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Javni razpisi
Ob-2297/19
Sprememba
Slovenski podjetniški sklad objavlja spremembe
naziva in vsebine javnega razpisa Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo, ki se sedaj glasi P7R
2018 – Mikrokredite na problemskih območjih z visoko
brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih
v Republiki Sloveniji in je bil objavljen v Uradnem listu
RS, št. 84 z dne 28. 12. 2018, Ob-3491/18. Spremembe
se nanašajo na naslednje točke javnega razpisa:
3. Viri financiranja
Se v celoti nadomesti z:
1. Sredstva za problemska področja z visoko brezposelnostjo v višini 8.760.000 EUR zagotavlja proračun
Republike Slovenije, Ministrstvo za gospodarski razvoj
in tehnologijo.
Predvidena višina sredstev je določena s Poslovnim načrtom izvajanja mikrokreditiranja na problemskih
območjih z visoko brezposelnostjo v Republiki Sloveniji,
in sicer:
Maribor z okolico v višini
4.220.000 EUR
Pokolpje v višini
2.590.000 EUR
Hrastnik, Radeče, Trbovlje v višini
1.950.000 EUR
2. Sredstva za obmejna problemska območja v višini 5.155.871,61 EUR prav tako zagotavlja proračun
Republike Slovenije, Ministrstvo za gospodarski razvoj
in tehnologijo.
Vsa predvidena sredstva so namenjena obmejnim
problemskim območjem.
4.1. Splošni pogoji kandidiranja
Se prvi odstavek v celoti nadomesti z:
Do mikrokredita so upravičeni MSP:
– ki imajo, na dan oddaje vloge, sedež podjetja ali
obrata na problemskem območju vsaj zadnjih 6 mesecev,
– ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo1 na
problemskem območju,
– ki so organizirana kot gospodarske družbe, zadruge z omejeno odgovornostjo, samostojni podjetniki
posamezniki2 in gospodarske družbe ali zadruge z omejeno odgovornostjo s statusom socialnega podjetja
v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu.
1
Gospodarska dejavnost kot pridobitna dejavnost pomeni vsako dejavnost, ki se opravlja na trgu, zlasti pa:
nakup in prodaja blaga, proizvodnja, prevozne, turistične,
gradbene, blagovno prometne in kakršne koli druge storitve.
Gre za dejavnosti, ko se izdelki oziroma storitve prodajajo
proti plačilu in se strmi k ustvarjanju dobička.
2
Samostojni podjetnik posameznik, ki vodi poslovne
knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva in predloži
letno poročilo na AJPES.

1. Na javni razpis lahko kandidirajo podjetja, ki imajo sedež podjetja ali obrata na enem izmed naslednjih
problemskih območij z visoko brezposelnostjo v Republiki Sloveniji:
– območja občin Maribora s širšo okolico (Mestna
občina Maribor, Hoče - Slivnica, Kungota, Pesnica,
Ruše, Selnica ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Podvelka
in Radlje ob Dravi),
– območja občin Pokolpja (Kočevje, Loški Potok,
Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič in Metlika),
– območja občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje.
2. Na javni razpis lahko kandidirajo podjetja, ki imajo
sedež podjetja ali obrata na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji. Skladno z določbami prvega odstavka 24. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16)
in 4. člena Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območij (Uradni list RS, št. 22/11, 97/12, 24/15 in 35/17) so
v obmejna problemska območja uvrščene občine:
Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec,
Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Črenšovci,
Črna na Koroškem, Črnomelj, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji
Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje - Kozina, Ilirska Bistrica,
Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc
na Pohorju, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica,
Miren - Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož,
Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje ob
Dravi, Ravne na Koroškem, Renče - Vogrsko, Ribnica
na Pohorju, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče
ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej,
Šmarje pri Jelšah, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm,
Vipava, Vuzenica, Zavrč in Žetale.
13. Pravna podlaga za izvedbo produkta, de minimis pomoč
Se v prvem odstavku, kjer je navedena pravna podlaga za produkt P7R, doda:
– Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območij
(Uradni list RS, št. 22/11, 97/12, 24/15 in 35/17),
– Pogodbe Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo št. C2130-16-900000 o financiranju in izvajanju
instrumetna mikrofinanciranja na problemskih območjih
v letih 2016 in 2017 z dne 28. 11. 2016,
– Soglasja Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo k javnemu razpisu št. 3030-50/2016-170 z dne
18. 12. 2018 in št. 3030-50/2016-191 z dne 28. 5. 2019.
Slovenski podjetniški sklad
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Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07,
109/09, 38/10 – ZUKN in 60/17 – ZPVPJN-B) izdaja
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
popravek javnega razpisa
za ukrep tehnična pomoč čebelarjem v letu 2019
1. V Javnem razpisu za ukrep Tehnična pomoč
čebelarjem v letu 2019 (Uradni list RS, št. 17/19) se
v 1. poglavju » Predmet javnega razpisa« v točki 1.3
v prvi in drugi alineji znesek »134.500 eurov« nadomesti
z zneskom »132.000 eurov«.
2. Ostale določbe javnega razpisa ostanejo nespremenjene.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Št. 3310-5/2019/3

Ob-2276/19

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: MKGP),
Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi 91. člena Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in
podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije
ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 104/15,
32/16, 66/16, 14/17, 38/17, 40/17 – popr., 19/18 in
82/18; v nadaljnjem besedilu: Uredba) objavlja
javni razpis
za operacijo ureditev gozdne infrastrukture
iz PRP 2014–2020 za leto 2019
I. Osnovni podatki o javnem razpisu:
Predmet javnega razpisa:
Shema državne pomoči:

Razpisana sredstva:

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

Obdobje upravičenosti
stroškov:
Cilj operacije:
Informacije o razpisu:

Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih
cest in gozdnih vlak ter pripravo gozdnih vlak.
Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske
proizvode in naložbe v gozdarski sektor – PRP 2014–2020, vodi se pod
identifikacijsko številko SA.44057(2016/XA).
Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 2.500.000 EUR.
Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer:
– 1.875.000 EUR iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja
2014–2020 – EU
– 625.000 EUR iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja
2014–2020 – slovenska udeležba.
Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša
75 odstotkov, delež sredstev iz proračuna Republike Slovenije znaša 25 odstotkov.
Zaprti
Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014–2020 za
leto 2019 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) velja od naslednjega dne po objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije.
Vnos vloge v elektronski sistem poteka od 24. junija 2019 do vključno 24. septembra
2019 do 24. ure.
V skladu z 99. členom Uredbe so do podpore upravičeni stroški naložb, ki so nastali
po oddaji vloge na javni razpis do vložitve zahtevka za izplačilo sredstev.
Do podpore so upravičeni tudi morebitni splošni stroški, ki so neposredno povezani
s pripravo in izvedbo naložbe ter so nastali po 1. januarju 2014 do vložitve zahtevka
za izplačilo sredstev.
Zadnji možni rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev je 31. maj 2022.
Ureditev gozdne infrastrukture z namenom trajnostnega gospodarjenja z gozdovi.
– INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
(v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), Dunajska 160, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/580-77-92, faks 01/478-92-06, e-mail: aktrp@gov.si
– INFO točke Zavoda za gozdove Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZGS)
– INFO točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
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II. Predmet podpore: podpora je v skladu s 66. členom
Uredbe namenjena naložbam v gradnjo in rekonstrukcijo
gozdnih cest in gozdnih vlak (v nadaljnjem besedilu: gozdna infrastruktura) ter pripravo gozdnih vlak.
III. Upravičenec: upravičenec do podpore iz operacije ureditev gozdne infrastrukture je določen v 67. členu
Uredbe.
IV. Pogoji za pridobitev podpore: pogoji za pridobitev
podpore so določeni v 69., 100. in 101. členu Uredbe.
V. Upravičeni stroški
1. V skladu s prvim odstavkom 68. člena Uredbe so
do podpore v okviru operacije ureditev gozdne infrastrukture upravičeni:
– stroški gradnje ali rekonstrukcije gozdne ceste in
nakup pripadajoče opreme,
– stroški gradnje, rekonstrukcije ali priprave gozdne
vlake in nakup pripadajoče opreme,
– prispevek upravičenca v naravi v obliki lastnega
dela, ki ga neodvisno oceni ZGS v skladu s 97. členom
Uredbe in ki ne presega 20 odstotkov upravičene vrednosti
naložbe brez stroškov pripadajoče opreme, in
– splošni stroški iz 98. člena Uredbe, ki v skladu
z 98. členom Uredbe ne presegajo 10 odstotkov upravičene vrednosti naložbe.
2. V skladu z drugim odstavkom 68. člena Uredbe se
višina upravičenih stroškov določi v skladu s 95. členom
Uredbe, in sicer:
– za stroške ureditve gozdne infrastrukture se uporablja Seznam upravičenih stroškov in najvišjih priznanih
vrednosti – gozdna infrastruktura, ki je Priloga 1 razpisne
dokumentacije (v nadaljnjem besedilu: seznam), in je pripravljen na podlagi kataloga 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
31/19);
– pri opredelitvi višine upravičenih stroškov se upoštevajo zgornje višine posameznih upravičenih stroškov, ki so
določene v katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti iz prejšnje alineje in so za potrebe tega javnega razpisa
navedene v seznamu. Za stroške, ki so navedeni v seznamu, mora upravičenec k vlogi na javni razpis priložiti eno
ponudbo. Če upravičenec v vlogi za pridobitev sredstev
uveljavlja višje stroške, kot so določeni v seznamu, se pri
izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo najvišje
priznane vrednosti iz seznama. Če upravičenec v vlogi za
pridobitev sredstev uveljavlja nižje stroške, kot so navedeni v seznamu, se pri izračunu priznane vrednosti stroškov
upoštevajo vrednosti iz predložene ponudbe;
– če je upravičenec naročnik v skladu s predpisi, ki
urejajo javno naročanje, se pri določitvi višine upravičenih
stroškov upošteva ponudba izbranega izvajalca. Če je
vrednost ponudbe izbranega izvajalca višja, kot je priznana
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vrednost iz seznama, se pri izračunu priznane vrednosti
stroškov upoštevajo najvišje priznane vrednosti stroškov
iz seznama. Če upravičenec v vlogi za pridobitev sredstev
uveljavlja nižje stroške, kot so navedeni v seznamu, se pri
izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo vrednosti
iz predložene ponudbe izbranega izvajalca;
– če vrednosti upravičenih stroškov niso določene
v seznamu, mora upravičenec k vlogi na javni razpis priložiti tržno primerljive pisne ponudbe najmanj treh ponudnikov. Ponudbe so primerljive, če je upravičenec vsem
potencialnim ponudnikom poslal enako povpraševaje,
v katerem je navedel minimalne pogoje, ki jih mora nek
izdelek oziroma storitev vsebovati, da bo lahko izbran. Če
ponudba ne vsebuje minimalnih pogojev, je upravičenec
ne sme izbrati. Pri izračunu višine upravičenih stroškov se
upošteva vrednost ponudbe z najnižjo ceno;
– pri izvedbi naložbe upravičenec ne sme sodelovati
s podjetji ali posamezniki, s katerimi bi zaradi sodelovanja
lahko prišlo do dogovarjanja o ne tržnih pogojih poslovanja.
3. Podpora se ne dodeli za stroške, določene v 96. členu Uredbe.
4. V skladu z 98. členom Uredbe so do podpore
upravičeni tudi splošni stroški, ki so neposredno povezani
s pripravo in izvedbo naložb.
VI. Merila za ocenjevanje vlog
1. Vloge, prispele na javni razpis, se ocenjujejo na
podlagi meril za izbor iz 71. člena Uredbe, ki se v skladu
s tretjim odstavkom 71. člena Uredbe podrobneje določijo
v tem javnem razpisu, določena pa so tudi v dokumentu
»Merila za izbor operacij«, ki ga je sprejel organ upravljanja in je dostopen na spletni strani MKGP: https://www.
program-podezelja.si/images/SPLETNA_STRAN_PRP_
NOVA/1_PRP_2014-2020/1_6_Merila_za_izbor_operacij/Merila_za_izbor_operacij_8._sprememba_sprejel_
OU_15. 2. 2019.pdf
2. Vstopna meja točk znaša 30 odstotkov najvišjega
možnega števila točk.
3. Če ima vlagatelj stalno prebivališče ali sedež na
območju iz 9. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10, 46/14 – ZON-C in 60/17;
v nadaljnjem besedilu: ZTNP-1), se vloga na javni razpis
ne glede na merila za izbor, določena v tem poglavju,
v skladu s prvim in tretjim odstavkom 93.a člena Uredbe
oceni z dodatnimi desetimi odstotki možnih točk v skladu
s šestim odstavkom 11. člena ZTNP-1, pri čemer se dodatno pridobljene točke ne upoštevajo pri doseganju vstopne
meje točk iz prejšnje točke.
4. Ne glede na določbo prejšnje točke se vloga na
javni razpis oceni z dodatnimi desetimi odstotki možnih
točk, če je vlagatelj fizična oseba, ki ima stalno prebivališče
zunaj območja narodnega parka, v narodnem parku pa je
lastnik gozdnih zemljišč.

5. Vloga se oceni na podlagi naslednjih meril:
Merila
1. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE
Odprtost gozdov z gozdnimi prometnicami pred naložbo
Delež zmanjšanja spravilnih stroškov
Število vključenih lastnikov gozdov
2. GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE
Stopnja gozdnatosti na ravni občin
3. PROIZVODNI (TEHNOLOŠKI) VIDIK NALOŽBE
Dolžina in vrsta gozdnih prometnic, s katerimi se upravičenec prijavlja na javni razpis
4. PRISPEVEK K HORIRONTALNIM CILJEM
Ureditev gozdnih prometnic izven območij Natura 2000
Skupaj
Vstopna meja točk

Maks. število točk
60
20
20
20
10
10
10
10
20
20
100
30
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Ocenitve:
Maksimalno število točk

= 100 točk

I. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 60)
1. ODPRTOST GOZDOV Z GOZDNIMI PROMETNICAMI (maksimalno št. točk 20)
Navodilo: Upošteva se odprtost gozdov z gozdnimi prometnicami za območja, kjer se bodo gradile gozdne
prometnice, ki je razvidna iz elaborata ZGS. Ocenjuje se stanje pred naložbo. Ločeno se ocenjuje za odprtost
z gozdnimi cestami, če se ureja gozdna cesta, ali odprtost z gozdnimi vlakami, če se ureja gozdna vlaka. Če se
ureja gozdne ceste in gozdne vlake, se ocenjuje odprtost z gozdnimi cestami.
Če se v okviru ene vloge gradi več gozdnih prometnic, se upošteva povprečna stopnja odprtosti, izračunana po
pravilu aritmetične sredine: X= x1(m/ha) + x2(m/ha) + x3(m/ha)… / N (število gozdnih prometnic).
Gozdne ceste
20 – odprtost gozdov znaša v povprečju pod 5 m/ha;
16 – odprtost gozdov znaša v povprečju od 5 do vključno 9,99 m/ha;
12 – odprtost gozdov znaša v povprečju od 10 do vključno 14,99 m/ha;
8 – odprtost gozdov znaša v povprečju od 15 do vključno 19,99 m/ha;
4 – odprtost gozdov znaša v povprečju od 20 do vključno 27,6 m/ha.
Gozdne vlake
20 – odprtost gozdov znaša v povprečju pod 50 m/ha;
16 – odprtost gozdov znaša v povprečju od 50 do vključno 79,99 m/ha;
12 – odprtost gozdov znaša v povprečju od 80 do vključno 99,99 m/ha;
8 – odprtost gozdov znaša v povprečju od 100 do vključno 119,99 m/ha;
4 – odprtost gozdov znaša v povprečju od 120 do vključno 153,99 m/ha.
2. DELEŽ ZMANJŠANJA SPRAVILNIH STROŠKOV (maksimalno število točk 20)
Navodilo: Upošteva se delež zmanjšanja spravilnih stroškov, kot je razvidno iz elaborata ZGS: x = (spravilni
stroški pred naložbo – spravilni stroški po naložbi) / spravilni stroški pred naložbo X 100 ( %). Če se v okviru ene
vloge gradi več gozdnih prometnic, se upošteva povprečni delež zmanjšanja spravilnih stroškov, izračunan po
pravilu aritmetične sredine: X= x1( %) + x2( %) + x3( %)… / N (število gozdnih prometnic).
20 – spravilni stroški se v povprečju zmanjšajo za več kot 50 odstotkov;
16 – spravilni stroški se v povprečju zmanjšajo za 40 do vključno 50 odstotkov;
12 – spravilni stroški se v povprečju zmanjšajo za 30 do vključno 39,99 odstotkov;
8 – spravilni stroški se v povprečju zmanjšajo za 20 do vključno 29,99 odstotkov;
4 – spravilni stroški se v povprečju zmanjšajo za manj kot 20 odstotkov.
3. ŠTEVILO VKLJUČENIH LASTNIKOV GOZDOV (maksimalno število točk 20)
Navodilo: Upošteva se število lastnikov gozdov, po čigar parcelah se urejajo gozdne prometnice. Podatek je
razviden iz Elaborata ničelnic ali Elaborata vlak, katere pripravi ZGS.
20 – gozdna prometnica vključuje tri ali več lastnikov gozdnih parcel;
10 – gozdna prometnica vključuje dva lastnika gozdnih parcel;
5 – gozdna prometnica vključuje le enega lastnika gozdnih parcel.
II. GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 10)
4. STOPNJA GOZDNATOSTI NA RAVNI OBČIN (maksimalno št. točk 10)
Navodilo: Upošteva se stopnja gozdnatosti v RS na ravni občine, v kateri se nameravajo graditi gozdne prometnice.
Stopnje gozdnatosti na ravni občin so določene v Prilogi 2 razpisne dokumentacije.
Če se v okviru ene vloge gradi gozdne prometnice na področju več občin, se upošteva povprečna stopnja
gozdnatosti, izračunana po pravilu aritmetične sredine: X= x1( %) + x2( %) + x3( %)… / N (število občin). Če se
gozdne prometnice nahajajo na območju dveh ali več občin, se upošteva tista občina, na območju katere bo
zgrajen daljši del gozdnih prometnic.
10 – stopnja gozdnatosti občine znaša v povprečju več kot 65 odstotkov;
8 – stopnja gozdnatosti občine znaša v povprečju od 50 do vključno 65 odstotkov;
6 – stopnja gozdnatosti občine znaša v povprečju od 35 do vključno 49,99 odstotkov;
4 – stopnja gozdnatosti občine znaša v povprečju od 20 do vključno 34,99 odstotkov;
2 – stopnja gozdnatosti občine znaša v povprečju manj kot 20 odstotkov.
III. PROIZVODNI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 10)
5. DOLŽINA IN VRSTA GOZDNIH PROMETNIC, S KATERIMI SE UPRAVIČENEC PRIJAVLJA NA JAVNI RAZPIS
(maksimalno število točk 10)
Navodilo: Upošteva se vsota dolžin prometnic, s katerimi se upravičenec prijavlja na razpis na prijavnem obrazcu.
Pri gozdnih vlakah se skupna dolžina deli z 10.
10 – upravičenec se prijavlja za prometnice v dolžini nad 800 m;
8 – upravičenec se prijavlja za prometnice v dolžini od 500 do 800 m;
6 – upravičenec se prijavlja za prometnice v dolžini od 200 do manj kot 500 m;
4 – upravičenec se prijavlja za prometnice v dolžini manj kot 200 m.
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IV. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM (maksimalno število točk 20)
6. UREDITEV GOZDNIH PROMETNIC IZVEN OBMOČIJ NATURA 2000 (maksimalno število točk 20)
Navodilo: Upravičenec pridobi dodatne točke, če se gozdne prometnice urejajo izven območij Natura 2000. Če se
v okviru ene vloge gradi več gozdnih prometnic, se upošteva večje število gozdnih prometnic, katerih pretežni del
se nahaja izven območij Natura 2000.
20 – polovica ali več dolžin gozdnih prometnic se ureja izven območja Natura 2000.

VII. Obveznosti upravičenca: obveznosti upravičenca so določene v 73. in 106. členu Uredbe.
VIII. Finančne določbe: finančne določbe so opredeljene v 74. členu Uredbe.
IX. Vloga in postopek za pridobitev sredstev
1. Vloga in postopek za dodelitev sredstev sta določena v 91., 92., 93. in 93.a členu Uredbe.
2. Vlagatelj lahko na javni razpis vloži le eno vlogo.
3. Vloga na javni razpis se vloži samo v elektronski
obliki.
4. Za elektronsko izpolnjevanje vloge iz prejšnje
točke ARSKTRP vzpostavi spletno vstopno mesto na
naslovu: http://e-kmetija.gov.si, prek katerega se vlagatelj ali njegov pooblaščenec za elektronsko vložitev
vloge s kvalificiranim digitalnim potrdilom prijavi v informacijski sistem ARSKTRP. Vlagatelj ali njegov pooblaščenec izvede elektronski vnos in vloži prijavni obrazec
v informacijski sistem ARSKTRP.
5. Vloga na javni razpis, ki je popolna, se oceni
na podlagi meril iz VI. poglavja tega javnega razpisa.
Sredstva se odobrijo vlogam, prispelim na javni razpis,
ki izpolnjujejo pogoje za dodelitev sredstev in presegajo
vstopno mejo 30 odstotkov najvišjega možnega števila
točk. Med vlogami, ki presežejo vstopno mejo točk, se
izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk, do porabe
sredstev za ta javni razpis. Vloge, ki ne dosegajo vstopne meje ali ne izpolnjujejo pogojev, se zavrnejo.
6. Če imata dve ali več vlog na javni razpis enako
število točk in razpisana sredstva ne zadoščajo za odobritev vseh teh vlog v celoti, se v skladu s četrtim odstavkom 93. člena Uredbe, vloge na javni razpis odobrijo na
podlagi ponderiranja meril za izbor vlog, in sicer:
– ekonomski vidik naložbe: 60 odstotkov;
– prispevek k horizontalnim ciljem: 20 odstotkov;
– geografski vidik naložbe: 10 odstotkov;
– proizvodnji (tehnološki) vidik naložbe: 10 odstotkov.
7. V skladu s 60. členom Uredbe (EU) št. 1306/2013
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra
2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne
kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS)
št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No.
814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008
(UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2017/2393 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2017 o spremembi
uredb (EU) št. 1305/2013 o podpori za razvoj podeželja
iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), (EU) št. 1306/2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike, (EU)
št. 1307/2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom
na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike, (EU) št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve
trgov kmetijskih proizvodov in (EU) št. 652/2014 o določbah za upravljanje odhodkov v zvezi s prehransko
verigo, zdravjem in dobrobitjo živali ter v zvezi z zdravjem rastlin in rastlinskim razmnoževalnim materialom
(UL L št. 350 z dne 29. 12. 2017, str. 15), se vloga na
javni razpis oziroma zahtevek za izplačilo sredstev zavrne, če se ugotovi, da je vlagatelj umetno ustvaril pogoje

za izpolnitev zahtev za pridobitev podpore, tako ustvarjeni pogoji pa niso v skladu s cilji te operacije.
X. Obvezni dokazili k vlogi na javni razpis
V skladu s 70. členom Uredbe sta obvezni dokazili,
brez katerih se vloga zavrže brez pozivanja na dopolnitev, naslednji:
– elaborat ničelnic, če gre za gradnjo gozdne ceste in
– elaborat vlak, če gre za gradnjo ali pripravo gozdne vlake.
XI. Vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev
1. Sredstva se upravičencem izplačajo na podlagi enega zahtevka za izplačilo sredstev v skladu
z 72., 102. in 104. členom Uredbe.
2. Upravičenec mora izpolniti obveznost glede
označevanja vira sofinanciranja v skladu s 13. členom
Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 808/2014 z dne
17. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU)
št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada
za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 227 z dne 31. 7.
2014, str. 18), zadnjič spremenjena z Izvedbeno uredbo
Komisije (EU) 2018/1077 z dne 30. julija 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 808/2014 o določitvi
pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja
iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja
(EKSRP) (UL L št. 194 z dne 31. 7. 2018, str. 44) ter
Pravilnikom o označevanju vira sofinanciranja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje
2014–2020 (Uradni list RS, št. 67/18).
XII. Objava podatkov o upravičencih: objava podatkov o upravičencih, ki so prejeli sredstva, je določena
v 107. členu Uredbe.
XIII. Varstvo osebnih podatkov: v skladu s 13. in
14. členom 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, UL L št. 119 z dne
4. 5. 2016, str. 1), so informacije za posameznike, katerih osebne podatke bo obdelovala ARSKTRP, objavljene
na spletni strani ARSKTRP.
XIV. Izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti
1. Izvedba kontrol se izvaja v skladu s 108. členom
Uredbe.
2. Neizpolnitev ali kršitev obveznosti se sankcionira v skladu s četrtim odstavkom 108. člena Uredbe.
Podrobnejša opredelitev kršitev in sankcij je v Katalogu
kršitev in sankcij iz Priloge 2 Uredbe.
3. Določba prejšnje točke se ne uporablja v primeru
višje sile in izjemnih okoliščin iz 109. člena Uredbe.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Ob-2302/19
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi:
– Uredbe o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih
v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/14, 65/14, 32/15,
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84/15, 3/17, 4/17 – popr. in 30/19; v nadaljnjem besedilu: Uredba);
– Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08,
57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in
22/18; v nadaljnjem besedilu: Zakon o kmetijstvu);
– Uredba Komisije (EU) 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 9),
zadnjič spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 2019/316
z dne 21. februarja 2019 o spremembi Uredbe (EU)
1408/2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 51 I z dne 22. 2. 2019, str. 1), (v
nadaljnjem besedilu: Uredba 1408/2013/EU), objavlja
javni razpis
za Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo
škode zaradi požara ali strele na kmetijskem
gospodarstvu v letu 2019
1. Osnovni podatki o javnem razpisu
Predmet javnega razpisa je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega
položaja kmetijskih gospodarstev zaradi nepredvidljivega škodnega dogodka na
kmetijskem gospodarstvu.
Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo
škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2019 (v nadaljnjem
besedilu: ukrep), znaša do 15.000 eurov.
Razpisana sredstva:
Sredstva bremenijo proračunsko postavko 553810 – Program podpor za
prestrukturiranje kmetijstva na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
(v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
Vrsta javnega razpisa:
Odprti
Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu
Začetek vlaganja vlog
Republike Slovenije in traja vse do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni
in zaključek javnega razpisa:
strani ministrstva.
Cilj ukrepa:
Finančna pomoč ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu
INFO točka na Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
(v nadaljnjem besedilu: Agencija), Dunajska 160, 1000 Ljubljana, tel. 01/580-77-92,
Informacije o javnem razpisu:
od ponedeljka do četrtka od 8. do 15. ure in ob petkih od 8. do 14. ure.
Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si.
Predmet javnega razpisa:

