev pomoči ter
intenzivnost pomoči
Ukrep 1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko
in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo (rekonstrukcijo) hlevov in gospodarskih poslopij
na kmetijskih gospodarstvih;
– stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijskih gospodarstvih, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev
izpustov (stroški materiala);
– stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije do
njene tržne vrednosti;
– stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij;
– stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme
v rastlinjaku, z izjemo namakalnih naprav;
– stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami (protitočne mreže …);
– stroški nakupa in postavitev zaščite pred divjadjo
(mreže, stebri v sadovnjakih, ob rastlinjakih …);
– stroški nakupa računalniške programske opreme,
patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk.
Upravičenci do pomoči:
– so kmetijska gospodarstva (mikro podjetja), vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ležijo na
območju občine in naložbo izvajajo na območju občine;
– dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin
v občini.
Pogoji za pridobitev:
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to
potrebno;
– projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter
dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
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– za naložbo, ki mora biti v skladu z določili
14(5) člena Uredbe 702/2014, mora biti presoja vplivov
na okolje, če je le-ta potrebna, predložena z vlogo za
pridobitev pomoči;
– ponudba oziroma predračun za načrtovano naložbo;
– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska
vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel;
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna svetovalna služba;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih.
Najvišji skupni znesek pomoči za posamezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do
3.000,00 EUR.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva.
Ukrep 2: Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč in pašnikov.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča (nezahtevne agromelioracije, pašniki);
– stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije;
– stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo;
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za
živino.
Upravičenci do pomoči:
– posamezna kmetijska gospodarstva in/ali več
kmetijskih gospodarstev, vključenih v skupno naložbo
(pašna skupnost, agrarna skupnost …);
– kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ležijo na območju občine katerih
naložba se izvaja na območju občine;
– dejavnost primarne kmetijske proizvodnje
opravljajo na najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin v občini.
Pogoji za pridobitev:
– ustrezna dovoljenja oziroma projektna dokumentacija za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških,
kadar so upravičeni do sofinanciranja;
– ponudba oziroma predračun stroškov, za katere
se uveljavlja pomoč;
– kopija katastrskega načrta in program del, ki ga
pripravi pristojna svetovalna služba, kadar je predmet
podpore ureditev kmetijskih zemljišč ali nezahtevna
agromelioracija;
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna svetovalna služba, kadar
je predmet podpore ureditev pašnika;
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe
v primeru zakupa zemljišča;
– drugi pogoji, opredeljeni z razpisom.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih.
Najvišji skupni znesek pomoči lahko znaša do
200,00 EUR.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva.
Ukrep 3: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
Upravičeni stroški:
– sofinanciranje stroškov zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijskih posevkov in za zavarovanje živali.
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Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, s sedežem na območju občine
in ki sklenejo zavarovalno pogodbo za tekoče leto, ki
je vključena v sofinanciranje po nacionalni uredbi za
tekoče leto,
– dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin
v občini.
Pogoji za pridobitev:
– predložena veljavna zavarovalna polica za zavarovanje kmetijskih posevkov oziroma živali, z obračunano višino nacionalnega sofinanciranja.
Intenzivnost pomoči:
– za zavarovanje posevkov je pomoč 10 % vrednosti oziroma upravičenih stroškov, od že odračunanih
stroškov nacionalnega sofinanciranja in za zavarovalnico Triglav od skupne bruto premije
– za zavarovanje živali je pomoč 10 % vrednosti oziroma upravičenih stroškov, od že odračunanih stroškov
nacionalnega sofinanciranja in za zavarovalnico Triglav
od skupne bruto premije.
Pomoč, skupaj s pomočjo po nacionalni uredbi
o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje
primarne kmetijske proizvodnje ne sme preseči 65 %
stroškov zavarovalne premije.
Ukrep 4: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje
kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v dopolnilno in nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v dopolnilne in nekmetijske dejavnosti na kmetiji;
– stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti predelave in trženja kmetijskih proizvodov ter dopolnilne in nekmetijske dejavnosti na kmetiji;
– stroški nakupa opreme in naprav za dejavnosti predelave in trženja na kmetijah ter dopolnilne in
nekmetijske dejavnosti.
Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo z dopolnilno in nekmetijsko dejavnostjo, predelavo ali trženjem
kmetijskih proizvodov na kmetijskem gospodarstvu in so
vpisana v register kmetijskih gospodarstev, s sedežem
dejavnosti in naložbo na območju Občine Cankova,
– dejavnost primarne kmetijske proizvodnje
opravljajo na najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin v občini.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– dovoljenje za opravljanje dopolnilne in nekmetijske dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu;
– dokazilo oziroma potrdilo o registraciji dopolnilne
oziroma nekmetijske dejavnosti, v kolikor upravičenec
pomoči še nima dovoljenja za opravljanje dejavnosti;
– dopolnilna in nekmetijska dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 let po zaključeni naložbi;
– ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, če je
s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno;
– projektna dokumentacija za izvedbo naložbe;
– poslovni načrt za izvedbo naložbe ali mnenje
o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna svetovalna služba,
– račun in dokazila o plačilu stroškov, za katere se
uveljavlja pomoč;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov oziroma do
1.000,00 EUR.
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Ukrep 5: Podpora ohranjanju oziroma povečevanju
rodovitnosti tal
Upravičenci:
Kmetijska gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoje, kot
so opredeljeni v prvi točki 6. člena pravilnika in dejavnost
primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj
1 ha primerljivih kmetijskih površin v občini.
Upravičeni stroški:
Pomoč se dodeli za stroške:
– nakupa sredstev za zmanjšanje kislosti tal (nakup
apnenčevega gnojila ipd.).
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov oziroma do
700,00 EUR.
Pogoji za pridobitev sredstev:
Za pridobitev sredstev po tem ukrepu je potrebno predložiti:
– vlogo za dodelitev sredstev za ta ukrep,
– predračun o nakupu,
– dokazila o nastalih stroških: plačani račun za nakup sredstev za zmanjšanje kislosti tal.
V. Obveznosti prejemnika sredstev in občine
Prejemnik pomoči mora imeti za nakazilo dodeljenih
sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji.
Prejemnik mora k vlogi predložiti:
– pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis,
ki jih je upravičenec oziroma enotno podjetje prejelo na
podlagi te ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh
in v tekočem proračunskem letu;
– pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih)
pomočeh za iste upravičene stroške in zagotovilo, da
z dodeljenim zneskom pomoči de minimis, ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti
pomoči po drugih predpisih;
– seznam podjetij, s katerimi je lastniško povezan,
tako da se preveri skupen znesek že prejetih de minimis
pomoči za vsa, z njim povezana podjetja;
– izjavo o ločitvi dejavnosti oziroma stroškov vezano na določilo sedmega odstavka 16. člena tega
pravilnika.
Občina bo s sklepom pisno obvestila prejemnika:
– da je pomoč dodeljena po pravilu za skupinske
izjeme oziroma po pravilu de minimis,
– o odobrenem znesku pomoči (skupinske izjeme
ali de minimis pomoči).
Pri odločanju o dodelitvi pomoči za posamezen
ukrep, se upoštevajo tudi še preostala določila pravilnika, ki niso povzeta v tem javnem razpisu.
VI. Nadzor in sankcije
Nadzor nad namensko porabo sredstev opravlja
komisija, pred izplačilom sredstev, ki jo imenuje župan.
Prav tako lahko komisija opravi nadzor v obdobju petih
let, od izplačila sredstev.
V primeru nenamenske porabe sredstev, pridobljenih po tem razpisu, mora prejemnik sredstva vrniti
v celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi. Prejemnik
izgubi tudi pravico do pridobitve drugih sredstev po tem
razpisu za naslednji dve leti.
VII. Rok in način prijave
Razpis je odprt od objave v Uradnem listu RS in
do 21. 6. 2019.
Razpisna dokumentacija je na voljo na sedežu občinske uprave Občine Cankova, objavljena pa tudi na
spletni strani Občine Cankova: www.cankova.si. Vloga
se vloži v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj vloga:
razpis kmetijstvo – skupinske izjeme ali de minimis«
neposredno v sprejemni pisarni Občine Cankova ali
pa se pošlje na naslov Občina Cankova, Cankova 25,
9261 Cankova.
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Pravočasno prispela vloga je tista, ki bo prispela
do 21. 6. 2019, oziroma vloga, poslana priporočeno po
pošti s poštnim žigom do vključno 21. 6. 2019. Na hrbtni
strani kuverte morata biti polni naziv in naslov prijavitelja. Vsa dokazila o plačilu in računi morajo biti oddani
do 31. 10. 2019.
VIII. Obravnava vloge
Vloge bo obravnavala komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje vlog ni javno. Komisija bo po vrstnem
redu oddaje vlog opravila pregled vlog. Ocenila jih bo
na podlagi pogojev in meril iz javnega razpisa ter pripravila predlog prejemnikov sredstev. Na podlagi predloga
komisije bo občinska uprava izdala sklep. Na sklep o dodelitvi sredstev lahko vlagatelj vloži pritožbo pri županu
v roku 15 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je
dokončna.
Vlagatelje nepopolnih vlog komisija v roku 5 dni od
pregleda vlog pisno pozove, da jih dopolnijo. Nepopolne
vloge, ki jih vlagatelji ne dopolnijo v roku, se zavrže, neustrezno dopolnjene pa zavrne. Vloge, ki ne izpolnjujejo
pogojev razpisa, se kot neustrezne zavrnejo. Vloge, ki
bodo prispele po 21. 6. 2019, se kot prepozne zavržejo.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom se dobijo
na Občini Cankova, Cankova 25, 9261 Cankova ali na
tel. 02/540-93-79, kontaktna oseba Andrej Šinko.
Občina Cankova
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Razpisi delovnih mest
Št. 900-2/2019-9

Ob-2127/19

Svet Vrtca Pedenjped, Cerutova ulica 6, 1000 Ljubljana, na podlagi sklepa 19. redne seje sveta z dne
7. 5. 2019, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/-ice
Kandidat/-ke (v nadaljevanju kandidati) morajo za
imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne
zakonske pogoje in posebne pogoje, v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in
47/15, 49/16 – popr.).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
vrtca.
Izbrani kandidat bo imenovan za 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.
Delo na delovnem mestu se opravlja polni delovni
čas.
Predvideni začetek dela je 1. 11. 2019.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu,
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo
o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidati ni
v kazenskem postopku) pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet Vrtca Pedenjped, Cerutova ulica 6,
1000 Ljubljana, s pripisom: »Prijava na razpis za ravnatelja – ne odpiraj«.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja
vrtca za mandatno obdobje, lahko pa priloži tudi kratek
življenjepis.
Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o imenovanju
v zakonitem roku.
Svet Vrtca Pedenjped
Ob-2133/19
Na podlagi 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP)
in Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09
– popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15,
46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) ter sklepa 17. seje
Sveta Vrtca Vrhovci z dne 7. 5. 2019, Svet Vrtca Vrhovci
razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat mora za imenovanje za ravnatelja Vrtca
Vrhovci izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje v skladu s 53., 58., 92. in 107.a členom
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09
– popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15,
46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) in 40. člena Zakona
o vrtcih – ZVrt (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10
– ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO
in 55/17) ter 56. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS,
št. 12/96 in 36/10) in 28. člena Zakona o spremembah

in dopolnitvah Zakona o vrtcih – ZVrt-D (Uradni list RS,
št. 25/08), in sicer da:
1. ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih
programih za pridobitev izobrazbe prve stopnje oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza
izobrazbi prve stopnje oziroma izobrazbo po prehodnih
določbah ZVrt,
2. izpolnjuje pogoje za vzgojitelja ali za svetovalnega delavca v vrtcu,
3. ima opravljen strokovni izpit na področju vzgoje
in izobraževanja v skladu z zakonom,
4. ima pridobljeno pedagoško izobrazbo,
5. ima naziv svetovalec ali svetnik oziroma najmanj
pet let naziv mentor,
6. ima opravljen ravnateljski izpit oziroma si ga bo
pridobil najkasneje v 1 letu po začetku mandata,
7. ima najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in
izobraževanju,
8. ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
9. ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega
dejanja zoper spolno nedotakljivost,
10. ni bil zoper njega uveden kazenski postopek
zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,
11. predloži svoj program vodenja Vrtca Vrhovci.
Na razpis se lahko prijavijo tudi kandidati, ki izpolnjujejo pogoje po 143. in 145. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo,
36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12
– ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr.
in 25/17 – ZVaj).
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje vrtca.
Mandat ravnatelja traja 5 let.
Predviden pričetek dela je s 1. 1. 2020.
Kandidati lahko na naslov: »Svet Vrtca Vrhovci, Vrhovci cesta XIX/10, 1000 Ljubljana«, z oznako: »Prijava
na razpis za ravnatelja/-ico« pošljete: Popolno pisno
prijavo z navedbo kratkega življenjepisa, programom
vodenja in s priloženimi overjenimi kopijami dokazil
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev ter z originalnim
potrdilom Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti
in pristojnega okrajnega sodišča o ne pričetem kazenskem postopku v skladu s 107.a členom ZOFVI (Uradni
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08,
58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF,
57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17
– ZVaj), ki ne sme biti starejše od 30 dni.
Rok za sprejem prijav je 8 dni. Upoštevane bodo
prijave, ki bodo na pošti oddane vključno do dne 25. 5.
2019.
Kandidati navedite svoj e-naslov, na katerem boste
sprejemali razna obvestila med razpisnim postopkom.
Prijavljeni kandidati boste pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonsko določenem roku.
Svet zavoda Vrtca Vrhovci
Ob-2143/19
V skladu z določili 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, – stari, št. 12/91, Uradni list RS/I,
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št. 17/91 – ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK,
13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 –
ZP-L, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZ), 56. in 57. člena
Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92,
56/92 – popr., 13/93, 42/94 – odl. US, 1/99 – ZNIDC,
41/99, 54/00 – ZUOPP, 36/00 – ZPDZC, 26/01, 6/02,
110/02 – ZIRD, 5/03, 2/04, 7/04 – popr., 3/04, 6/05,
69/05 – odl. US, 9/06, 21/06 – odl. US, 114/06 – ZUTPG,
5/07, 105/06, 5/08, 73/08, 53/09, 56/10, 57/11, 61/10
– ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 40/11
– ZSVarPre-A, 57/12, 39/16, 15/17 – DZ, 29/17, 52/16 –
ZPPreb-1, 21/18 – ZNOrg, 54/17, 31/18 – ZOA-A), 29.,
30., 31., 32. in 33. člena Statuta VDC SAŠA in sklepa
15. redne seje Sveta VDC SAŠA z dne 17. 4. 2019, Svet
VDC SAŠA objavlja javni razpis za imenovanje
direktorja/direktorice
Varstveno delovnega centra SAŠA Velenje
1. Kandidat/ka mora poleg splošnih pogojev, z zakonom določenih pogojev, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba
(VII. stopnja) iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu
in pet let delovnih izkušenj;
– višja strokovna izobrazba (VI. stopnja) iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in dvajset let delovnih
izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih ali vodstvenih
delovnih mestih;
– strokovni izpit za delo na področju socialnega
varstva;
– opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica Slovenije
v soglasju s Strokovnim svetom Republike Slovenije za
splošno izobraževanje;
– za direktorja/direktorico je lahko imenovan/a tudi
kandidat/ka, ki nima opravljenega programa za vodenje iz prejšnje alinee, mora pa ga opraviti najkasneje
v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja,
sicer mu/ji mandat na podlagi zakona preneha;
– predložiti mora program razvoja zavoda za mandatno obdobje;
– predložiti mora potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat/ka ni v kazenskem postopku.
2. Mandat direktorja/ice traja 5 let. Z imenovanim direktorjem/ico bo sklenjeno delovno razmerje za določen
čas trajanja mandata.
3. Pisne prijave z zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju pogojev ter kratek življenjepis s podatki o strokovnih
delovnih izkušnjah, morajo kandidati/ke poslati priporočeno po pošti na naslov VDC SAŠA Velenje (Svet VDC),
Kidričeva 19a, 3320 Velenje, ali oddati v tajništvu zavoda najkasneje v 8 dneh po objavi razpisa, in sicer v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Prijava na razpis«.
4. Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni v zakonitem roku.
Svet VDC SAŠA
Su KS 123/2019-2

Ob-2147/19

Na podlagi prvega odstavka 61. člena v zvezi z drugim odstavkom 61.a člena, ob smiselni uporabi določil
61.b člena Zakona o sodiščih predsednik Vrhovnega
sodišča izdaja naslednji razpis za zasedbo in imenovanje na funkcijo
generalnega sekretarja
Vrhovnega sodišča Republike Slovenije
1. Funkcija: generalni sekretar Vrhovnega sodišča,
šifra po ZSPJS: A037107.
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2. Državni organ in sedež opravljanja funkcije: Vrhovno sodišče Republike Slovenije, Tavčarjeva ulica 9,
1000 Ljubljana.
3. Mandatna doba imenovanja: pet let z možnostjo
ponovnega imenovanja
4. Pogoji za imenovanje:
– izobrazba: univerzitetni diplomirani pravnik/druga
stopnja/ (diplomirani pravnik (UN) in magister prava ali
magister prava na podlagi enovitega magistrskega študijskega programa)
– aktivno znanje slovenskega jezika
– najmanj 10 let delovnih izkušenj
– pravniški državni izpit (PDI)
– državljanstvo Republike Slovenije
– izpolnjevanje pogoja, da kandidat ni bil obsojen
zaradi naklepnega kaznivega dejanja
– izpolnjevanje pogoja, da zoper kandidata ni bila
vložena pravnomočna obtožnica ali na podlagi obtožnega predloga razpisana glavna obravnava zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
5. Odgovornost in pristojnosti generalnega sekretarja Vrhovnega sodišča (področje dela): izvrševanje
zadev sodne uprave, ki jih določa Zakon o sodiščih in
Sodni red, s poudarkom na samostojnem opravljanju
nalog sodne uprave, ki se nanašajo na kadrovsko, materialno, tehnično in finančno poslovanje sodišča oziroma sodstva.
6. Drugo
Kandidata izbere in imenuje na funkcijo predsednik
Vrhovnega sodišča ob smiselni uporabi določil četrtega
in petega odstavka 61.b člena Zakona o sodiščih.
Kandidat, ki bo imenovan na funkcijo generalnega sekretarja Vrhovnega sodišča, mora v enem letu
od imenovanja pridobiti funkcionalna znanja v skladu
z 61.c členom Zakona o sodiščih, sicer mu funkcija generalnega sekretarja Vrhovnega sodišča preneha.
7. Prijava mora vsebovati:
– pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju pogojev
glede zahtevane izobrazbe, ki mora vsebovati podatek
o stopnji in smeri izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogojev glede zahtevanih delovnih izkušenj
(navedba delodajalca, datum sklenitve in prenehanja
delovnega razmerja, kratek opis in stopnja zahtevnosti);
– pisno izjavo kandidata o aktivnem znanju slovenskega jezika;
– pisno izjavo kandidata, da je državljan Republike
Slovenije;
– pisno izjavo kandidata, da ni bil obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja;
– pisno izjavo kandidata, da zoper kandidata ni
bila vložena pravnomočna obtožnica ali na podlagi obtožnega predloga razpisana glavna obravnava zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti;
– pisna privolitev kandidata, da za namen tega
razpisnega postopka dovoljuje Vrhovnemu sodišču pridobitev podatkov iz uradnih evidenc (potrdilo o državljanstvu, potrdilo o opravljenem pravniškem državnem
izpitu oziroma pravosodnem izpitu, podatkov o delovnih
razmerjih ter potrdila iz pete in šeste alineje te točke).
Izrecna pisna privolitev je predpogoj za ugotavljanje
izpolnjevanja razpisnih pogojev. Če kandidat ne poda
izrecnega soglasja oziroma pisne privolitve, mora ustrezna dokazila predložiti že ob prijavi;
– kratek strateški pogled na izvajanje pristojnosti
generalnega sekretarja Vrhovnega sodišča.
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Prijava mora vsebovati tudi naslednje podatke kandidata za komuniciranje: poštni naslov kandidata, e-naslov, telefonska številka.
8. Rok za prijavo in naslov za vlaganje prijav
Rok prijave: 15 dni od objave razpisa na spletni
strani Vrhovnega sodišča in v Uradnem listu RS.
Naslov za sprejem prijav: Vrhovno sodišče Republike Slovenije, Tavčarjeva ulica 9, 1000 Ljubljana, v zaprti
ovojnici s pripisom »za razpis – funkcija generalnega
sekretarja Vrhovnega sodišča«.
Oblika prijave: v pisni – fizični obliki na navedeni
naslov.
9. Oseba za morebiti potrebne dodatne informacije:
informacije o izvedbi razpisa daje Skupna kadrovska
služba, Petra Gorenčič, tel. 01/434-27-81.
Vrhovno sodišče Republike Slovenije
Ob-2148/19
Na podlagi 21. člena Statuta javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik svet
zavoda razpisuje prosto delovno mesto
direktorja (m/ž)
javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Julija Polca
Kamnik
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– visoko strokovno izobrazbo medicinske smeri;
– najmanj pet let delovnih izkušenj ustrezne dejavnosti zavoda, od tega tri leta na vodstvenih delovnih mestih;
– organizacijske in strokovne sposobnosti, kar dokazuje s svojim minulim delom.
Kandidati morajo k pisni vlogi predložiti naslednja
dokazila:
– kopijo diplome;
– kopijo delovne knjižice;
– dokazila o organizacijskih in strokovnih sposobnostih;
– program dela in razvoja Zdravstvenega doma
dr. Julija Polca Kamnik za mandatno obdobje.
Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za krajši delovni čas od polnega v trajanju 32 ur
na teden. Izbranega kandidata bo imenoval Svet zavoda
za obdobje štirih let. O izbiri bodo kandidati obveščeni
najpozneje v 30 dneh po objavi razpisa. Mandat direktorja teče od dneva izdaje soglasja občine ustanoviteljice k imenovanju.
Prijave s priloženimi pisnimi dokazili naj zainteresirani kandidati pošljejo v zaprti ovojnici na naslov: Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik, Novi trg 26, 1240
Kamnik, s pripisom »Prijava na razpis za delovno mesto
direktorja – ne odpiraj« do vključno 29. maja 2019.
Svet javnega zdravstvenega zavoda
Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik
Ob-2159/19
Svet Mestne knjižnice Grosuplje na podlagi 10. in
18. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestna
knjižnica Grosuplje (Uradni list RS, št. 13/04, 39/07,
66/08) razpisuje delovno mesto
direktorja/direktorice
Mestne knjižnice Grosuplje
Za direktorja/direktorico je lahko imenovan/a kandidat/ka, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje
pogoje:
– univerzitetna izobrazba družboslovne, organizacijske ali druge ustrezne smeri,
– bibliotekarski izpit,

– pet let delovnih izkušenj po opravljenem bibliotekarskem izpitu na področju knjižničarstva,
– znanje enega svetovnega jezika,
– organizacijske in vodstvene sposobnosti.
Kandidati za direktorja/direktorico morajo v prijavi
na razpis predložiti razvojni program zavoda.
Mandat direktorja/direktorice traja pet let, po izteku
te dobe je lahko ponovno imenovan/a.
Kandidati/ke naj pošljejo prijave v osmih dneh po
objavi na naslov: Svet Mestne knjižnice Grosuplje, Adamičeva cesta 15, 1290 Grosuplje, s pripisom »Prijava
za razpis direktorja«.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli
v zakonitem roku.
Svet Mestne knjižnice Grosuplje
Su KS 35/2019-2

Ob-2161/19

Vrhovno sodišče Republike Slovenije na podlagi
prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški službi
razpisuje
1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču na Ptuju
Razpisni pogoji:
Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje za izvolitev za sodnika, določene v 8. členu Zakona o sodniški
službi, in posebne pogoje za izvolitev na sodniško mesto na okrožnem sodišču (okrožni sodnik), določene
v 10. členu navedenega zakona.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško funkcijo,
mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti, ki na
dan objave razpisa ni starejše od šest mesecev,
– podatke o uspešnosti kandidata v času študija
prava,
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika,
če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki
Sloveniji,
– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti, tj. da
ni bil obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, in
– pisno izjavo kandidata, da ni v kazenskem postopku, tj. da zoper njega ni bila vložena pravnomočna
obtožnica ali na podlagi obtožnega predloga razpisana
glavna obravnava zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti.
Vsak kandidat mora prijavi priložiti tudi:
– življenjepis (zaželeno v obliki Europass CV:
http://www.europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI), z opisom strokovne dejavnosti po pridobitvi strokovnega
naslova iz 4. točke prvega odstavka 8. člena Zakona
o sodniški službi z dokazili, in
– dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za izvolitev na razpisano sodniško mesto, ki jih kandidat
izkaže z izpisom obdobij zavarovanja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega
odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Vrhovno sodišče Republike Slovenije.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izvolitev
sodnika lahko Vrhovno sodišče Republike Slovenije pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za
sodniško funkcijo od upravljavca matičnega registra,
podatek o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Kandidat, ki prijavi priloži izpolnjen obrazec iz prvega odstavka 8. člena Meril za izbiro kandidatov za sodniško mesto Sodnega sveta št. Su 720/2017-2 z dne 9. 11.
2017, dokazila in podatke, ki so določeni v tem razpisu
in v obrazcu sodnega sveta, predloži v enem izvodu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski
naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Vrhovno sodišče Republike
Slovenije, Tavčarjeva 9, Ljubljana, 15 dni po objavi.
Vrhovno sodišče Republike Slovenije
Ob-2172/19
Na podlagi prvega odstavka 101. člena Zakona
o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo, 33/07, 45/08 in 91/13), Notarska zbornica
Slovenije na predlog notarke Mete Zupančič iz Ljubljane
razpisuje
eno prosto mesto notarskega pomočnika
pri notarki Meti Zupančič iz Ljubljane
(za določen čas, za čas nadomeščanja notarske
pomočnice na porodniškem dopustu)
Za notarskega pomočnika je lahko imenovan univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje pogoje iz
1., 2., 3., 4. in 7. točke prvega odstavka 8. člena Zakona o notariatu. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati,
ki imajo vsaj pet let praktičnih izkušenj na pravniških
delih po opravljenem pravniškem državnem izpitu, od
tega najmanj eno leto pri notarju, na sodišču, pri odvetniku, na tožilstvu ali pri državnem pravobranilstvu. Pisne prijave na razpisano mesto notarskega pomočnika,
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z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev, sprejema Notarska zbornica Slovenije, Ljubljana, Tavčarjeva ul. 2, 15 dni po objavi.
Notarska zbornica Slovenije
Ob-2175/19
V skladu s 36. členom Zakona o zavodih (Uradni
list RS, št. 12/91) in 58. členom Zakona o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 16/07) Svet Zavoda Mladinskega doma Maribor, Ulica
Saše Deva 21, 2000 Maribor, razpisuje delovno mesto
ravnatelja m/ž
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja
izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljnjem
besedilu: ZOFVI).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda in morajo imeti vozniški izpit B kategorije.
Predvideni začetek dela bo 1. 9. 2019.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja
polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas
mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na
delovnem mestu ravnatelja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev pošljite v 8 dneh po objavi razpisa s priporočeno pošto na naslov: Svet zavoda Mladinskega doma
Maribor, Ulica Saše Deva 21, 2000 Maribor, z oznako:
»Prijava na razpis za ravnatelja – ne odpiraj«.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja
zavoda za mandatno obdobje in kratek življenjepis. Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Mladinskega doma Maribor
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Druge objave
Ob-2134/19
Obvestilo
o zaključku Javnega poziva 59SUB-SOCOB17
Nepovratne finančne spodbude socialno šibkim
občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav
na trdna goriva z novimi kurilnimi napravami
na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah
na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu
za kakovost zraka
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, objavlja,
da je Javni poziv 59SUB-SOCOB17 Nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo
starih kurilnih naprav na trdna goriva z novimi kurilnimi
napravami na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah na
območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka (Uradni list RS, št. 66/17), zaključen.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
Ob-2135/19
Obvestilo
o zaključku Javnega poziva 62SUB-EVOB18
Nepovratne finančne spodbude občanom
za električna vozila
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, objavlja,
da je Javni poziv 62SUB-EVOB18 Nepovratne finančne
spodbude občanom za električna vozila (Uradni list RS,
št. 39/18, 84/18 in 30/19), zaključen.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
Ob-2136/19
Obvestilo
o zaključku Javnega poziva 63SUB-EVPO18
Nepovratne finančne spodbude pravnim osebam
za električna vozila
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, objavlja,
da je Javni poziv 63SUB-EVPO18 Nepovratne finančne
spodbude pravnim osebam za električna vozila (Uradni
list RS, št. 39/18, 84/18 in 30/19), zaključen.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
Ob-2137/19
Na podlagi prvega odstavka 146.d člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl.
US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09,
108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15,
30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE;
v nadaljnjem besedilu: ZVO-1), 19. člena Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega
sklada (Uradni list RS, št. 112/09, 1/12, 98/12 in 20/13),
v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, št. 0141-1/2010-5
z dne 22. 4. 2010 (objavljeni na spletni strani http://www.
ekosklad.si/dokumenti/spp.pdf; v nadaljnjem besedilu:
Splošni pogoji poslovanja Eko sklada), na podlagi programa Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega
sklada, sprejetega v okviru Poslovnega in finančne-