2. Predmet javnega razpisa
2.1. V skladu s prvim odstavkom 6. člena Uredbe
je predmet tega javnega razpisa finančna pomoč za
blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih
gospodarstev zaradi nepredvidljivega škodnega dogodka na kmetijskem gospodarstvu.
2.2. V skladu z drugim odstavkom 6. člena Uredbe se za nepredvidljivi škodni dogodek šteje škoda na
kmetijskih objektih, nastala zaradi požara ali strele, če
povračilo škode za ta dogodek ni določeno s predpisom,
ki ureja odpravo posledic naravnih nesreč.
3. Vlagatelj
3.1. Vlagatelj je nosilec kmetijskega gospodarstva
v skladu s 3. točko 3. člena Zakona o kmetijstvu, ki vlaga
vlogo v skladu s tem javnim razpisom.
3.2. Upravičenec do sredstev je kmetijsko gospodarstvo, ki izpolnjuje pogoje iz 4. poglavja tega javnega
razpisa.
4. Pogoji za pridobitev sredstev
4.1. Pogoji za dodelitev sredstev morajo biti izpolnjeni ob vložitvi vloge. Vlagatelj lahko na ta javni razpis
pošlje samo eno vlogo.
4.2. Vlagatelj mora predložiti vlogo v skladu z zahtevami iz tega javnega razpisa in na obrazcih, ki so se-

stavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa,
vključno z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili, ki so
v njej navedeni.
4.3. Vlagatelj mora biti na dan oddaje vloge na ta
javni razpis vpisan v register kmetijskih gospodarstev.
4.4. V skladu s 7. členom Uredbe mora vlagatelj
za pridobitev sredstev iz naslova tega javnega razpisa
izpolnjevati naslednje pogoje:
– oddati mora zbirno vlogo za ukrepe kmetijske
politike (v nadaljnjem besedilu: zbirna vloga) v koledarskem letu oddaje vloge na ta javni razpis. Če
v tekočem koledarskem letu zbirna vloga še ni bila
oddana, se upošteva zbirna vloga iz preteklega koledarskega leta;
– škodni dogodek je nastal največ 24 mesecev pred
oddajo vloge na ta javni razpis;
– če je upravičenec kmetijsko gospodarstvo, organizirano kot kmetija, mora biti nosilec ali član kmetijskega gospodarstva ob nastanku škodnega dogodka
pokojninsko in invalidsko zavarovan kot kmet, pri čemer
so za vrsto zavarovanja upravičene šifre 007, 051, 052,
060, 064 in 065, določene s predpisom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ter predpisom, ki ureja
zdravstveno zavarovanje;
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– če je upravičenec kmetijsko gospodarstvo, organizirano kot pravna oseba ali samostojni podjetnik
posameznik, mora biti registrirano za opravljanje kmetijske dejavnosti;
– objekt, na katerem je nastala škoda, je bil ob nastanku škodnega dogodka zavarovan za primer požara
ali strele;
– objekt, na katerem je nastala škoda, je bil ob
nastanku škodnega dogodka namenjen pridelavi kmetijskih proizvodov, ki jih opredeljuje prvi odstavek 2. člena
Uredbe 1408/2013/EU;
– vlagatelj mora predložiti cenitev škodnega dogodka, ki jo izdela zavarovalnica, in
– minimalna višina ocenjene škode, ki jo mora vlagatelj izkazati za upravičenost do plačila po ukrepu iz
tega javnega razpisa, je 5.000 eurov.
5. Finančne določbe
5.1. V skladu s prvim odstavkom 8. člena Uredbe se
sredstva iz naslova tega javnega razpisa dodelijo upravičencu kot pomoč v obliki nepovratnih sredstev. Osnova
za izplačilo sta razdelilnik iz točke 5.2. tega poglavja
tega javnega razpisa in višina ocenjene škode iz osme
alineje točke 4.4. prejšnjega poglavja.
5.2. V skladu z drugim odstavkom 8. člena Uredbe
znaša finančna pomoč:
– 7.500 eurov: nad vključno 65.000 eurov ocenjene
škode;
– 6.500 eurov: od vključno 55.000 do 65.000 eurov
ocenjene škode;
– 5.500 eurov: od vključno 45.000 do 55.000 eurov
ocenjene škode;
– 4.500 eurov: od vključno 35.000 do 45.000 eurov
ocenjene škode;
– 3.500 eurov: od vključno 25.000 do 35.000 eurov
ocenjene škode;
– 2.500 eurov: od vključno 15.000 do 25.000 eurov
ocenjene škode;
– 1.500 eurov: od vključno 5.000 do 15.000 eurov
ocenjene škode.
5.3. V skladu z drugim odstavkom 1. člena Uredbe
se sredstva iz tega javnega razpisa dodelijo po pravilih
o dodeljevanju pomoči de minimis v skladu z Uredbo
1408/2013/EU.
5.4. Dodeljena sredstva se upravičencem nakažejo na transakcijski račun v skladu s 35. členom Zakona
o kmetijstvu.
5.5. V skladu s prvim odstavkom 12. člena Uredbe
se sredstva iz tega javnega razpisa dodelijo z odprtim
javnim razpisom v skladu z Zakonom o kmetijstvu.
6. Omejitve
6.1. V skladu s prvim odstavkom 16. člena Uredbe
lahko vlagatelji pridobijo sredstva za isti namen samo iz
enega ukrepa po Uredbi.
6.2. V skladu z drugim odstavkom 16. člena Uredbe
se sredstva ne dodelijo upravičencu, ki je za isti namen,
kakršnega navaja v vlogi za pridobitev sredstev iz naslova tega javnega razpisa, že prejel javna sredstva
Republike Slovenije ali sredstva Evropske unije.
6.3. V skladu s tretjim odstavkom 16. člena Uredbe
se sredstva ne dodelijo za izvajanje ukrepa iz tega javnega razpisa zunaj Republike Slovenije. Nosilec kmetijskega gospodarstva mora imeti stalno prebivališče na
ozemlju Republike Slovenije.
6.4. V skladu s tretjim odstavkom 8. člena Uredbe
lahko isti upravičenec pridobi podporo po ukrepu iz tega
javnega razpisa le enkrat v treh letih od izdaje odločbe
o pravici do sredstev.
6.5. V skladu s četrtim odstavkom 8. člena Uredbe
višina vseh prejetih sredstev za škodni dogodek, upo-
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števajoč tudi plačilo v okviru zavarovalne police, ne sme
presegati dejanske škode.
6.6. V skladu s prvim odstavkom 4. člena Uredbe
se poleg pomoči de minimis v zvezi z istimi upravičenimi stroški istemu kmetijskemu gospodarstvu ne sme
dodeliti še državna pomoč, če bi takšno seštevanje
povzročilo intenzivnost pomoči, ki bi presegala intenzivnost, določeno za posebne okoliščine vsakega primera
v predpisih Evropske unije.
6.7. V skladu z drugim odstavkom 4. člena Uredbe
skupni znesek vseh de minimis pomoči v kmetijstvu, ki
se odobri in izplača enotnemu podjetju iz drugega odstavka 2. člena Uredbe 1408/2013/EU, ne sme presegati 25.000 eurov v katerem koli obdobju treh proračunskih
let. Ne glede na določbe drugega odstavka 8. člena,
drugega, tretjega in četrtega odstavka 11. člena, drugega odstavka 11.c člena in drugega odstavka 11.e člena
Uredbe se pomoč ustrezno zniža, če bi bila z odobreno
pomočjo enotnemu podjetju za ukrepe po tej Uredbi
presežena omejitev iz te točke.
6.8. V skladu s tretjim odstavkom 4. člena Uredbe
kumulativni znesek vseh pomoči de minimis, dodeljen
kmetijskim gospodarstvom, v kateremkoli obdobju treh
proračunskih let ne sme presegati nacionalne omejitve
iz Priloge Uredbe 1408/2013/EU.
6.9. V skladu s četrtim odstavkom 4. člena Uredbe, če je vlagatelj, razen v kmetijski dejavnosti, dejaven v enem ali več sektorjih ali opravlja dejavnosti, ki
spadajo na področje uporabe Uredbe Komisije (EU)
št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri
pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013,
str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1407/2013/EU),
se pomoč de minimis, dodeljena za dejavnosti v sektorju
kmetijske proizvodnje, lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno sektorjem ali dejavnostim v gospodarstvu, do zgornje meje, določene v Uredbi 1407/2013/EU,
če je z ločitvijo dejavnosti ali stroškov zagotovljeno, da
primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo
1407/2013/EU.
6.10. V skladu s petim odstavkom 4. člena Uredbe,
če je vlagatelj, razen v kmetijski dejavnosti, dejaven
v sektorju ribištva in akvakulture, se pomoč de minimis,
dodeljena za dejavnosti v sektorju kmetijske proizvodnje, lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno
sektorju ribištva in akvakulture, do zgornje meje, določene v Uredbi Komisije (EU) št. 717/2014 z dne 27. julija 2014 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v sektorju
ribištva in akvakulture (UL L št. 190 z dne 28. 6. 2014,
str. 45; v nadaljnjem besedilu: Uredba 717/2014/EU),
če je z ločitvijo dejavnosti ali stroškov zagotovljeno, da
primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo
717/2014/EU.
7. Nadzor nad izvajanjem
7.1. V skladu s prvim odstavkom 17. člena Uredbe
mora Agencija še pred odobritvijo pomoči preveriti višino že dodeljene pomoči de minimis za posameznega
upravičenca v centralni evidenci pomoči de minimis za
kmetijstvo in ribištvo, ki jo vodi ministrstvo, za de minimis
v gospodarskem sektorju, pa v evidenci državnih pomoči, ki jo vodi Sektor za spremljanje državnih pomoči na
ministrstvu, pristojnem za finance.
7.2. V skladu z drugim odstavkom 17. člena Uredbe mora Agencija za upravičence, ki so enotno podjetje, predhodno preveriti, da že dodeljena pomoč de
minimis za vsa podjetja v okviru enotnega podjetja ne
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presega 25.000 eurov v katerem koli obdobju treh proračunskih let.
7.3. Enotno podjetje v skladu z drugim odstavkom
2. člena Uredbe 1408/2013/EU pomeni vsa podjetja, ki
so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;
b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati
večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega
organa drugega podjetja;
c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv
na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega
podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali
družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino
glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz podtočk a)
do d) te točke preko enega ali več drugih podjetij, prav
tako veljajo za enotno podjetje.
7.4. V skladu s tretjim odstavkom 17. člena Uredbe
mora Agencija v roku 15 dni po izplačilu pomoči de minimis posameznemu upravičencu poročati ministrstvu
o dodeljenih pomočeh na obrazcu in na način, ki ga
ministrstvo objavi na svojih spletnih straneh.
8. Vloga
8.1. Vlogo na ta javni razpis je treba vložiti v pisni
obliki na prijavnem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije in je objavljen na spletni strani ministrstva in
Agencije.
8.2. Sestavni deli vloge morajo biti speti v mapi,
oštevilčeni po zaporedni številki od skupnega števila
vloženih strani in priložen jim mora biti natančen seznam
vstavljene dokumentacije, podpisan s strani vlagatelja.
8.3. Na ovojnici vloge morata biti razvidna datum
in čas (ura, minuta) oddaje vloge na pošti, označena
s strani pošte, naslov vlagatelja ter oznaka javnega
razpisa, na katerega se prijavlja, na način: »Ne odpiraj
– vloga na javni razpis za ukrep I: Finančna pomoč za
nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2019«.
8.4. Stroški izdelave vloge in manipulativni stroški
bremenijo upravičenca.
9. Rok in način prijave
9.1. Vlogo na ta javni razpis vlagatelji pošljejo pisno
s priporočeno pošiljko na naslov: Agencija Republike
Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, p.p. 189, 1000 Ljubljana, ali vložijo na
vložišču Agencije v času uradnih ur vložišča.
9.2. Vloge na ta javni razpis se vlagajo peti dan po
objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS pa vse do
zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani
ministrstva.
9.3. V skladu s prvim odstavkom 50. člena Zakona
o kmetijstvu se pri vlogi, ki je poslana s priporočeno pošiljko, za čas vložitve šteje čas oddaje priporočene pošiljke na pošti. Kadar na priporočeni pošiljki čas oddaje
pošiljke ni ugotovljen kljub poizvedbi na pošti, se šteje,
da je vloga vložena kot zadnja na dan, ko je bila pošiljka
oddana na pošti.
9.4. Kadar vlagatelj vlogo vloži na vložišču Agencije, se v skladu z drugim odstavkom 50. člena Zakona
o kmetijstvu za čas vložitve šteje čas prejema pošiljke
v glavni pisarni Agencije.
9.5. Vloga, ki ni poslana pisno s priporočeno pošiljko ali ni vložena na vložišču Agencije, se zavrže.
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9.6. Vloga, oddana pred rokom za oddajo vlog, se
zavrže.
10. Obravnava in postopek odobritve vlog (v skladu
s 13. in 14. členom Uredbe)
10.1. Odpiranje vlog ni javno.
10.2. Agencija odpira in obravnava vloge ter zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti po vrstnem redu
oddaje vlog na javni razpis. Vloge se preverjajo po vrstnem redu časa oddaje popolne vloge. Popolna vloga
se uvrsti na konec seznama popolnih vlog in dobi svojo
zaporedno številko.
10.3. Izpolnjevanje pogojev vloge na javni razpis
se preverja po vrstnem redu na seznamu popolnih vlog
na javni razpis.
10.4. Dodelitev sredstev se odobri za tiste popolne
vloge na javni razpis, ki izpolnjujejo pogoje, in sicer do
višine razpisanih sredstev za posamezen ukrep.
10.5. Če je skupna višina zaprošenih sredstev višja od razpisanih sredstev in imata na zadnjem mestu
seznama prejetih vlog dve ali več vlog na ovojnici enak
datum in čas (ura, minuta) oddaje, Agencija izvede žrebanje za določitev vrstnega reda dodelitve sredstev. Pri
žrebu so lahko navzoči tudi vlagatelji. O datumu in času
žrebanja Agencija pisno obvesti vlagatelje. Tričlansko
komisijo, ki nadzira žrebanje, in osebo, ki vodi žrebanje,
imenuje predstojnik Agencije med javnimi uslužbenci,
zaposlenimi na Agenciji.
10.6. Žrebanje se opravi v uradnih prostorih Agencije. O žrebanju se sestavi zapisnik, ki ga podpišejo
člani komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je vodila
žrebanje, in vlagatelji, če so navzoči.
10.7. Vloga, ki je popolna in izpolnjuje predpisane
pogoje, vendar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za
dodelitev sredstev v celoti, se lahko odobri do višine
razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj s tem strinja. Vlagatelj mora v osmih dneh od vročitve obvestila poslati
na agencijo izjavo, da se s tem strinja, sicer se šteje, da
se ne strinja, in se vloga zavrne.
10.8. Poziv k dopolnitvi vloge zaradi številk uradnih
dokumentov ali evidenc ne vpliva na vrstni red prejetih
vlog.
10.9. O izpolnjevanju pogojev tega javnega razpisa
odloči Agencija z odločbo o pravici do sredstev. V odločbi o pravici do sredstev se navede, da gre za pomoč de
minimis v kmetijskem sektorju po Uredbi 1408/2013/EU.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Št. 330-8/2019

Ob-2303/19

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi:
– Uredbe o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih
v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/14, 65/14, 32/15,
84/15, 3/17, 4/17 – popr. in 30/19; v nadaljnjem besedilu: Uredba);
– Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08,
57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in
22/18; v nadaljnjem besedilu: Zakon o kmetijstvu);
– Uredba Komisije (EU) 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 9),
zadnjič spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 2019/316
z dne 21. februarja 2019 o spremembi Uredbe (EU)
1408/2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 51 I z dne 22. 2. 2019, str. 1),
(v nadaljnjem besedilu: Uredba 1408/2013/EU), objavlja
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javni razpis
za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti
ali nezmožnosti za delo v letu 2019
1. Osnovni podatki o javnem razpisu
Predmet javnega razpisa je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega
položaja kmetijskih gospodarstev, ki so organizirana kot kmetije, zaradi škodnega
dogodka, ki prizadene nosilca ali člana kmetije.
Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti,
invalidnosti ali nezmožnost za delo v letu 2019 (v nadaljnjem besedilu: ukrep), znaša
do 100.000 eurov.
Razpisana sredstva:
Sredstva bremenijo proračunsko postavko 553810 – Program podpor za
prestrukturiranje kmetijstva na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v
nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
Vrsta javnega razpisa:
Odprti
Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu
Začetek vlaganja vlog
Republike Slovenije in traja vse do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni
in zaključek javnega razpisa:
strani ministrstva.
Cilj ukrepa:
Finančna pomoč ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu
INFO točka na Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
(v nadaljnjem besedilu: Agencija), Dunajska 160, 1000 Ljubljana, tel. 01/580-77-92,
Informacije o javnem razpisu:
od ponedeljka do četrtka od 8. do 15. ure in ob petkih od 8. do 14. ure.
Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si.
Predmet javnega razpisa:

2. Predmet javnega razpisa
2.1. V skladu s prvim odstavkom 9. člena Uredbe
je predmet tega javnega razpisa finančna pomoč za
blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, ki so organizirana kot kmetije, zaradi škodnega dogodka, ki prizadene nosilca ali člana
kmetije.
2.2. V skladu z drugim odstavkom 9. člena Uredbe
se za škodni dogodek iz prejšnje točke šteje:
– smrt,
– l. ali ll. kategorija invalidnosti nosilca ali člana
kmetije, kot ju določa predpis, ki ureja pokojninsko in
invalidsko zavarovanje, ali
– večmesečna neprekinjena nezmožnost za delo
nosilca ali člana kmetije, ugotovljena v skladu s predpisom, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje.
3. Vlagatelj
3.1. Vlagatelj je nosilec kmetijskega gospodarstva
v skladu s 3. točko 3. člena Zakona o kmetijstvu, ki vlaga
vlogo v skladu s tem javnim razpisom.
3.2. Upravičenec do sredstev je kmetijsko gospodarstvo, ki izpolnjuje pogoje iz 4. poglavja tega javnega
razpisa.
4. Pogoji za pridobitev sredstev
4.1. Pogoji za dodelitev sredstev morajo biti izpolnjeni ob vložitvi vloge. Vlagatelj lahko na ta javni razpis
vloži samo eno vlogo.
4.2. Vlagatelj mora predložiti vlogo v skladu z zahtevami iz tega javnega razpisa in na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa,
vključno z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili, ki so
v njej navedeni.
4.3. Vlagatelj mora biti na dan oddaje vloge na ta
javni razpis vpisan v register kmetijskih gospodarstev.
4.4. V skladu z 10. členom Uredbe mora vlagatelj
za pridobitev sredstev iz naslova tega javnega razpisa
izpolnjevati naslednje pogoje:
– oddati mora zbirno vlogo za ukrepe kmetijske
politike (v nadaljnjem besedilu: zbirna vloga) v koledarskem letu oddaje vloge na ta javni razpis. Če v tekočem

koledarskem letu zbirna vloga še ni bila oddana, se
upošteva zbirna vloga iz preteklega koledarskega leta;
– škodni dogodek je prizadel nosilca ali člana kmetije, ki je ob nastanku škodnega dogodka pokojninsko in
invalidsko zavarovan kot kmet ali iz naslova kmetijske
dejavnosti, pri čemer so za vrsto zavarovanja upravičene šifre 007, 051, 052, 064, 065, določene s predpisoma, ki urejata pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter
zdravstveno zavarovanje. Kot član kmetijskega gospodarstva se šteje član kmetije po Zakonu o kmetijstvu.
V primeru smrti in invalidnosti mora biti oškodovanec
pokojninsko in invalidsko zavarovan kot kmet ali iz naslova kmetijske dejavnosti na dan smrti oziroma na
datum izdaje odločbe o priznani pravici do invalidnosti.
V primeru začasne nezmožnosti za delo pa mora biti
oškodovanec pokojninsko in invalidsko zavarovan kot
kmet ali iz naslova kmetijske dejavnosti celotno obdobje, za katero uveljavlja finančno pomoč iz naslova tega
javnega razpisa;
– škodni dogodek je nastal največ 24 mesecev pred
oddajo vloge na ta javni razpis. Dan škodnega dogodka
je v primeru smrti datum smrti, v primeru invalidnosti
datum izdaje odločbe o priznani pravici do invalidnosti,
v primeru nezmožnosti za delo pa datum zadnje začasne nezmožnosti za delo, ki je razviden iz izreka odločbe
o začasni nezmožnosti za delo;
– dohodek nosilca ali člana kmetije, ki ga je prizadel
škodni dogodek, ni presegal višine minimalne plače za
delo s polnim delovnim časom v skladu s predpisom, ki
določa minimalno plačo, pri čemer se upošteva dohodek iz zadnje odločbe o odmeri dohodnine oziroma če
oškodovanec ni zavezanec za plačilo dohodnine (ni bila
izdana odločba o dohodnini) potrdilo o dohodku, ki ga
izda Finančna uprava Republike Slovenije.
5. Finančne določbe
5.1. V skladu s prvim odstavkom 11. člena Uredbe
se sredstva iz naslova tega javnega razpisa dodelijo
upravičencu kot pomoč v obliki nepovratnih sredstev.
Osnova za izplačilo je razdelilnik iz točke 5.2. tega poglavja in višina nepovratnih sredstev na uro iz točke 5.3.
tega poglavja.
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5.2. V skladu z drugim odstavkom 11. člena Uredbe
znaša višina nepovratnih sredstev za primer smrti ali
ugotovljene kategorije invalidnosti:
– 3.000 eurov: smrt;
– 3.000 eurov: l. kategorija invalidnosti;
– 2.200 eurov: ll. kategorija invalidnosti.
5.3. V skladu s tretjim odstavkom 11. člena Uredbe znaša v primeru ugotovljene nezmožnosti za delo
višina nepovratnih sredstev 0,40 eura na uro, za število
priznanih ur nezmožnosti za delo in obdobje, določenih
v zdravniških potrdilih o upravičeni zadržanosti od dela
in odločbah o ugotovitvi začasne nezmožnosti za delo.
5.4. V skladu s četrtim odstavkom 11. člena Uredbe
se nepovratna sredstva lahko dodelijo le za neprekinjeno obdobje ugotovljene nezmožnosti za delo, ki mora
trajati od najmanj šest do najdlje dvanajst mesecev
(šteto od nastanka škodnega dogodka), pri čemer mora
število priznanih ur nezmožnosti za delo v tem obdobju
znašati najmanj 1.460 ur. V primeru priznane začasne
nezmožnosti za delo se prizna največ osem ur dnevne
nezmožnosti za delo.
5.5. V skladu s šestim odstavkom 11. člena Uredbe
se v število priznanih ur nezmožnosti za delo iz točke
5.3. tega poglavja vštevajo vsi dnevi priznanega obdobja.
5.6. V skladu z drugim odstavkom 1. člena Uredbe
se sredstva iz naslova tega javnega razpisa dodelijo
po pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis v skladu
z Uredbo 1408/2013/EU.
5.7. Dodeljena sredstva se upravičencem nakažejo na transakcijski račun v skladu s 35. členom Zakona
o kmetijstvu.
5.8. V skladu s prvim odstavkom 12. člena Uredbe
se sredstva iz naslova tega javnega razpisa dodelijo
z odprtim javnim razpisom v skladu z Zakonom o kmetijstvu.
6. Omejitve
6.1. V skladu s prvim odstavkom 16. člena Uredbe
lahko vlagatelji pridobijo sredstva za isti namen samo iz
enega ukrepa po Uredbi.
6.2. V skladu z drugim odstavkom 16. člena Uredbe
se sredstva ne dodelijo upravičencu, ki je za isti namen,
kakršnega navaja v vlogi za pridobitev sredstev iz naslova tega javnega razpisa, že prejel javna sredstva
Republike Slovenije ali sredstva Evropske unije.
6.3. V skladu s tretjim odstavkom 16. člena Uredbe
se sredstva ne dodelijo za izvajanje ukrepa iz tega javnega razpisa zunaj Republike Slovenije. Nosilec kmetijskega gospodarstva mora imeti stalno prebivališče na
ozemlju Republike Slovenije.
6.4. V skladu s petim odstavkom 11. člena Uredbe
lahko isti upravičenec pridobi podporo po ukrepu iz tega
javnega razpisa le enkrat v treh letih od izdaje odločbe
o pravici do sredstev.
6.5. V skladu s prvim odstavkom 4. člena Uredbe
se poleg pomoči de minimis v zvezi z istimi upravičenimi stroški istemu kmetijskemu gospodarstvu ne sme
dodeliti še državna pomoč, če bi takšno seštevanje
povzročilo intenzivnost pomoči, ki bi presegala intenzivnost, določeno za posebne okoliščine vsakega primera
v predpisih Evropske unije.
6.6. V skladu z drugim odstavkom 4. člena Uredbe
skupni znesek vseh de minimis pomoči v kmetijstvu, ki
se odobri in izplača enotnemu podjetju iz drugega odstavka 2. člena Uredbe 1408/2013/EU, ne sme presegati 25.000 eurov v katerem koli obdobju treh proračunskih
let. Ne glede na določbe drugega odstavka 8. člena,
drugega, tretjega in četrtega odstavka 11. člena, drugega odstavka 11.c člena in drugega odstavka 11.e člena
Uredbe se pomoč ustrezno zniža, če bi bila z odobreno
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pomočjo enotnemu podjetju za ukrepe po tej Uredbi
presežena omejitev iz te točke.
6.7. V skladu s tretjim odstavkom 4. člena Uredbe
kumulativni znesek vseh pomoči de minimis, dodeljen
kmetijskim gospodarstvom, v kateremkoli obdobju treh
proračunskih let ne sme presegati nacionalne omejitve
iz Priloge Uredbe 1408/2013/EU.
6.8. V skladu s četrtim odstavkom 4. člena Uredbe, če je vlagatelj, razen v kmetijski dejavnosti, dejaven v enem ali več sektorjih ali opravlja dejavnosti, ki
spadajo na področje uporabe Uredbe Komisije (EU)
št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri
pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013,
str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1407/2013/EU),
se pomoč de minimis, dodeljena za dejavnosti v sektorju
kmetijske proizvodnje, lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno sektorjem ali dejavnostim v gospodarstvu, do zgornje meje, določene v Uredbi 1407/2013/EU,
če je z ločitvijo dejavnosti ali stroškov zagotovljeno, da
primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo
1407/2013/EU.
6.9. V skladu s petim odstavkom 4. člena Uredbe,
če je vlagatelj, razen v kmetijski dejavnosti, dejaven
v sektorju ribištva in akvakulture, se pomoč de minimis,
dodeljena za dejavnosti v sektorju kmetijske proizvodnje, lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno
sektorju ribištva in akvakulture, do zgornje meje, določene v Uredbi Komisije (EU) št. 717/2014 z dne 27. julija
2014 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju
Evropske unije pri pomoči de minimis v sektorju ribištva
in akvakulture (UL L št. 190 z dne 28. 6. 2014, str. 45;
v nadaljnjem besedilu: Uredba 717/2014/EU), če je z ločitvijo dejavnosti ali stroškov zagotovljeno, da primarna
proizvodnja kmetijskih proizvodov ne prejema pomoči
de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo 717/2014/EU.
7. Nadzor nad izvajanjem
7.1. V skladu s prvim odstavkom 17. člena Uredbe
mora Agencija še pred odobritvijo pomoči preveriti višino že dodeljene pomoči de minimis za posameznega
upravičenca v centralni evidenci pomoči de minimis za
kmetijstvo in ribištvo, ki jo vodi ministrstvo, za de minimis
v gospodarskem sektorju, pa v evidenci državnih pomoči, ki jo vodi Sektor za spremljanje državnih pomoči na
ministrstvu, pristojnem za finance.
7.2. V skladu z drugim odstavkom 17. člena Uredbe mora Agencija za upravičence, ki so enotno podjetje, predhodno preveriti, da že dodeljena pomoč de
minimis za vsa podjetja v okviru enotnega podjetja ne
presega 25.000 eurov v katerem koli obdobju treh proračunskih let.
7.3. Enotno podjetje v skladu z drugim odstavkom
2. člena Uredbe 1408/2013/EU pomeni vsa podjetja, ki
so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;
b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati
večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega
organa drugega podjetja;
c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv
na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega
podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali
družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino
glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
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Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz podtočk a)
do d) te točke preko enega ali več drugih podjetij, prav
tako veljajo za enotno podjetje.
7.4. V skladu s tretjim odstavkom 17. člena Uredbe
mora Agencija v roku 15 dni po izplačilu pomoči de minimis posameznemu upravičencu poročati ministrstvu
o dodeljenih pomočeh na obrazcu in na način, ki ga
ministrstvo objavi na svojih spletnih straneh.
8. Vloga
8.1. Vlogo na ta javni razpis je treba vložiti v pisni
obliki na prijavnem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije in je objavljen na spletni strani ministrstva in
Agencije.
8.2. Sestavni deli vloge morajo biti speti v mapi,
oštevilčeni po zaporedni številki od skupnega števila
vloženih strani in priložen jim mora biti natančen seznam
vstavljene dokumentacije, podpisan s strani vlagatelja.
8.3. Na ovojnici vloge morata biti razvidna datum
in čas (ura, minuta) oddaje vloge na pošti, označena
s strani pošte, naslov vlagatelja ter oznaka javnega
razpisa, na katerega se prijavlja, na način: »Ne odpiraj
– vloga na javni razpis za ukrep II: Finančna pomoč ob
smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2019«.
8.4. Stroški izdelave vloge in manipulativni stroški
bremenijo upravičenca.
9. Rok in način prijave
9.1. Vlogo na ta javni razpis vlagatelji pošljejo pisno
s priporočeno pošiljko na naslov: Agencija Republike
Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, p.p. 189, 1000 Ljubljana, ali vložijo na
vložišču Agencije v času uradnih ur vložišča.
9.2. Vloge na ta javni razpis se vlagajo peti dan po
objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije pa vse do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na
spletni strani ministrstva.
9.3. V skladu s prvim odstavkom 50. člena Zakona
o kmetijstvu se pri vlogi, ki je poslana s priporočeno pošiljko, za čas vložitve šteje čas oddaje priporočene pošiljke na pošti. Kadar na priporočeni pošiljki čas oddaje
pošiljke ni ugotovljen kljub poizvedbi na pošti, se šteje,
da je vloga vložena kot zadnja na dan, ko je bila pošiljka
oddana na pošti.
9.4. Kadar vlagatelj vlogo vloži na vložišču Agencije, se v skladu z drugim odstavkom 50. člena Zakona
o kmetijstvu za čas vložitve šteje čas prejema pošiljke
v glavni pisarni Agencije.
9.5. Vloga, ki ni poslana pisno s priporočeno pošiljko ali ni vložena na vložišču Agencije, se zavrže.
9.6. Vloga, oddana pred rokom za oddajo vlog, se
zavrže.
10. Obravnava in postopek odobritve vlog (v skladu
s 13. in 14. členom Uredbe)
10.1. Odpiranje vlog ni javno.
10.2. Agencija odpira in obravnava vloge ter zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti po vrstnem redu
oddaje vlog na javni razpis. Vloge se preverjajo po vrstnem redu časa oddaje popolne vloge. Popolna vloga
se uvrsti na konec seznama popolnih vlog in dobi svojo
zaporedno številko.
10.3. Izpolnjevanje pogojev vloge na javni razpis
se preverja po vrstnem redu na seznamu popolnih vlog
na javni razpis.
10.4. Dodelitev sredstev se odobri za tiste popolne
vloge na javni razpis, ki izpolnjujejo pogoje, in sicer do
višine razpisanih sredstev za posamezen ukrep.
10.5. Če je skupna višina zaprošenih sredstev višja od razpisanih sredstev in imata na zadnjem mestu
seznama prejetih vlog dve ali več vlog na ovojnici enak
datum in čas (ura, minuta) oddaje, Agencija izvede žre-
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banje za določitev vrstnega reda dodelitve sredstev. Pri
žrebu so lahko navzoči tudi vlagatelji. O datumu in času
žrebanja Agencija pisno obvesti vlagatelje. Tričlansko
komisijo, ki nadzira žrebanje, in osebo, ki vodi žrebanje,
imenuje predstojnik Agencije med javnimi uslužbenci,
zaposlenimi na Agenciji.
10.6. Žrebanje se opravi v uradnih prostorih Agencije. O žrebanju se sestavi zapisnik, ki ga podpišejo
člani komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je vodila
žrebanje, in vlagatelji, če so navzoči.
10.7. Vloga, ki je popolna in izpolnjuje predpisane
pogoje, vendar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za
dodelitev sredstev v celoti, se lahko odobri do višine
razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj s tem strinja. Vlagatelj mora v osmih dneh od vročitve obvestila poslati
na Agencijo izjavo, da se s tem strinja, sicer se šteje, da
se ne strinja, in se vloga zavrne.
10.8. Poziv k dopolnitvi vloge zaradi številk uradnih
dokumentov ali evidenc ne vpliva na vrstni red prejetih
vlog.
10.9. O izpolnjevanju pogojev tega javnega razpisa
odloči Agencija z odločbo o pravici do sredstev. V odločbi o pravici do sredstev se navede, da gre za pomoč de
minimis v kmetijskem sektorju po Uredbi 1408/2013/EU.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Št. 094-10/2019-1

Ob-2304/19
Javni razpis

za podelitev priznanj Stanka Bloudka za leto 2019
Na podlagi Zakona o Bloudkovih priznanjih (Uradni
list RS, št. 112/05) in Pravilnika o delu Odbora za podeljevanje Bloudkovih priznanj (Uradni list RS, št. 9/06) pozivamo organe in organizacije na področju športa (Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez, nacionalne in druge športne zveze, športna društva), druge
organizacije ter posameznike, da predlagajo kandidate
za dobitnike priznanj Stanka Bloudka za leto 2019.
Bloudkova priznanja so najvišja priznanja Republike Slovenije, ki se podeljujejo za delo in dosežke na
področju športa. Odbor za podeljevanje Bloudkovih priznanj vsako leto podeli največ tri Bloudkove nagrade in
deset Bloudkovih plaket. Prejemniki Bloudkovih priznanj
so lahko posamezniki, športne ekipe ali organizacije.
A) Bloudkove nagrade se podeljujejo za:
– izjemen prispevek k razvoju slovenskega športa,
– vrhunski mednarodni dosežek,
– življenjsko delo v športu.
1. Izjemen prispevek k razvoju slovenskega športa
Nagrado za izjemen prispevek k razvoju slovenskega športa lahko prejme posameznik, športna ekipa ali
druga organizacija v Sloveniji, zamejstvu ali organizacija
slovenskih izseljencev.
Nagrada za izjemen prispevek k razvoju slovenskega športa se lahko podeli, če izpolnjuje kandidat
naslednje pogoje:
– deluje najmanj deset let v športu,
– z organizacijskim delom razvija množičnost ter
ustvarja nove in boljše pogoje za delo in tekmovanja ali
s svojim strokovnim delom dosega vidne uspehe.
2. Vrhunski mednarodni dosežek
Nagrado za vrhunski mednarodni športni dosežek
lahko prejme posameznik ali športna ekipa.
Nagrada za vrhunski mednarodni dosežek se lahko
podeli, če izpolnjuje kandidat naslednje pogoje:
– je član slovenske reprezentance,
– je osvojil zlato, srebrno ali bronasto medaljo na
uradnih mednarodnih tekmovanjih, ki jih organizirajo
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Mednarodni olimpijski komite, svetovne ali evropske
športne federacije.
3. Življenjsko delo v športu
Nagrado za življenjsko delo v športu lahko prejme
posameznik.
Nagrada za življenjsko delo v športu se lahko podeli, če izpolnjuje kandidat naslednje pogoje:
– je v športu deloval najmanj 30 let,
– je bistveno prispeval k razvoju kateregakoli segmenta športa.
B) Bloudkove plakete se podeljujejo za:
– pomemben prispevek k razvoju slovenskega
športa,
– pomemben tekmovalni dosežek,
– življenjsko delo v športu,
– pomemben prispevek k razvoju in popularizaciji
določene športne panoge oziroma športa v Sloveniji.
1. Pomemben prispevek k razvoju slovenskega
športa
Plaketo za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa lahko prejme posameznik ali organizacija
v Sloveniji, zamejstvu ali organizacija slovenskih izseljencev.
Plaketa za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa se lahko podeli kandidatu, ki je dosegel
pomembne in v javnosti potrjene rezultate na področju
organizacijskega ali strokovnega dela v športu.
Plaketa za pomemben prispevek k razvoju športa
se podeli tudi v primeru, če je kandidat najmanj deset
let deloval v športu in z organizacijskim delom razvijal
množičnost ter ustvarjal nove in boljše pogoje za delo in
tekmovanja ali s svojim strokovnim delom dosegal vidne
uspehe v športu.
2. Pomemben tekmovalni dosežek v športu
Plaketo za pomemben tekmovalni dosežek v športu
lahko prejme športnik ali športna ekipa.
Plaketa za pomemben tekmovalni dosežek v športu
se lahko podeli, če izpolnjuje kandidat naslednje pogoje:
– je član slovenske reprezentance,
– je osvojil zlato, srebrno ali bronasto medaljo na
uradnih mladinskih tekmovanjih, ki jih organizirajo svetovne ali evropske športne federacije oziroma na uradnih mednarodnih tekmovanjih, ki jih organizirajo Mednarodni olimpijski komite, svetovne ali evropske uradne
športne federacije.
3. Življenjsko delo v športu
Plaketo za življenjsko delo v športu lahko prejme
posameznik.
Plaketa za življenjsko delo v športu se lahko podeli
kandidatu, ki je:
– aktivno sodeloval v športu najmanj 20 let,
– vidno prispeval k razvoju kateregakoli segmenta
športa.
4. Pomemben prispevek k razvoju in popularizaciji
določene panoge oziroma športa v Sloveniji
Plaketo za pomemben prispevek k razvoju in popularizaciji določene športne panoge oziroma športa
v Sloveniji lahko prejme športnik.
Plaketa za pomemben prispevek k razvoju in popularizaciji določene športne panoge oziroma športa
v Sloveniji se lahko podeli, če je kandidat:
– končal svojo tekmovalno kariero,
– v svojem tekmovalnem obdobju s svojimi dosežki,
osebnostjo in zgledom pomembno prispeval k razvoju
določene športne panoge oziroma športa v Sloveniji.
Predlog za podelitev priznanja Stanka Bloudka je
potrebno predložiti na obrazcu, ki ga zainteresirani lahko dobijo na spletnih straneh ministrstva http://www.
mizs.gov.si oziroma dvignejo na Ministrstvu za izobra-
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ževanje, znanost in šport, Direktorat za šport, Masarykova 16, Ljubljana.
Obvezne sestavine predloga za priznanje so:
1. ime in priimek oziroma naziv predlagatelja,
2. ime in priimek, datum rojstva in naslov kandidata
za priznanje, če gre za fizično osebo,
3. naziv in sedež kandidata za priznanje, če gre za
organizacijo,
4. podatki o že prejetih priznanjih in odlikovanjih,
5. podatki o prejemu Bloudkovega priznanja v preteklih letih,
6. vrsta predlaganega priznanja,
7. našteti dosežki oziroma uspehi z obrazložitvijo,
zaradi katerih se kandidat predlaga za dobitnika Bloudkovega priznanja,
8. podpis predlagatelja in žig organizacije.
Opozorilo o varstvu osebnih podatkov: Predlagatelj
je dolžan pridobiti osebne podatke s soglasjem tistega,
ki ga predlaga za Bloudkovo priznanje, kot to določa
Splošna uredba (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.
Pisni predlogi za priznanje morajo biti poslani v zaprti ovojnici na naslov Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, s pripisom
“za priznanja Stanka Bloudka” in sicer najkasneje do
petka, 13. decembra 2019.
Predlagatelje obveščamo, da bomo upoštevali le predloge, ki bodo prispeli v skladu z razpisom
do predpisanega roka. Predlogi se štejejo za pravočasne tudi v primeru, če so bili zadnji dan predpisanega
roka oddani priporočeno na pošti.
Odbor za podeljevanje Bloudkovih priznanj
Št. 6316-4/2019-7

Ob-2319/19

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na podlagi 14. in 15. člena Zakona
o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS,
št. 22/06 – UPB1, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12
– ZPOP-1A, 21/18 – ZNOrg in 9/19), 15. člena Pravilnika o Ciljnih raziskovalnih programih (CRP) (Uradni list
RS, št. 43/11 in 6/12) (v nadaljnjem besedilu: Pravilnik o CRP), Metodologije ocenjevanja prijav za razpise,
št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017 – uradno prečiščeno besedilo, št. 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017,
št. 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, št. 6319-2/2013-41
z dne 1. 2. 2018, št. 6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018,
št. 6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018, št. 6319-2/2013-44
z dne 14. 5. 2018, št. 6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 2018,
št. 6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018, št. 6319-2/2013-47
z dne 17. 8. 2018, št. 6319-2/2013-48 z dne 18. 10. 2018,
št. 6319-2/2013-49 z dne 19. 11. 2018, št. 6319-2/2013-50
z dne 17. 12. 2018, št. 6319-2/2013-51 z dne 4. 2. 2019,
št. 6319-2/2013-52 z dne 18. 2. 2019 in 631-2/2013-53
z dne 13. 5. 2019 (v nadaljnjem besedilu: Metodologija
ocenjevanja prijav za razpise), Metodologije ocenjevanja
in izbora prijav za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2019« za izvedbo
javnega razpisa v letu 2019, št. 012-1/2019-24 z dne
16. 5. 2019 (v nadaljnjem besedilu: Metodologija CRP),
Usmeritev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport
za pripravo Javnega razpisa Ciljnega raziskovalnega
programa »CRP 2019« v letu 2019, št. 631-10/2019/13
z dne 16. 4. 2019, Usmeritev o spremembi Usmeritev
za pripravo Javnega razpisa za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2019«
v letu 2019, številka 631-10/2019/13, z dne 16. 4. 2019,
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številka 631-10/2019/16, z dne 20. 5. 2019 in na podlagi
soglasij: Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti, št. 631-1/2019/5 z dne 22. 5. 2019,
Ministrstva za finance, št. 631-1/2019/13 z dne 27. 5.
2019, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo,
št. 631-2/2019/19 z dne 28. 5. 2019, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, št. 631-10/2019/18 z dne
22. 5. 2019, Ministrstva za javno upravo, št. 010-58/2019
z dne 27. 5. 2019, Ministrstva za kulturo, št. 631-1/2019/9
z dne 24. 5. 2019, Ministrstva za notranje zadeve,
št. 631-1/2019/22 z dne 27. 5. 2019, Ministrstva za zunanje zadeve, št. 5104-58/2019/3 z dne 27. 5. 2019,
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
št. 631-2/2019/8 z dne 23. 5. 2019, Ministrstva za okolje
in prostor, št. 631-1/2019/18 z dne 29. 5. 2019, Ministrstva za okolje in prostor, Geodetske uprave Republike
Slovenije, št. 353-3/2019-2552-2 z dne 24. 5. 2019, Ministrstva za pravosodje, št. 631-1/2019/8 z dne 27. 5.
2019, Ministrstva za zdravje, št. 631-2/2019-12 z dne
22. 5. 2019, Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj
in evropsko kohezijsko politiko, št. 631-1/2019/7 z dne
27. 5. 2019, Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, št. 53010-1/2019/7 z dne
23. 5. 2019, Ministrstva za zdravje, Urada Republike
Slovenije za kemikalije, št. 631-1/2019/11 z dne 22. 5.
2019, Urada Vlade Republike Slovenije za narodnosti,
št. 00701-2/2019-UN/17 (UN04) z dne 23. 5. 2019, Zagovornika načela enakosti, št. 631-1/2019/24 z dne 27. 5.
2019 in Javne agencije Republike Slovenije za varnost
prometa, št. 631-1/2019/1 z dne 28. 5. 2019, objavlja
javni razpis
za izbiro raziskovalnih projektov
Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2019«
v letu 2019
1. Naziv in naslov udeležencev javnega razpisa:
– Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v
nadaljnjem besedilu: agencija),
– Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1000
Ljubljana,
– Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21,
1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000
Ljubljana,
– Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2,
1501 Ljubljana,
– Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova
cesta 25, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska
cesta 48, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana,
– Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva ulica 3,
1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000
Ljubljana,
– Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in
evropsko kohezijsko politiko, Kotnikova ulica 5, 1000
Ljubljana,
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– Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, Erjavčeva cesta 15, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za zdravje, Urad Republike Slovenije
za kemikalije, Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana,
– Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti,
Gregorčičeva ulica 25, 1000 Ljubljana,
– Zagovornik načela enakosti, Železna cesta 16,
1000 Ljubljana,
– Javna agencija Republike Slovenije za varnost
prometa, Kotnikova ulica 19a, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet Javnega razpisa Ciljnega raziskovalnega
programa »CRP 2019« v letu 2019 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis CRP 2019) je izbor in sofinanciranje
raziskovalnih projektov, ki bodo podpora vladi in sektorjem udeležencev javnega razpisa v zvezi z določanjem
razvojnih usmeritev in politike na posameznem področju
javnega interesa, ki je nujna za izboljšanje konkurenčnosti in trajnostnega razvoja Slovenije.
Javni razpis CRP 2019 temelji na strateških ciljih,
opredeljenih v Strategiji Republike Slovenije 2030 in
v dokumentih udeležencev javnega razpisa CRP 2019.
Seznam dokumentov je priloga javnemu razpisu.
Predmet javnega razpisa CRP 2019 je določen
s prioritetnimi vsebinami v okviru težišč »CRP 2019«,
in sicer:
Težišče 1: Vključujoča, zdrava, varna in odgovorna
družba,
Težišče 2: Visoko produktivno gospodarstvo, ki
ustvarja dodano vrednost za vse,
Težišče 3: Učenje za in skozi vse življenje,
Težišče 4: Ohranjeno zdravo naravno okolje,
Težišče 5: Visoka stopnja sodelovanja, usposobljenosti in učinkovitosti upravljanja.
Težišča javnega razpisa CRP 2019 tematsko in
problemsko ustrezajo strateškim in drugim razvojnim
dokumentom udeležencev CRP.
Razpisani tematski sklopi predstavljajo vsebinski
okvir za razpisane teme in pokrivajo skupne vsebine
in skupne cilje v okviru posameznega težišča CRP ter
imajo skupen naslov v okviru posameznih težišč CRP.
Tematski sklopi sledijo ciljem in prednostnim programskim usmeritvam.
Razpisane teme z opredelitvijo in podrobno obrazložitvijo ciljev, skupno okvirno višino sredstev in celotnim trajanjem projekta ter z navedbo uradne osebe
udeleženca, so priloga javnemu razpisu.
Razpisani tematski sklopi in teme
Težišče 1: Vključujoča, zdrava, varna in odgovorna
družba
1.1. Tematski sklop: Zdravo in aktivno življenje
1.1.1. Naslov teme: Priprava orodja za lažjo prepoznavnost »zdravju koristnih živil« – določitev meril
za dodelitev simbola živilom za ustrezno dodatno označevanje
Cilja:
– Potrošnikom omogočiti lažjo izbiro zdravju koristnih živil.
– Osveščanje potrošnikov s primernim označevanjem živil ter posredno vplivati na izboljšanje ponudbe
zdravju koristih izbir.
1.1.2. Naslov teme: Protidopinška ozaveščenost,
stališča in izkušnje slovenskih zdravnikov in farmacevtov – analiza stanja in predlog ukrepov
Cilji:
– Ugotoviti in analizirati protidopinško ozaveščenost, stališča in izkušnje zdravnikov družinske medicine,
pediatrov, zdravnikov medicine dela, prometa in športa
ter farmacevtov in bodočih zdravnikov in farmacevtov.

Stran

1154 /

Št.