ga načrta Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto 2019, potrjenega skladno s četrtim odstavkom 317. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15; v nadaljnjem besedilu:
EZ-1) s strani Vlade Republike Slovenije s sklepom
številka 47602-7/2019/4 z dne 9. 4. 2019, Eko sklad,
Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljnjem besedilu:
Eko sklad), objavlja
javni poziv 64SUB-EVOB19
Nepovratne finančne spodbude občanom
za električna vozila
1. Predmet in namen javnega poziva
Predmet javnega poziva so nepovratne finančne
spodbude občanom za naložbe v nakup ali predelavo
okolju prijaznejših vozil za cestni promet, ki spadajo
v eno izmed spodaj navedenih kategorij cestnih vozil
(v nadaljnjem besedilu: naložba), in sicer za naslednje
ukrepe:
– nakup novega/testnega vozila na električni pogon;
– nakup novega/testnega priključnega hibridnega vozila (plug-in) ali nakup novega/testnega vozila
na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range
extender);
– predelavo vozila v električno vozilo, tako da bo
serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem.
Vozila, ki so predmet javnega poziva, so namenjena
za udeležbo v cestnem prometu, in sicer za vožnjo po
prometnem pasu (prometni pas je označen ali neoznačen vzdolžni del smernega vozišča, namenjen neovirani
vožnji motornih vozil v eni vrsti, pod pogoji, določenimi
z zakonom, ki ureja pravila cestnega prometa, pa tudi
kolesarjem, pešcem in drugim udeležencem cestnega prometa, če s prometno signalizacijo ni določeno
drugače, kot to določa Zakon o cestah (Uradni list RS,
št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), bodo
registrirana in spadajo v eno izmed kategorij cestnih
vozil, ki so navedene v četrtem odstavku 1. točke tega
javnega poziva.
Predelava vozila mora biti izvedena s strani pravne
osebe ali samostojnega podjetnika.
Nepovratna finančna spodbuda se lahko dodeli le za:
– nakup novega/testnega vozila kategorije M1, N1
in L7e na električni pogon brez emisij CO2 na izpustu;
– nakup novega vozila kategorije L6e, L5e, L4e,
L3e, L2e, L1e-B ali L1e-A na električni pogon brez emisij
CO2 na izpustu;
– predelavo vozila v električno vozilo, tako da bo
serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem, kategorije M1,
N1, L7e ali L6e;
– nakup novega/testnega priključnega hibridnega
vozila (plug-in) ali novega/testnega vozila na električni
pogon s podaljševalnikom dosega (range extender),
z emisijami CO2 na izpustu manjšimi od 50 g CO2/km,
kategorije M1 ali N1.
Kategorije M1, N1, L7e, L6e, L5e, L4e, L3e in L2e
so določene v Prilogi 1 Pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil (Uradni list RS, št. 105/09, 9/10,106/10 –
ZMV in 75/17 – ZMV-1), skladno z Zakonom o motornih
vozilih (Uradni list RS, št. 75/17). Kategoriji L1e-B in
L1e-A sta določeni v Prilogi 1 Uredbe (EU) št. 168/2013
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Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja
2013 o odobritvi in tržnem nadzoru dvo- ali trikolesnih
vozil in štirikolesnikov (UL L št. 60 z dne 2. 3. 2013,
str. 52). Opis kategorij vozil:
M1: Vozila za prevoz potnikov z največ osmimi sedeži poleg sedeža voznika.
N1: Vozila za prevoz blaga z največjo maso do
vključno 3,5 tone.
L7e: »štirikolesa«, razen lahkih štirikoles kategorije
L6e, z maso neobremenjenega vozila, ki ne presega
400 kg (550 kg za vozila za prevoz blaga), brez mase
baterij pri električnih vozilih, katerih največja nazivna
moč motorja ne presega 15 kW.
L6e: »lahka štirikolesa« z maso neobremenjenega
vozila manjšo od 350 kg, brez mase baterij pri električnih
vozilih, katerih največja konstrukcijsko določena hitrost
ne presega 45 km/h, in katerih največja trajna nazivna
moč ne presega 4 kW pri elektromotorjih.
L5e: »motorna trikolesa« (vozila s tremi simetrično
nameščenimi kolesi) z največjo konstrukcijsko določeno
hitrostjo, ki presega 45 km/h.
L4e: (trikolesna vozila – s stransko prikolico) in
L3e: (dvokolesna vozila):
»motorna kolesa« opremljena z motorjem, katerih
največja konstrukcijsko določena hitrost presega 45 km/h.
L2e: (trikolesna vozila):
»mopedi« (kolesa z motorjem), katerih največja
konstrukcijsko določena hitrost ne presega 45 km/h in
katerih največja trajna nazivna moč ne presega 4 kW
pri elektromotorju.
L1e: Lahko dvokolesno vozilo na motorni pogon
z dvema kolesoma in motornim pogonom, katerega
največja konstrukcijsko določena hitrost vozila znaša
≤ 45 km/h, katerega največja trajna nazivna ali neto moč
znaša ≤ 4 kW in katerega največja masa je po podatkih
proizvajalca tehnično dovoljena masa.
Podkategorije:
L1e-A: (kolo na motorni pogon) Kolo zasnovano
za uporabo pedal, opremljeno s pomožnim pogonom,
katerega glavni namen je pomoč pri pogonu na pedala,
in katerega izhodna moč pomožnega pogona se zmanjšuje pri hitrosti vozila ≤ 25 km/h ter katerega največja
nazivna trajna ali neto moč znaša ≤ 1 kW. Tri- ali štirikolesna kolesa na motorni pogon, ki izpolnjujejo prej
navedena dodatna merila, se razvrstijo kot tehnično
enakovredna dvokolesnemu vozilu L1e-A.
L1e-B: (dvokolesni moped) Vsa druga vozila kategorije L1e, ki jih ni mogoče razvrstiti v skladu z merili
vozila L1e-A.
Kolesa s pedali z dodatnim pogonom, opremljena s pomožnim električnim motorjem z največjo trajno
nazivno močjo, ki je manjša ali enaka 250 W, katerega
izhodna moč se prekine, kadar kolesar preneha poganjati pedala, sicer pa se progresivno zmanjšuje in
končno prekine, preden hitrost vozila doseže 25 km/h,
niso predmet nepovratnih finančnih spodbud.
Vozila, ki so predmet nepovratnih finančnih spodbud, morajo biti opremljena z akumulatorji, ki ne temeljijo na svinčevi tehnologiji.
2. Vir in višina sredstev, višina nepovratne finančne
spodbude ter priznani stroški naložbe
a) vir in višina sredstev
Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih
spodbud se v skladu s prvim odstavkom 317. člena EZ-1
zagotavljajo s prispevkom na rabo energije za povečanje energetske učinkovitosti, ki bremeni daljinsko toploto, električno energijo ter trdna, tekoča in plinasta goriva.
Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 1.800.000 EUR.
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b) višina nepovratne finančne spodbude
Višina nepovratne finančne spodbude znaša:
– 7.500 EUR za nakup novega/testnega električnega vozila brez emisij CO2 in za vozilo, predelano na
električni pogon, kategorije M1;
– 4.500 EUR za nakup novega/testnega električnega vozila brez emisij CO2 in za vozilo, predelano na
električni pogon, kategorije N1;
– 2.000 EUR za nakup novega/testnega električnega vozila brez emisij CO2 in za vozilo, predelano na
električni pogon, kategorije L7e;
– 2.000 EUR za nakup novega/testnega priključnega (plug-in) hibridnega vozila ali za nakup novega/testnega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender), z emisijami CO2 na izpustu, manjšimi od 50 g CO2/km, kategorije M1 ali N1;
– 1.500 EUR za nakup novega električnega vozila
brez emisij CO2 ali za vozilo, predelano na električni
pogon, kategorije L6e;
– 1.000 EUR za nakup novega električnega vozila
brez emisij CO2 kategorije L3e ali L4e ali L5e;
– 500 EUR za nakup novega električnega vozila
brez emisij CO2 kategorije L1e-B ali L2e;
– 200 EUR za nakup novega električnega vozila
brez emisij CO2 kategorije L1e-A.
Nepovratna finančna spodbuda ne sme preseči
50 % vrednosti priznanih stroškov naložbe.
c) priznani stroški naložbe
Priznani stroški naložbe so (vključno z DDV):
– strošek nakupa novega/testnega vozila na električni pogon (najem baterije se šteje za priznan strošek
naložbe);
– strošek nakupa novega/testnega priključnega hibridnega vozila (plug-in) ali strošek nakupa novega/testnega vozila na električni pogon s podaljševalnikom
dosega (range extender);
– stroški sestavnih delov, potrebnih za predelavo
vozila na električni pogon, in stroški dela predelave.
3. Upravičene osebe za kandidiranje na javnem
pozivu
Na javnem pozivu lahko sodeluje vsaka fizična
oseba, ki ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.
Kot fizična oseba po tem javnem pozivu ne šteje
samostojni podjetnik ali fizična oseba, ki samostojno
opravlja dejavnost kot poklic, oziroma je registrirana za
opravljanje dejavnosti na podlagi posebnega zakona.
4. Dodatne zahteve in pogoji za kandidiranje na
javnem pozivu
a) predmet nepovratne finančne spodbude je naložba v nakup ali predelavo vozila
Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena za naložbo v nakup novega/testnega ali predelanega vozila, katerega prva registracija po proizvodnji
ali predelavi je bila opravljena v Republiki Sloveniji po
1. 1. 2018. Pred 1. 1. 2018 vozilo, ki je predmet nepovratne finančne spodbude, še ne sme biti kupljeno
oziroma predelano.
Nepovratna finančna spodbuda za nakup novega
vozila se lahko dodeli samo v primeru, da bo vlagatelj po nakupu vozila prvi lastnik vozila, ki je predmet
nepovratne finančne spodbude, oziroma, na podlagi sklenjene pogodbe o finančnem lizingu, prvi zakupnik (lizingojemalec) vozila, ki je predmet nepovratne
finančne spodbude. Nepovratna finančna spodbuda
za predelavo vozila v električno vozilo se lahko dodeli
samo v primeru, da bo vlagatelj po predelavi vozila prvi
lastnik predelanega vozila, ki je predmet nepovratne
finančne spodbude.
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Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena
tudi za naložbo v nakup testnega vozila, za katerega
so izpolnjeni pogoji:
– testno vozilo mora biti prvič po proizvodnji registrirano v Republiki Sloveniji;
– registracija vozila mora biti opravljena s strani
vlagatelja v Republiki Sloveniji;
– prodajalec testnega vozila, z ustrezno registrirano dejavnostjo za prodajo vozil, mora biti prvi uporabnik tega vozila;
– testno vozilo je vlagatelj kupil pred potekom šestih mesecev od prve registracije vozila;
– vlagatelj mora biti lastnik vozila in drugi uporabnik vozila oziroma, v primeru sklenjene pogodbe
o finančnem lizingu, drugi uporabnik vozila, ki je predmet nepovratne finančne spodbude.
Vozila, pridobljena z operativnim lizingom oziroma
poslovnim najemom, niso upravičena do nepovratne
finančne spodbude.
Novo vozilo se lahko kupi, zakupi oziroma se vozilo predela tudi v tujini pod zgoraj navedenimi pogoji.
Označitev vozila s preskusnimi tablicami ali trajnimi
preskusnimi tablicami ne šteje za prvo registracijo po
proizvodnji novega ali predelavi starega vozila.
b) popolna vloga
Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne
spodbude je popolna vloga.
Vloga je popolna, ko vlagatelj predloži v celoti
izpolnjen obrazec Vloga in obvezne priloge za posamezen ukrep:
– nakup novega/testnega električnega vozila:
– kopijo računa za nakup vozila, ki je predmet
nepovratne finančne spodbude (v primeru najema baterije za predmetno vozilo, je potrebno predložiti tudi
kopijo pogodbe o najemu baterije). Na računu za testno
vozilo mora biti navedeno, da gre za nakup testnega
vozila;
– dokazilo o plačilu celotnega računa iz prejšnje
alineje (bančni izpisek, plačilni nalog itd.) oziroma,
v primeru finančnega lizinga, kopijo pogodbe o finančnem lizingu za vozilo;
– čitljivo kopijo prometnega dovoljenja za vozilo,
ki je predmet nepovratne finančne spodbude, izdanega
na ime vlagatelja;
– čitljivo kopijo potrdila o skladnosti vozila, ki
je predmet nepovratne finančne spodbude.
– nakup novega/testnega priključnega hibridnega
vozila ali nakup novega/testnega vozila s podaljševalnikom dosega:
– kopijo računa za nakup vozila, ki je predmet
nepovratne finančne spodbude. Na računu za testno
vozilo mora biti navedeno, da gre za nakup testnega
vozila;
– dokazilo o plačilu celotnega računa iz prejšnje
alineje (bančni izpisek, plačilni nalog itd.) oziroma,
v primeru finančnega lizinga, kopijo pogodbe o finančnem lizingu za vozilo;
– čitljivo kopijo prometnega dovoljenja za vozilo,
ki je predmet nepovratne finančne spodbude, izdanega
na ime vlagatelja;
– čitljivo kopijo potrdila o skladnosti vozila, ki
je predmet nepovratne finančne spodbude.
– predelava obstoječega vozila v električno:
– kopijo/e računa/ov za predelavo vozila, ki
je predmet nepovratne finančne spodbude, ki mora/jo
vsebovati tako sestavne dele kot tudi stroške dela;
– dokazilo o plačilu celotnih računov iz prejšnje
alineje (bančni izpisek, plačilni nalog itd.);
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– čitljivo kopijo prometnega dovoljenja za vozilo,
ki je predmet nepovratne finančne spodbude, izdanega
na ime vlagatelja;
– čitljivo kopijo potrdila o skladnosti vozila, ki
je predmet nepovratne finančne spodbude.
Eko sklad lahko zahteva, da vlagatelj za vsa dokazila in listine, ki so sestavljene v tujem jeziku, predloži
overjen prevod.
c) izvedba naložbe v skladu z veljavno zakonodajo
Naložba, za katero bo dodeljena nepovratna finančna spodbuda, mora biti izvedena skladno z vsemi
veljavnimi predpisi.
d) kandidiranje za nakup ali predelavo vozila
Z eno vlogo lahko vlagatelj kandidira za nepovratno
finančno spodbudo za več ukrepov opredeljenih s tem
javnim pozivom.
e) prepoved odtujitve naložbe, ki je bila predmet
nepovratne finančne spodbude
Vozilo mora najmanj 2 leti po prvi registraciji vozila s strani prejemnika nepovratne finančne spodbude,
ostati registrirano in v lasti prejemnika nepovratne finančne spodbude. Če se ugotovi, da prejemnik vozilu
ni podaljšal registracije oziroma je vozilo odtujil prej kot
v dveh letih, mora prejeta sredstva vrniti Eko skladu
z zakonskimi zamudnimi obrestmi, obračunanimi za
obdobje od prejema do vračila neupravičeno pridobljene nepovratne finančne spodbude. Čas od odjave
vozila iz prometa zaradi višje sile do dneva ponovne
prijave v promet se ne všteva v dvoletno obdobje prepovedi odtujitve. Pri tem mora biti prejemnik ves čas
lastnik vozila.
f) prepoved dodelitve nepovratne finančne spodbude v primeru že dodeljenih spodbud
Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena, če je bila za nakup oziroma predelavo vozila z isto
identifikacijsko številko že dodeljena spodbuda s strani
dobaviteljev električne energije, toplote, plina ter tekočih
in trdnih goriv končnim odjemalcem po Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14).
Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena
tudi, če je bila za nakup oziroma predelavo vozila z enako identifikacijsko številko po tem ali drugem javnem
pozivu Eko sklada nepovratna finančna spodbuda že
dodeljena.
g) možnost pridobitve kredita in nepovratne finančne spodbude za isti ukrep
Vlagatelj je poleg nepovratne finančne spodbude
po tem javnem pozivu za nakup novega vozila upravičen
pridobiti tudi kredit Eko sklada po javnem pozivu za kreditiranje okoljskih naložb občanov. Pri tem mora naložba
izpolnjevati pogoje tega javnega poziva in javnega poziva za kreditiranje. Vlagatelj mora za pridobitev kredita
izpolniti in predložiti ustrezne obrazce, ki so na voljo na
spletni strani Eko sklada. Vsota nepovratne finančne
spodbude in kredita ne sme presegati priznanih stroškov
kreditirane naložbe, razen v primeru, če se dodeljena
nepovratna finančna spodbuda izplača izključno za delno poplačilo odobrenega kredita Eko sklada.
5. Pridobitev obrazcev
Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci
sta na voljo na spletni strani www.ekosklad.si. Elektronska oblika dokumentacije za prijavo, ki si jo vlagatelji natisnejo sami, je enakovredna tiskanim obrazcem.
Javni poziv in obrazce lahko vlagatelji tudi naročijo pri
Eko skladu na spodaj navedeni telefonski številki in jih
brezplačno prejmejo po pošti. Za navedeno dokumentacijo lahko zaprosijo tudi s pisnim zahtevkom, poslanim
na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000
Ljubljana ali na e-naslov: ekosklad@ekosklad.si.
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Informacije o javnem pozivu lahko vlagatelji pridobijo po tel. 01/241-48-20 v času telefonskih uradnih ur
za stranke, ki so objavljene na spletni strani www.ekosklad.si, po e-pošti na e-naslovu ekosklad@ekosklad.si
ali osebno na Eko skladu v času uradnih ur za stranke.
6. Rok in način prijave
Vlagatelji se lahko prijavijo na javni poziv od dneva
objave v Uradnem listu Republike Slovenije dalje. Javni
poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.
Vlagatelj vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti
na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000
Ljubljana.
7. Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne
finančne spodbude vlagatelju se uporablja postopek,
določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku
(Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), če
ZVO-1 ne določa drugače.
Vlagatelji, ki so upravičene osebe, lahko pridobijo
pravico do nepovratne finančne spodbude za naložbo,
s katero bo izveden z javnim pozivom opredeljen ukrep.
Vlagatelj pridobi pravico do nepovratne finančne spodbude po javnem pozivu ob upoštevanju višine razpisanih
sredstev, omejitev in višine nepovratne finančne spodbude po javnem pozivu ter prednostnega vrstnega reda
prispetja popolne vloge na Eko sklad.
Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude se taksa skladno z drugim odstavkom 2. člena in 1. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16
in 30/18 – ZKZaš) ne plačuje.
Splošni pogoji poslovanja Eko sklada so sestavni
del tega javnega poziva.
8. Pogoji za izplačilo nepovratne finančne spodbude
a) sklenitev pogodbe
Nepovratna finančna spodbuda bo izplačana na
podlagi sklenjene pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude, skladno z dokončno odločbo, s katero je bila dodeljena pravica do nepovratne finančne
spodbude. Pogodbo o izplačilu nepovratne finančne
spodbude, podpisano s strani prejemnika nepovratne
finančne spodbude, mora vlagatelj predložiti najkasneje
v 1 mesecu od dokončnosti odločbe. Odločba postane
dokončna z njeno vročitvijo vlagatelju.
b) izplačilo nepovratne finančne spodbude
Izplačilo nepovratne finančne spodbude se izvede predvidoma v 60 dneh po prejemu pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude, podpisane s strani
prejemnika nepovratne finančne spodbude, na osebni
bančni račun prejemnika, razen v primeru, ko se dodeljena nepovratna finančna spodbuda izplača za delno
poplačilo odobrenega kredita Eko sklada.
9. Nadzor: Eko sklad ima pravico kadarkoli, v obdobju od izdaje odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude do 3 let po datumu izplačila
nepovratne finančne spodbude, z ogledi, preverjanjem
dokumentacije ali na drug način preveriti namensko porabo nepovratnih sredstev, skladnost dokumentacije in
izvedbe naložbe z določili tega javnega poziva in veljavnimi predpisi ter spoštovanje prepovedi odtujitve predmeta nepovratne finančne spodbude. V primeru ugotovljene kršitve določil tega javnega poziva, nenamenske
porabe sredstev, kršitve predpisov ali določil pogodbe
o izplačilu nepovratne finančne spodbude, je prejemnik
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nepovratne finančne spodbude dolžan Eko skladu vrniti
prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, obračunanimi za obdobje od prejema do vračila neupravičeno pridobljene nepovratne finančne spodbude.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
Ob-2138/19
Na podlagi prvega odstavka 146.d člena Zakona
o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07
– ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 –
ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16,
61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE; v nadaljnjem besedilu: ZVO-1), 19. člena Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada
(Uradni list RS, št. 112/09, 1/12, 98/12 in 20/13), v skladu
s Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, št. 0141-1/2010-5 z dne
22. 4. 2010 (objavljeni na spletni strani http://www.ekosklad.si/dokumenti/spp.pdf; v nadaljnjem besedilu: Splošni pogoji poslovanja Eko sklada), na podlagi programa
Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada,
sprejetega v okviru Poslovnega in finančnega načrta Eko
sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto
2019, potrjenega skladno s četrtim odstavkom 317. člena
Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15;
v nadaljnjem besedilu: EZ-1) s strani Vlade Republike Slovenije s sklepom številka 47602-7/2019/4 z dne
9. 4. 2019, ter v skladu s Shemo državnih pomoči »Nakup okolju prijaznih prevoznih sredstev«, št. priglasitve
BE01-5854067-2015 in št. SA.41883, skladno s Pravilnikom o dodeljevanju državnih pomoči za varstvo okolja Eko sklada (objavljen na spletni strani https://www.
ekosklad.si/cms/tinymce/upload/Akti/42111101557.pdf),
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljnjem
besedilu: Eko sklad), objavlja
javni poziv 66SUB-EVPO19
Nepovratne finančne spodbude pravnim osebam
za električna vozila
1. Predmet in namen javnega poziva
Predmet javnega poziva so nepovratna finančna
sredstva v obliki nepovratnih finančnih spodbud za naložbe v nakup ali predelavo okolju prijaznejših vozil za
cestni promet, ki bodo prvič po proizvodnji ali predelavi
registrirana v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu:
naložba) in spadajo v eno izmed spodaj navedenih kategorij cestnih vozil, in sicer za naslednje ukrepe:
– nakup novega vozila na električni pogon;
– nakup novega priključnega hibridnega vozila
(plug-in) ali novega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender);
– predelavo vozila v električno vozilo, tako da bo
serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem.
Vozila, ki so predmet javnega poziva, so namenjena
za udeležbo v cestnem prometu, in sicer za vožnjo po
prometnem pasu (prometni pas je označen ali neoznačen vzdolžni del smernega vozišča, namenjen neovirani
vožnji motornih vozil v eni vrsti, pod pogoji, določenimi
z zakonom, ki ureja pravila cestnega prometa, pa tudi
kolesarjem, pešcem in drugim udeležencem cestnega prometa, če s prometno signalizacijo ni določeno
drugače, kot to določa Zakon o cestah (Uradni list RS,
št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), bodo
registrirana in spadajo v eno izmed kategorij cestnih
vozil, ki so navedene v četrtem odstavku 1. točke tega
javnega poziva.
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Predelava vozila mora biti izvedena s strani pravne
osebe ali samostojnega podjetnika.
Nepovratna finančna spodbuda se lahko dodeli za:
– nakup novega vozila kategorije M1, N1, L7e, L6e,
L5e, L4e, L3e, L2e, L1e-B ali L1e-A na električni pogon
brez emisij CO2 na izpustu;
– predelavo vozila v električno vozilo, tako da bo
serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem, kategorije M1,
N1, L7e ali L6e;
– nakup novega priključnega hibridnega vozila
(plug-in) ali novega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender), z emisijami CO2 na
izpustu manjšimi od 50 g CO2/km, kategorije M1 ali N1.
Kategorije M1, N1, L7e, L6e, L5e, L4e, L3e in L2e so
določene v Prilogi 1 Pravilnika o ugotavljanju skladnosti
vozil (Uradni list RS, št. 105/09, 9/10, 106/10 – ZMV in
75/17 – ZMV-1), skladno z Zakonom o motornih vozilih
(Uradni list RS, št. 75/17). Kategoriji L1e-B in L1e-A sta
določeni v Prilogi 1 Uredbe (EU) št. 168/2013 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2013 o odobritvi in
tržnem nadzoru dvo- ali trikolesnih vozil in štirikolesnikov
(UL L št. 60 z dne 2. 3. 2013, str. 52).
Opis kategorij vozil:
M1: Vozila za prevoz potnikov z največ osmimi sedeži poleg sedeža voznika.
N1: Vozila za prevoz blaga z največjo maso do
vključno 3,5 tone.
L7e: »štirikolesa«, razen lahkih štirikoles kategorije
L6e, z maso neobremenjenega vozila, ki ne presega
400 kg (550 kg za vozila za prevoz blaga), brez mase
baterij pri električnih vozilih, katerih največja nazivna
moč motorja ne presega 15 kW.
L6e: »lahka štirikolesa« z maso neobremenjenega
vozila manjšo od 350 kg, brez mase baterij pri električnih
vozilih, katerih največja konstrukcijsko določena hitrost
ne presega 45 km/h, in katerih največja trajna nazivna
moč ne presega 4 kW pri elektromotorjih.
L5e: »motorna trikolesa« (vozila s tremi simetrično
nameščenimi kolesi) z največjo konstrukcijsko določeno
hitrostjo, ki presega 45 km/h.
L4e: (trikolesna vozila – s stransko prikolico) in
L3e: (dvokolesna vozila):
»motorna kolesa« opremljena z motorjem, katerih največja konstrukcijsko določena hitrost presega
45 km/h.
L2e: (trikolesna vozila):
»mopedi« (kolesa z motorjem), katerih največja
konstrukcijsko določena hitrost ne presega 45 km/h in
katerih največja trajna nazivna moč ne presega 4 kW
pri elektromotorju.
L1e: Lahko dvokolesno vozilo na motorni pogon
z dvema kolesoma in motornim pogonom, katerega
največja konstrukcijsko določena hitrost vozila znaša
≤ 45 km/h, katerega največja trajna nazivna ali neto moč
znaša ≤ 4 kW in katerega največja masa je po podatkih
proizvajalca tehnično dovoljena masa.
Podkategorije:
L1e-A: (kolo na motorni pogon) Kolo zasnovano
za uporabo pedal, opremljeno s pomožnim pogonom,
katerega glavni namen je pomoč pri pogonu na pedala,
in katerega izhodna moč pomožnega pogona se zmanjšuje pri hitrosti vozila ≤ 25 km/h ter katerega največja
nazivna trajna ali neto moč znaša ≤ 1 kW. Tri- ali štirikolesna kolesa na motorni pogon, ki izpolnjujejo prej
navedena dodatna merila, se razvrstijo kot tehnično
enakovredna dvokolesnemu vozilu L1e-A.
L1e-B: (dvokolesni moped) Vsa druga vozila kategorije L1e, ki jih ni mogoče razvrstiti v skladu z merili
vozila L1e-A.
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Kolesa s pedali z dodatnim pogonom, opremljena s pomožnim električnim motorjem z največjo trajno
nazivno močjo, ki je manjša ali enaka 250 W, katerega
izhodna moč se prekine, kadar kolesar preneha poganjati pedala, sicer pa se progresivno zmanjšuje in
končno prekine, preden hitrost vozila doseže 25 km/h,
niso predmet nepovratnih finančnih spodbud.
Vozila, ki so predmet nepovratnih finančnih spodbud, morajo biti opremljena z akumulatorji, ki ne temeljijo na svinčevi tehnologiji.
2. Vir in višina sredstev, višina nepovratne finančne
spodbude ter priznani stroški naložbe
a) vir in višina sredstev
Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih
spodbud se v skladu s prvim odstavkom 317. člena EZ-1
zagotavljajo s prispevkom na rabo energije za povečanje energetske učinkovitosti, ki bremeni daljinsko toploto, električno energijo ter trdna, tekoča in plinasta goriva.
Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 1.800.000 EUR.
b) višina nepovratne finančne spodbude za posamezne ukrepe
Višina nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu znaša največ:
– 7.500 EUR za nakup novega električnega vozila
brez emisij CO2 ali za vozilo, predelano na električni
pogon, kategorije M1;
– 4.500 EUR za nakup novega električnega vozila
brez emisij CO2 ali za vozilo, predelano na električni
pogon, kategorije N1;
– 2.000 EUR za nakup novega električnega vozila
brez emisij CO2 ali za vozilo, predelano na električni
pogon, kategorije L7e;
– 2.000 EUR za nakup novega priključnega
(plug-in) hibridnega vozila ali novega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender),
z emisijami CO2 na izpustu manjšimi od 50 g CO2/km,
kategorije M1 ali N1;
– 1.500 EUR za nakup novega električnega vozila
brez emisij CO2 ali za vozilo, predelano na električni
pogon, kategorije L6e;
– 1.000 EUR za nakup novega električnega vozila
brez emisij CO2 kategorije L3e ali L4e ali L5e;
– 500 EUR za nakup novega električnega vozila
brez emisij CO2 kategorije L1e-B ali L2e;
– 200 EUR za nakup novega električnega vozila
brez emisij CO2 kategorije L1e-A.
Pravne osebe v okviru izvajanja javne službe po
tem javnem pozivu pridobijo pravico do nepovratne finančne spodbude, pravne osebe, ki opravljajo pridobitno gospodarsko dejavnost, pa pravico do nepovratne
finančne pomoči.
Višina nepovratne finančne pomoči je omejena
tako, da intenzivnost pomoči ne presega 55 % upravičenih stroškov za naložbo na območjih »a« ter 45 %
upravičenih stroškov za naložbo na območjih »c«. Kot
območje »a« se na karti regionalne pomoči določi celotno ozemlje teritorialne enote NUTS 2 SI01 Vzhodna
Slovenija, kot območje »c« pa se določi celotno ozemlje
teritorialne enote NUTS 2 SI02 Zahodna Slovenija.
Intenzivnost pomoči se lahko poveča za 10 odstotnih točk za pomoč, dodeljeno srednjim podjetjem, in za
20 odstotnih točk za pomoč, dodeljeno malim ali mikro
podjetjem.
Upoštevaje 10. člen Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za varstvo okolja Eko sklada se velikost
podjetja določi na naslednji način:
– mikro podjetje ima, na podlagi zadnjih računovodskih izkazov, oddanih na AJPES, manj kot 10 zaposlenih