35 / 31. 5. 2019

– Identificirati obstoječe protidopinške programe za
zdravnike in farmacevte.
– Pripraviti predlog potrebnih ukrepov za izboljšanje protidopinškega znanja slovenskih zdravnikov in
farmacevtov.
1.1.3. Naslov teme: Analiza prehranske sestave
ponujenih obrokov otrokom in mladostnikom v osnovnih
šolah in primerjava z nacionalnimi smernicami zdravega
prehranjevanja
Cilja:
– Na vzorcu OŠ ovrednotiti sestavo:
– šolskih kosil s pomočjo kemijske analize glede
energijske in hranilne sestave;
– šolskih malic glede energijske in hranilne sestave ter izvesti primerjavo podatkov z nacionalnimi
prehranskimi smernicami.
– Na vzorcu OŠ uvesti in testirati učinkovitost modela v podporo implementaciji nacionalnih prehranskih
smernic.
1.1.4. Naslov teme: Vzpostavitev monitoringa prenašalcev vektorskih bolezni
Cilji:
– Vzpostaviti sistem nadzora nad prenašalci vektorskih bolezni.
– Prepoznati porajajoče se patogene, ki jih prenašajo prenašalci in so pomembni za zdravje ljudi.
– Dokazati prisotnost patogenov pri prenašalcih
bolezni.
– Oceniti tveganje za vnos in izbruh porajajočih se
patogenov.
– Oceniti tveganje za zdravje ljudi.
– Testirati učinkovitost predlaganega monitoringa.
– Na osnovi rezultatov in analize stanja pripraviti predlog za nadaljnje kontinuirano spremljanje prenašalcev vektorskih bolezni.
1.1.5. Naslov teme: Razvoj modela za napovedovanje izpostavljenosti onesnaževalom v notranjem zraku
v šolah in priprava z dokazi podprtih ukrepov za načrtovanje učinkovitega naravnega prezračevanja učilnic
Cilji:
– Identifikacija in karakterizacija virov onesnaževal,
ki vplivajo na kakovost zraka v učilnicah.
– Razvoj modela za napovedovanje izpostavljenosti
onesnaževalom v notranjem zraku v šolah.
– Meritve kakovosti zraka v učilnici in zunanjega
zraka.
– Meritve tesnosti učilnic.
– Priprava z dokazi podprtih ukrepov za načrtovanje učinkovitega naravnega prezračevanja učilnic.
– Preverjanje učinka pripravljenih ukrepov z meritvami kakovosti zraka v učilnici in vključitvijo sodobnih
informacijskih tehnologij.
1.1.6. Naslov teme: Analiza arhitekturnih rešitev
slovenskih zdravstvenih in socialno varstvenih zavodov
Cilji:
– Pregled arhitekturnih rešitev slovenskih zdravstvenih in socialno varstvenih zavodov.
– Analiza ekonomike gradnje in vzdrževanja zdravstvenih in socialno varstvenih zavodov.
– Prostorska umestitev zdravstvenih in socialno-varstvenih zavodov glede namena delovanja, demografskih sprememb, okoljskih značilnosti in vpliva na
javno zdravje.
– Pregled arhitekturnih elementov, prostorskih/okoljskih dejavnikov in rešitev, ki vplivajo na varnost pacientov in zaposlenih v zdravstvenih zavodih ter
socialno varstvenih zavodih.
– Priprava predlogov in usmeritev arhitekturnih rešitev v prihodnosti.
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1.1.7. Naslov teme: Presoja izvedljivosti in
učinkovitosti v Državnem programu obvladovanja
raka 2017–2021 predlagane celostne rehabilitacije onkoloških bolnikov
Cilji:
– Reprezentativni vzorec onkoloških bolnikov
usmeriti v okviru DPOR pripravljene celostne rehabilitacije, kot je predvidena v Akcijskem načrtu celostne
rehabilitacije.
– Oceniti ustreznost predlagane koordinacije celostne rehabilitacije in vprašalnikov za triažiranje ter
delovanje vzpostavljene mreže celostne rehabilitacije.
– Ugotoviti potrebe po posameznih sklopih celostne
rehabilitacije pri reprezentativnem vzorcu, na podlagi rezultatov pripraviti projekcijo potreb celostne rehabilitacije
vseh onkoloških bolnikov na nacionalni ravni ter predlagati ustrezne prilagoditve v DPOR pripravljenih smernic
celostne rehabilitacije onkoloških bolnikov.
– S pomočjo kontrolne skupine bolnikov, ki jim storitev celostne rehabilitacija ni bila ponujena, oceniti, ali
se je kakovost življenja bolnikov vključenih v predlagan
sistem celostne rehabilitacije izboljšala, ter ugotoviti,
kako je intervencija vplivala na absentizem, vračanje na
delo in invalidsko upokojevanje.
1.1.8. Naslov teme: Razvoj kazalnikov in metodologije spremljanja poznih posledic zdravljenja raka
v otroštvu na nacionalni ravni
Cilji:
– Zbrati, pregledati in z mednarodnimi priporočili
uskladiti definicije posameznih kazalnikov s področja
poznih posledic zdravljenja raka v otroštvu in opredeliti
njihove vire v Sloveniji.
– Vzpostaviti nacionalni register za sledenje poznih
posledic zdravljenja raka v otroštvu v okviru Registra
raka Republike Slovenije.
– Oceniti prevalenco somatskih poznih posledic in
drugih primarnih tumorjev pri prebivalcih Slovenije, ki so
se v otroštvu zdravili zaradi raka, predlagati priporočeno
sledenja za vsakega od prepoznanih dejavnikov tveganja ter oceniti obseg zdravstvenih storitev, ki jih v odrasli
dobi potrebujejo zboleli za rakom v otroštvu.
– Na podlagi ugotovitev raziskave predložiti načrt
nacionalnega spremljanja poznih posledic zdravljenja
raka pri odraslih.
1.1.9. Naslov teme: Delež bolnikov s sladkorno boleznijo tipa 2, ki se zdravijo brez zdravil, in delež oseb
z neprepoznano sladkorno boleznijo
Cilji:
– Oceniti delež sladkornih bolnikov v Sloveniji, pri
katerih sladkorna bolezen še ni odkrita.
– Oceniti delež tistih, ki imajo odkrito sladkorno bolezen, vendar jo obvladujejo brez zdravil.
– Ugotoviti razširjenost sladkornih bolnikov v posameznih skupinah prebivalstva (starost, spol, socialno
ekonomski status).
– Zagotoviti razvoj, implementacijo in evalvacijo
ustreznih programov za preprečevanje in zgodnje odkrivanje sladkorne bolezni.
1.1.10. Naslov teme: Ugotavljanje vzrokov za hospitalizacije pacientov zaradi sladkorne bolezni
Cilji:
– Analiza najpogostejših vzrokov za hospitalizacije
in njihovo trajanje.
– Delež hospitalizacij, ki bi se jim bilo možno izogniti.
– Hospitalizacije zaradi kroničnih zapletov sladkorne bolezni.
– Hospitalizacije zaradi rakavih obolenj.
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1.1.11. Naslov teme: Podpore mladim v psihosocialnih stiskah
Cilji:
– Analiza obstoječe podporne mreže z vidika mladih iskalcev podpore.
– Ugotoviti kako in na kakšen način se lahko obstoječe (in še ne obstoječe) aktivnosti, organizacije in
ustanove povezujejo na način, da bodo kot mreža bližje
mladim.
– Kakšna naj bo mreža, ki bo zmogla poiskati, zajeti ter tudi zadržati mlade, ki iz siceršnjih oblik podpore
zaradi različnih razlogov izpadejo.
– V analizo vključiti tudi mlade, ki uporabljajo psihoaktivne substance in povezanost področja uporabe psihoaktivnih substanc s sistemom (ne)formalne podpore
v psihosocialnih stiskah.
– Oblikovati predloge za kvalitativno preoblikovanje
obstoječe mreže, da bo lahko zajela in na mladim primeren ter dostopen način podporno oskrbela širši krog
mladih v zgodnejših fazah njihovih stisk.
1.1.12. Naslov teme: Razvoj slovenskega genomskega projekta: človeški genom za zdravje
Cilji:
– Razvoj platforme za translacijo genomskega sekvenciranja v namen izboljšanja zdravja Slovencev.
– Razvoj mreže ključnih deležnikov, ki vključujejo
zdravstvene, izobraževalne in raziskovalne institucije
ter predstavnike zainteresirane javnosti za razvoj slovenskega genomskega projekta.
– Priprava izhodišč in zasnove slovenskega genomskega projekta (1000 slovenskih genomov).
– Izvedba pilotskega projekta v okviru diagnostike
redkih genetskih bolezni in v okviru prospektivne vključitve zdravih Slovencev.
– Razvoj izobraževalnih programov za ključne deležnike: laično javnost, medicinske delavce.
1.1.13. Naslov teme: Razvoj slovenskega vozlišča
za evropske referenčne mreže (ERM)
Cilji:
– Harmonizacija delovanja in širjenje informacij in
dobrih praks na področju ERM znotraj obstoječih mrež
na nacionalnem nivoju.
– Strokovno povezovanje in širjenje informacij med
ustreznimi izvajalci zdravstvenega varstva in strokovnimi centri, ki obravnavajo bolnike z redkimi boleznimi na
nacionalnem nivoju.
– Informiranje in povezovanje vseh ključnih deležnikov na področju ERM (ZZZS, MZ, združenja bolnikov,
izvajalci zdravstvenega varstva).
– Na mednarodnem nivoju zagotavljati dostopnost
in pravočasnost relevantnih informacij, potrebnih za optimalno delovanje ERM, v smeri EU – Slovenija.
– Aktivna vloga pri povezovanju in usklajevanju politik med EU, MZ in stroko na področju ERM.
– Povezovanje z mednarodno mrežo Orphanet Network, največjim referenčnim portalom za redke bolezni
na svetu.
1.1.14. Naslov teme: Napredovalni model za telesno zmogljivost šolajočih se otrok z aplikacijo za starše,
mladostnike in odločevalce
Cilji:
– Z znanstveno metodologijo pripraviti model za napovedovanje telesne zmogljivosti posameznega šolarja,
ki ima večletne podatke o telesni zmogljivosti, ter oceno
njegovega zdravstvenega tveganja, ki izhaja iz tega.
– Na podlagi napovedovalnega modela za posameznika pripraviti napovedovanje telesne zmogljivosti in iz
tega izhajajoče zdravstvene ogroženosti na ravni šole,
lokalne skupnosti, regije in države.
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– Z znanstveno metodologijo oceniti učinke možnih
intervencij za povečanje telesne zmogljivosti in te učinke
prikazati v modelu napovedovanja na ravni posameznika, šole, lokalne skupnosti, regije in države.
– Pripraviti uporabniško prijazno aplikacijo za starše in mladostnike ter odločevalce na ravni šole, lokalne
skupnosti in države za napovedovanje trendov telesne
zmogljivosti šolajočih se otrok in pričakovanih učinkov intervencij na telesno zmogljivost in zdravstveno tveganje.
1.1.15. Naslov teme: Izvajanje evropske kemijske
zakonodaje REACH na osnovi znanstvenih ugotovitev
o učinkih nevarnih kemikalij za ljudi in okolje
Cilji:
– Izvajanje Evropske kemijske zakonodaje REACH
(registracija, evalvacija, avtorizacija in omejitve kemikalij), s poudarkom na raziskavah nevrotoksičnega učinka.
– Identifikacija najmanj ene snovi ali skupine snovi
z nevrotoksičnim učinkom, ki zaradi uporabe in izpostavljenosti povzroča tveganje za zdravje človeka.
– Priprava dosjeja XV za opredelitev snovi kot snovi, ki povzroča veliko zaskrbljenost (SVHC z ekvivalentnimi učinki) v skladu z Uredbo REACH, na podlagi katerega se bo snov lahko vključila na kandidatno listo snovi
v skladu z Uredbo REACH oziroma se bo pripravil drug
ukrep za zmanjševanje tveganja za zdravje človeka.
1.1.16. Naslov teme: Zmanjševanje in odpravljanje
diskriminacije na podlagi etničnega porekla, rase in/ali
vere
Cilji:
– Na podlagi analize stanja iz razpoložljivih virov
(predpisi, poročila in priporočila relevantnih nacionalnih
in mednarodnih organizacij) opredeliti področja življenja, iz katerih izhaja verjetnost za diskriminacijo oseb
na osnovi osebne okoliščine etničnega porekla, rase
in/ali vere, in oblikovati metodologijo za pridobitev kvalitativnih in kvantitativnih podatkov neposredno od oseb
z osebno okoliščino etničnega porekla, rase in/ali vere,
ter izsledke zapisati v dokumentu.
– Na podlagi analize stanja iz predhodne alineje
z izvedbo situacijskega testiranja in drugih kvantitativnih
ter kvalitativnih metod raziskovanja pridobiti kakovostne podatke s terena in preveriti obstoj diskriminacije
za osebe z osebno okoliščino etničnega porekla, rase
in/ali vere na naslednjih področjih življenja: delo in zaposlovanje, socialno in zdravstveno varstvo, vzgoja in
izobraževanje, dostop do dobrin in storitev, dostop do
stanovanj in izsledke zapisati v dokumentu.
– Seznaniti strokovno javnost o izsledkih raziskovalnega projekta in jo opolnomočiti za oblikovanje predlogov ukrepov pri odpravljanju diskriminacije na osnovi
osebne okoliščine etničnega porekla, rase in/ali vere.
– Seznaniti širšo javnost o izsledkih raziskovalnega
projekta in jo opolnomočiti za prepoznavanje diskriminacije na osnovi osebne okoliščine etničnega porekla, rase
in/ali vere in ukrepanje na individualni ravni.
1.3. Tematski sklop: Dostojno življenje za vse
1.3.1. Naslov teme: Vpliv četrte in pete industrijske
revolucije na življenje invalidov
Cilji:
– Analiza ključnih dejavnikov, ki bodo vplivali na
spremenjene načine življenja posameznika in skupnosti
(tehnološki razvoj, spremembe v oblikah dela in zaposlovanja).
– Analiza vplivov teh dejavnikov na spremembe
v načinu življenja invalidov in na način uresničevanja
pravic iz konvencije o pravicah invalidov (ekonomski,
pravni, socialni vidik …).
– Predlogi za nadaljnje urejanje položaja invalidov
v novih družbenih okoliščinah.
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1.3.2. Naslov teme: Dostopnost objektov v javni rabi
za potrebe invalidov
Cilja:
– Priprava strokovnih podlag in izdelava metodologije za poenotenje vnosa podatkov v centralno informacijsko bazo o dostopnosti objektov v javni rabi.
– Priprava strokovnih podlag za opredelitev arhitekturno-oblikovalskih normativov in prostorsko-načrtovalskih standardov za zagotavljanje dostopa brez ovir.
1.3.3. Naslov teme: Izhodišča za pripravo smernic
za ravnanje v kriznih situacijah v zavodih za vzgojo in
izobraževanje otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi motnjami v Sloveniji
Cilji:
– Identifikacija kriznih situacij (avto/hetero agresija otrok in mladostnikov ...) v vzgojnih zavodih. Med
populacijo otrok in mladostnikov, ki so tam nameščeni,
pogosto zasledimo zanemarjanje ali zlorabe s strani
staršev ali skrbnikov, osebnostne, čustvene ali vedenjske motnje, zlorabo prepovedanih substanc in druge
dejavnike, ki bistveno ogrožajo njihov zdrav osebnostni
razvoj. V zavodih so pogosto nastanjeni tudi mladoletni
storilci kaznivi dejanj.
– Analiza izkušenj in dobrih praks iz tujine na področju reševanja kriznih situacij.
– Priprava smernic in metod reševanja kriznih situacij, vključujoč prepoznavanje okoliščin pred eskalacijo,
ukrepanje med in po krizni situaciji.
– Priprava predlogov reševanja kriznih situacij
z ustvarjanjem spodbudnega okolja za otroka; vključevanje družine, centrov za socialno delo, terapevtske in
pedopsihiatrične stroke itd..
– Razvoj pedagoških in ne penoloških metod dela
z nasilnimi, bolnimi ali zasvojenimi otroci ter oblike dela,
ki krepijo preprečevanje kriznih situacij in ravnanje po
njej za dobrobit posameznika in varnost strokovnega
kadra.
1.3.4. Naslov teme: Mobilnost funkcionalno oviranih
oseb v objektih pravosodnih organov s celostnim pregledom objektov in zunanjih površin ter oblikovanjem
sistemskega pristopa s primeri idejnih rešitev za ureditev
parkirišč in sanitarnih prostorov
Cilji:
– Omogočiti pogoje za mobilnost in vključevanje
ranljivih, funkcionalno oviranih oseb kot enakopravnih
pripadnikov družbe.
– Zagotoviti kakovostne storitve pravosodnih organov za vse državljane, ne glede na morebitno funkcionalno oviranost.
– Pridobiti predloge sistemskega reševanja problematike, primerne tudi za druge javne objekte.
1.3.5. Naslov teme: Ovire za dostojno življenje prebivalcev v romskih naseljih na področjih, ki so definirana v Okvirju EU za nacionalne strategije vključevanja
Romov do 2020
Cilji:
– Pridobiti kvalitativni vpogled v probleme in ovire,
ki prebivalcem romskih naselij onemogočajo ali otežujejo doseganje razmer za dostojno življenje in povzročajo
njihovo socialno izključenost.
– Raziskati dejavnike in vzroke, ki vplivajo na vključenost oziroma izključenost prebivalcev romskih naselij
na področjih, ki so definirana v Okvirju EU za nacionalne
strategije vključevanja Romov do 2020.
– Pripraviti predloge za odpravo ali ublažitev problemov in ovir, s katerimi se srečujejo prebivalci romskih
naselij.
– Pripraviti priporočila za pripravo strateškega
okvirja in ukrepov programa ukrepov na podlagi 6. člena
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Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji (Uradni
list RS, št. 33/07) po letu 2021.
1.3.6. Naslov teme: Strukturna diskriminacija kot
ovira pri doseganju cilja dostojnega življenja za vse
Cilji:
– Na podlagi analize in s primerjanjem podatkov
iz obstoječih raziskav, analiz, študij, poročil in priporočil mednarodnih organizacij, sodne prakse, primerov,
v katerih je bila ugotovljena diskriminacija, ter z izvedbo
intervjujev oziroma fokusnih skupin opredeliti najbolj
izpostavljene skupine oseb, ki se soočajo z diskriminacijo na podlagi posameznih osebnih okoliščin (spol,
narodnost, rasa ali etnično poreklo, jezik, vera ali prepričanje, invalidnost, starost, spolna usmerjenost, spolna
identiteta in spolni izraz, družbeni položaj, premoženjsko
stanje, izobrazba ali katera koli druga osebna okoliščina)
v povezavi s področji življenja (delo in zaposlovanje,
socialna varnost in zdravstveno varstvo, vzgoja in izobraževanje, trg dobrin in storitev), ki zahtevajo ukrepe
za zmanjševanje posledic strukturne diskriminacije, in
izsledke zapisati v dokumentu.
– Na podlagi analize in s primerjanjem podatkov iz
prve alineje opredeliti najbolj izpostavljena področja življenja v povezavi z osebnimi okoliščinami, ki zahtevajo
ukrepe za zmanjševanje posledic strukturne diskriminacije, in izsledke zapisati v dokumentu.
– Na podlagi dokumentov iz prve in druge alineje
pripraviti priporočila za izvedbo posebnih ukrepov za
zagotavljanje enakosti, kot jih opredeljuje Zakon o varstvu pred diskriminacijo, glede na pristojnosti posameznih državnih organov, lokalnih skupnostih in nosilcev
odločanja za izvajanje teh ukrepov.
– Seznaniti strokovno javnost o izsledkih raziskovalnega projekta in jo opolnomočiti za ukrepanje pri
odpravljanju strukturne diskriminacije.
– Seznaniti širšo javnost o izsledkih raziskovalnega
projekta in jo opolnomočiti za prepoznavanje strukturne
diskriminacije in ukrepanje na individualni ravni.
1.4. Tematski sklop: Kultura in jezik kot temeljna
dejavnika nacionalne identitete
1.4.1. Naslov teme: Možnosti virtualizacije premične kulturne dediščine in njene vključitve v sodobne
vzgojno-izobraževalne procese
Cilji:
– Vključiti digitalizirano kulturno dediščino slovenskih javnih knjižnic, arhivov in muzejev v izobraževalne
procese.
– Vizualizacija digitalno dostopnih virov s področja
kulturne dediščine (sodobni načini prikaza digitalizirane
kulturne dediščine).
– 3D digitalizacija premične kulturne dediščine.
– Promocija sodobnih načinov predstavitve digitalizirane kulturne dediščine v raziskovalni skupnosti (digitalna humanistika).
– Oblikovanje smernic in priporočil na področju digitalne humanistike in izobraževalnega sistema.
– Vpliv digitalizirane kulturne dediščine na razvoj
gospodarstva in družbe.
1.4.2. Naslov teme: Popis, analiza in ovrednotenje
primarnih in sekundarnih virov slovenskih raziskovalcev
o 'Posoškem staroverstvu'
Cilji:
– Priprava večdisciplinarnega elaborata, ki popiše,
analizira in ovrednoti primarne in razpoložljive sekundarne vire slovenskih raziskovalcev o »Posoškem staroverstvu« in vključuje vsaj področja zgodovine, religiologije
in etnologije (in varovanja kulturne dediščine) ter odgovarja na temeljno vprašanje, kaj lahko z družboslovno
gotovostjo trdimo o Medveščkovem gradivu.
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– Elaborat vključuje sintetično predstavitev življenjskega nazora »starovercev«, njihove skupnosti (npr.
graditev in obstoj »vzporedne družbe«) in obravnavo
temeljnih pojmov (npr. zduhec, tročan, dehnar, črna
vahta).
1.4.3. Naslov teme: Stalna geodetska znamenja kot
temelj za kakovostno delovanje geodetske stroke
Cilji:
– Zasnova metodologije in sistema evidentiranja,
fizične zaščite, obnove, določanja uporabne vrednosti
in zgodovinsko-tehničnega vrednotenja geodetskih znamenj iz obdobja pred uporabo satelitskih sistemov za
določanje položaja. Znamenja se na terenu pojavljajo
v različnih oblikah, kot stebri, stolpi, mejni kamni, reperji, posamezne označbe na naravnih in grajenih objektih
ali celo kot samostojni manjši zidani objekti. Cilj je tudi
določitev izbora najpomembnejših geodetskih znamenj,
ki bi jih opredelili kot del nacionalne kulturne (tehnične)
dediščine. Stalna geodetska znamenja so pomembna
s stališč:
– Kategorizacije in opredelitve uporabnosti starih
geodetskih znamenj v sodobnem času.
– Ohranjanja materializacije starih koordinatnih
sistemov (npr. izhodišče Avstro-Ogrskega koordinatnega sistema grafične katastrske izmere na Krimu).
– Ohranjanja materialne osnove starih geodetskih
metod meritev (npr. triangulacije, izmere triangulacijske
baze, grafične izmere).
– Spomeniškega obeleževanja in zaščite (npr.
fundamentalni reper v Rušah, geodetske točke triangulacijskih baz v Radovljici in Mariboru, mejniki starih
deželnih meja).
– Ohranjanja in vrednotenja starih mejnih znamenj, ki so določala ali lahko še vedno vplivajo na določanje državne meje (predvsem s Hrvaško).
– Tipologije mejno-lastninskih oznak v zemljiškem
katastru (različne oblike mejnih znamenj).
– Morfološke pojavnosti (npr. mejniki, vklesani
v skale in druge objekte, ki so označeni tudi z napisi,
grbi in drugimi oznakami).
– Lokacijske izpostavljenosti (triangulacijske točke na najvišjih slovenskih vrhovih).
– Izobraževalno-turističnega potenciala (GEOSS
– Geometrično središče Slovenije v Slivni pri Vačah;
geodetske točke z razglednimi stolpi – npr. na Rašici).
1.4.4. Naslov teme: Dr. Branislava Sušnik in sodobniki – ambasadorji slovenske znanosti v Južni Ameriki
Cilj:
– Ob obhajanju 100-letnice rojstva znamenite slovenske antropologinje v Paragvaju dr. Branislave Sušnik
v jeseni 2020 ustvariti serijo znanstvenih besedil na
temo njenega delovanja – kot podlago za mednarodni
znanstveni simpozij v jeseni 2020. Kljub temu, da bo
simpozij posvečen njej, bodo dobrodošla tudi primerjalna raziskovalna odkritja o delu in vlogi drugih slovenskih
znanstvenikov in raziskovalcev v Južni Ameriki.
1.4.5. Naslov teme: Slovenski etnikum med Mirno,
Kvarnerjem in državno mejo v preteklosti in danes
Cilj:
– Na sklenjenem območju občin Novigrad, Brtonigla, Umag, Buje, Grožnjan, Oprtalj, Buzet, Lanišče,
Lupoglav (v Istrski županiji) in Matulji, Kastav, Viškovo,
Klana, Opatija, Lovran, Moščeniška Draga (v Primorsko-Goranski županiji), z etnološkega, zgodovinskega, lingvističnega in sociološkega vidika raziskati ter
izrisati preteklo in sedanjo podobo, opisati preteklo in
sedanje stanje ter predstaviti pretekli in sedanji položaj tistega dela tamkajšnjega prebivalstva, ki ga (je)
karakterizira(la) slovenska etničnost.
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1.7. Tematski sklop: Vključujoč trg dela in kakovostna delovna mesta
1.7.1. Naslov teme: Tehnološki razvoj in vključujoč
trg dela: Kompetence in spretnosti oseb v obdobju intenzivne avtomatizacije in digitalizacije
Cilji:
– Opredelitev oziroma priprava predlogov na kakšen način najučinkoviteje doseči krepitev kompetenc
delavcev (zaposlene in brezposelne osebe), ki pomenijo tudi višjo dodano vrednost delovnih mest in večjo
produktivnost, s posebnim poudarkom na odpornost
oziroma trajnost delovnih mest v obdobjih nižje gospodarske aktivnosti.
– Kako spodbujati vseživljenjsko učenje, predvsem
pri dolgotrajno brezposelnih, nizko izobraženih in starejših?
– Z vseživljenjskim učenjem preprečevati ujetost
v past brezposelnosti: podati konkretne predloge glede
načina izvajanja opolnomočenja brezposelnih s spretnostmi za potrebe trga dela.
– Na kakšen način najbolj učinkovito brezposelnim
osebam povečati kompetence in spretnosti za vstop in
obstanek na trgu dela (trajnost zaposlitve), še posebej
s poudarkom na:
– vlogi Zavoda RS za zaposlovanje in drugih podpornih institucij na trgu dela (predvsem Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega
sklada RS in Centra RS za poklicno izobraževanje),
– motiviranje brezposelnih ranljivih skupin za
vključitev v vseživljenjsko izobraževanje,
– vpliv socialnih transferjev na ponovno vključitev
brezposelnih oseb na trg dela (motivacijski vidik),
– izvajanje prilagojenih programov usposabljanja
za digitalne kompetence (smiselnost tovrstnega izvajanja programov usposabljanja, navedba primerov načina
izvajanja, primeri tujih dobrih praks).
– Ali so mladi ustrezno usposobljeni v procesu prihoda na trg dela (povezovanje izobraževalnega sistema
in trg dela – kompetence mladih, potreba po dodatnem
usposabljanju/izpopolnjevanju za konkretno delovno
mesto)?
– Mednarodna primerjava, predlogi dobrih praks
v zvezi z zgoraj navedenimi cilji.
– Kvalitetna delovna mesta: prilagajanje delovnih
mest starejšim, varnost in zdravje pri delu, usklajevanje
družinskega in poklicnega življenja, zniževanje prekarizacije zaposlovanja mladih …
1.7.2. Naslov teme: Karierne možnosti raziskovalcev in raziskovalk s poudarkom na mladih in ženskah
s priporočili za izboljšanje
Cilji:
– Analiza kariernih možnosti raziskovalcev in raziskovalk s poudarkom na mladih, ki začenjajo svojo
samostojno raziskovalno pot (prvih 10 let po doktoratu),
in ženskah, ki pogosto ne sledijo tipični karierni poti,
kar pa se pogosto negativno odrazi tudi pri kasnejšem
razvoju njihove kariere pri doseganju najvišjih položajev
in priznanj.
– Analiza treh uspešnih praks v treh državah članicah EU.
– Predlog potrebnih ukrepov na ravni raziskovalne
politike in financiranja, ki bi zmanjšali ovire za napredovanje karier pri identificiranih dveh ranljivih skupinah.
– Predlog potrebnih ukrepov na ravni javnih raziskovalnih organizacij, ki bi zmanjšali ovire za napredovanje karier pri identificiranih dveh skupinah z upoštevanjem v kolikšni meri so javne raziskovalne organizacije
sprejele usmeritve EU, ki so podane v Listini in Kodeksu
za raziskovalce.
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1.7.3. Naslov teme: Omilitev posledic bega možganov in krepitev mehanizma kroženja možganov
Cilji:
– Analiza stanja ključnih »pull« in »push« dejavnikov, ki vplivajo na beg možganov.
– Mednarodno primerjalna analiza stanja in EU
ukrepov na tem področju.
– Oblikovanje priporočil in ukrepov za zajezitev pojava bega možganov.
– Oblikovanje priporočil in ukrepov na medresorski
ravni za spodbujanje vračanja raziskovalk in raziskovalce.
– Analiza pogojev in postopkov za zaposlovanje
raziskovalcev iz tujine.
– Predlog ukrepov za posodobitev sistema internacionalizacije na področju znanosti (privabljanja tujih
raziskovalcev).
– Oblikovanje trajnejših modelov kroženja možganov.
1.9. Tematski sklop: Trajnostno upravljanje naravnih virov
1.9.1 Naslov teme: Pregled stanja in ocena rabe
genskih virov v Sloveniji ter ocena smotrnosti zakonske
ureditve področja dostopa do genskih virov
Cilji:
– Pregled stanja na področju rabe genskih virov
v Sloveniji, tako pri njihovem pridobivanju iz narave »in
situ«, kakor tudi genskih virov ki so shranjeni v zbirkah
(genskih bankah) »ex situ«.
– Ugotovitev zanimanja domačih in tujih raziskovalcev, industrije in drugih uporabnikov za genske vire
iz Slovenije (in situ in ex situ).
– Popis zbirk genskih virov v Sloveniji in ocena obsega njihove rabe.
– Izvedba posveta o rabi genskih virov in smotrnosti
zakonske ureditve dostopa do genskih virov.
– Priprava smernic in strokovnih podlag za zakonsko ureditev dostopa do genskih virov na podlagi rezultatov opravljene študije in posveta.
– Priprava smernic za izboljšanje spremljanja izpolnjevanja obveznosti uporabnikov genskih virov ter
nadzora zbirk genskega materiala.
1.11. Tematski sklop: Varna in globalno odgovorna
Slovenija
1.11.1. Naslov teme: Učinkovitost rehabilitacijskih
programov in programa dodatnega usposabljanja za
varno vožnjo
Cilji:
– Ugotoviti število udeležencev po posameznih
vzrokih za udeležbo na rehabilitacijskih programih (alkohol, droge, hitrost) in po vrsti programov (edukacijske,
psihosocialne delavnice ter programi varne vožnje) od
leta 2012 naprej.
– Ugotoviti ali so rehabilitacijski programi, ki jih določa zakon o voznikih in izvaja Javna agencija RS za
varnost prometa učinkoviti do mere, da se to dejansko
odrazi na spremenjenem vedenju in stališčih posameznikov po zaključenih programih.
– Ugotoviti zakonitosti predhodnih značilnosti kršiteljev – udeležencev rehabilitacijskih programov (starost, spol, vozniško dovoljenje, predhodni prekrški, stopnja alkoholiziranosti ali prisotnost drog oziroma prekoračitve hitrosti in drugi pomembni podatki).
– Preveriti oceno udeležencev glede same izvedbe
rehabilitacijskih programov (vsebine, pristopi, izvajalci,
organizacijski vidiki).
– Preveriti ali so udeleženci v roku dveh let po
zaključku programa ponovili že storjeni prekršek, zaradi katerega so se morali udeležiti rehabilitacijskega
programa.
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– Preveriti ali so bili udeleženci v roku dveh let po
zaključku programa udeleženi v prometni nesreči.
– Preveriti kakšno je stališče udeležencev rehabilitacijskih programov v zvezi s pitjem alkohola oziroma
uživanjem drog v povezavi z vožnjo ali stališče do prehitre vožnje po preteku vsaj enega leta od zaključka
programa.
– Preveriti kakšen bi bil po mnenju udeležencev
rehabilitacijskih programov najbolj ustrezen ukrep za
osebe, ki jim je bilo zaradi vožnje pod vplivom alkohola
ali drugih prepovedanih substanc izrečeno prenehanje
veljavnosti vozniškega dovoljenja (npr. uvedba obveznega dela v splošno korist, omejitev števila možnosti
ponovne pridobitve vozniškega dovoljenja …).
1.11.2. Naslov teme: Analiza napak na vozilih ugotovljenih pri postopkih tehničnih pregledov vozil
Cilji:
– Število opravljenih tehničnih pregledov v posameznem letu pri posameznih izvajalnih organizacijah.
– Število tehnično brezhibnih vozil po organizacijah.
– Tri najpogostejše pomanjkljivosti, napake in kritične napake pri pregledih.
– Analiza napak na območjih različnih regij v Republiki Sloveniji.
– Analiza različnih napak pri različnih organizacijah.
Težišče 2: Visoko produktivno gospodarstvo, ki
ustvarja dodano vrednost za vse
2.2. Tematski sklop: Znanje in spretnosti za kakovostno življenje in delo
2.2.1. Naslov teme: Mednarodna primerjava dobrih
praks s področja motiviranja mladih za delo v gostinstvu
in turizmu ter mentoriranja mladih v podjetjih (usposabljanje z delom) s predlogi ukrepov in aktivnosti
Cilji:
Z raziskavo želimo pridobiti primere dobrih praks
iz tujine glede motiviranja mladih za poklice v gostinstvu in turizmu. Prav tako želimo pridobiti mednarodno
primerjavo dobrih praks na področju mentoriranja mladih v turističnih podjetjih (usposabljanje z delom med
izobraževalnim procesom ter po njem). Pričakujemo
tudi predloge ukrepov in aktivnosti, ki bi jih bilo v Sloveniji možno izvajati. Cilji so naslednji:
– Pridobiti mednarodno primerjavo dobrih praks
glede motiviranja mladih (osnovnošolcev) za delo v gostinstvu in turizmu.
– Pridobiti mednarodno primerjavo dobrih praks na
področju mentoriranja mladih v turističnem gospodarstvu.
– Pridobiti predloge ukrepov in aktivnosti na tem
področju v Sloveniji.
– Spodbuditi turistična podjetja za uspešno mentoriranje mladih (usposabljanje z delom).
– Odprava težav s pridobivanjem kadrov za delo
v gostinstvu in turizmu.
– Povečati vpis v izobraževalne programe gostinstva in turizma.
– Uspešno in konkurenčno poslovanje gostinsko-turističnih podjetij.
2.2.2. Naslov teme: Umetna inteligenca kot omogočevalec kakovostnega življenja za vse
Cilji:
– Analiza različnih etik, kot so utilitaristična, deontološka idr. etika in konfliktni napotki za uporabo AI
v pravnih sistemih in postopkih odločanja.
– Analiza možnih konfliktov pri uporabi umetne inteligence s temeljnimi človekovimi pravicami, npr. trkov, ki
nastajajo pri zagotavljanju načela enakosti in prepovedi
diskriminacije, zagotavljanja ustrezne ravni transparentnosti postopkov AI podprtega odločanja, pomen revidiranja in nadzora/auditing.
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– Analiza možnosti sodelovanja Slovenije pri oblikovanju konceptov globalnega upravljanja na področju
umetne inteligence.
– Analiza učinkov uporabe AI v slovenskem in
evropskem okolju (npr. pri obdelavi zdravstvenih podatkov, zdravstvenih zavarovanjih, socialno-varstvenih upravičenjih, analizah komitentov, in uporabe AI za
ugotavljanje istovetnosti s strani organov odkrivanja in
pregona kaznivih dejanj; določanje višine odškodnin,
presoje uspeha v pravdnem postopku).
– Psihološke zagate AI.
– Analiza uporabe AI v javnih politikah (s študijskimi
primeri).
– Pravno varstvo osebnih podatkov in AI.
– Oblikovanje kazalnikov zaznavanja razvitosti AI in
maping vpeljanih rešitev AI v Sloveniji in širše v Evropski uniji.
2.5. Tematski sklop: Gospodarska stabilnost
2.5.1. Naslov teme: Prestrukturiranje podjetij: sistem zgodnjega opozarjanja in primeren odziv države
Cilji:
– Izoblikovanje sistema specifičnih ukrepov z namenom preprečitve splošnega stanja prezadolženosti
in nelikvidnosti gospodarstva v zgodnji recesijski fazi
gospodarskega cikla. Podrobni cilji so naslednji:
– Empirična analiza značilnosti gospodarske krize v letih 2009–2013 in identifikacija ukrepov razdolževanja v tem obdobju.
– Empirična analiza in predlogi zgodnjega ukrepanja na področju prestrukturiranja ob zgodnjih znakih
nastanka krize (»early warning«).
– Vzpostavitev sistema koordiniranega nastopa
nosilcev ekonomske politike (MGRT, MF, BS, Združenje
bank Slovenije, SID banka, SPS Maribor …) ob nastopu
grožnje splošne nelikvidnosti v gospodarstvu.
– Pregled mednarodnih praks na tem področju.
– Verifikacija sistema z vidika pravnega okvirja
v Republiki Sloveniji in splošnih pravil državnih pomoči
na skupnem notranjem trgu EU.
– Predlog konkretnih ukrepov finančnega in poslovnega prestrukturiranja podjetij za odpravo prezadolženosti in nelikvidnosti ter dvig dodane vrednosti na
zaposlenega.
2.6. Tematski sklop: Konkurenčen in družbeno odgovoren podjetniški in raziskovalni sektor
2.6.1. Naslov teme: Spremljanje in presoja učinkovitosti razvojnih grozdov (SRIP S4) in povezanih inštrumentov države v VFO 2014-2020
Cilji:
– Vzpostaviti prakso spremljanja in presoje učinkovitosti delovanja in napredka strateško razvojno inovacijskih partnerstev in politike grozdenja na podlagi
izkušenj z S4.
– Faza 1 (2020 Q3):
– Nadgradnja kazalnikov uspešnosti, kvantitativna analiza ekonomske in razvojne učinkovitosti članov
SRIP, pridobitev manjkajočih podatkov upoštevajoč rezultate spremljanja in vrednotenja SRIP S4 2017–2019,
vključno s kvalitativno analizo uspešnosti delovanja
SRIP z njihovim sodelovanjem.
– Priprava predlogov nadgradnje sistema upravljanja v smeri spodbujanja sodelovanja med SRIPI in
znanstveno raziskovalnim sistemom.
– Faza 2 (2020 Q1 in 2021 Q1):
– Priprava predlogov in pomoč SRIPom pri pripravi letnih poročil ter priprava strokovnih podlag SVRK
za pripravo poročil o izvajanju S4 ter pri pripravi podlag
vezanih na S4 za programiranje kohezijske politike po
letu 2020.
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– Faza 3 (2022 Q2):
– Izvedba ocene učinkovitosti in uspešnosti SRIP
S4 (do okvirno konca leta 2022) s priporočili glede metodologije spremljanja ter izvajanja politike grozdenja.
2.8. Tematski sklop: Nizkoogljično krožno gospodarstvo
2.8.1. Naslov teme: Smernice za pospeševanje prehoda v nizkoogljično krožno gospodarstvo v podjetjih
Cilji:
– Pregled podnebno energetskih ciljev na EU in
domači ravni (2030/2040/2050) ter vpliv njihovega doseganja na gospodarstvo oziroma posamezne sektorje
v Sloveniji.
– Identificiranje sektorjev, ki so najbolj ranljivi z vidika prehoda v nizkoogljično krožno gospodarstvo ter
sektorjev, ki imajo s tega vidika največji potencial.
– Mednarodna primerjava dobrih praks glede ukrepov za uvajanje načel krožnega gospodarstva v podjetjih.
– Smernice oziroma oblikovanje predloga konkretnih spodbud, ukrepov in sistemskih sprememb za
pospeševanje prehoda v nizkoogljično krožno gospodarstvo v podjetjih na področjih raziskav, razvoja in
inovacij (tehnološke in netehnološke inovacije, vključno
z dizajnom), naložbene politike, spodbujanja trajnostne
potrošnje (spremembe življenjskega sloga) itd.
– Predlog kazalnikov / merjenja učinkovitosti prehoda v nizkoogljično krožno gospodarstvo v podjetjih.
2.12. Tematski sklop: Učinkovito upravljanje in kakovostne javne storitve
2.12.1. Naslov teme: Ovrednotenje različnih načinov označitve katastrskih mejnikov za fotogrametrično
izmero z letalnikom in analiza njihovega vpliva na položajno točnost oblaka točk in ortofota
Cilji:
– Ovrednotiti različne načine označitve katastrskih
mejnikov in oslonilnih točk za samodejno razpoznavanje
in slikovno merjenje in na osnovi empiričnih testov in
rezultatov analiz izdelati predloge za izvedbo v praksi.
Raziskava obsega:
– Ovrednotenje različnih načinov označitve katastrskih mejnikov in oslonilnih točk za samodejno razpoznavanje in slikovno merjenje.
– Izvesti testiranje različnih načinov označitve na
testnem območju primerne velikosti in raznolikosti območja.
– Določiti pogoje za oceno kakovosti označitve in
pripravo ustreznih kontrolnih meritev.
– Izdelati predloge za praktično izvedbo označitve.
– Oceniti primernost fotogrametrične izmere z letalnikom (primerjava z obstoječimi klasičnimi meritvami
– ocena položajne točnosti).
– Oceniti ekonomsko učinkovitost – možna optimizacija stroškov geodetske izmere in obdelave merskih
podatkov.
Težišče 3: Učenje za in skozi vse življenje
3.2. Tematski sklop: Znanje in spretnosti za kakovostno življenje in delo
3.2.1. Naslov teme: Mednarodna primerjava sistemov dodeljevanja štipendij za posebne dosežke: analiza
sistemov v nekaterih državah članicah EU (Nemčija,
Švedska, Italija, Francija, Danska, Nizozemska, Velika
Britanija)
Cilji:
– Splošni pregled sistemov štipendiranja oziroma
drugačne vrste finančnih spodbud za dijake/študente,
s poudarkom na štipendijah, ki dosegajo nadpovprečne
rezultate v naslednjih državah članicah EU: Nemčija,
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Švedska, Italija, Francija, Danska, Nizozemska, Velika
Britanija.
– Podrobnejši pravni pregled ureditve v izbranih
državah članicah EU, še posebej:
– navedba pravnih podlag ter v pristojnost katerega ministrstva (ali drugega organa) sodijo tovrstne
štipendije,
– navedba komu so tovrstne štipendije namenjene: samo študentom ali tudi dijakom, udeležencem izobraževanja odraslih ter do katerega leta lahko prejemajo
tovrstno štipendijo,
– način dodelitve (ali gre za javni razpis oziroma
kakšni so načini podeljevanja tovrstnih štipendij),
– razmejitev javno/zasebno podeljevanje štipendij (ali štipendije podeljuje samo država ali tudi zasebne
institucije, fakultete …),
– višina posameznih štipendij oziroma drugih vrst
spodbud,
– ureditev načina in obveznosti vračil štipendij,
– možnosti kombiniranja različnih vrst štipendij.
– Pregled definiranja kdo je upravičenec štipendije
oziroma druge finančne vzpodbude za dijake/študente,
ki dosegajo nadpovprečne rezultate:
– dodeljevanja štipendij za nadarjene oziroma za
posameznike, ki izkazujejo izjemnost (v povezavi s slovenskimi Zoisovimi štipendijami),
– opredelitev oziroma prikaz definicij kdo je lahko
upravičenec tovrstne štipendije (definiranje nadarjenosti, izjemnih dosežkov, drugih akademskih dosežkov
v izbranih državah članicah EU, ali so štipendije vezane
na učni uspeh, morebitne izjemne dosežke, morebitna
povezava z inteligenčnim oziroma drugim testiranjem).
– Pregled stanja, na kakšen način države zagotavljajo učinkovitost takšnih programov (ali gre izključno za
povezavo z akademsko sfero, ali obstaja tudi povezava
z gospodarstvom oziroma trgom dela).
– Priprava predloga, kako prenoviti sistem Zoisovega štipendiranja:
– kaj šteti kot nadarjenost oziroma izjemni dosežek in kaj bi bila podlaga za pridobitev štipendije,
– predlog kako optimizirati sistem Zoisovega štipendiranja.
3.2.2. Naslov teme: Priprava modela managementa visokošolskega vpisa na javne visokošolske zavode
v Sloveniji
Cilji:
– Analiza prijavno-izbirnega postopka za vpis v dodiplomske visokošolske študijske programe od leta 1995
vključno z njegovim vplivom na uspešnost dokončanja
študija.
– Primerjava politike določanja vpisnih mest
v usmerjenem izobraževanju in po uveljavitvi Zakona
o visokem šolstvu leta 1994 z opredelitvijo vloge vključenih deležnikov ter oceno njegovega vpliva na trg dela.
– Ovrednotenje dosedanjega sistema visokošolskega vpisa.
– Predlog možnih modelov managementa visokošolskega vpisa v dodiplomske študijske programe na visokošolskih zavodih v Sloveniji ob upoštevanju različne
vloge države in informacijske podpore v eVŠ.
3.2.3. Naslov teme: Zagotavljanje brezplačne predšolske vzgoje – primerjalna analiza
Cilji:
– Mednarodno primerjalna analiza modelov.
– Finančna analiza učinka rešitev z ali brez subvencij.
– Predlogi ukrepov in rešitev za zagotavljanje brezplačne predšolske vzgoje.
– Finančne variante (možnosti) zagotavljanja brezplačne predšolske vzgoje.
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3.12. Tematski sklop: Učinkovito upravljanje in kakovostne javne storitve
3.12.1. Naslov teme: Vzpostavitev standardov BIM
in digitalizacije projektnih informacij investicijskih projektov izobraževalne infrastrukture RS
Cilji:
– Analiza mednarodno uveljavljenih standardov za
digitalizacijo projektov in priprava predlog za izvedbo
e-razpisov investicij.
– Izdelava strategije digitalizacije projektnih informacij skozi celoten življenjski cikel infrastrukture v domeni MIZŠ in standardizacija obrazcev za zahteve
projekta BIM in evalvacijo ponudnikov storitev.
– Identifikacija in vzpostavitev ključnih kazalnikov
za uspešnost načrtovanja, izvedbe in izrabe infrastrukture v domeni MIZŠ in izvedba pilotskega projekta BIM
za karakteristično infrastrukturo.
– Standardizacija procesov, protokolov, shem in
metapodatkov, ključnih funkcij BIM, procesnih, produktnih in sodelovalnih modelov.
– Standardizacija skupnega podatkovnega okolja
in upravljanja vsebnikov in vsebin projektnih informacij
za koordinacijo z BIM ter vzpostavitev celovitega e-registra za upravljanje infrastrukture.
– Priprava standardnega nabora knjižnic BIM in
metapodatkov s standardno strukturo modelov tipičnih
investicij projektov MIZŠ.
– Priprava standardnega izvedbenega načrta BIM
za celotni življenjski cikel ključnih vrst po tipologiji gradbenih objektov v izobraževalni in znanstveno raziskovalni infrastrukturi v Republiki Sloveniji.
Težišče 4: Ohranjeno zdravo naravno okolje
4.9. Tematski sklop: Trajnostno upravljanje naravnih virov
4.9.1. Naslov teme: Opredelitev ekoloških koridorjev na ravni SI kot podpora načrtovanju prostorskega
razvoja in upravljanja narave ter drugih virov
Cilji:
– Prostorska opredelitev ekoloških koridorjev
v Sloveniji in navezave na širši prostor, stanje in potrebne izboljšave.
– Vključevanje ekoloških koridorjev v prostorsko
načrtovanje na različnih ravneh in njihova vloga v sistemu zelene infrastrukture.
– Priporočila oziroma usmeritve za izboljšanje
pristopov na področjih prostora, narave, gozdov ter
voda z vidika načrtovanja in upravljanja z ekološkimi
koridorji.
– Pilotna preveritev ohranitve oziroma vzpostavitve ekološke povezljivosti.
4.9.2. Naslov teme: Zasnova metodologije monitoringa divjih opraševalcev v Sloveniji
Cilji:
– Zasnovati metodologijo monitoringa divjih opraševalcev in oblikovati model monitoringa divjih opraševalcev.
– Ugotoviti zastopanost divjih opraševalcev po vrstah/podvrstah in številčnosti posameznih vrst/podvrst
divjih opraševalcev.
– Testno izvesti monitoring divjih opraševalcev
na izbranih površinah, med drugim tudi na površinah, kjer se že izvaja konkretne ukrepe izboljšanja
stanja biotske raznovrstnosti na kmetijskih zemljiščih
in ob/na kmetijskih zemljiščih z različnimi okoljskimi
značilnostmi, ki vplivajo na različno zastopanost divjih
opraševalcev.
– Na podlagi preliminarnih testiranj in testiranj
v okviru CRP pridobiti vpogled v stanje populacij divjih
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opraševalcev v Sloveniji na območjih vzorčenja in razloge za njihovo stanje.
– Oblikovati priporočila/usmeritve za vzpostavitev
oziroma uvedbo trajnega spremljanja stanja (monitoringa) divjih opraševalcev.
Težišče 5: Visoka stopnja sodelovanja, usposobljenosti in učinkovitosti upravljanja
5.3. Tematski sklop: Dostojno življenje za vse
5.3.1. Naslov teme: Določitev virov svinca v Zgornji Mežiški dolini kot podpora ukrepom zmanjšanja
izpostavljenosti prebivalstva
Cilji:
– Določiti izotopsko sestavo svinca v posameznih
virih Pb v Zgornji Mežiški dolini (rude, halde, zemlja,
voda (reka Meža), rečni sediment, pesek v peskovnikih, makadamskih cestah, cestnih nabrežin, izpusti iz
industrijskih objektov ...).
– Sezonsko spremljanje izotopske sestave svinca
v prašnih delcih v Zgornji Mežiški dolini.
– Identifikacija virov svinca v prašnih delcih v Zgornji Mežiški dolini na podlagi izotopske sestave Pb.
– Ocena biološke dosegljivosti svinca v različnih
vzorcih iz okolja (predvsem v haldi in rečnih sedimentih) v razmerju do velikosti delcev.
5.5. Tematski sklop: Gospodarska stabilnost
5.5.1 Naslov teme: Analiza fiskalnih tveganj in
multiplikatorjev
Cilja:
– Prispevek k doseganju uravnoteženosti strukturnega salda javnih financ s poglobljeno raziskavo
fiskalnih tveganj. Z učinkovito opredelitvijo različnih
scenarijev tveganj in ocen odstopanj od osnovnih projekcij bo omogočen hitrejši odziv sprememb fiskalne
politike glede na uresničevanje tveganj.
– Podrobna analiza fiskalnih multiplikatorjev posameznih javno finančnih kategorij na gospodarstvo
bo povečala odzivnost ekonomske politike na gospodarsko stabilnost (rast). Hkrati je potrebno pri analizi
vključiti povezavo med srednjeročnimi fiskalnimi cilji
(MTO) in fiskalnim multiplikatorjem ter s tem povezanimi domačimi in EU pravili. V tem kontekstu bo potrebno
raziskati tudi vpliv formul/pravil. Aplikativna raziskava
bo prispevala k razvoju dodatnih različnih orodij za
ugotavljanje omenjenih vplivov.
5.6. Tematski sklop: Konkurenčen in družbeno odgovoren podjetniški in raziskovalni sektor
5.6.1. Naslov teme: Sodelovanje Slovenije v Obzorju 2020 in drugih partnerskih instrumentih s priporočili za izboljšanje
Cilji:
– Analiza sodelovanja Slovenije v Obzorju 2020
in drugih partnerskih instrumentih s ciljem ugotoviti
kateri instrumenti (individualni, konzorcijski, partnerski)/tematska področja so za prijavitelje bolj zanimivi
in kje so uspešnejši.
– Analiza ovir za sodelovanje v Obzorju 2020 ločeno po instrumentih (morda tudi po področjih) in prispevka instrumentov programa Spodbujanje odličnosti in širitev sodelovanja v obzorju 2020 k zniževanju teh ovir.
– Analiza nacionalnih finančnih instrumentov
(ARRS, Strukturni skladi) kot osnove za vzpostavljanje ustrezne raziskovalne zmogljivosti za uspešno sodelovanje v Obzorju 2020 in drugih partnerskih instrumentih.
– Analiza povratnega učinkovanja pridobljenih
projektov (po instrumentih) v Obzorju 2020 in drugih
partnerskih instrumentih na nacionalne raziskovalne
zmogljivosti.
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5.10. Tematski sklop: Zaupanja vreden pravni sistem
5.10.1. Naslov teme: Analiza ureditve vročanja v civilnih sodnih postopkih v izbranih državah EU s poudarkom na uspešnosti načina vročanja in možnostjo
elektronskega vročanja
Cilja:
– Analiza stanja in podlaga za sprejem odločitve
glede sprememb nacionalnih pravil, ki urejajo vročanje
v civilnih sodnih postopkih.
– Omogočanje uspešnega in učinkovitega delovanja pravosodnega sistema s pomočjo informacijskih rešitev za elektronsko poslovanje.
5.11. Tematski sklop: Varna in globalno odgovorna
Slovenija
5.11.1. Naslov teme: Celovit pregled financiranja
občin iz lastnih virov
Cilja:
– Primerjava med višino primerne porabe in obveznimi nalogami občin (11., 12., 13. in 13.a člen Zakona
o financiranju občin).
– Pregled virov občin, ki jih občine določajo in zajemajo na podlagi lastnih odločitev brez vpliva državnih
organov, njihova učinkovitost in obseg pa sta državnim
organom znana zgolj v ocenjeni vrednosti (6., 7. in
9. člen Zakona o financiranju občin).
5.11.2. Naslov teme: Učinkovitost sistemskega nadzora nad policijo na področju spoštovanja človekovih
pravic ter zakonskih in strokovnih standardov policijskega dela
Cilji:
– Ugotovitev prednosti in slabosti različnih oblik
nadzora.
– Nadaljnji razvoj demokratičnega nadzora nad policijo kot organa s pooblastili za poseganje v človekove
pravice.
– Nadaljnje izboljšanje kakovosti in strokovnosti policijskega dela.
5.11.3. Naslov teme: Primerjava ureditve dejavnosti zasebno varnostnih subjektov v Sloveniji in državah
članicah EU
Cilji:
– Primerjalno pravni elaborati o razmejitvi pristojnosti med državno in privatno policijo, zlasti z vidika
poseganja v človekove pravice in kazensko procesnega
prava (dopustnost izvajanja t. i. državnih nalog).
– Prenos pristojnosti državnih policij na zasebne
subjekte.
– Regulacija zasebnih subjektov za delo na kriznih
žariščih po svetu (v okviru misij pod okriljem EU, NATO
ali OZN).
– Umestitev privatne policije v nacionalne varnostne sisteme (npr. vloga zasebnega varovanja v kriznih
razmerah).
– Možnost delovanja podjetij za zasebno varovanje
in detektivov v drugih državah članicah EU (v kolikšni
meri so predpisane zahteve za opravljanje dejavnosti
poenotene) ter oblikah in ustreznosti državnega nadzora
nad privatnimi varnostnimi storitvami.
5.12. Tematski sklop: Učinkovito upravljanje in kakovostne javne storitve
5.12.1. Naslov teme: Razvoj metodologije in sistema verifikacije referenčnih omrežij in postaj GNSS
Cilji:
– Zagotoviti usklajenost (skladnost) zasebnih stalno
delujočih referenčnih postaj ali omrežij GNSS z državnim koordinatnim sistemom, kar se bo izvedlo preko
sledečih ciljev:
– vzpostavitev metodologije kontrole kakovosti
stalno delujočih referenčnih postaj in omrežij GNSS, ki
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so vzpostavljena za namen izvajanja geodetskih meritev za določanje položaja v državnem referenčnem
sistemu,
– izdelava metodologije za kontrolo skladnosti
poljubne postaje oziroma omrežja postaj GNSS z državnim koordinatnim sistemom,
– zagotoviti postopke za zagotavljanje usklajenosti (skladnosti) zasebnih stalno delujočih referenčnih postaj ali omrežij GNSS z zakonsko predpisanim
državnim koordinatnim sistemom,
– vzpostavitev podrobnega sistema nadzora kakovosti stalno delujočih referenčnih postaj in omrežij
GNSS, ki niso del državnih omrežij GNSS v Sloveniji.
5.12.2. Naslov teme: Varnost v cestnem prometu –
Razvoj nove metodologije merjenja varnosti v cestnem
prometu
Cilji:
– Vzpostaviti ustrezno metodologijo merjenja varnosti v cestnem prometu ter razviti razširjeni model
izračuna kazalnikov varnosti.
– Pregled in ocena stanja varnosti cestnega prometa.
– Ugotovitev vzrokov za stanje varnosti cestnega
prometa.
– Opredelitev ključnih ukrepov za večjo varnost
cestnega prometa.
– Izboljšanje preventivnega delovanja na področju
varnosti cestnega prometa.
5.12.3. Naslov teme: Medresorsko usklajeno
spodbujanje razvoja v obmejnih problemskih območjih
Cilji:
Cilj raziskave je izvedba specifičnih ukrepov za
obmejna območja, ki so predvideni v osnutku Strategije
prostorskega razvoja Slovenije 2050:
– Identifikacija in proučitev upravljavskih ukrepov
za izvajanje teritorialnega dialoga med deležniki.
– Proučitev oziroma oblikovanje prilagojenih sektorskih normativov za posamezne dejavnosti (npr. za
osnovne šole, vrtce, zdravstvene domove).
– Preveritev usposobljenosti lokalnih deležnikov
za izvajanje politik.
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– Identifikacija in proučitev novih poslovnih modelov v podporo razvoju in povezovanju gospodarstva (npr.
zadruge, socialna podjetja, mala podjetja).
– Proučitev alternativnih oblik javnega prevoza in
drugih trajnostnih oblik mobilnosti.
– Zmanjšati sedanje dnevne delovne migracije
s tega območja v sosednje države in v osrednji del države ter s tem prispevati k okoljevarstvenim ciljem, dvigu
kakovosti življenja in socialnega standarda na področju
zdravstva, šolstva in kulture.
Cilja raziskave sta tudi:
– predlog razvojne tipizacije obmejnih problemskih
območij ter
– priprava usmeritev in proučitev omejitev programskega pristopa pri načrtovanju ukrepov za razvoj različnih tipov problemskih območij.
5.12.4. Naslov teme: Vzpostavitev večnamenske
evidence podatkov o nepremičninah in prostorskega
informacijskega sistema za nepremičnine v lasti Republike Slovenije in v upravljanju Ministrstva za pravosodje
Cilji:
– Učinkovito upravljanje nepremičnin v lasti Republike Slovenije in v upravljanju Ministrstva za pravosodje
ter v uporabi pravosodnih organov (sodišč, tožilstev,
državnega odvetništva idr.).
– Učinkovito načrtovanje in koordiniranje prostorskih
potreb pravosodnih organov, ter učinkovito vodenje investicij in investicijsko-vzdrževalnih del za potrebe teh organov.
– Povezljivost zbirke z vsemi uradnimi evidencami
(GURS, Zemljiška knjiga) in drugimi evidencami na nivoju države, energetsko knjigovodstvo …
– Optimalizacija zasedenosti objektov in prostorske umestitve uporabnikov ter primerjava zasedenosti
objektov z vidika normativov, ki jih je za ureditev poslovnih prostorov vladnih proračunskih uporabnikov sprejela
Vlada Republike Slovenije.
3. Okvirna višina sredstev
Predvideni okvirni obseg sredstev za realizacijo
tega razpisa znaša 3.625.000,00 EUR. Razpis bo realiziran glede na razpoložljiva sredstva v proračunu Republike Slovenije in finančnem načrtu agencije.