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijonov EUR;
– malo podjetje ali podjetnik ima na podlagi zadnjih
računovodskih izkazov, oddanih na AJPES, manj kot
50 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno
vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR;
– srednje podjetje ali podjetnik ima na podlagi zadnjih računovodskih izkazov, oddanih na AJPES, manj
kot 250 zaposlenih in letni promet ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega
43 milijonov EUR;
– veliko podjetje ali podjetnik ima na podlagi zadnjih računovodskih izkazov, oddanih na AJPES, več
kot 250 zaposlenih in ima letni promet več kot 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto več kot 43 milijonov EUR. Veliko podjetje je tudi podjetje, ki je zavezano
za konsolidacijo.
Pri pravnih osebah, ki so vlagatelji po tem javnem
pozivu, in bodo vozilo/a, ki je/so predmet vloge, uporabljali v okviru izvajanja javne službe, nepovratna finančna spodbuda ne sme preseči 50 % vrednosti priznanih
stroškov naložbe. Priznani stroški naložbe so (vključno
z DDV):
– strošek nakupa novega vozila na električni pogon
(najem baterije se šteje za priznan strošek naložbe);
– strošek nakupa novega priključnega hibridnega
vozila (plug-in) ali novega vozila na električni pogon
s podaljševalnikom dosega (range extender);
– stroški sestavnih delov, potrebnih za predelavo
vozila na električni pogon, in stroški dela predelave.
c) upravičeni stroški naložbe
Upravičeni stroški so dodatni stroški naložbe, ki so
potrebni za preseganje veljavnih standardov Unije ali
zvišanje ravni varstva okolja v odsotnosti standardov
Unije. Stroški se določijo na naslednji način:
– kadar se stroški naložb v varstvo okolja lahko
opredelijo v skupnih stroških naložb kot ločena naložba, se ti stroški, povezani z varstvom okolja, štejejo za
upravičene stroške;
– v vseh drugih primerih se stroški naložb v varstvo
okolja opredelijo s primerjavo s podobno, okolju manj
prijazno tehnično primerljivo naložbo, ki bi se verodostojno izvedla brez pomoči. Tehnično primerljiva naložba
pomeni naložbo z isto proizvodno zmogljivostjo in vsemi
drugimi tehničnimi značilnostmi (razen tistih, ki se neposredno nanašajo na dodatno naložbo za predvideni cilj).
Podatke o izhodiščnih/primerljivih naložbah pridobi Eko
sklad in temeljijo na javno objavljenih cenikih oziroma
javno dostopnih podatkih (brez popustov). Razlika med
stroški obeh naložb opredeljuje strošek, povezan z varstvom okolja, in se šteje za upravičene stroške.
Stroški, ki niso neposredno povezani z doseganjem
višje ravni varstva okolja, niso upravičeni.
Spodbuda se lahko dodeli hkrati na podlagi več
shem pomoči ali kumulira z ad hoc ali de minimis pomočjo v zvezi z istimi ali deloma istimi upravičenimi stroški,
če skupni znesek državne pomoči za posamezno dejavnost ali projekt ne presega zgornjih meja, določenih
na podlagi pragov pomoči, opredeljenih v odstavku b)
2. točke tega poziva ter največ do 15 milijonov EUR na
podjetje in na naložbeni projekt.
3. Upravičene osebe za kandidiranje na javnem
pozivu
Upravičene osebe so:
– gospodarske družbe s sedežem v Republiki Sloveniji, ki niso družbe v težavah v skladu z Zakonom
o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih
družb v težavah (Uradni list RS, št. 5/17);
– druge pravne osebe zasebnega prava s sedežem
v Republiki Sloveniji;
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– samostojni podjetniki z registrirano dejavnostjo
v Republiki Sloveniji in druge fizične osebe, ki kot poklic
opravljajo določeno dejavnost v Sloveniji (v nadaljnjem
besedilu: zasebniki);
– pravne osebe javnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti,
razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna.
Upravičena oseba ne more pridobiti pravice do
nepovratne finančne spodbude, če ima neporavnane
finančne obveznosti do Eko sklada.
4. Dodatne zahteve in pogoji za kandidiranje na
javnem pozivu
a) predmet nepovratne finančne spodbude je samo
nova naložba
Nepovratna finančna spodbuda bo lahko dodeljena samo za nove naložbe. Nova naložba je nakup
ali predelava vozila, katerega prva registracija po proizvodnji ali predelavi bo opravljena v Republiki Sloveniji
po oddaji vloge na ta javni poziv. Ob oddaji vloge vozilo
še ne sme biti kupljeno oziroma predelano, prav tako ne
sme biti pred oddajo vloge sklenjen noben zavezujoč
dogovor (plačan avans, podpisana pogodba o lizingu
ipd.).
Nepovratna finančna spodbuda za nakup novega
vozila se lahko dodeli samo v primeru, da bo vlagatelj
po nakupu vozila prvi lastnik vozila, ki je predmet nepovratne finančne spodbude, oziroma na podlagi sklenjene pogodbe o finančnem lizingu, prvi zakupnik (lizingojemalec) vozila, ki je predmet nepovratne finančne
spodbude. Nepovratna finančna spodbuda za predelavo
vozila se lahko dodeli samo v primeru, da bo vlagatelj
po predelavi vozila prvi lastnik predelanega vozila, ki
je predmet nepovratne finančne spodbude.
Vozilo, pridobljeno z operativnim lizingom oziroma
poslovnim najemom, ni upravičeno do nepovratne finančne spodbude.
Vozilo se lahko kupi, zakupi ali predela tudi v tujini
pod pogojem, da gre za novo naložbo. Označitev vozila
s preskusnimi tablicami ali trajnimi preskusnimi tablicami ne šteje za prvo registracijo po proizvodnji novega
ali predelavi starega vozila.
b) popolna vloga
Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne
spodbude je popolna vloga.
Vloga je popolna, ko vlagatelj predloži v celoti izpolnjen obrazec Vloga z vsemi obveznimi prilogami.
Obvezne priloge:
– računovodski izkazi vlagatelja za zadnje zaključeno leto, oddani na AJPES, potrjeni s strani odgovornih
oseb vlagatelja in s priloženim potrdilom o oddaji letnega
poročila s strani AJPES-a, če le-ti niso dostopni v javnih
bazah podatkov. V kolikor je vlagatelj zavezan h konsolidiranim računovodskim izkazom, predloži le-te;
– izjava vlagatelja:
– o višini oziroma intenzivnosti prejete državne
pomoči,
– da redno izplačuje plače in socialne prispevke,
– da nima neporavnanih dolgov zaradi nezdružljivih pomoči,
– da na dan oddaje vloge nima neporavnanih
davčnih in drugih obveznosti do Republike Slovenije,
– da bo v primeru finančnega lizinga prvi lizingojemalec in uporabnik vozila, ki bo predmet spodbude,
– da ni podjetje v težavah,
– da za ukrep, za katerega kandidira, ni bila prejeta spodbuda dobaviteljev električne energije, toplote,
plina ter tekočih in trdnih goriv po Uredbi o zagotavljanju
prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14).
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Glede na posamezen ukrep pa mora vlagatelj predložiti še dodatne obvezne priloge, in sicer za:
– nakup novega električnega vozila:
– kopijo predračuna za nakup novega vozila (v
primeru skupnega javnega naročila oseb javnega prava
se lahko predloži krovno pogodbo, vendar mora biti individualna pogodba po tej krovni pogodbi sklenjena po
oddaji vloge na ta javni poziv; v primeru najema baterije
za predmetno vozilo, je potrebno predložiti kopijo predračuna za nakup novega vozila, na katerem bo naveden
tudi znesek za najem baterije),
– podatke proizvajalca o vozilu, iz katerih so
jasno razvidni podatki o vozilu (znamka, komercialna
oznaka, tip, vrsta pogona, kategorija vozila, tip baterije
(npr. Li-Ion) in doseg na baterije), ki so lahko vključeni
v predračun ali podani ločeno v specifikaciji vozila;
– nakup novega priključnega hibridnega ali vozila
s podaljševalnikom dosega:
– kopijo predračuna za nakup novega vozila (v
primeru skupnega javnega naročila oseb javnega prava, se lahko predloži krovno pogodbo, vendar mora biti
individualna pogodba po tej krovni pogodbi sklenjena po
oddaji vloge na ta javni poziv),
– podatke proizvajalca o vozilu, iz katerih so
jasno razvidni podatki o vozilu (znamka, komercialna
oznaka, tip, vrsta pogona, kategorija vozila, tip baterije
(npr. Li-Ion), doseg na baterije in emisije v g CO2/km), ki
so lahko vključeni v predračun ali podani ločeno v specifikaciji vozila;
– predelavo obstoječega vozila v električno:
– kopijo predračuna za storitev predelave vozila,
– kopije predračunov za tehnične komponente,
potrebne za predelavo vozila, če stroški teh komponent
niso vključeni že v predračun iz prejšnje alineje,
– podatke predelovalca o vozilu, iz katerih so jasno razvidni podatki o vozilu po predelavi (znamka, komercialna oznaka, tip, tip baterije (npr. Li-Ion) in doseg
na baterije), ki so lahko vključeni v predračun ali podani
ločeno v specifikaciji vozila.
Eko sklad lahko zahteva, da vlagatelj za vsa dokazila in listine, ki so sestavljene v tujem jeziku, predloži
overjen prevod.
c) sprememba vloge
Sprememba vloge je možna do izdaje odločbe, pri
čemer se šteje, da je bila spremenjena vloga ponovno
vložena.
V primeru spremembe vloge, mora biti naložba
izvedena po oddaji spremenjene vloge na Eko sklad.
d) izvedba naložbe v skladu z veljavno zakonodajo
Naložba, za katero bo dodeljena nepovratna finančna spodbuda, mora biti izvedena skladno z vsemi
veljavnimi predpisi.
e) kandidiranje za nakup ali predelavo več vozil
Vlagatelj lahko z vlogo kandidira za nepovratno
finančno spodbudo za največ 50 vozil naenkrat (nakup
ali predelava vozil).
f) posebni pogoji dodeljevanja državnih pomoči
Nepovratna finančna pomoč za nakup novih električnih vozil ali predelavo obstoječih vozil na električni
pogon, ki se dodeljuje s tem pozivom, se šteje kot državna pomoč upravičeni osebi, ki opravlja pridobitno
gospodarsko dejavnost – prejemniku pomoči.
Državna pomoč je lahko dodeljena upravičenim
osebam, ki opravljajo pridobitno gospodarsko dejavnost,
v vseh sektorjih, razen za:
– ukrepe pomoči, kadar je dodelitev pomoči pogojena z obveznostjo, da upravičenec uporabi doma proizvedeno blago ali storitve;
– pomoč, ki je odvisna od uporabe domačih proizvodov v breme uvoženih proizvodov;
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– dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države
ali države članice;
– nekatere sektorje, kot so ribištvo in akvakultura,
omejeno glede na posebna pravila, ki se uporabljajo;
– primarne dejavnosti na kmetiji;
– lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov;
– upravičence, ki so 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;
– podjetja v težavah;
– podjetja, ki redno ne izplačujejo plač in socialnih
prispevkov;
– podjetja, ki imajo neporavnane davčne in druge
obveznosti do Republike Slovenije.
g) prepoved odtujitve naložbe, ki je bila predmet
nepovratne finančne spodbude
Vozilo mora najmanj 2 leti po prvi registraciji vozila ostati registrirano in v lasti prejemnika nepovratne
finančne spodbude. Če se ugotovi, da prejemnik vozilu
ni podaljšal registracije oziroma je vozilo odtujil prej kot
v dveh letih, mora prejeta sredstva vrniti Eko skladu
z zakonskimi zamudnimi obrestmi, obračunanimi za obdobje od prejema do vračila neupravičeno pridobljene
nepovratne finančne spodbude. Čas od odjave vozila
iz prometa zaradi višje sile do dneva ponovne prijave
v promet se ne všteva v dvoletno obdobje prepovedi odtujitve. Pri tem mora biti prejemnik ves čas lastnik vozila.
h) prepoved dodelitve nepovratne finančne spodbude v primeru že dodeljenih spodbud
Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena, če je bila za nakup oziroma predelavo vozila z isto
identifikacijsko številko že dodeljena spodbuda s strani
dobaviteljev električne energije, toplote, plina ter tekočih
in trdnih goriv končnim odjemalcem po Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14).
Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena
tudi, če je bila za nakup oziroma predelavo vozila z enako identifikacijsko številko po tem ali drugem javnem
pozivu Eko sklada nepovratna finančna spodbuda že
dodeljena.
i) možnost pridobitve kredita in nepovratne finančne
spodbude za isti ukrep
Vlagatelj je poleg nepovratne finančne spodbude
po tem javnem pozivu za nakup novega vozila upravičen pridobiti tudi kredit Eko sklada po javnem pozivu za
kreditiranje okoljskih naložb pravnih oseb, če izpolnjuje
vse pogoje obeh javnih pozivov.
5. Pridobitev obrazcev
Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci
sta na voljo na spletni strani www.ekosklad.si. Elektronska oblika dokumentacije za prijavo, ki si jo vlagatelji natisnejo sami, je enakovredna tiskanim obrazcem.
Javni poziv in obrazce lahko vlagatelji tudi naročijo pri
Eko skladu na spodaj navedeni telefonski številki in jih
brezplačno prejmejo po pošti. Za navedeno dokumentacijo lahko zaprosijo tudi s pisnim zahtevkom, poslanim
na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000
Ljubljana ali na e-naslov: ekosklad@ekosklad.si.
Informacije o javnem pozivu lahko vlagatelji pridobijo po tel. 01/241-48-20 v času telefonskih uradnih ur
za stranke, ki so objavljene na spletni strani www.ekosklad.si, po e-pošti na e-naslovu ekosklad@ekosklad.si
ali osebno na Eko skladu v času uradnih ur za stranke.
6. Rok in način prijave
Vlagatelji se lahko prijavijo na javni poziv od dneva
objave v Uradnem listu Republike Slovenije dalje. Javni
poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.
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Vlagatelj vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti
na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000
Ljubljana.
7. Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne
finančne spodbude vlagatelju se uporablja postopek,
določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku
(Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo,
105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), v kolikor
ZVO-1 ne določa drugače.
Vlagatelji lahko pridobijo pravico do nepovratne finančne spodbude za novo naložbo, s katero bo izveden
z javnim pozivom opredeljen ukrep. Vlagatelj pridobi
pravico do nepovratne finančne spodbude po javnem
pozivu ob upoštevanju višine razpisanih sredstev, omejitev in višine nepovratne finančne spodbude po javnem
pozivu ter prednostnega vrstnega reda prispetja popolne
vloge na Eko sklad.
Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude se taksa, skladno z drugim odstavkom 2. člena in 1. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZeIP-J, 32/16
in 30/18 – ZKZaš) ne plačuje.
Splošni pogoji poslovanja Eko sklada so sestavni
del tega javnega poziva.
8. Pogoji za izplačilo nepovratne finančne spodbude
a) sklenitev pogodbe
Nepovratna finančna spodbuda bo izplačana na
podlagi sklenjene pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude, skladno z dokončno odločbo, s katero je bila dodeljena pravica do nepovratne finančne
spodbude.
b) rok za zaključek naložbe
Rok za zaključek naložbe je:
– 12 mesecev od dokončnosti odločbe o dodelitvi
pravice do nepovratne finančne spodbude za nakup
novega ali predelavo vozila, ko je vlagatelj raziskovalna
inštitucija, vpisana v bazo SICRIS ali vzgojno-izobraževalni zavod, ki ima standardno klasifikacijo v razredu