Okvirna višina sredstev po udeležencih za celotno obdobje trajanja projektov:
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Ministrstvo za finance
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Ministrstvo za javno upravo
Ministrstvo za kulturo
Ministrstvo za notranje zadeve
Ministrstvo za zunanje zadeve
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Ministrstvo za okolje in prostor
Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije
Ministrstvo za pravosodje
Ministrstvo za zdravje
Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu
Ministrstvo za zdravje, Urad Republike Slovenije za kemikalije
Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti
Zagovornik načela enakosti
Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa

1.632.500,00
122.500,00
40.000,00
110.000,00
235.000,00
35.000,00
30.000,00
20.000,00
5.000,00
37.500,00
502.500,00
70.000,00
60.000,00
520.000,00
15.000,00
15.000,00
10.000,00
15.000,00
65.000,00
85.000,00
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4. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije (v nadaljnjem besedilu: RO) in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih
raziskovalne in razvojne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: evidenca RO) ali v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija ter izpolnjujejo pogoje, določene
z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni
list RS, št. 22/06 – UPB1, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11
in 57/12 – ZPOP-1A, 21/18 – ZNOrg in 9/19) in s predpisi agencije.
Če pri prijavi raziskovalne dejavnosti sodeluje več
izvajalcev raziskovalne dejavnosti, je prijavitelj matična
RO. Matična RO je tista RO, ki vloži prijavo raziskovalnega projekta, je prva navedena na prijavnem obrazcu
in pri kateri je ob podpisu pogodbe zaposlen vodja
raziskovalnega projekta.
5. Pogoji
Pogoji javnega razpisa so določeni v Zakonu
o raziskovalni in razvojni dejavnosti, Pravilniku o Ciljnih raziskovalnih programih (CRP), Pravilniku o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo
raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 53/16) (v
nadaljnjem besedilu: Pravilnik o kriterijih), Metodologiji ocenjevanja prijav za razpise, Metodologiji CRP za
izvedbo Javnega razpisa v letu 2019 in v Usmeritvah
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za pripravo Javnega razpisa Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2019« v letu 2019.
Vsi navedeni dokumenti so sestavni del razpisne
dokumentacije in so objavljeni na spletni strani agencije.
5.1 Pogoji za prijavitelje in vodje projekta
Raziskovalni projekt izvaja projektna skupina, ki jo
sestavljajo vodja projekta, raziskovalci ter strokovni in
tehnični sodelavci.
Če je projektna skupina sestavljena iz več projektnih podskupin na različnih RO, mora imeti prijavitelj
z drugimi sodelujočimi RO podpisan dogovor o ureditvi
medsebojnih pravic in obveznosti.
Vodja raziskovalnega projekta s statusom mladega doktorja je tisti raziskovalec, pri katerem je na dan
izteka roka za oddajo prijav na poziv poteklo največ
deset let po letu zagovora njegovega prvega doktorata. Raziskovalec, ki je že izvajal CRP projekt kot mladi
doktor, ne more več prijaviti CRP projekta kot mladi
doktor.
V okviru razpisa lahko posamezen raziskovalec
kandidira kot vodja le enega raziskovalnega projekta.
5.2 Proste kapacitete in zaposlitev
Vodja raziskovalnega projekta in člani projektne
skupine morajo imeti za izvajanje raziskovalnih projektov proste kapacitete (največji dovoljeni obseg na
osebo znaša 1700 ur letno ali 1 FTE) in morajo biti za
izvajanje raziskovalne dejavnosti zaposleni v RO, izvajalki projekta, ali imeti status zasebnega raziskovalca.
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Pogoji glede zaposlitve se preverijo ob podpisu
pogodbe. Pogodba mora biti podpisana najkasneje
v treh mesecih od sklepa o izboru projektov.
5.3 Raziskovalna uspešnost raziskovalcev
Vodja raziskovalnega projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta v skladu
z 29. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti in 3. členom Pravilnika o kriterijih (vodja aplikativnega projekta), oziroma 4. členom Pravilnika o kriterijih, če ima vodja raziskovalnega projekta status
podoktoranda.
5.3.1 Kriteriji za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za vodjo aplikativnega raziskovalnega projekta:
1. Dosega minimalno 40 točk iz znanstvenih objav,
ki so določene v podzakonskem predpisu, ki ureja kazalnike raziskovalne uspešnosti, v zadnjih petih letih.
2. Izkazuje citiranost, kot je določena v 2. točki prvega odstavka drugega člena Pravilnika o kriterijih, ali
ima dokazane prenose lastnih raziskav v prakso (patenti, implementirane tehnologije, prodani računalniški
programi, izvedeni pomembni objekti ali izdelki ipd.;
COBISS tip 2.02, 2.03, 2.04, 2.06, 2.07, 2.12, 2.13,
2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.20, 2.21 in 2.24) ali dokazano
delo na nacionalno pomembnem znanstvenem korpusu ali zbirki.
3. Izkazuje minimalno oceno iz znanstvenih objav
(A1) in dokumentiranega sodelovanja z drugimi financerji (A3) v zadnjih petih letih ter minimalno število
čistih citatov v zadnjih desetih letih, in sicer:
A1/2 ≥ 400 ali A' ≥ 200 ali A'' ≥ 50 ali osnovni pogoj. Osnovni pogoj za kandidate za vodje raziskovalnih
projektov je: A1 ≥ A1 minimalni, CI ≥ CI minimalni in A3
≥ A3 minimalni.
Če raziskovalec v zadnjem obdobju ni bil zaposlen
ali samozaposlen v raziskovalni dejavnosti, se lahko pri
izpolnjevanju kriterija iz 1. točke prejšnjega odstavka
namesto zadnjih petih let upošteva zadnje intervalno
obdobje, ki vključuje obdobje petih let zaposlitve v raziskovalni dejavnosti. Upoštevano obdobje iz 1. točke
prejšnjega odstavka se podaljša v primeru dejansko
izrabljenega dopusta iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo, dokumentirane odsotnosti zaradi bolezni ali poškodb oziroma drugih primerov odsotnosti,
določenih v predpisih o zdravstvenem zavarovanju,
in zaposlitve izven raziskovalne dejavnosti, daljše od
treh mesecev. Na podaljšanje upoštevanega obdobja
ne vpliva izraba starševskega dopusta v obliki delne
odsotnosti z dela.
Vodje raziskovalnih projektov morajo izpolnjevati
pogoj, da je vrednost A' več kot 0.
V nadaljevanju so navedeni osnovni pogoji. Pogoji
za A1 minimalni in CI minimalni so prikazani po vedah
in po posameznih področjih. Področje je navedeno
takrat, kadar predstavlja izjemo in je zanj določen drugačen pogoj kot za celotno vedo. Za področja, ki niso
navedena, veljajo pogoji za vedo.

1. Ocena A1
a. A1 minimalni je določen v naslednji tabeli:
Veda/področje
Naravoslovje, Tehnika, Medicina, Biotehnika, Družboslovje, Arheologija, Geografija
Humanistika, Pravo, Narodno vprašanje

A1 minimalni
0,5
1

b. Za raziskovalce, ki imajo status mladih doktorjev, je A1 minimalni določen v naslednji tabeli:
Veda/področje
Naravoslovje, Tehnika, Medicina, Biotehnika, Družboslovje, Arheologija, Geografija
Humanistika, Pravo, Narodno vprašanje

A1 minimalni
0,4
1
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2. Čisti citati
Minimalno število čistih citatov, CI minimalni, je navedeno v tabelah. Če področje ni navedeno v tabeli, se zanj
uporablja vrednost, ki je določena za vedo.
a. Minimalno število čistih citatov, CI minimalni, je za vodje raziskovalnih projektov določeno v naslednji tabeli:
Veda/področje
Humanistika, Pravo, Narodno vprašanje
Družboslovje, Arheologija, Geografija
Rudarstvo in geotehnologija, Geodezija, Promet, Vodarstvo, Psihologija, Šport
Tehnika, Biotehnika, Matematika, Geologija
Medicina, Biologija, Računsko intenzivne metode in aplikacije, Kemijsko inženirstvo,
Energetika, Materiali
Naravoslovje, Mikrobiologija in imunologija, Biotehnologija

CI minimalni
1
5
15
50
100
200

b. Minimalno število čistih citatov, CI minimalni, je za vodje raziskovalnih projektov, ki imajo status mladega doktorja, določeno v naslednji tabeli:
Veda/področje
Humanistika, Pravo, Narodno vprašanje
Družboslovje, Rudarstvo in geotehnologija, Promet, Vodarstvo
Tehnika, Matematika, Geologija, Gozdarstvo lesarstvo in papirništvo, Rastlinska
produkcija in predelava, Geografija
Naravoslovje, Medicina, Biotehnika

3. Drugi kvantitativni pogoji – A3
a. Vodje aplikativnih projektov morajo izpolnjevati
pogoj, da je vrednost A3 minimalni večja ali enaka 0,5.
b. Minimalna vrednost A3 je za vodje, ki imajo status podoktoranda ter za vodje aplikativnih projektov,
pri katerih od zagovora doktorata še ni poteklo 10 let,
enaka 0.
5.3.2 Kriteriji za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za vodjo, ki ima status podoktoranda:
Vodja, ki ima status podoktoranda mora izpolnjevati
naslednje pogoje:
– A1 > 0,
– A' > 0,
– izkazovati vsaj eno znanstveno objavo (tudi
v soavtorstvu kot prvi avtor), določeno v podzakonskem predpisu, ki ureja kazalnike raziskovalne uspešnosti,
– izkazovati sposobnost za organiziranje in vodenje, kar dokazuje s predložitvijo izjave prijavitelja o izpolnjevanju tega pogoja v okviru prijavne vloge na javni
razpis.
Za podoktoranda velja, da izpolnjuje pogoj za vodjo
raziskovalnega projekta, če po letu zagovora njegovega
prvega doktorata niso potekla več kot tri leta (upošteva
se leto zagovora doktorata v obdobju 2016–2. 7. 2019).
Podoktorand mora imeti opravljen zagovor doktorata do
2. 7. 2019. Če je podoktorand izkoristil dopust iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo, pri čemer se za
enega otroka upošteva eno leto, se čas po letu zagovora
podaljša nad tri leta. Enako velja za dokumentirane odsotnosti zaradi bolezni ali poškodb oziroma drugih primerov odsotnosti, določenih v predpisih o zdravstvenem
zavarovanju, in zaposlitev izven raziskovalne dejavnosti,
daljšo od treh mesecev.
5.3.3 Izračun kvantitativnih ocen
Kvantitativne ocene za posamezne elemente ocenjevanja (A1 in CI) in za posamezno znanstveno vedo,
ki so opredeljene v Metodologiji, pridobi in izračuna
agencija. Agencija bo za izračun kvantitativne ocene
uporabila podatke, ki bodo vpisani v bazah SICRIS
(COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa (A1) oziroma na dan zadnjega zajema

CI minimalni
1
5
10
20

podatkov v bazah SICRIS (COBISS) pred zaključkom
javnega razpisa (CI).
Podatke za izračun sredstev drugih uporabnikov
na podlagi Metodologije (ocena A3) je agencija pridobila neposredno od raziskovalnih organizacij (v nadaljnjem besedilu: RO) za vse tiste vodje projektov,
ki so člani programskih skupin. Agencija bo za člane
programskih skupin upoštevala samo podatke, ki so
vpisani v obrazce ARRS-RPROG-VPETOST-A-H-2018
in ARRS-RPROG-VPETOST-C-I-2018, na katerih so odgovorne osebe s svojim lastnoročnim podpisom jamčile
za točnost podatkov.
Vodje raziskovalnih projektov, ki niso člani programske skupine, vpišejo podatke o sredstvih drugih uporabnikov v obrazec ARRS-RPROG-VPETOST-D-DL-2019,
objavljen na spletni strani agencije in ga do 2. 7. 2019
do 14. ure oddajo po elektronski pošti na naslov vpetostCRP2019@arrs.si. Natisnjen, lastnoročno podpisan in žigosan obrazec mora biti oddan po običajni
pošti tudi v primeru digitalno podpisane prijavne vloge,
na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, do 2. 7. 2019 do 14. ure. Agencija bo upoštevala podatke iz teh obrazcev samo v primeru, če kandidat
ni član programske skupine. Raziskovalne organizacije
z lastnoročnim podpisom odgovornih oseb jamčijo za
točnost podatkov, navedenih v obrazcih iz te točke
javnega razpisa.
Vse prijave, katerih vodje dosegajo navedene pogoje, agencija posreduje v ocenjevanje.
6. Kriteriji in merila za ocenjevanje
Pri izboru projektov bodo upoštevani naslednji kriteriji: relevantnost in potencialni vpliv predloga projekta,
raziskovalna oziroma razvojna kakovost predloga projekta ter izvedljivost predloga projekta.
Kriteriji in merila za ocenjevanje, postopek ocenjevanja in izbora prijav ter izbor ocenjevalcev so podrobneje določeni z Metodologijo CRP, ki je skupaj z ocenjevalnima listoma sestavni del razpisne dokumentacije.
7. Čas trajanja projektov
Predviden začetek izvajanja projektov je 1. 10.
2019.
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Projekti praviloma trajajo od 12 do 24 mesecev.
Izjemoma lahko projekti trajajo do 36 mesecev, kar je
v prijavi potrebno posebej utemeljiti.
8. Izbor raziskovalnih projektov
8.1. Postopek izbora
Prijave bodo ocenjene po postopku in na način, kot
ga določata Pravilnik o CRP in Metodologija CRP.
Programski svet sprejme predlog prednostnega seznama skupaj s predlogom deleža sredstev za izvedbo
izbranih projektov posebej za agencijo in posebej za
vsakega drugega udeleženca CRP.
Programski svet predlog prednostnega seznama
za agencijo posreduje v sprejem direktorju agencije.
Predlog prednostnega seznama po posameznih udeležencih CRP agencija posreduje v sprejem posameznim
udeležencem CRP.
Na podlagi predloga prednostnega seznama Programskega sveta, agencija in udeleženci CRP sprejmejo
obrazložene delne sklepe o izboru prijav za (so)financiranje raziskovalnih projektov na razpis CRP, s seznamom izbora prijav (v nadaljnjem besedilu: delni sklepi).
Po predhodnem sprejetju delnih sklepov s strani
agencije in udeležencev CRP direktor agencije sprejme
ugotovitveni Sklep o izboru projektov.
Agencija izda na podlagi Sklepa o izboru projektov
prijaviteljem individualno obvestilo o rezultatih izbora
prijav.
8.2. Pravna sredstva
Prijavitelj lahko zoper odločitev o rezultatih izbora prijav vloži ugovor v 15 dneh od prejema obvestila
o izboru. O ugovoru s sklepom odloči Upravni odbor
agencije.
Vloženi ugovor ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji.
8.3. Spletna stran
Skladno z določili Nacionalne strategije odprtega
dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Republiki Sloveniji 2015–2020* morajo biti vse
recenzirane znanstvene objave, ki izhajajo iz izvajanja
raziskovalnega projekta, objavljene v odprtem dostopu.
Recenzirana znanstvena objava mora vsebovati tudi
podatke o financerju ali financerjih ter številko projekta
skladno s 105. členom Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16 in 97/17).
Prijavitelj mora po odobritvi 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 financiranja, sestava projektne skupine
s povezavami na podatke v sistemu SICRIS, faze projekta in opis njihove realizacije, bibliografske reference,
ki izhajajo neposredno iz izvajanja projekta ter navedba
logotipa agencije 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 oziroma letnem in zaključnem poročilu.
*Spletni naslov: http://www.mizs.gov.si
9. Prijava na javni razpis
Prijavitelji se na razpis prijavijo s prijavno vlogo –
obrazcem ARRS-CRP-JR-Prijava/2019.
Prijava na javni razpis se kot Prijavna vloga na
obrazcu ARRS-CRP-JR-Prijava/2019 izpolnjuje na spletnem portalu agencije eObrazci. Portal lahko uporabljajo
raziskovalci, vpisani v evidence agencije, skrbniki spletnega portala eObrazci v RO, zastopniki RO, poobla-
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ščenci zastopnikov RO in dodatni uporabniki. Prijava na
spletni portal eObrazci je možna na dva načina:
– z digitalnim potrdilom (SIGEN-CA, SIGOV-CA,
NLB-CA, POSTArCA ali HALCOM-CA);
– z uporabniškim imenom in geslom (raziskovalci
lahko geslo za prijavo pridobijo sami s portala eObrazci,
ostalim uporabnikom geslo dodeli skrbnik eObrazcev
v RO ali agencija).
Prijavni obrazec se izpolnjuje v slovenskem jeziku,
točke 1, 11, 12, 21.1, 21.2 in 21.3 pa tudi v angleškem
jeziku (navedene točke morajo biti izpolnjene v obeh
jezikih).
Prijavitelj v prijavni vlogi označi, ali se vsebina predloga raziskovalnega projekta šteje za poslovno
skrivnost.
Prijavitelji, kjer v prijavi kot izvajalec ali soizvajalec
nastopa gospodarska družba, morajo skladno s Pravili
o državnih pomočeh na področju raziskovalne dejavnosti, št. 007-7/2015-11 z dne 8. 4. 2016 predložiti
tudi izpolnjen Obrazec za dodeljevanje državnih pomoči
ARRS-RPROJ-CRP-DP-2019.
10. Način, oblika in rok za predložitev prijav
10.1 Oddaja prijavne vloge z digitalnim podpisom
Prijava na javni razpis se izpolni in odda kot Prijavna vloga na obrazcu ARRS-CRP-JR-Prijava/2019 na
spletnem portalu agencije eObrazci. Oddana prijava je
popolna, če je opremljena z obema digitalnima podpisoma (zastopnik oziroma pooblaščena oseba RO prijaviteljice in vodja raziskovalnega projekta).
Prijave morajo biti oddane do vključno 2. 7. 2019
do 14. ure. Prijaviteljem svetujemo, da prijavnih vlog ne
oddajajo zadnji dan razpisnega roka, ker lahko pride do
preobremenjenosti strežnika.
Prijava z digitalnim podpisom se šteje za pravočasno, če je izpolnjena in opremljena z obema digitalnima
podpisoma na spletnem portalu agencije eObrazci, do
vključno 2. 7. 2019 do 14. ure.
10.2 Oddaja prijavne vloge brez kvalificiranega digitalnega podpisa
V primeru, ko prijavitelj (zastopnik oziroma pooblaščena oseba prijavitelja) in/ali vodja raziskovalnega
projekta nimata digitalnega podpisa, se prijava izpolni
in odda v elektronski obliki kot digitalno nepodpisana na
spletnem portalu agencije eObrazci (obrazec Prijavne
vloge ARRS-CRP-JR-Prijava/2019) in v tiskani obliki.
Opremljena mora biti z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe prijavitelja in vodje
raziskovalnega projekta ter žigom prijavitelja.
Obe obliki prijave, elektronska brez digitalnega podpisa in tiskana, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.
Tiskano prijavo je treba dostaviti v zaprti ovojnici
z oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za izbiro
raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2019« v letu 2019 – št. prijave_____« ter
z nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov: Javna
agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije,
Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
Prijava brez digitalnega podpisa se šteje za pravočasno, če je izpolnjena na spletnem portalu agencije
eObrazci do vključno 2. 7. 2019 do 14. ure in v tiskani
obliki prispe v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije prav tako do
vključno 2. 7. 2019 do 14. ure. Kot pravočasna se šteje
tudi prijava, oddana priporočeno na pošto v Sloveniji, do
vključno 2. 7. 2019 do 14. ure (upošteva se poštni žig).
10.3 Popolnost prijave
Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu in v predpisani obliki (točka 10.1. – z digitalnim podpisom; točka 10.2. – brez digitalnega pod-
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pisa) ter vsebuje vse zahtevane podatke, kot jih določa
ta javni razpis. Za nepopolno se bo štela tudi prijava, ki
bo na 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 mogoče razbrati prijavitelja in se prijava odpre).
11. Datum odpiranja prijav: komisija za odpiranje
prijav bo 5. 7. 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 izboru projektov
obveščeni predvidoma v septembru 2019.
13. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni
strani agencije (http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/).
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom pridobite na spletnih straneh agencije http://www.arrs.gov.si
oziroma na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana,
pri Ljiljani Lučič, na tel. 01/400-59-13.
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
Ob-2321/19
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in
tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana objavlja
javni razpis
Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih
prek showroomov v tujini
Na podlagi določb:
– Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede cilja »naložbe za rast in delovna mesta« ter
o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006 (UL L št. 347
z dne 20. 12. 2013, str. 289) spremenjene z Uredbo (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) (v nadaljevanju: Uredba 1301/2013/EU),
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu,
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347
z dne 20. 12. 2013, str. 320) zadnjič spremenjene
z Uredbo (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) (v nadaljevanju Uredba 1303/2013/EU),
– Uredbo (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;
– Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive
z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014 str. 1), spremenjene
z Uredbo Komisije (EU) 2017/1084 z dne 14. junija 2017
o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014, kar zadeva pomoč za pristaniško in letališko infrastrukturo, pragove za
priglasitev za pomoč za kulturo in ohranjanje kulturne
dediščine in pomoč za športno in večnamensko rekreacijsko infrastrukturo ter sheme regionalne pomoči za
tekoče poslovanje za najbolj oddaljene regije, in o spremembi Uredbe (EU) št. 702/2014, kar zadeva izračun
upravičenih stroškov (UL L št. 156 z dne 20. 6. 2017,
str. 1) (v nadaljevanju: Uredba 651/2014/EU),
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 1011/2014
z dne 22. septembra 2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorci za predložitev nekaterih
informacij Komisiji ter o podrobnih pravilih za izmenjavo
informacij med upravičenci in organi upravljanja, organi
za potrjevanje, revizijskimi organi in posredniškimi organi (UL L št. 286 z dne 30. 9. 2014, str. 1),
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 215/2014
z dne 7. marca 2014 o določitvi pravil za izvajanje
Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in
Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj
podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo,
o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni
razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi
z metodologijami za določitev podpore ciljem na področju podnebnih sprememb, določitvijo mejnikov in ciljnih
vrednosti v okviru uspešnosti ter nomenklaturo kategorij
ukrepov za strukturne in investicijske sklade (UL L št. 69
z dne 8. 3. 2014, str. 65), zadnjič spremenjene z Izvedbeno Uredbo Komisije (EU) št. 2018/276 z dne 23. februarja 2018 o spremembi Izvedbene uredbe Komisije
(EU) št. 215/2014, kar zadeva spremembe določitve
mejnikov in ciljnih vrednosti za kazalnike učinka v okviru
uspešnosti za evropske strukturne in investicijske sklade
(UL L št. 54 z dne 24. 2. 2018, str. 4),
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 821/2014
z dne 28. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU)
št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede
podrobne ureditve prenosa in upravljanja prispevkov iz
programov, poročanja o finančnih instrumentih, tehničnih značilnosti ukrepov obveščanja in komuniciranja za
operacije ter sistema za beleženje in shranjevanje podatkov (UL L št. 223 z dne 29. 7. 2014, str. 7),
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) 2015/207 z dne
20. januarja 2015 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta
in Sveta v zvezi z vzorci za poročilo o napredku, predložitev informacij o velikem projektu, skupni akcijski načrt,
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poročila o izvajanju za cilj »naložbe za rast in delovna
mesta«, izjavo o upravljanju, revizijsko strategijo, revizijsko mnenje in letno poročilo o nadzoru ter metodologijo,
ki se uporabi pri izvajanju analize stroškov in koristi, in
v skladu z Uredbo (EU) št. 1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorcem za poročila o izvajanju
za cilj »evropsko teritorialno sodelovanje« (UL L št. 38
z dne 13. 2. 2015, str. 1), spremenjene z Izvedbeno
Uredbo Komisije (EU) 2018/277 z dne 23. februarja
2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2015/207,
kar zadeva spremembe vzorcev za poročila o izvajanju
za cilja »naložbe za rast in delovna mesta« in »evropsko teritorialno sodelovanje« ter vzorcev za poročilo
o napredku in letna poročila o nadzoru, ter o popravku
navedene uredbe, kar zadeva vzorec za poročilo o izvajanju za cilj »naložbe za rast in delovna mesta« in letno
poročilo o nadzoru (UL L št. 54 z dne 24. 2. 2018, str. 6),
– Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 480/2014
z dne 3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU)
št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu,
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 138
z dne 13. 5. 2014, str. 5), spremenjene z Delegirano
uredbo Komisije (EU) 2015/616 z dne 13. februarja 2015
o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 480/2014 glede sklicev na Uredbo (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 102 z dne 21. 4. 2015, str. 33),
– Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 522/2014
z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU)
št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi
s podrobnimi pravili o načelih za izbor in upravljanje
inovativnih ukrepov na področju trajnostnega urbanega
razvoja, ki jih podpira Evropski sklad za regionalni razvoj
(UL L št. 148 z dne 20. 5. 2014, str. 1), spremenjene
z Delegirano Uredbo Komisije (EU) 2017/2056 z dne
22. avgusta 2017 o spremembi Delegirane uredbe (EU)
št. 522/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1301/2013
Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s podrobnimi
pravili o načelih za izbor in upravljanje inovativnih ukrepov na področju trajnostnega urbanega razvoja, ki jih
podpira Evropski sklad za regionalni razvoj (UL L št. 294
z dne 11. 11. 2017, str. 26),
– drugih delegiranih in izvedbenih aktov, ki jih Komisija sprejme v skladu s 149. in 150. členom Uredbe
(EU) št. 1303/2013,
– 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),
– 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),
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2019
(DP2019) (Uradni list RS, št. 71/17 in 19/19),
– Rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto
2019 (Uradni list RS, št. 19/19),
– 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),
– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo),
– Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list
RS, št. 94/07 – v nadaljevanju: ZVOP-1),
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– 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) (UL L št. 119, z dne 4. 5.
2016, str. 1) (v nadaljevanju: Splošna uredba GDPR),
– Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis
(UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1) (v nadaljevanju:
Uredba 1407/2013/EU),
– Sheme državne pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis (št. priglasitve:
M001-2399245-2015/I, datum potrditve sheme: 9. 5.
2016; trajanje sheme: 31. 12. 2020),
– Partnerskega sporazuma med Slovenijo in
Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI
2014SI16M8PA001-1.3, z dne 15. februar 2018,
– Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI
2014SI16MAOP001, z dne 11. 7. 2017 z vsemi spremembami,
– Programa izvajanja finančnih spodbud Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 2015–2020,
št. 3030-4/2016/2, z dne 18. 3. 2016,
– Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15, 27/17 in
13/18 – ZSInv, v nadaljevanju: ZPOP-1),
– Zakona o spodbujanju investicij – ZSInv (Uradni
list RS, št. 13/18),
– Programa
spodbujanja
internacionalizacije
2015–2020, maj 2015,
– Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike
Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (Uradni list RS,
št. 93/15),
– Čistopisa Programa dela s finančnim načrtom
Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije za leto 2018 in Čistopisa Programa dela s finančnim
načrtom Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij
in tehnologije za leto 2019, ki ju je sprejel Svet agencije
na svoji 27. dopisni seji dne 2. 8. 2018 in h katerima je
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo podalo
soglasje dne 24. 8. 2018, št. 302-42/2017/35 (v nadaljevanju: Program agencije),
– Sprememb čistopisa Programa dela s finančnim načrtom SPIRIT Slovenija za leto 2019, ki jih je
sprejel Svet agencije na svoji 35. redni seji dne 12. 4.
2019 in h katerim je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo podalo soglasje dne 24. 4. 2019,
št. 302-71/2018/19,
– Sporazuma o načinu izvajanja nalog izvajalskega organa med Javno agencijo Republike Slovenije
za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih
investicij in tehnologije in Ministrstvom za gospodarski
razvoj in tehnologijo, z dne 9. 5. 2016,
– Dodatka št. 1 k Sporazumu o načinu izvajanja
nalog izvajalskega organa med Javno agencijo Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije in Ministrstvom
za gospodarski razvoj in tehnologijo, z dne 8. 12. 2017,
– Dodatka št. 2 Sporazumu o načinu izvajanja nalog izvajalskega organa med Javno agencijo Republike
Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije in Ministrstvom za
gospodarski razvoj in tehnologijo, z dne 31. 1. 2018,
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– Pogodbe št. C2130-19-090043 o izvajanju in financiranju javnega razpisa za krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek predstavitvenih prostorov
(showroomov) v tujini, sklenjene med Javno agencijo
Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, z dne
13. 5. 2019,
– Odločitve o podpori Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi
organa upravljanja za strukturne sklade in kohezijski
sklad, št. 3032-29/2019/7 z dne 29. 5. 2019 za Javni
razpis Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih
preko showroomov.
1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega organa, ki dodeljuje sredstva
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: posredniški organ) nastopa na področju kohezijske politike
pri Javnem razpisu Krepitev trženja blagovnih znamk na
tujih trgih prek showroomov (v nadaljevanju: javni razpis) v vlogi posredniškega organa in zagotavlja finančna
sredstva za izvedbo javnega razpisa.
Izvajalec javnega razpisa, v vlogi izvajalskega organa, je Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij
in tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: agencija).
2. Namen, cilj in predmet javnega razpisa ter regija
izvajanja
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni
razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja
v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske
kohezijske politike v obdobju 2014–2020«, prednostne
osi: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno
gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi
z internacionalizacijo«; specifičnega cilja: »Povečevanje
mednarodne konkurenčnosti MSP«.
2.1. Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je podpreti podjetja, ki želijo krepiti trženje blagovnih znamk na tujih trgih in na ta
način na trgu dosegati višjo dodano vrednost in konkurenčno prednost, tako pri pozicioniranju končnih produktov na tujem trgu, kakor tudi pri vključevanju v globalne
verige vrednosti na različnih nivojih. Z javnim razpisom
se želi povečati stroškovna konkurenčnost slovenskega
gospodarstva in zmanjšati morebitne cenovne pritiske
na slovenske dobavitelje vmesnih proizvodov v globalnih verigah vrednosti.
Cilj javnega razpisa je višja dodana vrednost v podprtih podjetjih, krepitev končnih produktov slovenskih
podjetij na tujih trgih in pozicioniranje proizvodov slovenskih podjetij višje v globalnih verigah vrednosti, kar
prispeva k doseganju specifičnega cilja Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike »Povečevanje mednarodne konkurenčnosti MSP«
v okviru prednostne naložbe »Razvoj in izvajanje novih
poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo«.
Cilj razpisa je do leta 2023 podpreti najmanj 47 mikro, malih in srednje velikih podjetij (v nadaljevanju:
MSP) s sedežem v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija
2.2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov krepitve trženja blagovnih znamk preko
showroomov na tujih trgih. Z izrazom showroom označujemo razstavno-promocijski prostor, lociran zunaj meja
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RS, namenjen predstavitvi izdelkov ali storitev, zaščitenih z registrirano blagovno znamko, ki služi tudi kot
mesto povezovanja s tujimi podjetji.
Z javnim razpisom se bodo lahko sofinancirale operacije v dveh sklopih:
a) Sklop 1: Predstavitev blagovnih znamk na
showroomu v tujini1
b) Sklop 2: Sodelovanje z lokalnim agentom na
tujem trgu
Prijavitelj bo moral v okviru prijavljene operacije
izvesti oba sklopa.
Tuji trg predstavlja en tuj trg.
Do sofinanciranja so upravičeni MSP-ji s sedežem
v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija.
2.3. Regija izvajanja
Razpisana sredstva so v celoti namenjena prijaviteljem s sedežem v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija,
in sicer morajo imeti prijavitelji na dan oddaje vloge na
ta javni razpis na navedenem programskem območju
sedež podjetja, vpisan v Poslovni register Slovenije.
Razdelitev slovenskih občin na kohezijsko regijo
Vzhodna Slovenija je razvidna iz II.1. poglavja razpisne
dokumentacije (Programsko območje).
Za vsakega od prijaviteljev mora biti v vlogi na javni
razpis nedvoumno opredeljeno, v katerem od programskih območij in občini ima sedež.
Sprememba programskega območja po oddaji vloge ni dovoljena in predstavlja upravičen razlog za odpoved pogodbe o sofinanciranju.
3. Ciljne skupine/upravičenci
Ciljna skupina/upravičenci so MSP-ji:
– ki želijo svoje poslovanje diverzificirati na tuje
trge in/ali
– širiti obstoječe dejavnosti na tujih trgih.
Kot MSP se štejejo mikro, mala ali srednje velika
pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji in je organizirana
kot gospodarska družba2, samostojni podjetnik posameznik3 ali zadruga z omejeno odgovornostjo4 (v nadaljevanju predmetnega javnega razpisa in v razpisni
dokumentaciji se tako za pravne kot fizične osebe iz te
alineje uporabljajo termini »prijavitelj« / »upravičenec«
/ »podjetje«).
Velikost MSP se določa v skladu z določili Priloge I Uredbe Komisije 651/2014/EU.
Upravičenci so prijavitelji, ki izpolnjujejo vse pogoje
in druga določila javnega razpisa in razpisne dokumentacije, za katere se izda sklep o izboru in s katerimi se
podpiše pogodbo o sofinanciranju.
4. Pogoji za kandidiranje
Vloga prijavitelja mora izpolnjevati vse pogoje in
druga določila javnega razpisa in razpisne dokumentacije. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz vsebine
celotne vloge. Če vloga ne bo izpolnjevala vseh pogojev
in drugih določil javnega razpisa in razpisne dokumentacije, se s sklepom zavrne.
1
Razstavno-promocijski prostor (showroom) je namenjen krepitvi prepoznavnosti blagovnih znamk slovenskih
podjetij v tujini, hkrati pa jim odpira vrata za nove posle in
omogoča doseganje višje prodajne cene.
2
Gospodarska družba kot jo opredeljuje Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/06 uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US,
82/13, 55/15, in 15/17, v nadaljevanju: ZGD-1).
3
Samostojni podjetnik posameznik kot ga opredeljuje
ZGD-1.
4
Zadruga z omejeno odgovornostjo kot jo opredeljuje
Zakon o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 – uradno prečiščeno besedilo, ZZad).
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Glede izpolnjevanja razpisnih pogojev prijavitelj
podpiše izjavo, s katero pod kazensko in materialno
pravno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje pogojev za kandidiranje in drugih določil javnega razpisa in razpisne dokumentacije na tem javnem razpisu (izjava je del razpisne dokumentacije
(Obrazec 2: Izjava prijavitelja o strinjanju za razpisnimi
pogoji).
Navodila za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za
kandidiranje in način preverjanja sta natančneje opredeljena v II.4. poglavju razpisne dokumentacije (Dokazovanje izpolnjevanja pogojev javnega razpisa).
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev lahko
agencija zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi
po izdaji sklepa o izboru, se pogodba o sofinanciranju
ne bo sklenila, sklep o izboru pa se odpravi oziroma
razveljavi.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi
po podpisu pogodbe o sofinanciranju, agencija lahko
odstopi od pogodbe o sofinanciranju, pri čemer bo upravičenec dolžan vrniti že prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev
na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev
v proračun Republike Slovenije.
Javni razpis pokriva oziroma operacija lahko zajema le področja uporabe, ki so jasno definirana v veljavni Strategiji pametne specializacije (v nadaljevanju:
»S4«).
Veljavna S4, ki velja za celotno obdobje izvajanja
tega javnega razpisa in izbranih operacij, opredeljuje
sledeča področja uporabe:
1. Pametna mesta in skupnosti
2. Pametne zgradbe in dom z lesno verigo
3. Mreže za prehod v krožno gospodarstvo
4. Trajnostna pridelava hrane
5. Trajnostni turizem
6. Tovarne prihodnosti
7. Zdravje – medicina
8. Mobilnost
9. Razvoj materialov kot končnih produktov
Prijavitelji bodo morali v svoji prijavi jasno navesti
in utemeljiti področje uporabe, ki ga pokrivajo, kar pa bo
morala izražati tudi sama vsebina prijavljene operacije.
4.1 Splošni pogoji za prijavitelje
Splošni pogoji za prijavitelje so:
1. Prijavitelj se kot pravna ali fizična oseba ukvarja
z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji in je
organiziran kot gospodarska družba5, samostojni podjetnik posameznik6 ali zadruga z omejeno odgovornostjo7. Velikost prijavitelja se določa v skladu z določili
Priloge I Uredbe 651/2014/EU.
2. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti do posredniškega organa in izvajalskih
institucij posredniškega organa (Slovenski podjetniški
sklad, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij
in tehnologije, Slovenski regionalno razvojni sklad) (v
višini 50 eurov ali več na dan oddaje vloge) iz naslova
pogodb o sofinanciranju iz javnih sredstev, pri čemer ni
5
Gospodarska družba kot jo opredeljuje Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/06 uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US,
82/13, 55/15, in 15/17, v nadaljevanju: ZGD-1).
6
Samostojni podjetnik posameznik kot ga opredeljuje
ZGD-1.
7
Zadruga z omejeno odgovornostjo kot jo opredeljuje
Zakon o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 – uradno prečiščeno besedilo, ZZad).
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pogoj, da bi bile le-te že ugotovljene s pravnomočnim
izvršilnim naslovom.
3. 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.
4. Med prijaviteljem in posredniškim organom oziroma izvajalskimi institucijami posredniškega organa
(Slovenski podjetniški sklad, 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 posredniški
organ oziroma izvajalska institucija odstopila od pogodbe o sofinanciranju, od odstopa od pogodbe pa še
ni preteklo 5 let.
5. 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).
6. 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 Komisije
651/2014/EU.
7. Glede prijavitelja ni podana prepoved poslovanja v razmerju do posredniškega organa v obsegu, kot
izhaja iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju
korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno
besedilo).
8. Prijavitelj skladno z Uredbo Komisije
1407/2013/EU nima registrirane glavne dejavnosti in
tudi vsebina sofinancirane operacije se ne sme nanašati
na sledeče izključene sektorje:
– ribištva in akvakulture, kakor jih zajema Uredba
(EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi
uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) 1224/2009 ter
razveljavitvi Uredbe Sveta (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.
9. 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.
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10. 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.
11. Prijavitelj za iste že povrnjene upravičene
stroške in aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja po
tem javnem razpisu, ni in ne bo pridobil sredstev iz
drugih javnih virov (sredstev evropskega, državnega
ali lokalnega proračuna) (prepoved dvojnega sofinanciranja).
4.2 Posebni pogoji za prijavitelje
Posebni pogoji za prijavitelje so:
1. Sedež prijavitelja je v programskem območju
kohezijska regija Vzhodna Slovenija.
2. Prijavitelj je zaposloval vsaj tri osebe; pri čemer se upošteva povprečno število zaposlenih v zadnjem obračunskem obdobju. Kot zadnje obračunsko
obdobje za prijave, oddane v letu n, šteje leto n-1.
3. Prijavitelj ne krši pravila omejitve višine pomoči, kar pomeni, da skupni znesek pomoči dodeljen
enotnemu podjetju na podlagi pravila de minimis ne
sme presegati 200.000,00 EUR v kateremkoli obdobju zadnjih treh poslovnih let (leto odobritve pomoči
se upošteva v to obdobje). Omenjeni znesek se zniža
na vrednost 100.000,00 EUR za enotna podjetja, ki
delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu,
ne sme pa se uporabljati za nabavo vozil za cestni
prevoz tovora.
4. Prijavitelj je lastnik vsaj ene veljavne, registrirane blagovne znamke.
4.3 Pogoji za operacijo
Pogoji za operacijo so:
1. Operacija po tem javnem razpisu predstavlja
aktivnosti, navedene v točki 2.2. tega javnega razpisa.
2. Operacija se ne sme pričeti izvajati pred datumom oddaje vloge in traja 12 mesecev.
3. Operacija mora biti skladna z namenom, ciljem
in s predmetom javnega razpisa ter s cilji »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske
politike v obdobju 2014–2020«.
4. Produkt/operacija se uvršča v področje uporabe S4.
5. Dodeljena sredstva za sofinanciranje posamezne operacije ne morejo biti nižja od 30.000,00 EUR
in ne višja od 100.000,00 EUR.
6. Prijavitelj bo moral v okviru prijavljene operacije izvesti oba sklopa, navedena v točki 10.
7. Upravičenci bodo vodili posebno, ločeno knjigovodsko evidenco za operacijo.
8. Iz predložene finančne konstrukcije prijavljene
operacije mora biti razvidno, da so v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije. Pri
tem se poleg lastnih sredstev upoštevajo tudi pričakovana sredstva iz naslova tega javnega razpisa ter
premostitvena sredstva za del pričakovanih sredstev
iz naslova tega javnega razpisa do povrnitve stroškov.
9. Prijavitelj se na javni razpis lahko prijavi samo
z eno vlogo, v kateri lahko navede le eno operacijo.
10. Prijavitelj se zavezuje, da bo v promocijskih
akcijah uporabljal znak in znamko »I Feel Slovenia«
ter pri oblikovanju grafične podobe sledil Priročniku
celostne grafične podobe znamke Slovenije
(vir:
http://www.ukom.gov.si/si/promocija_slovenije/znamka_slovenije_i_feel_slovenia).
5. Merila za ocenjevanje vlog ter postopek in način izbora operacij
Postopek javnega razpisa bo vodila komisija za
izvedbo postopka javnega razpisa (v nadaljevanju:
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komisija), ki jo s sklepom imenuje direktorica agencije
ali od nje pooblaščena oseba.
Za vse pravočasne, pravilno označene in popolne
vloge posameznega roka za oddajo vlog komisija najprej ugotovi, ali vloga izpolnjuje vse pogoje in druga
določila javnega razpisa in razpisne dokumentacije.
Če ugotovi, da vloga ne izpolnjuje vseh pogojev in
drugih določil javnega razpisa in razpisne dokumentacije, se ocenjevanje po merilih ne izvede, vloga pa
se s sklepom zavrne.
Vse ostale vloge komisija oceni na podlagi naslednjih meril:
Merilo
1

Gospodarska rast na ciljnem trgu
v letih 2015–2018
2 Tuji tržni delež prijavitelja
3 Finančna sposobnost prijavitelja
4 Registrirana blagovna znamka
5 Širši družbeni vpliv
SKUPAJ

Maksimalno
število točk
30
25
20
15
10
100

Maksimalno število točk je 100.
Način ocenjevanja vlog, način uporabe in pomen
posameznih meril za ocenjevanje vlog so natančneje
opredeljeni v II.5. poglavju razpisne dokumentacije
(Podrobnejša predstavitev meril za ocenjevanje vlog).
Komisija med ocenjenimi vlogami razvrsti
in predlaga za sofinanciranje vloge po vrstnem redu
števila dobljenih točk od najboljše do najslabše ocenjene vloge, v okviru razpoložljivih sredstev posameznega roka za oddajo vlog. Po tem javnem razpisu
se dodeljujejo sredstva samo na enem programskem
območju – kohezijska regija Vzhodna Slovenija.
V kolikor se bo po končanem ocenjevanju izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja
operacij (»Zaprošena višina sredstev za sofinanciranje« iz Obrazca 1: Prijavni obrazec, v razpisni dokumentaciji) presega razpoložljiva razpisana sredstva
kohezijske regije Vzhodna Slovenija posameznega
roka za oddajo vlog, bodo razpoložljiva razpisana
sredstva za posamezni rok za oddajo vlog razdeljena
glede na število doseženih točk, pri čemer bodo imele prednost vloge z višjim številom točk.
V primeru, da bo več vlog z enakim številom točk,
bodo imele prednost tiste vloge, ki bodo prejele višje
število točk pri merilu št. 1. V kolikor bo več vlog prejelo enako število točk pri merilu št. 1, bodo imele prednost vloge, ki bodo prejele višje število točk pri merilu
št. 2. V kolikor bo več vlog prejelo enako število točk
pri merilu št. 2, bodo imele prednost vloge, ki bodo
prejele višje število točk pri merilu št. 3. V kolikor bo
več vlog prejelo enako število točk pri merilu št. 3,
bodo imele prednost vloge, ki bodo prejele višje število točk pri merilu št. 4. V kolikor bo več vlog prejelo
enako število točk pri merilu št. 4, bodo imele prednost vloge, ki bodo prejele višje število točk pri merilu
št. 5. V kolikor bo več vlog prejelo enako število točk
pri merilu št. 5, bodo imele prednost vloge, ki so bile
oddane prej.
V kolikor znesek, naveden v rubriki »Zaprošena
višina sredstev za sofinanciranje« v vlogi prijavitelja
(Obrazec 1: Prijavni obrazec), ki bi imela na osnovi
ocen meril naslednja možnost prejeti sredstva kohezijske regije Vzhodna Slovenija, presega razpoložljiva sredstva kohezijske regije Vzhodna Slovenija
posameznega roka za oddajo vlog, se taka vloga
s sklepom zavrne.
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6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo javnega razpisa, je 4.700.000,00 EUR.
Proračunska postavka

Programsko
območje

Kohezijska
PP 160067 – PN3.2-Razvoj
regija Vzhodna
internacionalizacije-14-20-V-EU
Slovenija
Skupaj

Proračunska leta
2022*
2023*
(v EUR)
(v EUR)

2020*
(v EUR)

2021*
(v EUR)

Skupaj
(v EUR)

1.175.000

1.175.000

1.175.000

1.175.000 4.700.000

1.175.000

1.175.000

1.175.000

1.175.000 4.700.000

*oziroma skladno s proračunskimi sredstvi

Sredstva niso prenosljiva v drugo programsko območje (tj. kohezijsko regijo Zahodna Slovenija). Vsa
sredstva so namenska sredstva EU, in sicer namenska
sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Razporeditev sredstev po letih je okvirna, letna dinamika se lahko spremeni glede na število, vrednost in
letno finančno dinamiko izbranih operacij.
Obdobje razpoložljivosti sredstev za javni razpis
obsega proračunska leta 2020, 2021, 2022 in 2023 oziroma traja do porabe sredstev.
V primeru, da se poviša okvirna skupna višina razpisanih sredstev (4.700.000,00 EUR), se to objavi v Uradnem listu RS.
Predvidena razpisana sredstva po posameznih rokih za oddajo vlog so:
Rok
1. rok
2. rok
3. rok
4. rok