SKD 85 Izobraževanje;
– 9 mesecev od dokončnosti odločbe o dodelitvi
pravice do nepovratne finančne spodbude za nakup
novega ali predelavo vozila ostalih pravnih oseb, ki ne
spadajo v zgornjo alinejo.
Odločba postane dokončna z njeno vročitvijo vlagatelju.
V primeru objektivnih razlogov se rok za zaključek
naložbe lahko podaljša. V primeru zamude roka za zaključek naložbe, pogoji za izplačilo nepovratne finančne
spodbude niso izpolnjeni.
Datum registracije vozila se šteje za datum zaključka naložbe.
c) predložitev dokumentacije o zaključku naložbe
Dokumentacijo o zaključku naložbe mora vlagatelj predložiti najkasneje v 2 mesecih po izteku roka za
zaključek naložbe. Dokumentacija o zaključku naložbe
mora vsebovati:
– pogodbo o izplačilu nepovratne finančne spodbude, podpisano s strani prejemnika;
– kopijo računa za nakup vozila v primeru nakupa
vozila (v primeru najema baterije za predmetno vozilo,
je potrebno predložiti tudi kopijo pogodbe o najemu baterije) ali računa za predelavo vozila v primeru predelave
vozila (za predelavo vozila mora/-jo račun/-i vsebovati
tako sestavne dele kot tudi stroške dela);
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– dokazilo o plačilu celotnega računa iz prejšnje
alineje (bančni izpisek, plačilni nalog itd.). V primeru
finančnega lizinga je potrebno predložiti kopijo pogodbe o finančnem lizingu za vozilo. Dopustna je odpoved
finančnega lizinga zaradi odkupa vozila s strani vlagatelja;
– čitljivo kopijo prometnega dovoljenja za vozilo,
izdanega na ime vlagatelja;
– čitljivo kopijo potrdila o skladnosti vozila.
d) izplačilo nepovratne finančne spodbude
Izplačilo nepovratne finančne spodbude se izvede predvidoma v 60 dneh po prejemu in preveritvi vseh
zahtevanih dokazil o zaključku naložbe na transakcijski
račun vlagatelja. Znesek izplačila se uskladi s predloženimi računi ob upoštevanju pogojev javnega poziva.
9. Nadzor: Eko sklad ima pravico kadarkoli, v obdobju od izdaje odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude do 3 let po datumu izplačila
nepovratne finančne spodbude, z ogledi, preverjanjem
dokumentacije ali na drug način preveriti namensko
porabo nepovratnih sredstev, skladnost dokumentacije
in izvedbe naložbe z določili javnega poziva in veljavnimi predpisi ter spoštovanje prepovedi odtujitve predmeta nepovratne finančne spodbude. V primeru ugotovljene kršitve določil tega javnega poziva, nenamenske
porabe sredstev, kršitve predpisov ali določil pogodbe
o izplačilu nepovratne finančne spodbude, je vlagatelj
dolžan Eko skladu vrniti prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi obračunanimi za obdobje
od prejema do vračila neupravičeno dobljene nepovratne finančne spodbude.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
Ob-2139/19
Na podlagi četrtega odstavka 144. člena in prvega
odstavka 146.d člena Zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06
– ZMetD, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08,
108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15,
102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 –
ZIURKOE; v nadaljnjem besedilu: ZVO-1), 19. člena
Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (Uradni list RS, št. 112/09, 1/12,
98/12 in 20/13), v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, št. 0141-1/2010-5 z dne 22. 4. 2010 (objavljeni na
spletni strani http://www.ekosklad. si/dokumenti/spp.pdf;
v nadaljnjem besedilu: Splošni pogoji poslovanja Eko
sklada), na podlagi Poslovnega in finančnega načrta
Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za
leto 2019, potrjenega s strani Vlade Republike Slovenije
s sklepom številka 47602-7/2019/4 z dne 9. 4. 2019, ter
Pogodbe št. 2550-19-311003 o izvajanju ukrepov na
podlagi Programa porabe sredstev Sklada za podnebne
spremembe v letu 2019 z dne 18. 4. 2019, Eko sklad,
Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljnjem besedilu:
Eko sklad), objavlja
javni poziv 69SUB-SOCOB19
Nepovratne finančne spodbude socialno šibkim
občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav
z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso
v stanovanjskih stavbah
1. Predmet in namen javnega poziva
Predmet javnega poziva so nepovratne finančne
spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo starih
kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno
biomaso v stanovanjskih stavbah na celotnem območju
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Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: nepovratne
finančne spodbude).
Na območju Mestne občine Celje, Občine Hrastnik, Mestne občine Kranj, Mestne občine Ljubljana,
aglomeracije Maribor (Mestna občina Maribor in Občina Miklavž na Dravskem polju), Mestne občine Murska
Sobota, Mestne občine Novo mesto, Občine Trbovlje
in Občine Zagorje, ki so skladno z Uredbo o kakovosti
zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11 in 8/15), Odredbo o razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij
glede na onesnaženost zunanjega zraka (Uradni list
RS, št. 38/17) in Sklepom o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka (Uradni
list RS, št. 29/17) zaradi prekomerne onesnaženosti
zunanjega zraka z delci PM10, uvrščene v razred največje obremenjenosti in imajo sprejet Odlok o načrtu
za kakovost zraka, nepovratna finančna spodbuda ne
more biti dodeljena, če občinski akt ali lokalni energetski koncept določa na tem območju drug prednostni
način ogrevanja (daljinsko ogrevanje ali uporaba zemeljskega plina). Občina zagotovi Eko skladu podatke
o mejah območij, kjer je določen drug prednostni način
ogrevanja, na zemljiško parcelo natančno.
Namen javnega poziva je z zamenjavo starih kurilnih naprav zmanjšati prekomerno onesnaženost zraka
z delci PM10 in s tem izboljšati kakovost zunanjega zraka
ter povečati rabo obnovljivih virov energije in energijsko
učinkovitost v stanovanjskih stavbah.
Stara kurilna naprava je naprava s kuriščem, v katerem zgoreva gorivo in pri čemer nastajajo emisije v zrak.
Med kurilne naprave ne sodijo električne ogrevalne naprave, kot npr. električni grelniki ali toplotna črpalka.
Nepovratna finančna spodbuda po tem javnem pozivu je lahko dodeljena le za nove naložbe, ki se bodo
začele izvajati po dokončni (tj. po vročeni) odločbi o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude s strani
Eko sklada po tem javnem pozivu. Kurilna naprava pred
oddajo vloge ne sme biti kupljena.
Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena
le za zamenjavo stare kurilne naprave v stanovanjskih
stavbah z:
A – novo kurilno napravo na lesno biomaso, ki zagotavlja toploto centralnemu sistemu ogrevanja, ali
B – novo enosobno kurilno napravo na lesno biomaso, namenjeno zlasti ogrevanju prostora, v katerega
je postavljena.
Nove kurilne naprave morajo ustrezati naslednjim
kriterijem:
A – nova kurilna naprava, ki zagotavlja toploto centralnemu sistemu ogrevanja stavbe (v nadaljnjem besedilu: kotel na lesno biomaso):
– Kotel na lesno biomaso kupljen do 31. 12. 2019
skladen z veljavno Uredbo o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 24/13,
2/15, 50/16 in 17/18) mora izpolnjevati naslednje zahteve: izkoristek pri nazivni toplotni moči mora biti večji
ali enak 90 %, vrednost emisij celotnega prahu mora
biti manjša od 40 mg/m3, vrednost emisij ogljikovega
monoksida pa manjša od 400 mg/m3, določene po standardu SIST EN 303-5 pri računski vsebnosti kisika 13 %
v suhih dimnih plinih. Kotel z ročnim polnjenjem goriva
(npr. s poleni) mora imeti za optimalno zgorevanje vgrajeno lambda sondo in prigrajen vodni toplotni zbiralnik
ogrevalne vode (v nadaljnjem besedilu: hranilnik) s prostornino najmanj 12 litrov na liter polnilnega prostora
z gorivom, hranilnik pa mora imeti tudi prostornino najmanj 55 litrov na kW nazivne toplotne moči kotla. Kotel
z avtomatskim polnjenjem goriva (npr. s peleti, sekanci) mora imeti prigrajen hranilnik s prostornino najmanj
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20 litrov na kW nazivne toplotne moči kotla. Ne glede na
zgornje navedbe se lahko namesto hranilnika uporablja
tudi drugačen hranilnik enake zmogljivosti shranjevanja
toplote. Hranilnika ni potrebno prigraditi kotlu z avtomatskim polnjenjem goriva in z možnostjo regulacije moči,
če kotel dosega vrednosti emisij snovi v zrak skladno
z zahtevami te alineje tudi pri najmanjši nastavljivi moči
kotla (nižja ali enaka 30 % nazivne moči), določene po
standardu SIST EN 303-5. Zahteve veljajo za osnovno
gorivo in vsako drugo primerno gorivo;
ali
– Kotel na lesno biomaso skladen z Uredbo Komisije (EU) 2015/1189 z dne 28. aprila 2015 o izvajanju
Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta
glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo kotlov na trdno gorivo (UL L št. 193 z dne 21. 7. 2015, str. 100; v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) 2015/1189) pa
mora izpolnjevati naslednje zahteve, in sicer da: pri kotlih z nazivno izhodno toplotno močjo 20 kW ali manj sezonska energijska učinkovitost pri ogrevanju prostorov
ni manjša od 75 %, pri kotlih z nazivno izhodno toplotno
močjo več kot 20 kW sezonska energijska učinkovitost
ogrevanja prostorov ni manjša od 77 %, sezonske emisije trdnih delcev pri ogrevanju prostorov ne presegajo
40 mg/m3 za kotle s samodejnim polnjenjem in 60 mg/m3
za kotle z ročnim polnjenjem, sezonske emisije ogljikovega monoksida pri ogrevanju prostorov ne presegajo 500 mg/m3 za kotle s samodejnim polnjenjem in
700 mg/m3 za kotle z ročnim polnjenjem, sezonske emisije organskih plinskih mešanic pri ogrevanju prostorov
ne presegajo 20 mg/m3 za kotle s samodejnim polnjenjem in 30 mg/m3 za kotle z ročnim polnjenjem, sezonske emisije dušikovih oksidov pri ogrevanju prostorov,
izražene v dušikovem dioksidu, ne presegajo 200 mg/m3
za vse kotle na lesno biomaso pri računski vsebnosti
kisika 10 % v suhih dimnih plinih. Kotel na lesno biomaso z ročnim polnjenjem goriva mora imeti za optimalno
zgorevanje prigrajen hranilnik s prostornino zahtevano
z Uredbo Komisije (EU) 2015/1189. Zahteve veljajo za
osnovno gorivo in vsako drugo primerno gorivo.
B – nova enosobna kurilna naprava na lesno biomaso, namenjena zlasti ogrevanju prostora v katerega
je postavljena, mora biti skladna z veljavno Uredbo
o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav
in mora izpolnjevati naslednje zahteve pri računski vsebnosti kisika 13 % v suhih dimnih plinih:
– grelnik prostorov z ravnim kuriščem mora imeti naslednje toplotno-tehnične karakteristike: izkoristek pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 73 %, vrednost
emisij celotnega prahu mora biti manjša od 40 mg/m3,
vrednost emisij ogljikovega monoksida pa manjša od
1250 mg/m3, določene po standardu SIST EN 13240;
– grelnik prostorov s polnilnim kuriščem mora imeti
naslednje toplotno-tehnične karakteristike: izkoristek pri
nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 70 %, vrednost
emisij celotnega prahu mora biti manjša od 40 mg/m3,
vrednost emisij ogljikovega monoksida pa manjša od
1250 mg/m3, določene po standardu SIST EN 13240;
– naprava na lesno biomaso, ki počasi oddaja toploto, mora imeti naslednje toplotno-tehnične karakteristike: izkoristek pri nazivni toplotni moči mora biti večji
ali enak 75 %, vrednost emisij celotnega prahu mora biti
manjša od 40 mg/m3, vrednost emisij ogljikovega monoksida pa manjša od 1250 mg/m3, določene po standardu
SIST EN 15250/A1;
– kaminski vložek (z zaprtim obratovalnim načinom)
mora imeti naslednje toplotno-tehnične karakteristike:
izkoristek pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak
75 %, vrednost emisij celotnega prahu mora biti manjša
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od 40 mg/m3, vrednost emisij ogljikovega monoksida pa
manjša od 1250 mg/m3, določene po standardu SIST
EN 13229/A1;
– vložek lončene peči z ravnim kuriščem mora imeti naslednje toplotno-tehnične karakteristike: izkoristek
pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 80 %,
vrednost emisij celotnega prahu mora biti manjša od
40 mg/m3, vrednost emisij ogljikovega monoksida pa
manjša od 1250 mg/m3, določene po standardu SIST
EN 13229/A1;
– vložek lončene peči s polnilnim kuriščem mora
imeti naslednje toplotno-tehnične karakteristike: izkoristek pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak
80 %, vrednost emisij celotnega prahu mora biti manjša
od 40 mg/m3, vrednost emisij ogljikovega monoksida pa
manjša od 1250 mg/m3, določene po standardu SIST
EN 13229/A1;
– štedilnik na lesno biomaso mora imeti naslednje
toplotno-tehnične karakteristike: izkoristek pri nazivni
toplotni moči mora biti večji ali enak 70 %, vrednost
emisij celotnega prahu mora biti manjša od 40 mg/m3,
vrednost emisij ogljikovega monoksida pa manjša od
1500 mg/m3, določene po standardu SIST EN 12815;
– grelni štedilnik na lesno biomaso mora imeti naslednje toplotno-tehnične karakteristike: izkoristek pri nazivni
toplotni moči mora biti večji ali enak 75 %, vrednost emisij
celotnega prahu mora biti manjša od 40 mg/m3, vrednost
emisij ogljikovega monoksida pa manjša od 1500 mg/m3,
določene po standardu SIST EN 12815;
– peletna peč brez vodnega izmenjevalnika mora
imeti naslednje toplotno-tehnične karakteristike: izkoristek pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak
85 %, vrednost emisij celotnega prahu mora biti manjša
od 30 mg/m3, vrednost emisij ogljikovega monoksida
pa manjša od 250 mg/m3, določene po standardu SIST
EN 14785;
– peletna peč z vodnim toplotnim prenosnikom (kamin) mora imeti naslednje toplotno-tehnične karakteristike: izkoristek pri nazivni toplotni moči mora biti večji
ali enak 90 %, vrednost emisij celotnega prahu mora biti
manjša od 20 mg/m3, vrednost emisij ogljikovega monoksida pa manjša od 250 mg/m3, določene po standardu
SIST EN 14785.
2. Vir in višina sredstev, višina nepovratne finančne
spodbude ter priznani stroški naložbe
a) vir in višina sredstev
Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih
spodbud se zagotavljajo na podlagi Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe
v letu 2019.
Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu je
1.000.000,00 EUR.
b) višina nepovratne finančne spodbude
A – novi kotel na lesno biomaso, ki zagotavlja toploto centralnemu sistemu ogrevanja
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do
100 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:
– 8.000 EUR za kotel na lesno biomaso (na polena,
sekance in kombinirano kurjavo);
– 6.000 EUR za kotel na lesno biomaso (na pelete).
B – nova enosobna kurilna naprava na lesno biomaso, namenjena zlasti ogrevanju prostora, v katerega
je postavljena
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do
100 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:
– 4.000 EUR za peletno peč z vodnim toplotnim
prenosnikom (kamin) in
– 2.000 EUR za vse ostale enosobne kurilne naprave.

Št.

32 / 17. 5. 2019 /

Stran

1077

c) priznani stroški naložbe
Priznani stroški naložbe vključujejo:
– nakup in vgradnjo enega kotla ali ene enosobne
kurilne naprave v enostanovanjski stavbi oziroma enega
kotla ali ene enosobne kurilne naprave v posameznem
stanovanju dvo-, tri- in večstanovanjske stavbe;
– odstranitev stare kurilne naprave;
– predelavo obstoječega ali izdelavo novega priključka za dovod zraka in odvod dimnih plinov ter sanacijo dimnika oziroma po potrebi izgradnjo novega
dimnika;
– nakup in vgradnjo zalogovnika za gorivo, transportnega in varnostnega sistema, senzorjev CO, krmilne opreme, hranilnika toplote, vodnega toplotnega zbiralnika, povezovalnih armatur in opreme za priključitev;
– obnovo ali izvedbo ogrevalnega sistema;
– ostale stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo
naložbe.
3. Upravičene osebe za kandidiranje na javnem
pozivu
Na javnem pozivu lahko sodeluje vsaka fizična oseba (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), ki bo investitor
v naložbo in:
– ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji;
– je v času oddaje vloge upravičena do denarne
socialne pomoči, ki ni izredna denarna socialna pomoč,
ali ima pravico do varstvenega dodatka po predpisih
Republike Slovenije, ki urejajo socialne transfere;
– je:
– lastnik, solastnik ali etažni lastnik eno- ali dvostanovanjske stavbe ali stanovanja v tri- ali večstanovanjski stavbi ali pa je lastnik, solastnik ali etažni lastnik
stavbe ali stanovanja član gospodinjstva, ki je naveden
v odločbi Centra za socialno delo o priznanju pravice
vlagatelja do denarne socialne pomoči ali varstvenega
dodatka, oziroma
– najemnik eno- ali dvostanovanjske stavbe ali
stanovanja v tri- ali večstanovanjski stavbi, katere lastnik, solastnik ali etažni lastnik je občina ali Republika
Slovenija ali pa je najemnik član gospodinjstva, ki je
naveden v odločbi Centra za socialno delo o priznanju
pravice vlagatelja do denarne socialne pomoči oziroma
varstvenega dodatka. Vlagatelj ima prijavljeno stalno
prebivališče ali ima dovoljenje za stalno bivanje na naslovu, kjer bo izvedena naložba. Občina ali Republika
Slovenija se zaveže, da v roku treh let od datuma izplačila nepovratne finančne spodbude po tem javnem
pozivu ne bo prodala stanovanjske enote.
4. Dodatne zahteve in pogoji
a) predmet nepovratne finančne spodbude je samo
nova naložba, ki bo izvedena po dokončni odločbi o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude: nova
naložba je naložba v eno- ali dvostanovanjski stavbi ali
v posamezni stanovanjski enoti tri- in večstanovanjske
stavbe, ki se bo začela izvajati po dokončni (tj. po vročeni) odločbi o dodelitvi pravice do nepovratne finančne
spodbude s strani Eko sklada po tem javnem pozivu.
Kotel oziroma enosobna kurilna naprava pred oddajo
vloge ne sme biti kupljena.
b) pravočasna in popolna vloga
Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne
spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga.
Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja
tega javnega poziva.
Vloga je popolna, ko vlagatelj predloži v celoti izpolnjen obrazec Vloga in naslednje obvezne priloge:
– kopijo odločbe Centra za socialno delo o priznanju pravice do denarne socialne pomoči, ki ni izredna
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socialna pomoč oziroma kopijo odločbe o priznanju pravice do varstvenega dodatka;
– v primeru, da je vlagatelj najemnik stanovanja ali
stavbe, katere lastnik, solastnik ali etažni lastnik je občina ali Republika Slovenija, izjavo občine ali Republike
Slovenije na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne
dokumentacije, da v roku treh let od datuma izplačila
nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu
ne bo prodala stanovanjske enote;
– kopijo gradbenega dovoljenja za gradnjo ali spremembo namembnosti stavbe, na kateri bo izvedena naložba, morebitne odločbe o legalizaciji stavbe oziroma
odločbe o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega
dovoljenja po 118. členu Gradbenega zakona (Uradni
list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.; v nadaljnjem besedilu:
GZ), če je bila stavba zgrajena pred letom 1967 in vlagatelj z gradbenim dovoljenjem ne razpolaga, ter izjavo, ki
je sestavni del obrazca Vloga, podpisano pod kazensko
in materialno odgovornostjo vlagatelja, da je stavba, na
kateri bo izvedena naložba in za katero bo vlagatelju
dodeljena pravica do nepovratne finančne spodbude,
zgrajena skladno z izdanim gradbenim dovoljenjem oziroma drugimi prej navedenimi upravnimi odločbami,
oziroma
pisno izjavo, ki je sestavni del obrazca Vloga, podpisano pod kazensko in materialno odgovornostjo vlagatelja, s katero le-ta izjavlja, da je predmetna stavba
zgrajena skladno s predpisi o graditvi objektov, da je
legalna ter da je namembnost stavbe stanovanjska.
V primeru izvedbe naložbe v posameznem stanovanju tri- in večstanovanjske stavbe dokumentacije iz te
alineje ni potrebno priložiti;
– predračun izvajalca za nakup in vgradnjo kotla
oziroma enosobne kurilne naprave na lesno biomaso, ki
vključuje popis del, vrsto, točen tip in proizvajalca kurilne
naprave ter točen tip in proizvajalca vodnega toplotnega zbiralnika, z navedenim volumnom le-tega, če je ta
z javnim pozivom zahtevan;
– fotografijo stare kurilne naprave, ki bo zamenjana;
– fotografijo prostora, kamor bo vgrajen novi kotel
oziroma enosobna kurilna naprava na lesno biomaso in
fotografijo prostora, kamor bo vgrajen hranilnik, z označeno lokacijo namestitve oziroma fotografijo vgrajenega
hranilnika in dokumentacijo, iz katere bo razviden njegov
volumen, če je ta že vgrajen (npr. fotografijo napisne
tablice, račun za nakup);
– za kotel na lesno biomaso izjavo o skladnosti in
merilno poročilo skladno s standardom SIST EN 303-5
izdelano s strani izbranega preskuševalnega laboratorija, priglašenega pri nacionalnem akreditacijskem organu po standardu EN ISO/IEC 17025, če se je domneva
o skladnosti proizvoda ugotavljala po standardu SIST
EN 303-5:2012, ali drugo ustrezno dokazilo, ki izkazuje
ustreznost kotla na lesno biomaso za kotle kupljene
do 31. 12. 2019, oziroma ustrezno podatkovno dokumentacijo, skladno z zahtevami Uredbe Komisije (EU)
2015/1189, če kotel na lesno biomaso ni naveden na
informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani
www.ekosklad.si;
– za peletno peč merilno poročilo skladno s standardom SIST EN 14785, izdelano s strani pri Evropski
komisiji priglašenega preizkuševalnega laboratorija po
Uredbi (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 9. marca 2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS (UL L št. 88 z dne 4. 4. 2011,
str. 5; v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 305/2011
za trženje gradbenih proizvodov) za peletno peč z vodnim toplotnim prenosnikom (kamin), ali drugo ustrezno

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
dokazilo, ki izkazuje ustreznost peletne peči z vodnim
toplotnim prenosnikom, če ta ni navedena na informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani www.
ekosklad.si;
– za enosobno kurilno napravo izjavo o lastnostih
skladno z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov ali drugo ustrezno dokazilo, ki izkazuje
ustreznost enosobne kurilne neprave.
c) izvedba naložbe skladno z veljavno zakonodajo
Naložba, za katero bo dodeljena nepovratna finančna spodbuda, mora biti izvedena skladno z vsemi
veljavnimi predpisi.
Stanovanjska stavba in njeni deli, v (na) katerih
bodo izvedeni ukrepi tega javnega poziva, morajo biti
zgrajeni skladno s predpisi o graditvi objektov. Izpolnjevanje tega pogoja bo preverjano z vpogledom v upravno
odločbo, s katero se je dovolila gradnja stavbe (gradbeno ali uporabno dovoljenje za predmetno stavbo in
njene dele) ali legalizacija izvedenih gradenj oziroma
v odločbo o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po 118. členu GZ (za stavbe zgrajene pred
31. 12. 1967), ki jo mora vlagatelj priložiti k vlogi za
dodelitev nepovratne finančne spodbude, oziroma na
podlagi pisne izjave vlagatelja, podpisane pod kazensko
in materialno odgovornostjo, s katero vlagatelj izjavlja,
da je predmetna stavba zgrajena skladno s predpisi
o graditvi objektov, da je legalna ter da je namembnost
stavbe stanovanjska.
V primeru, da naložba ne bo izvedena skladno s pogoji javnega poziva ali Splošnimi pogoji poslovanja Eko
sklada, lahko Eko sklad skladno s 146.h členom ZVO-1
pravico do pridobljenih sredstev odvzame.
d) prepoved dodelitve nepovratne finančne spodbude za vgradnjo prototipne in rabljene opreme/naprav
Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena za nakup in vgradnjo prototipnih in rabljenih naprav
ali opreme.
e) izvedba naložbe s strani usposobljenega izvajalca z ustrezno registrirano dejavnostjo
Vgradnjo in zagon kotla oziroma enosobne kurilne
naprave, ki je predmet naložbe, lahko opravi le za to
usposobljen izvajalec z ustrezno registrirano dejavnostjo.
f) prepoved odtujitve naložbe, ki je bila predmet
nepovratne finančne spodbude
Vgrajenega novega kotla oziroma enosobne kurilne
naprave, za katero je bila dodeljena nepovratna finančna spodbuda, ni dovoljeno odstraniti najmanj 3 leta po
izplačilu nepovratne finančne spodbude.
g) prepoved dodelitve nepovratne finančne spodbude v primeru že dodeljenih spodbud
Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena, če je bila za predmetno naložbo že dodeljena
spodbuda dobaviteljev električne energije, toplote, plina ter tekočih in trdnih goriv po Uredbi o zagotavljanju
prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14). Če je za
naložbo, ki je predmet spodbude po tem javnem pozivu,
že bila dodeljena nepovratna finančna spodbuda Eko
sklada po tem ali katerem koli drugem javnem pozivu in
je naložba že zaključena, za izvedbo te naložbe ni več
mogoče pridobiti pravice do nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu.
h) prepoved dodelitve nepovratne finančne spodbude na območjih, kjer je določen prednostni način
ogrevanja
Nepovratna finančna spodbuda za naložbo vgradnje kotla ali enosobne kurilne naprave na lesno biomaso na območju občin s sprejetim Odlokom o načrtu za
kakovost zraka ne more biti dodeljena, v kolikor občinski
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akt ali lokalni energetski koncept določa na tem območju
drug prednostni način ogrevanja.
5. Pridobitev obrazcev in informacije o javnem pozivu
Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci
sta na voljo na spletni strani www.ekosklad.si. Elektronska oblika dokumentacije za prijavo, ki si jo vlagatelj
natisne sam, je enakovredna tiskanim obrazcem. Javni
poziv in dokumentacijo za prijavo z obrazci lahko vlagatelj brezplačno prejme po pošti, če jo naroči pri Eko skladu na spodaj navedeni telefonski številki, lahko pa zanjo
zaprosi tudi s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov:
Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana ali
na e-naslov: ekosklad@ekosklad.si.
Za informacije o javnem pozivu lahko vlagatelj pokliče na tel. 01/241-48-20 v času telefonskih uradnih ur
za stranke, ki so objavljene na spletni strani www.ekosklad.si, po e-pošti na e-naslovu ekosklad@ekosklad.si
ali osebno na Eko skladu v času uradnih ur za stranke.
6. Brezplačno energetsko svetovanje za občane
V skoraj šestdesetih pisarnah mreže ENSVET, lociranih po celi Sloveniji, delujejo neodvisni energetski
svetovalci. Vlagatelj se lahko v izbrani lokalni pisarni
naroči na brezplačno energetsko svetovanje, kjer mu
neodvisni svetovalci nudijo individualno svetovanje glede na njegove specifične okoliščine ter mu z brezplačnimi nasveti in razgovori pomagajo pri izboru, načrtovanju
in uresničevanju investicijskih ukrepov učinkovite rabe
energije in rabe obnovljivih virov v stanovanjski stavbi.
Več informacij o brezplačnem energetskem svetovanju lahko vlagatelj dobi na spletni strani Eko sklada
www.ekosklad.si ali na brezplačni tel. 080/16-69.
7. Rok in način prijave
Vlagatelj se lahko prijavi na javni poziv od dneva
objave v Uradnem listu Republike Slovenije do objave
zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Vlagatelj vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti
na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000
Ljubljana.
8. Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne
finančne spodbude upravičeni osebi se uporablja postopek, določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13),
če ZVO-1 ne določa drugače.
Vlagatelj pridobi pravico do nepovratne finančne
spodbude po javnem pozivu ob upoštevanju višine razpisanih sredstev, omejitev in višine nepovratne finančne
spodbude po javnem pozivu ter prednostnega vrstnega
reda prispetja vloge na Eko sklad.
Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude se taksa skladno z drugim odstavkom 2. člena in 1. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16
in 30/18 – ZKZaš) ne plačuje.
Splošni pogoji poslovanja Eko sklada so sestavni
del tega javnega poziva.
9. Pogoji za izplačilo nepovratne finančne spodbude
a) sklenitev pogodbe
Nepovratna finančna spodbuda bo izplačana na
podlagi sklenjene pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude, skladno z izdano dokončno odločbo,
s katero je bila upravičeni osebi dodeljena pravica do
nepovratne finančne spodbude.
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b) rok za zaključek naložbe
Rok za zaključek naložbe je devet mesecev od
dokončne odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne
finančne spodbude.
V primeru objektivnih razlogov, ki jih je potrebno
verodostojno izkazati pred iztekom roka za zaključek
naložbe, se rok za zaključek naložbe lahko podaljša.
Objektivni razlogi so praviloma samo takšne okoliščine
oziroma ovire, ki jih vlagatelj ni mogel predvideti niti
odkloniti in se tudi ne morejo pripisati njegovi krivdi.
V primeru zamude roka za zaključek naložbe, pogoji za
izplačilo nepovratne finančne spodbude niso izpolnjeni.
Kot datum zaključka naložbe se po tem javnem
pozivu šteje datum opravljene storitve, ki je naveden na
računu, oziroma v kolikor datum opravljene storitve na
računu ni naveden, se kot datum zaključka naložbe šteje
datum izdaje računa.
c) predložitev dokumentacije o zaključku naložbe
Dokumentacijo o zaključku naložbe mora vlagatelj predložiti najkasneje v dveh mesecih po izteku roka
za zaključek naložbe.
Dokumentacija o zaključku naložbe mora obvezno
vsebovati:
– pogodbo o izplačilu nepovratne finančne spodbude, podpisano s strani vlagatelja;
– kopijo računa izvajalca naložbe s popisom izvedenih del, navedbo vrste, točnega tipa in proizvajalca
kotla oziroma enosobne kurilne naprave na lesno biomaso ter točnega tipa in proizvajalca hranilnika, z navedenim volumnom le-tega, če je ta z javnim pozivom
zahtevan;
– dokazilo o plačilu razlike med odobreno nepovratno finančno spodbudo in vrednostjo celotnega računa
iz prejšnje alineje, če je znesek računa višji od odobrene
nepovratne finančne spodbude oziroma dokazilo o plačilu računa, v primeru, da je ta v celoti poravnan;
– fotografije vgrajenega novega kotla oziroma enosobne kurilne naprave na lesno biomaso in hranilnika,
če je ta z javnim pozivom zahtevan;
– fotografijo napisne tablice z znakom CE v skladu
z Direktivo 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov,
povezanih z energijo (UL L št. 285 z dne 31. 10. 2009,
str. 10), pritrjene na kotlu skladnem z Uredbo Komisije
(EU) 2015/1189 oziroma za vse ostale kurilne naprave
fotografijo napisne tablice proizvajalca, ki je pritrjena na
kurilni napravi;
– fotografijo odstranjene stare kurilne naprave.
d) izplačilo nepovratne finančne spodbude
Nepovratna finančna spodbuda se izplača ob razpoložljivih sredstvih predvidoma v 60 dneh po prejemu
in preveritvi vseh zahtevanih dokazil o zaključku naložbe
na bančni račun izvajalca naložbe oziroma na bančni
račun prejemnika spodbude, v primeru, da je račun že
poravnan. Znesek izplačila se uskladi s predloženimi
računi ob upoštevanju pogojev javnega poziva.
10. Nadzor: Eko sklad ima pravico kadarkoli v obdobju od izdaje odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne
finančne spodbude do 3 let po izplačilu nepovratne finančne spodbude z ogledi, preverjanjem dokumentacije
ali na drug način preveriti namensko porabo nepovratnih
sredstev, skladnost dokumentacije in izvedbe naložbe
z določili javnega poziva in veljavnimi predpisi ter spoštovanje prepovedi odstranitve ali odtujitve predmeta
nepovratne finančne spodbude. V primeru ugotovljene
nenamenske porabe sredstev, kršitev predpisov ali določil pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude,
je prejemnik nepovratne finančne spodbude dolžan Eko
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skladu vrniti prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi za obdobje od prejema do vračila neupravičeno pridobljene nepovratne finančne spodbude.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
Ob-2182/19
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo,
Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, objavlja
javni poziv
za Vavčer za statusno preoblikovanje družb
1. Pravna podlaga: Uredba (EU) št. 1303/2013
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra
2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj
podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo,
o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu
in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347
z dne 20. 12. 2013, str. 320, Uredba Komisije (EU)
št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov
107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list L 352/1, 24/12/2013), Zakon
o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13
– popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in
13/18), Proračun Republike Slovenije za leto 2018 (Uradni list RS, št. 80/16 in 71/17), Rebalans proračuna Republike Slovenije za leto 2019 (Uradni list RS, št. 19/19),
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za
leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H,
83/18 in 19/19), Pravilnik o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07,
61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07,
57/12, 82/13, 17/15, 27/17 in 13/18 – ZSInv), Program
izvajanja finančnih spodbud Ministrstva za gospodarski
razvoj in tehnologijo 2015–2020, ki ga je sprejelo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo dne 22. 4. 2015,
Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike
v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020
za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS,
št. 29/15, 36/16, 58/16 in 69/16 – popr., 15/17, 69/17 in
67/18), Shema de minimis z nazivom »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis« (št. priglasitve M001-2399245-2015/I), Akt o ustanovitvi Javnega
sklada Republike Slovenije za podjetništvo (Uradni list
RS, št. 4/19), Poslovni in finančni načrt Javnega sklada
Republike Slovenije za podjetništvo za leto 2019, ki ga
je Vlada RS sprejela dne 15. 1. 2019, sklep Vlade RS
št. 47602-1/2019/3.
2. Naziv in sedež uporabnika proračuna, ki dodeljuje sredstva
Uporabnik državnega proračuna: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: Ministrstvo).
Izvajalec javnega poziva: Javni sklad Republike
Slovenije za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22, 2000
Maribor (v nadaljnjem besedilu: Slovenski podjetniški
sklad).
3. Namen, cilj in predmet javnega poziva
3.1. Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi ciljne
skupine iz točke 4 tega javnega poziva k statusnemu
problikovanju:
– samostojnega podjetnika posameznika v kapitalsko družbo,

– delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo ali obratno ali
– zadruge v gospodarsko družbo ali obratno,
z namenom pozitivnega vpliva na možnosti povečanja
njihove konkurenčnosti, dodane vrednosti oziroma prihodkov od prodaje.
3.2. Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov svetovanja in izvedbe aktivnosti statusnega preoblikovanja.
4. Ciljne skupine/upravičenci: na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem
v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba
ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana
kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju: MSP). Za opredelitev
MSP in določitev velikosti podjetja prijavitelji upoštevajo
določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU.
5. Pogoji za kandidiranje
5.1 Splošni pogoji za kandidiranje so:
1. Prijavitelj mora izpolnjevati pogoje določene
v točki 4 javnega poziva (glede velikosti in pravne oblike oziroma vrste MSP).
2. Prijavitelj mora imeti na dan oddaje vloge vsaj
1 zaposlenega. Za potrebe tega javnega poziva se upošteva kot zaposlena oseba tudi nosilec dejavnosti pri
samostojnem podjetniku posamezniku (če je to njegova
edina podlaga za zavarovanje). V število zaposlenih se
ne upošteva zaposlenih iz programa javnih del.
3. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih
obveznosti do ministrstva, Slovenskega podjetniškega
sklada in ostalih izvajalskih institucij ministrstva (Javna
agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije,
Slovenski regionalno razvojni sklad) (v višini 50 eurov
ali več na dan oddaje vloge) iz naslova pogodb o sofinanciranju iz javnih sredstev, pri čemer ni pogoj, da
bi bile le-te že ugotovljene s pravnomočnim izvršilnim
naslovom.
4. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih
denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki
ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini
50 eurov ali več na dan oddaje vloge); šteje se, da prijavitelj, ki je gospodarski subjekt, ne izpolnjuje obveznosti
tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje
zadnjega leta do dne oddaje vloge.
5. Med prijaviteljem in ministrstvom, Slovenskim
podjetniškim skladom oziroma ostalimi izvajalskimi institucijami ministrstva (Javna agencija Republike Slovenije
za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih
investicij in tehnologije, Slovenski regionalno razvojni
sklad) niso bile pri že sklenjenih pogodbah o sofinanciranju ugotovljene hujše nepravilnosti pri porabi javnih
sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih obveznosti, zaradi česar je ministrstvo oziroma izvajalska institucija ministrstva odstopila od pogodbe o sofinanciranju,
od odstopa od pogodbe pa še ni preteklo 5 let.
6. Prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja
sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje
vloge ni bil v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi
insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS,
št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr.,
27/16, 31/16 – odl. US, 63/16 – ZD-C in 54/18 – odl.
US).
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7. Prijavitelj ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje
podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in
prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17) in ni podjetje v težavah
skladno z 18. točko 2. člena Uredbe 651/2014/EU.
8. Glede prijavitelja ni podana prepoved poslovanja v razmerju do ministrstva v obsegu, kot izhaja iz
35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo).
9. Prijavitelj skladno z Uredbo Komisije
1407/2013/EU nima registrirane glavne dejavnosti in
tudi vsebina sofinanciranega projekta se ne sme nanašati na sledeče izključene sektorje:
– ribištva in akvakulture, kakor jih zajema Uredba
(EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi
uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) 1224/2009 ter
razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000;
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov;
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov, v primerih:
– kadar je znesek pomoči določen na podlagi
cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni
od primarnih proizvajalcev, ali jih je na trg dalo zadevno
podjetje;
– kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali
v celoti prenese na primarne proizvajalce.
10. Dejanski lastnik(i) prijavitelja v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja
terorizma (Uradni list RS, št. 68/16) ni(so) vpleten(i)
v postopke pranja denarja in financiranja terorizma.
11. Prijavitelj ni v postopku vračanja neupravičeno
prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske
komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti.
12. Prijavitelj za iste upravičene stroške in aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja po tem javnem pozivu, ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih virov
vključno z de minimis pomočjo (sredstev evropskega,
državnega ali lokalnega proračuna) (prepoved dvojnega
sofinanciranja).
5.2 Posebni pogoji za prijavitelje
MSP, ki bodo prejemniki spodbud bodo upravičeni
do sredstev tistega programskega območja (Kohezijska
regija Vzhodna Slovenja ali Kohezijska regija Zahodna Slovenija), kjer bodo imeli na dan oddaje vloge na
posamezni javni poziv sedež. Sedež mora biti vpisan
v Poslovni register Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
poslovni register)/sodni register. Selitev sedeža MSP
v drugo kohezijsko regijo v času od oddaje vloge do
oddaje zahtevka ni dovoljena.
5.3 Pogoji za projekt
1. Projekt mora biti skladen z namenom in predmetom javnega poziva.
2. V vlogi mora prijavitelj navesti zunanjega izvajalca, v kolikor se zanj odloči.
3. Pri izboru zunanjega izvajalca mora upravičenec
ravnati gospodarno in storitev pridobiti po tržni ceni.
4. Izbrani zunanji izvajalec ne more biti prijavitelj
po tem javnem pozivu, hkrati prijavitelji ne morejo biti
zunanji izvajalci drugim prijaviteljem.
5. Statusno preoblikovanje ne sme biti izvedeno pred oddajo vloge na ta javni poziv.
6. Predvidene aktivnosti morajo biti skladne z upravičenimi stroški iz točke 10 javnega poziva in točke
II.7.1. pozivne dokumentacije.
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7. Strošek storitve zunanjega izvajalca je neupravičen, če je:
– zunanji izvajalec povezana družba po pravilih zakona, ki ureja gospodarske družbe ali
– zakoniti zastopnik upravičenca, ali njegov družinski član:
– udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali
zakoniti zastopnik zunanjega izvajalca,
– neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več
kot petindvajset odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu zunanjega
izvajalca.
6. Postopek izbora
Postopek javnega poziva vodi pooblaščena oseba
za izvedbo postopka javnega poziva (v nadaljevanju:
pooblaščena oseba), ki jo s sklepom imenuje direktorica
Slovenskega podjetniškega sklada.
Za sofinanciranje se odobrijo pravilno označene
in popolne vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje za
prijavo.
Za popolno vlogo se šteje vloga, ki:
a. vsebuje v celoti izpolnjene obrazce in njihove obvezne priloge, določene v pozivni dokumentaciji,
b. je pripravljena v skladu z določili tega javnega poziva, pozivno dokumentacijo in navodili, ki so navedeni
na posameznih obrazcih.
Popolne vloge bodo odobrene in sofinancirane
v okviru razpoložljivih razpisanih sredstev. Kot odločitev
o dodelitvi sredstev se prijaviteljem posreduje pogodba
o sofinanciranju.
7. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2019–2023, znaša
1.000.000,00 EUR oziroma skladno s proračunskimi
zmožnostmi. Finančna sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki
ministrstva.
Vsa sredstva so namenska sredstva EU, in sicer
namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj. Razmerje med sredstvi namenskih sredstev EU za
kohezijsko politiko in slovenske udeležbe za sofinanciranje projektov je za programsko območje Kohezijska regija Zahodna Slovenija: 70 %:30 % in za programsko območje Kohezijska regija Vzhodna Slovenija: 75 %:25 %.
Slovenski podjetniški sklad si pridržuje pravico, da
lahko:
– javni poziv oziroma pozivno dokumentacijo kadarkoli prekliče ali spremeni,
– začasno ustavi (in naknadno ponovno sprosti)
prejemanje vlog na javni poziv,
– ustavi prejemanje vlog za posamezno kohezijsko
regijo,
in sicer z objavo na spletnih straneh Slovenskega podjetniškega sklada oziroma v primeru spremembe javnega
poziva tudi v Uradnem listu RS.
Pri primerih iz zgornjega odstavka velja, da spremembe ne veljajo za upravičence, ki imajo že sklenjene
pogodbe o sofinanciranju. Slovenski podjetniški sklad
vlog prejetih do datuma spremembe, torej tistih, ki jih
je sicer že prejel, a za njih še ni podpisal pogodb, ne
bo obravnaval, o čemer bo obvestil prijavitelje. V tem
primeru lahko prijavitelji posredujejo novo vlogo, ko Slovenski podjetniški sklad objavi spremembo javnega poziva oziroma pozivne dokumentacije oziroma ponovno
sprosti prejemanje vlog.
8. Skladnost s pravili pomoči de minimis in intenzivnost pomoči
Slovenski podjetniški sklad bo sofinanciral upravičene stroške v višini največ 60 %, preostanek zagota-
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vljajo upravičenci, kar predstavlja slovensko udeležbo
oziroma nacionalni prispevek.
Javni poziv se izvaja v okviru sheme de minimis.
Upoštevati je potrebno pravilo omejitve višine pomoči, kar pomeni, da skupna pomoč, dodeljena enotnemu podjetju, na podlagi pravila de minimis ne sme
presegati 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči. Zgornje meje pomoči veljajo ne glede na to, iz katerih javnih
sredstev je pomoč dodeljena in ali je pomoč dodeljena
v okviru več shem ali individualnih pomoči hkrati. Upošteva se skupni znesek pomoči v ta namen.
9. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Koriščenje sredstev bo možno v letih 2019–2023.
Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične od
1. 1. 2019 in traja do 30. 9. 2023.
Do sofinanciranja bodo upravičene aktivnosti, ki
bodo izvedene in plačane znotraj obdobja upravičenosti.
Zadnji rok za oddajo zahtevkov za izplačilo sredstev
v letu 2019 je 31. 10. 2019, v letu 2020 31. 10. 2020,
v letu 2021 31. 10. 2021, v letu 2022 31. 10. 2022 in
v letu 2023 30. 9. 2023.
Upravičene aktivnosti morajo biti zaključene in zahtevek z vsemi pripadajočimi dokazili oddan Slovenskemu podjetniškemu skladu najkasneje v roku 12 mesecev
od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju.
V kolikor bi znesek zahtevkov vseh prijaviteljev
v posameznem letu presegel razpoložljiva letna proračunska sredstva, se bodo zadnji prejeti zahtevki izplačali
takoj v začetku naslednjega proračunskega leta.
Roki in obdobja poročanja ter izdaje zahtevkov za
izplačilo so podrobno opredeljeni v obrazcu »Vzorec
pogodbe«, ki je del pozivne dokumentacije.
10. Upravičeni stroški in višina subvencije
Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni
stroški:
– stroški zunanjega izvajalca za svetovanje glede
statusnega preoblikovanja,
– notarski stroški,
– stroški revizijske družbe ali samostojnega revizorja, ki ima po zakonu, ki ureja revidiranje, dovoljenje za
opravljanje revidiranja.
Minimalna višina subvencije je 1.000,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 5.000,00 EUR. Davek na
dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek.
Prijavitelj lahko po tem javnem pozivu pridobi sredstva samo enkrat v celotnem obdobju (do leta 2023).
11. Roki in način prijave na javni poziv
Vloga mora biti pripravljena v slovenskem jeziku
in skladno z določili tega javnega poziva, pozivne dokumentacije in navodilih na obrazcih. Stroški priprave
vloge in oddaje vloge na predmetni javni poziv niso
upravičen strošek.
Za brezplačne informacije in pomoč pri pripravi vloge so prijaviteljem na voljo svetovalci mreže Slovenskih
poslovnih točk (SPOT) Svetovanje.
Skrajni rok za oddajo vlog je 31. 3. 2023, pri čemer
je potrebno upoštevati, da je skrajni rok za predložitev
zahtevkov 30. 9. 2023.
Javni poziv bo odprt do porabe sredstev. Informacija o morebitni predčasni porabi sredstev bo objavljena
na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada.
Vlogo je potrebno vložiti na naslov: Slovenski podjetniški sklad, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor.
Vloga mora biti poslana priporočeno po pošti ali osebno
dostavljena na sedež Slovenskega podjetniškega sklada. Glede na datum in čas oddaje priporočene pošte
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oziroma osebne oddaje bo Slovenski podjetniški sklad
vlogi dodelil ustrezno zaporedno številko vloge.
Vloga mora biti oddana v zaprti pisemski ovojnici
z navedbo na sprednji strani pisemske ovojnice, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – Vloga – Javni
poziv za »Vavčer – statusno preoblikovanje družb«« in
z nazivom in naslovom prijavitelja.
12. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o odločitvi o dodelitvi sredstev
Prijavitelji bodo o odločitvi o dodelitvi sredstev praviloma obveščeni najkasneje v roku 15 delovnih dni
od prejema posamezne vloge na Slovenski podjetniški
sklad. Izbrani prijavitelji bodo pozvani k podpisu pogodbe.
Prijavitelj mora Slovenskemu podjetniškemu skladu
v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe o sofinanciranju, podpisano pogodbo o sofinanciranju vrniti
(poslati priporočeno po pošti ali dostaviti fizično) na naslov Slovenskega podjetniškega sklada. V kolikor se prijavitelj v 8 dneh ne odzove na podpis pogodbe, se šteje,
da je odstopil od podpisa pogodbe o sofinanciranju.
Prijavitelji, ki menijo, da jim sredstva neupravičeno
niso bila dodeljena, lahko v 30 dneh od prejema obvestila o neizboru sprožijo upravni spor z vložitvijo tožbe
na Upravno sodišče Republike Slovenije. Vložena tožba
ne zadrži podpisa pogodb o sofinanciranju.
Rezultati predmetnega javnega poziva so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani
Slovenskega podjetniškega sklada http://www.podjetniskisklad.si/.
13. Razpoložljivost dokumentacije poziva: vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo
popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so navedeni v pozivni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega poziva dalje objavljena na spletni strani Slovenskega
podjetniškega sklada http://www.podjetniskisklad.si/.
14. Neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti in vračilo sredstev: v primeru neupravičeno prejetih sredstev
je upravičenec dolžan neupravičeno prejeta sredstva vrniti v roku 30 dni po prejemu pisne zahteve Slovenskega
podjetniškega sklada, in sicer skupaj z obrestmi v višini
zakonitih zamudnih obresti, ki so obračunane od dneva
nakazila do dneva vračila.
15. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja ali izvrševanja projekta prišlo do resnih napak,
nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor se
ugotovi, da je v postopku potrjevanja ali izvrševanja projekta prišlo do resnih napak, nepravilnosti ali kršitve obveznosti, ali pa upravičenec Slovenskega podjetniškega
sklada ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili
znani ali bi mu morali biti znani oziroma, da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente
ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim
pozivom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev
Slovenskega podjetniškega sklada o dodelitvi sredstev
ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem
pozivu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine
ali kaznivega dejanja, lahko Slovenski podjetniški sklad
od upravičenca zahteva vrnitev neupravičeno prejetih
sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od
dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija
in bo sum goljufije prijavljen pristojnim organom.
16. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi s pripravo vlog in pojasnila k pozivni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive
na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov vavcer@podjetniskisklad.si.
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Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletu,
zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni, da v njih
ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih
skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno
objavljeni.
Za brezplačne informacije in pomoč pri pripravi vloge so prijaviteljem na voljo svetovalci mreže Slovenskih
poslovnih točk (SPOT) Svetovanje. Lokacije in kontakti
vseh 12 lokacij SPOT Svetovanje so na voljo na spletni
strani: http://evem.gov.si/info/spot-tocke-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje-spirit-slovenija/
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Ob-2141/19
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v
nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji
za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07,
40/12 – ZUJF in 63/13), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16,
61/17 in 21/18 – ZNOrg), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige
(Uradni list RS, št. 107/15) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije Slovenije (Uradni list RS,
št. 62/18) objavlja Javni poziv za izbor kulturnih projektov na področju mobilnosti v tujini za leto 2019 (v
nadaljevanju: JP2–M–2019).
Celotna razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani www.jakrs.si.
Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave obvestila v Uradnem listu RS dne 17. 5. 2019 ter traja do
porabe sredstev, vendar najdlje do 31. 12. 2019.
Javna agencija za knjigo RS
Št. 60402-41/2019-1

Ob-2132/19

Na podlagi Pravilnika o razpolaganju s stvarnim
premoženjem – 1 družba SŽ – Infrastruktura, d.o.o.
vabi k nakupu premičnin: prodaja odpisanih osnovnih
sredstev.
Vrsta posla: prodaja odpisanih osnovnih sredstev
(elektronske kartice za lokomotive RDZ naprave tipa
ZFM70).
Lokacija nahajanja materiala:
– SŽ – Infrastruktura, d.o.o., pisarna SVTK Ljubljana, LV TK sistemi.
Predmet prodaje obsega:
– elektronske kartice za lokomotive RDZ naprave
tipa ZFM70 (seznam materiala po priloženi specifikaciji).
Skupna ocenjena vrednost prodaje znaša
7.436,66 EUR brez DDV.
Kupoprodajna pogodba se sklene s tistim ponudnikom, ki ob izpolnjevanju vseh pogojev ponudi najvišjo
kupnino.
Javno odpiranje ponudb bo opravljeno 29. 5. 2019
ob 12. uri, na naslovu: SŽ, d.o.o., Kolodvorska ul. 11,
1506 Ljubljana, Sektor za nabavo (sejna soba 606).
Navodilo za oblikovanje ponudbe, ki vsebuje tudi
dodatna pojasnila v zvezi s predmetom prodaje, bo dosegljivo od 17. 5. 2019 na spletni povezavi: http://www.
slo-zeleznice.si/sl/skupina-slovenske-zeleznice/razpisi/prodaja-neuporabnega-materiala.
SŽ – Infrastruktura, d.o.o.
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Št. 2153-7/2018/9(1324-01)

Ob-2131/19

V register političnih strank se pri politični stranki
SLOGA, s sedežem v Ljubljani, Cesta v Gorice 36
ter z matično številko: 4106121000, vpiše sprememba
statuta, sprememba sedeža v: Kočevje, Trg zbora odposlancev 64 in sprememba zastopnika stranke.
Kot novi zastopnik stranke se vpiše Janko Veber,
roj. 30. 7. 1960, državljan Republike Slovenije, s stalnim
prebivališčem: Mahovnik 75, Mahovnik.
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Evidence sindikatov
Št. 10100-3/2019-2

Ob-2054/19

Statut Sindikata upravljavcev športne infrastrukture se hrani pri Ministrstvu za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti.
Statut je vpisan v evidenco statutov sindikatov
17. 4. 2019 pod zaporedno številko 239.
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Zavarovanja terjatev
SV 954/2019

Ob-2150/19

Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka,
opr. št. SV 954/2019 z dne 9. 5. 2019, je bila nepremičnina katastrska občina 1725 – Ajdovščina, stavba 378, del
stavbe 38, ki se nahaja v 5. nadstropju stavbe na Štefanovi 5 v Ljubljani, stoječe na parc. št. 2837, 2838, 2840,
2842, 2843, 2846 in 2848, vse k.o. 1725 – Ajdovščina,
ki v naravi predstavlja poslovni prostor, ki se sestoji iz
sedmih pisarn, kuhinje, predsobe, sanitarij, majhnega
prostora za arhiv in balkona, v skupni izmeri 199,10 m2,
last PUDER d.o.o., zastavljena v korist upnika Sberbank
banka d.d., zaradi zavarovanja kreditne denarne terjatve
v višini 200.000,00 EUR s pp.
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Objave sodišč
Izvršbe
VL 14425/2019

Os-2092/19

Izvršitelj Zoran Kuret Marolt, Kolodvorska 2, Grosuplje, je dne 10. 4. 2019, s pričetkom ob 10. uri, v zadevi VL 14425/2019, Okrajno sodišče v Kočevju, Ljubljanska cesta 26, Kočevje, zoper dolžnika Draga Pogorelec,
Trg 25. maja 1, Sodražica, za upnika JKP Komunala
Ribnica d.o.o., Goriča vas 11a, Ribnica, v kraju Trg 25.
maja 1, Sodražica, pri dolžniku, ob prisotnosti: Drago
Pogorelec, dolžnik, Boštjan Kraljič, pomočnik izvršitelja,
Igor Hrovat, pomočnik izvršitelja, opravil rubež nepremičnin: stanovanje št. 1, oznaka GURS 1619-188-8,
3. nadstropje, površine 31,90 m2, na naslovu Trg 25.
maja 1, 1317 Sodražica.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 25. 4. 2019

Oklici o začasnih zastopnikih
in skrbnikih
VL 106567/2017

Os-2034/19

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Vodovod
- Kanalizacija javno podjetje, d.o.o., Lava 2A, Celje, ki
ga zastopa zak. zast. Marko Cvikl, Lava 2a, Celje, po
odv. Odvetnik Rok Fink, Ljubljanska cesta 6, Celje, proti
dolžniku Ernestu Janžovnik, Stanetova ulica 22, stan.
št. 9, Celje, ki ga zastopa zač. zast. odvetnica Aleksandra Zlobec, Savinova ulica 7, Celje, zaradi izterjave
196,84 EUR, sklenilo:
Dolžniku Ernestu Janžovnik, Stanetova ulica 22,
stan. št. 9, Celje, 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 Aleksandra Zlobec, Savinova ulica 7, Celje.
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 18. 4. 2019
VL 118042/2018

Os-2044/19

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika
Emona plus, upravljanje in vzdrževanje stanovanjskih
stavb, poslovnih in energetskih objektov, d.o.o., Šmartinska cesta 130, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast.
Irena Verbič, po odv. Alojzija Slava Alič, Šmartinska
cesta 130, Ljubljana – dostava, proti dolžniku Senadu
Mahmutovic, Erlachhofstrasse 17, Ludwigsburg, ki ga

zastopa začasni zast. Odvetniška pisarna – odv. Mitja Inkret, Tivolska cesta 48, Ljubljana, zaradi izterjave
153,60 EUR, sklenilo:
Dolžniku Senadu Mahmutovic, Erlachhofstrasse 17, Ludwigsburg, 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 Mitja
Inkret, Tivolska cesta 48, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej,
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 4. 2019

Oklici dedičem in neznanim upnikom
D 38/2019

Os-2049/19

Okrajno sodišče v Brežicah vodi zapuščinski postopek po pokojnem Clausu Alfredu Kreutner, rojenem
18. 12. 1934, nazadnje stanujočem Šolska ulica 1, Brežice, ki je umrl 2. 1. 2019 v Brežicah.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju
poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po
pokojnem, da se priglasijo tukajšnjemu sodišču v roku
enega leta od objave tega oklica. Po poteku navedenega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo in
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov,
s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 23. 4. 2019
D 800/2018

Os-1113/19

Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapuščinski postopek po pokojnem Tomu Ivankoviću, sinu
Matea, upokojencu, rojenem 15. 10. 1924, Slovencu,
vdovcu, umrlem 26. 10. 2018, nazadnje stanujočem
Plečnikova ulica 9, Celje.
Zapustnik, ki je bil vdovec, oporoke ni napravil,
zato je nastopilo dedovanje po zakonu. Kot dediči
I. dednega reda pridejo v poštev zapustnikov sin Milan Ivanković in zapustnikova hči Milka Došen, katerih
podatki so sodišču znani, po pokojnem zapustnikovem sinu Anteju Ivankoviću pa vnuka Alen Ivanković in
Leonida Ivanković. Podatki zapustnikovih vnukov pa
sodišču niso znani.
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 tega oklica na oglasni deski sodišča in v Uradnem listu RS. Če se dediči v določnem roku ne bodo
priglasili, bo sodišče opravilo in zaključilo zapuščinski
postopek na podlagi podatkov spisa.
Okrajno sodišče v Celju
dne 15. 1. 2019
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Os-1903/19

Pri Okrajnem sodišču v Celju je v teku zapuščinski
postopek po pok. Danijelu Mauerju, sinu Franca, roj.
3. 7. 1930, vdovcu, umrlemu 12. 11. 2018, nazadnje
stalno stan. Gosposvetska ulica 3, Celje.
Zapustnik po podatkih sodišča ni napisal oporoke,
zato je nastopilo zakonito dedovanje. Iz zbranih podatkov izhaja, da je bil zapustnik vdovec. Njegov potomec
se je dedovanju odpovedal. 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 2. 4. 2019
D 428/1947

Os-1874/19

Pri Okrajnem sodišču v Grosupljem je v teku zapuščinski postopek po pokojnem Cvet Antonu, rojenem
4. 12. 1901, razglašen za mrtvega po sklepu Okrajnega
sodišča v Grosupljem, opr. št. SV 224/46 z dne 30. 8.
1947 in se kot datum smrti določi 30. 9. 1943, nazadnje
stanujočem Velike Lašče 85, državljanu Republike Slovenije.
Sodišču ni uspelo ugotoviti ali obstajajo po zapustniku kakšni dediči, saj je dedič, zapustnikov polbrat
Sever Alojzij, rojen 9. 6. 1906 v kraju Male Pece, Ivančna Gorica, z zadnjim stalnim prebivališčem Škofljica,
Kamnikarjeva ulica 52, umrl dne 12. 2. 1992, v kraju
Škofljica, Kamnikarjeva ulica 52 in Okrajno sodišče
v Ljubljani, zapuščinski oddelek po njem ni prejelo
smrtovnice in sodišče nima podatkov ali obstajajo po
zapustniku kakšni dediči, ki bi prišli v poštev za dedovanje po njem.
Glede na ugotovljeno, sodišče s tem oklicem poziva
vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se
priglasijo sodišču v enem letu od objave oklica v Uradnem listu RS, na spletni strani tukajšnjega sodišča in
na sodni deski tukajšnjega sodišča ter uveljavljajo svojo
pravico do dediščine. Dediščina obsega solastni del do
4/383 parcelne št. 236/166 in 236/168, obe k.o. 1823
Dob.
Po preteku oklicnega roka bo sodišče razpisalo
zapuščinsko obravnavo in zadevo zaključilo v skladu
z Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 26. 3. 2019
D 161/54

Os-1875/19

Pri Okrajnem sodišču v Grosupljem je v teku zapuščinski postopek po pokojnem Kovačič Antonu, rojenem
6. 1. 1874, razglašen za mrtvega po sklepu Okrožnega
sodišča v Novem mestu, opr. št. OG 11/41-10 in je
določen kot dan njegove smrti 31. 12. 1928, nazadnje
stanujočem Dob št. 25, Šentvid pri Stični, državljanu
Republike Slovenije.
Sodišču ni uspelo ugotoviti ali obstajajo po zapustniku kakšni dediči, ki bi prišli v poštev za dedovanje
po njem.
Glede na ugotovljeno, sodišče s tem oklicem poziva
vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se

priglasijo sodišču v enem letu od objave oklica v Uradnem listu RS, na spletni strani tukajšnjega sodišča in
na sodni deski tukajšnjega sodišča ter uveljavljajo svojo
pravico do dediščine. Dediščina obsega: solastni del do
4/383, parcelna št. 236/166 in 236/168, obe k.o. 1823
Dob.
Po preteku oklicnega roka bo sodišče razpisalo
zapuščinsko obravnavo in zadevo zaključilo v skladu
z Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 26. 3. 2019
D 594/2018

Os-2047/19

Zapuščinska zadeva: po pok. Perič Matiji, sinu Matije, roj. dne 24. 11. 1970, nazadnje stanujočem Abitanti 63, Gračišče, ki je umrl dne 14. 1. 1952.
V predmetni zapuščinski zadevi sodišču ni znan
obstoj oseb, ki bi sodile v krog zakonitih dedičev prvega dednega reda. Iščeta se zapustnikova sinova
Anđelo (roj. 18. 3. 1907) in Amedeo (Mario, roj. 22. 11.
1915), oba stanujoča v Argentini oziroma iščejo se
njuni dediči.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Neznanim dedičem je bil postavljen skrbnik Anton Medved, Šared 28H, 6310 Izola.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 25. 4. 2019
D 234/2018

Os-1863/19

Okrajno sodišče v Krškem po sodnici Ireni Renier,
v zapuščinski zadevi po dne 12. 10. 2018 umrlem Blažu
Kolmanu, sinu Blaža, roj. 26. 1. 1952, nazadnje stan.
Delavska ulica 6, Senovo, podaje naslednji oklic:
Zakoniti dediči po pokojnem Blažu Kolmanu, roj.
26. 1. 1952, nazadnje stan. Delavska ulica 6, Senovo,
katerih podatkov sodišče nima, se pozivajo, da v roku
1 leta od objave oklica na oglasni deski tukajšnjega
sodišča in v Uradnem listu RS, priglasijo svoje pravice
do zapuščine.
Po poteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 1. 4. 2019
D 252/2018

Os-1876/19

Okrajno sodišče v Krškem po sodnici Ireni Renier,
v zapuščinski zadevi po dne 28. 7. 2018 umrlem Božidarju Špilerju, sinu Božidarja, roj. 8. 4. 1951, nazadnje
stan. Hardackerstr. 3, CH 5301 Siggenthal Station, Švica, podaje naslednji oklic:
Zakoniti dediči po pokojnem Božidarju Špilerju, roj.
8. 4. 1951, nazadnje stan. Hardackerstr. 3, CH 5301 Siggenthal Station, Švica, katerih podatkov sodišče nima,
se pozivajo, da v roku 1 leta od objave oklica na oglasni
deski tukajšnjega sodišča in v Uradnem listu RS, priglasijo svoje pravice do zapuščine.
Po poteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 2. 4. 2019
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Os-2094/19

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pred Okrajnim sodiščem v Mariboru, po dne 3. 8. 2018 umrli
Nevenki Priol, hčeri Josipa, roj. 23. 8. 1926, samski,
nazadnje stan. Betnavska cesta 69, Maribor, prideta
v poštev kot dedinji po zapustnici tudi potomka zap.
tete Zore, ki je živela v Avstraliji, in sicer Sonja, neznanega priimka in naslova, potomka zap. tete Vere Sankovič, ki je živela v Avstraliji, in sicer Sonja, neznanega
priimka in naslova.
Sodišče zato poziva zap. sestrični Sonji, neznanega priimka in naslova, ter vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica v skladu z 206. členom Zakona
o dedovanju.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 25. 3. 2019
D 632/2017

Os-1873/19

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski
postopek po pok. Komel Jožefu Antonu, pok. Antona,
roj. 11. 3. 1876, neznanega bivališča, ki je bil razglašen za mrtvega s sklepom Okrajnega sodišča opr. št.
IN 10/2017 z dne 15. 9. 2017, kot datum smrti pa se
šteje 12. 3. 1946.
Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustnikovih obveznostih.
Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.
V kolikor noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja
zapuščine, bo zapuščina brez dedičev prešla na Republiko Slovenijo. Republika Slovenija ne odgovarja za
zapustnikove dolgove.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 1. 4. 2019
D 15/2019

Os-1877/19

Na Okrajnem sodišču v Slovenski Bistrici je pod
opravilno številko D 15/2019 v teku zapuščinski postopek po pokojnem Vladu Markež, rojenem 2. 7. 1956,
živečem v izvenzakonski skupnosti, umrlem dne 27. 12.
2018, nazadnje stanujočem Ritoznoj 67, Slovenska Bistrica.
Ker se ne ve ali je kaj pokojnikovih sorodnikov,
ki bi bili poklicani k dedovanju na podlagi zakona kot
dediči drugega ali tretjega dednega reda, saj so se
pokojnikova izvenzakonska partnerka in pokojnikova
otroka dedovanju odpovedali, sodišče na podlagi prvega in drugega odstavka 206. člena Zakona o dedovanju (ZD), s tem oklicem poziva vse, ki mislijo, da
imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču
v roku enega leta od objave tega oklica na sodni deski
naslovnega sodišča.
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Če se po preteku enega leta od objave oklica na
sodni deski tega sodišča ne bo zglasil noben dedič, bo
zapuščina postala last Republike Slovenije, ki pa ne
odgovarja za zapustnikove dolgove (142.a člen ZD).
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
dne 2. 4. 2019
D 193/2018

Os-1866/19

Pred Okrajnim sodiščem v Šentjurju je v teku zapuščinski postopek po pokojni Ireni Remus, hčerki Franca,
rojeni dne 8. 11. 1952, državljanki Republike Slovenije,
samski, nazadnje stanujoči Na Lipico 3, Šentjur, umrli
dne 28. 11. 2018.
Dediči I. in II. dednega reda so se odpovedali dediščini. Sodišču ni znano, ali je po zapustnici kaj dedičev
III. dednega reda, zato s tem oklicem poziva osebe, ki
mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se čim prej,
najkasneje pa v roku 1 leta od objave tega oklica na sodni deski sodišča, spletni strani sodišča in v Uradnem
listu RS, priglasijo sodišču.
Okrajno sodišče v Šentjurju
dne 1. 4. 2019
D 76/2019

Os-1904/19

Pri Okrajnem sodišču v Tolminu teče zapuščinski
postopek po pokojnem Matiji Hoznar, rojen 6. 4. 1921
v Bovcu, z zadnjim stalnim prebivališčem na naslovu
Bovec 224, ki je umrl 11. 8. 1935.
Sodišče s tem oklicem poziva vse morebitne dediče
zapustnika, da se v roku enega leta od njegove objave,
zglasijo in uveljavljajo svojo pravico do dediščine.
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne bo
zglasil noben dedič, bo sodišče zapuščino razglasilo za
lastnino Republike Slovenije in jo izročilo pristojnemu
organu Republike Slovenije.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 5. 4. 2019

Oklici pogrešanih
N 4/2019

Os-2032/19

Pri Okrajnem sodišču v Ilirski Bistrici je bil na predlog
Davida Sepčiča, Dolenje 34, Jelšane, uveden nepravdni
postopek za razglasitev pogrešanega Antona Saftiča,
pok. Antona, Bolivar 264, Buenos Aires, Argentina, roj.
22. 2. 1905 v kraju Dolenje, Jelšane, ki ga zastopa
skrbnica za poseben primer Ljubica Uljan, Zabiče 30/b,
Ilirska Bistrica, za mrtvega.
Na podlagi 85. člena Zakona o nepravdnem postopku (ZNP), sodišče poziva pogrešanega oziroma vse, ki
kaj vedo o njegovem življenju, da to v roku treh mesecev
po objavi tega oklica sporočijo sodišču ali skrbnici za poseben primer Ljubici Uljan, Zabiče 30B, Ilirska Bistrica,
ker bo sodišče po preteku tega roka pogrešano osebo
razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 6. 3. 2019
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Preklici
Spričevala preklicujejo
Praunseis Eva, Sele 47, Slovenj Gradec, indeks,
št. 3113091, izdala Fakulteta za farmacijo, leto izdaje
2013. gnv-340475
Sambolič Klementina, Župančičeva 1, Žalec, diplomo št. 2371-203-14, izdajatelj Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta, leto izdaje 2014, izdano na ime Klementina
Sambolić. gno-340482
Sambolič Klementina, Župančičeva 1, Žalec, diplomo št. 433, izdajatelj Fakulteta za socialno delo, leto izdaje 2005, izdano na ime Klementina Sambolić. gnn-340483
Sambolič Klementina, Župančičeva 1, Žalec, diplomo št. D02767, izdajatelj Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta, leto izdaje 2002, izdano na ime Klementina
Sambolić. gnm-340484
Sladič Vila Lidija, Črnova 46f, Velenje, indeks,
št. 31150200, izdala Univerza v Ljubljani, Fakulteta za
farmacijo, leto izdaje 2015. gnr-340479

Drugo preklicujejo
ALPAR & TURIZEM d.o.o., Rusjanov trg 2, Ljubljana,
avto taksi nalepko za vozilo z reg. št. LJ PH-960, št. izvoda licence G010138/08216/030. gnw-340474
Berisha Burim, ŠCC, Pot na Lavo 22, Celje, certifikat
NPK: Izvajalec zidanja in ometavanja, št. IZO-07/825, izdajatelj Šolski center Celje, leto izdaje 2007. gnh-340489
Drašler Aleš, Zavrh 10/a, Ljubljana Šmartno, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500039437000, izdal
Cetis Celje d.d. gnp-340481
FLORO d.o.o., Potoki 5A, Žirovnica, izvod licence,
št. GE007811/06012/006, za tovorno vozilo, reg. št. KR
KP-788, veljavnost do 22. 1. 2021. gnc-340494
FOXTRANS d.o.o., Celovška cesta 69B, Ljubljana,
licenco, št. GE008746/07740, veljavnost do 21. 4. 2022.
gnj-340487
FRIKUS d.o.o., VOJKOVO NABREŽJE 32, Koper
– Capodistria, izvod licence, št. GE006985/03998/088,
za vozilo reg. št. KP VM-863, veljavnost do 28. 9. 2019.
gny-340472
Jernejčič Tjaša, Ulica za vrtovi 7, Cerknica, potrdilo
o opravljenem preizkusu strokovnih znanj s področja trženja inv. skladov in prodaje investicijskih kuponov oziroma
delnic inv. skladov, št. 2609, izdajatelj ZDU – GIZ, leto
izdaje 2007. gnt-340477
Lazović
Nemanja,
Svetozara
Markoviča 77, 32000 Čačak, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500044443001, izdal Cetis Celje d.d. gnf-340491
Malnar Alen, Čokova ulica 1, Portorož – Portorose,
pomorsko knjižico, št. 001186. gnb-340470
NAIS & Co d.o.o., Teharje 34, Teharje, izvod licence,
št. GE009744/08073/006, za vozilo reg. št. CE LH-159,
veljavnost do 16. 4. 2023. gni-340488

Pristovšek Miran, Drešinja vas 55, Petrovče, izkaznico vojnega veterana, št. 9163, izdajatelj Upravna enota
Velenje. gnq-340480
Pršić Amir, ŠCC, Pot na Lavo 22, Celje, certifikat
NPK: Izvajalec zidanja in ometavanja, št. IZO-08/4077, izdajatelj Šolski center Celje, leto izdaje 2008. gnd-340493
PUKLAVEC BORUT S.P., Obrež 76, Središče ob
Dravi, izvod licence, št. 01326-003, za tovorno vozilo, reg.
št. MB KV-818, veljavnost do 15. 5. 2019. gns-340478
Sambolič Klementina, Župančičeva 1, Žalec, potrdilo
o opravljenem strokovnem izpitu, št. 31 1-0125/06, izdajatelj Socialna zbornica Slovenije, leto izdaje 2006, izdano
na ime Klementina Sambolić. gnl-340485
SKY-TRANS d.o.o., Slovenčeva ulica 24, Ljubljana,
izvod licence, št. GE008144/07491/020, za vozilo reg.
št. LJ 717PM. gnu-340476
Stojaković Dragan, Kardeljev trg 9, Velenje, kartico
poklicnih kvalifikacij, št. VK011401. gne-340492
TADEJ REISMAN S.P., Pot na Novine 26, Šentilj
v Slov. goricah, izvod licence, št. 013252/003, za vozilo
Volvo, reg. št. MB R0 70T, veljavnost do 14. 6. 2019.
gnk-340486
URDIH
TRANSPORT
d.o.o.,
Mednarodni prehod 2A, Šempeter pri Gorici, izvod licence,
št. GE009046/05352/016, za vlečno vozilo, reg. št. GO
SN-097, veljavnost do 23. 10. 2022. gng-340490
Zadnikar Drago, Belska cesta 5, Preddvor, izkaznico
nepremičninskega posrednika, št. 232802296, izdajatelj
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, leto izdaje 2014.
gnx-340473
Živec Neva, Aljaževa 4, Ljubljana, nepremičninsko
izkaznico. gnz-340471
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