Višina sredstev
1.175.000 €
1.175.000 €
1.175.000 €
1.175.000 €

Proračunsko leto
2020
2021
2022
2023

V kolikor sredstva na posameznem roku za oddajo vlog ne bodo porabljena, se za ta sredstva lahko
povečajo razpisana sredstva naslednjega roka za oddajo vlog. Neporabljena sredstva zadnjega roka lahko
ostanejo nerazporejena v primeru premajhnega števila
ustreznih vlog ali v primeru, da izbrani prijavitelj do
pravnomočnosti sklepa umakne vlogo ali v primeru,
da preostanek sredstev ne zadoščajo za pokritje celotne načrtovane vrednosti sofinanciranja (»Zaprošena
višina sredstev za sofinanciranje« (Obrazec 1: Prijavni
obrazec)) iz vloge, ki bi bila naslednja upravičena do
sofinanciranja.
V primeru, da se posamezni izbrani prijavitelj ne
odzove na poziv agencije k podpisu pogodbe o sofinanciranju, se sproščena sredstva iz tega naslova lahko razporedijo na način, kot je opredeljen v zgornjem
odstavku.
V primeru, da se spremeni višina razpisanih sredstev za katerega od rokov za oddajo vlog, ne da bi se
pri tem spremenila okvirna višina razpisanih sredstev
(4.700.000,00 EUR), se to objavi na spletni strani agencije http://www.spiritslovenia.si/javni-razpisi-in-narocila.
Dinamika sofinanciranja operacije bo določena
s pogodbo o sofinanciranju med agencijo in izbranim
prijaviteljem kot upravičencem, v odvisnosti od finančnega načrta izvajanja operacije in od razpoložljivosti
proračunskih sredstev.
Izplačila bo izvajalo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo kot posredniški organ, in sicer neposredno s podračuna proračuna RS, prek katerega posluje
posredniški organ. V kolikor bi bile ukinjene ali zmanjšane
pravice porabe na proračunskih postavkah, lahko agencija razveljavi javni razpis in izdane sklepe o izboru, ali

skladno s pogodbo o sofinanciranju določi novo pogodbeno vrednost ali dinamiko izplačil. Če se izbrani prijavitelj
ne strinja s predlogom agencije, se šteje, da odstopa od
vloge oziroma od pogodbe o sofinanciranju.
Agencija si pridržuje pravico, da lahko javni razpis
kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru spremeni ali
prekliče, kar objavi v Uradnem listu RS.
7. Razmerje med namenskimi sredstvi EU za kohezijsko politiko in slovenske udeležbe za sofinanciranje
kohezijske politike
Razmerje med namenskimi sredstvi EU za kohezijsko politiko in slovenske udeležbe za sofinanciranje
operacij je:
Kohezijska regija
Vzhodna Slovenija

EU delež
75 %

SLO delež
25 %

Sredstva slovenske udeležbe za sofinanciranje
operacij zagotavljajo upravičenci.
8. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov operacije se prične z datumom oddaje vloge in konča z izstavitvijo zahtevka za izplačilo. Rok za izstavitev zahtevka
je vezan na posamezen rok za oddajo vlog. Operacija
traja 12 mesecev. Obdobje upravičenosti javnih izdatkov
je od datumov oddaje vloge do 31. 12. 2023. Izvajalski
organ in upravičenec s pogodbo o sofinanciranju operacije določita obseg in način sofinanciranja operacije.
Roki za oddajo zahtevka za izplačilo po posameznih rokih za oddajo vlog:
Rok
1. rok
2. rok
3. rok
4. rok

Rok za oddajo zahtevka za izplačilo
do 30. 9. 2020
do 30. 9. 2021
do 30. 9. 2022
do 30. 9. 2023

Posamezen upravičenec lahko uveljavlja povračilo
upravičenih stroškov in izdatkov, ki so nastali in bili plačani znotraj upravičenega obdobja.8
9. Shema in skladnost s pravili državnih pomoči
Sofinanciranje v okviru javnega razpisa bo potekalo na osnovi priglašene sheme državne pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis«
(št. priglasitve: M001-2399245-2015/I, datum potrditve
sheme: 9. 5. 2016; trajanje sheme: 31. 12. 2020 (v nadaljevanju shema državne pomoči)).
Pomoč se ne sme združevati s pomočjo dodeljeno
po pravilu de minimis glede na iste upravičene stroške,
če bi bile s tem presežene dovoljene meje intenzivnosti
državnih pomoči.
8
Od oddaje vloge do skrajnega datuma oddaje zahtevka na posameznem roku, vendar v skupnem trajanju
12 mesecev.
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Pomoč de minimis se ne uporablja za nabavo vozil
za cestni prevoz tovora.
Pomoč ni dovoljena za aktivnosti, povezane z izvozom, ko je pomoč neposredno vezana na izvožene količine, vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali
na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo.
Pomoč za kritje stroškov študij ali svetovalnih storitev,
potrebnih za uvajanje novega ali obstoječega proizvoda
na novem trgu v drugi državi članici ali tretji državi, se ne
šteje za pomoč dejavnostim, povezanim z izvozom.
Pomoč ni dovoljena v primerih, kadar je dodelitev
pomoči pogojena z obveznostjo, da upravičenec uporabi
doma proizvedeno blago ali storitve ali kadar je odvisna od uporabe domačih proizvodov v breme uvoženih
proizvodov. Prav tako pomoč ni dovoljena v primerih,
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ko bi se upravičencem omejevala možnost izkoriščanja
rezultatov raziskav, razvoja in inovacij v drugih državah
članicah.
DDV ne sodi med upravičene stroške.
10. Upravičeni stroški in način financiranja
Financiranje po tem javnem razpisu bo potekalo
skladno s pravili evropske kohezijske politike, shemo
državnih pomoči in veljavnimi Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020
(http://eu-skladi.si/sl/ekp/navodila).
Vsaka operacija mora vsebovati oba sklopa aktivnosti v enakovrednem razmerju izvedenih aktivnosti.
Do sofinanciranja so upravičeni sledeči stroški
v okviru operacije, in sicer:

Sofinancirane aktivnosti/ stroški v okviru
ukrepa
Fizična vzpostavitev showrooma v tujini,
namenjenega predstavitvi oziroma
promociji blagovnih znamk prijavitelja, ki
hkrati ne predstavlja sejemskega prostora.
Uporablja se izključno za predstavitev
prodajnega programa upravičenca.
a) Predstavitev blagovnih znamk Showroom predstavlja tako prostor
na showroomu v tujini
za predstavitev izdelkov ali storitev, kot
tudi mesto povezovanja s tujimi podjetji,
zato najmanjša velikost showrooma znaša
najmanj 30 m2.
Blagovne znamke upravičenca morajo
biti na razstavno-promocijskem
prostoru predstavljene vsaj mesec dni.
Kot lokalni agent za namen tega razpisa šteje
entiteta:
– ki je pravna oseba s sedežem v tujini, in
sicer na trgu, na katerega prijavitelj vstopa;
– ki ima potrebno infrastrukturo in znanje
o ciljnemu trgu, to je trgu, na katerega
prijavitelj vstopa.
Ciljne in »tailor made« aktivnosti agenta za
trženje blagovne znamke podjetja na tujem
trgu, kot so:
– marketinške aktivnosti, namenjene
promociji blagovnih znamk upravičenca;
– priprava in izdelava promocijskih gradiv
blagovnih znamk upravičenca v tujih jezikih
(oglaševalske storitve, tisk in priprave na tisk,
izdelava ali nadgradnja spletne strani za ciljni
b) Sodelovanje z lokalnim
tuj trg, priprava in tisk tiskovin, predstavitveni
agentom na tujem trgu
filmi, itd.);
– storitve, ki vključujejo postopke validacij,
pridobivanja dovoljenj ipd., neposredno
povezanih z blagovnimi znamkami
upravičenca;
– ceritifikacije izdelka, zaščitenega
z blagovno znamko, namenjene ciljnemu
trgu9;
– prevajalske storitve, lektoriranje (izključno
za blagovno znamko upravičenca);
– svetovalne storitve lokalnega agenta
v zvezi z blagovno znamko upravičenca
– storitve izdelave študij, raziskav, vrednotenj,
strokovnih mnenj, poročil, informiranja in
komuniciranja – v povezavi z blagovno
znamko upravičenca.
Sklop

9

Pri tem ne gre za certifikate kakovosti, pač pa certificiranje izdelka

Način sofinanciranja in omejitve
Stroški storitev zunanjih izvajalcev
– obračun po dejansko nastalih
in plačanih upravičenih stroških,
pri čemer najnižji znesek
posamičnega računa znaša
2.000 €;
– upravičeni so stroški najema
razstavnega prostora, stroški
postavitve in ureditve razstavnega
prostora, stroški tehničnih
priključkov, stroški izdelave
koncepta predstavitve in stroški
opreme.

Stroški storitev lokalnega agenta
– račun izda izključno lokalni
agent;
– obračun po dejansko nastalih
in plačanih upravičenih stroških,
pri čemer najnižji znesek
posamičnega računa znaša
2.000 €;
– upravičeni so stroški, ki se
neposredno navezujejo na
sofinancirane aktivnosti, navedene
v prejšnjem stolpcu. Vsi stroški se
morajo neposredno navezovati na
blagovno znamko upravičenca.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
11. Roki in način prijave na javni razpis
Predvideni so štirje roki za oddajo vlog:
1. rok: 30. 9. 2019
2. rok: 30. 9. 2020
3. rok: 30. 9. 2021
4. rok: 30. 9. 2022
V primeru povečanja sredstev bodo v okviru spremembe javnega razpisa v Uradnem listu RS lahko določeni tudi dodatni roki za oddajo vlog.
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil
z vsebino javnega razpisa in razpisne dokumentacije ter
da se z njima strinja.
Navodila za izdelavo popolne vloge so navedena v III.
poglavju razpisne dokumentacije (Navodila za pripravo
vloge).
Vsi obrazci vloge morajo biti originalno podpisani in
žigosani (če podjetje pri poslovanju uporablja žig).
Vloge morajo biti izpolnjene v elektronski obliki ter
natisnjene.
Vloge je potrebno vložiti na naslov: Javna agencija
Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova
ulica 60, 1000 Ljubljana.
Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo oddane najkasneje na rok za oddajo vlog. Vloga na posamezno
odpiranje se lahko vloži največ trideset dni pred posameznim rokom za oddajo vlog, navedenem v prvem odstavku
11. točke javnega razpisa. Vloge, ki bodo prispele pred tem
rokom in prepozno prispele vloge bodo s sklepom zavržene
in bodo praviloma neodprte vrnjene pošiljatelju.
Vloga se lahko odda po pošti ali osebno. Pri tem velja:
– če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se kot
datum oddaje vloge šteje datum oddaje pošiljke na pošto
oziroma pogodbenemu izvajalcu priporočenih poštnih storitev. Datum je razviden iz poštnega žiga oziroma potrdila
o oddaji priporočene pošiljke,
– če se vloga pošlje po pošti z navadno pošiljko, se
kot datum oddaje vloge šteje datum, ko agencija vlogo
prejme. Datum prejema vloge je razviden iz evidenčnega
žiga agencije,
– osebno se vloga odda v glavni pisarni agencije, na
lokaciji Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, v času uradnih ur med 9. in 13. uro. V tem primeru se kot datum oddaje vloge šteje datum, ko agencija vlogo prejme. Datum
prejema vloge je razviden iz evidenčnega žiga agencije.
Vloga na javni razpis mora biti pripravljena v skladu
z navodili, ki so v razpisni dokumentaciji in oddana v zaprti
ovojnici z navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez
okrajšav: »Ne odpiraj – Vloga – Javni razpis Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih preko showroomov« in
z nazivom in naslovom prijavitelja.
12. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev
V skladu z drugim odstavkom 25. člena ZPOP-1 odpiranje vlog ni javno. Odpiranje vlog bo izvedeno v prostorih
agencije najkasneje v osmih dneh od posameznega roka
za oddajo vlog. Datumi in druge informacije v zvezi z odpiranjem vlog bodo objavljene na spletni strani agencije:
http://www.spiritslovenia.si/javni-razpisi-in-narocila.
Na odpiranju bo komisija preverila pravočasnost, pravilno označenost in popolnost prispelih vlog.
Vloge, pri katerih iz ovojnice ne bo razvidno, da gre
za prijavo na ta javni razpis, ne bodo obravnavane in bodo
s sklepom zavržene ter po pravnomočnosti sklepa praviloma neodprte vrnjene prijavitelju10.
10
Pisemske ovojnice se bodo odprle v primeru, ko iz
pisemske ovojnice ne bo razvidnega pošiljatelja ali pa v primeru, da iz nje ne bo razvidno, da gre za prijavo na javni
razpis. Pisemska ovojnica z vsebino se bo vrnila podjetju, navedenemu v prijavnem obrazcu (Obrazec 4: Oddaja vloge).
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Vloge, ki bodo oddane po skrajnemu roku za oddajo
vlog, ki so navedeni v 11. točki javnega razpisa, bodo kot
nepravočasne s sklepom zavržene in po pravnomočnosti
sklepa praviloma neodprte vrnjene prijavitelju.
Komisija bo predvidoma v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih
vloge niso popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, ki se
veže na tehnične specifikacije predmeta vloge ali tistih
elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno
razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih
je agencija prejela v postopku dodelitve sredstev. Rok za
dopolnitev vlog določi komisija v pozivu k dopolnitvi in ne
sme biti daljši od osmih dni. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo ustrezno in/ali pravočasno dopolnili v skladu
s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
Za vse pravočasne, pravilno označene in popolne
vloge bo komisija preverila ali vloge izpolnjujejo vse pogoje
in druga določila javnega razpisa in razpisne dokumentacije. Za vloge, za katere ugotovi, da ne izpolnjujejo vseh
pogojev in drugih določil javnega razpisa in razpisne dokumentacije, se ocenjevanja po merilih ne izvede, vloge pa
se s sklepom zavrnejo. Vse ostale vloge pa komisija oceni
na podlagi meril, ki so navedeni v 5. točki javnega razpisa.
13. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu
javnega razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni praviloma v roku 90 dni od datuma odpiranja vlog.
Prijavitelji bodo na podlagi sklepa o izboru pozvani
k podpisu pogodbe o sofinanciranju. Prijavitelj lahko umakne vlogo za pridobitev sredstev do pravnomočnosti sklepa o izboru. Sproščena sredstva iz tega naslova se lahko
namenijo za povečanje razpisanih sredstev naslednjega
roka za oddajo vlog v skladu z določili 6. točke javnega
razpisa.
Prijavitelji, ki menijo, da jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v 30 dneh od prejema sklepa agencije o (ne)izboru sprožijo upravni spor
z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije.
Predmet tožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje in razvrščanje vlog. Vložena tožba ne zadrži podpisa
pogodb o sofinanciranju.
Rezultati javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani agencije in na spletni strani www.eu-skladi.si.
14. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci v skladu
s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU in navodili
organa upravljanja: upravičenci morajo zadostiti zahtevam
glede informiranja in obveščanja javnosti skladno s 115. in
116. členom Uredbe 1303/2013/EU, veljavnimi Navodili
organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin na
področju evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila) in
Priročnikom celostne grafične podobe evropske kohezijske
politike 2014–2020 (http://www.eu-skladi.si/portal/sl/aktualno/logotipi).
15. Zahteve glede hranjenja dokumentacije in spremljanja ter evidentiranja
Upravičenec bo dolžan zagotavljati dostopnost in
hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na operacijo in zagotavljati agenciji in drugim nadzornim organom
vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih
preverjanj skladno s pravili Evropske unije in zakonodaje
Republike Slovenije še 10 let po njenem zaključku.
V skladu s 125. členom Uredbe 1303/2013/EU mora
upravičenec voditi in spremljati porabo sredstev za operacijo računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem
mestu ali po ustrezni računovodski kodi za vse transak-
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cije v zvezi z operacijo, tako da je v vsakem trenutku
zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev,
ne glede na računovodska pravila Republike Slovenije.
Navedeno ne velja za poenostavljene oblike nepovratnih
sredstev, za katere pa bo upravičenec dolžan voditi in
spremljati prejeta sredstva za operacijo.
16. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije nadzornim organom
Upravičenec mora omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katere
sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi javnega
razpisa. Nadzor se izvaja s strani agencije kot izvajalskega organa, posredniškega organa, organa upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa ter
drugih slovenskih in evropskih nadzornih in revizijskih
organov (v nadaljevanju: nadzorni organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in
skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije.
V primeru preverjanja na kraju samem bo upravičenec
moral omogočiti vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate operacije. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na
kraju samem predhodno pisno obveščen, agencija pa
lahko opravi pregled na terenu brez predhodne najave.
Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz
končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati
agencijo o izvedenih ukrepih.
17. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega
razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013/EU
Upravičenec bo moral zagotoviti spodbujanje enakih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno
diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide,
med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje
aktivnosti v okviru javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti
in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU.
Upravičenec bo moral rezultate operacije uresničevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob
spodbujanju cilja Evropske unije o ohranjanju, varovanju
in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe
1303/2013/EU.
18. Varovanje osebnih podatkov in poslovna skrivnost
Varovanje osebnih podatkov, ki jih agenciji posredujejo prijavitelji oziroma upravičenci, bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varovanje
osebnih podatkov, vključno s Splošno uredbo GDPR,
ZVOP-1 ter 115. in 140. členom Uredbe 1303/2013/EU.
V zvezi s tem agencija napotuje na splošne informacije
oziroma na obvestili o varstvu osebnih podatkov, objavljeni na spletni strani posredniškega organa na povezavi http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/varstvo_osebnih_podatkov/ in na spletni strani agencije na povezavi
http://www.spiritslovenia.si/politika-zasebnosti.
Več o varstvu osebnih podatkov in zavezah posredniškega organa in agencije je navedeno v Prilogi
št. 1 (Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti (MGRT)) in Prilogi 2 (Varovanje osebnih podatkov
in poslovnih skrivnosti (SPIRIT)) kot prilogi razpisne
dokumentacije.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih podatkov, ki jih prijavitelj posebej označi, in sicer poslovne skrivnosti, osebni
podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do
informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 –
uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14,
50/14, 19/15 – odl. US in 7/18, v nadaljevanju: ZDIJZ),
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ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite
oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge,
ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelj
mora pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti
dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če
prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi,
bo agencija lahko domnevala, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti in drugih izjem
iz 6. člena ZDIJZ.
Namen obdelave podatkov, ki jih agenciji posredujejo prijavitelji oziroma upravičenci, je izvedba javnega
razpisa, vodenje podatkov, evidenc, analiz in drugih
zbirk za agencijo in nadzorne organe, in sicer o izidu
javnega razpisa in o izvajanju pogodbe o sofinanciranju. Nadalje je namen obdelave osebnih podatkov tudi
izdelava študij in vrednotenj, sodelovanje in priprava
oziroma izdelava vlog v postopkih pred pristojnimi organi (postopki pred sodnimi, preiskovalnimi ali drugimi
pristojnimi organi). Osebni podatki se bodo obdelovali
tudi za namene učinkovitega delovanja informacijskih
sistemov ali pripomočkov, ki jih uporablja ali jih je dolžna
uporabljati agencija.
Podatki o sofinanciranih operacijah, za katere je
tako določeno s predpisi ali so javnega značaja, se bodo
objavili. Objavljen bo seznam upravičencev, ki bo obsegal navedbo upravičenca, naziv operacije, programsko
območje upravičenca in znesek javnih virov financiranja
operacije. Objave podatkov o operaciji in upravičencih
do sredstev bodo izvedene v skladu ZDIJZ.
19. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov operacije
Upravičenec bo za namen spremljanja in vrednotenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom
Uredbe 1303/2013/EU ter 6. členom in Prilogo I Uredbe
1301/2013/EU dolžan spremljati in agenciji zagotavljati
podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije.
Dokazila o doseganju ciljev, ki jih bo potrebno zbirati za namene spremljanja in vrednotenja, so natančneje
opredeljena v razpisni dokumentaciji.
Upravičenec mora v vlogi realno prikazati načrtovane cilje operacije. Podatki iz vloge za prijavo (prejete
dokumentacije) bodo osnova za spremljanje pričakovanih rezultatov in bodo kot takšni tudi priloga pogodbe
o sofinanciranju.
V primeru, da med izvajanjem operacije pride do
sprememb, ki bi vplivale na oceno vloge tako, da bi se
ocena znižala pod prag sofinanciranih operacij, agencija
odstopi od pogodbe o sofinanciranju ter zahteva vrnitev izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi
obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski
račun upravičenca do dneva vračila sredstev v proračun
Republike Slovenije.
V primeru, da upravičenec ob zaključku operacije
ne bo dokazal uresničitev načrtovanih ciljev v celoti,
lahko agencija zahteva vračilo že izplačanih sredstev
oziroma sorazmernega dela sredstev za nerealizirane
aktivnosti, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od
dneva nakazila sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v proračun Republike
Slovenije.
Upravičenci so po zaključeni operaciji dolžni sodelovati v ekonomski evalvaciji doseganja cilja in kazalnikov, posredovati pa morajo tudi vse potrebne podatke,
ki jih bo od njih zahteval kateri od nadzornih organov.
V primeru, da upravičenci takšno sodelovanje odklonijo
ali na poziv ne odgovorijo, lahko agencija zahteva vračilo celote prejetih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski
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račun upravičenca do dneva vračila sredstev v proračun
Republike Slovenije.
20. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvajanja operacij prišlo do resnih
napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali
izvajanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti ali
kršitve obveznosti, ali pa upravičenec agencije ni seznanil
z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma, da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije,
ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti,
ker bi lahko vplivali na odločitev agencije o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega
dejanja, bo agencija odstopila od pogodbe, upravičenec
pa bo dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj
z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila
sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila
sredstev v proračun Republike Slovenije. Če je takšno
ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
21. Posledice, če se ugotovi, da aktivnosti na operaciji niso bile skladne s pravom Unije in pravom Republike Slovenije: v kolikor se ugotovi, da aktivnosti na
operaciji niso bile, skladno z določili 6. člena Uredbe
1303/2013/EU, skladne s pravom Unije in pravom Republike Slovenije, bo agencija odstopila od pogodbe
o sofinanciranju, upravičenec pa bo dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na njegov
transakcijski račun do dneva vračila sredstev v proračun
Republike Slovenije.
22. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje
posamezne operacije ali, da je višina financiranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo oziroma
znesek pomoči: dvojno uveljavljanje stroškov in dvojno
financiranje izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz katerega
koli drugega vira, ni dovoljeno. V kolikor se ugotovi
dvojno uveljavljanje stroškov ali dvojno financiranje izdatkov, agencija odstopi od pogodbe o sofinanciranju in
zahteva vračilo že izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev
na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila
sredstev v proračun Republike Slovenije. Če je dvojno
uveljavljanje stroškov ali dvojno financiranje izdatkov
namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
23. Razpoložljivost razpisne dokumentacije: vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo
popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so navedeni v razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave
javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani agencije http://www.spiritslovenia.si/javni-razpisi-in-narocila.
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24. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijave in
pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na
elektronski naslov showroom@spiritslovenia.si.
Vprašanja morajo prispeti na zgornji naslov najkasneje deset dni pred iztekom posameznega roka za oddajo vloge. Agencija bo objavila odgovore na vprašanja
najkasneje en delovni dan pred iztekom roka za oddajo
vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano
pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo
obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja
in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu
http://www.spiritslovenia.si/.
Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni
strani, zato bodite pri postavljanju vprašanj pazljivi, da
v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti
javno objavljeni.
Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti
obveščeni preko spletne strani http://www.spiritslovenia.si/javni-razpisi-in-narocila.
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje
podjetništva, internacionalizacije,
tujih investicij in tehnologije
Št. 8023-5/2019-3

Ob-2289/19

Slovenski regionalno razvojni sklad (v nadaljevanju
Sklad), na podlagi Zakona o uporabi sredstev, pridobljenih
iz naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 45/95, 34/96, 60/99
– ZSRR, 22/00 – ZJS 67/01 in 47/02), 10. člena Zakona
o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list
RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16, v nadaljevanju ZSRR–2),
Uredbe o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni
list RS, št. 176/17, v nadaljevanju UMZDRO), Pravilnika
o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 34/14),
Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega regionalno razvojnega sklada z dne 19. 3. 2015 s spremembami in dopolnitvami (v nadaljevanju Splošni pogoji Sklada), Zakona
o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10,
46/14 – ZON-C in 60/17, v nadaljevanju: ZTNP-1), Pravilnika o dodeljevanju spodbud Sklada z dne 19. 3. 2015
s spremembami in dopolnitvami ter Poslovnega in finančnega načrta Sklada za leti 2018 in 2019 (postavke za leto
2019) z dne 17. 7. 2018, objavlja
javni razpis
za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1 2019

1. Uvodna določila
1.1 Višina in vir sredstev
Skupni razpisani znesek je 6.000.000,00 EUR, ki je razdeljen kot sledi v nadaljevanju
Znesek v EUR
6.000.000,00

Iz leta
2019

Oblika sredstev Vir sredstev
Posojilo
Namensko premoženje

1.2 Namen in cilj javnega razpisa
Namen razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil občinam na območju Republike Slovenije. Cilj je izboljšanje lokalne in regionalne infrastrukture. Cilj dosežemo
z naslednjimi ukrepi:
– izboljšanje cestne infrastrukture,

Slovenski regionalno razvojni sklad

– izboljšanje komunalne in okoljske infrastrukture,
– izboljšanje socialne in športno turistične infrastrukture,
– izboljšanje gospodarskega razvoja in
– izgradnja ali posodobitev informacijske komunikacijske tehnologije.
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1.3 Razpisna dokumentacija
1. Sestavni del javnega razpisa je tudi razpisna dokumentacija, ki vsebuje:
– Povabilo k oddaji vloge, ki povzema vsebino javnega razpisa.
– Prijavni obrazec C1, ki je izdelan v elektronski
obliki, je potrebno ustrezno izpolnjenega natisniti in ga
skupaj z zahtevanimi prilogami, posredovati na Sklad.
– Priloga razpisne dokumentacije, ki vključuje podrobnejša merila za ocenjevanje, navodila o upravičenosti stroškov, navodila za ureditev dokumentacije ter
vzorce, in sicer:
– vzorec posojilne pogodbe,
– vzorec zahtevka za nakazilo, ki je izdelan v elektronski obliki in ga je potrebno predložiti ob črpanju
posojila, je dosegljiv na spletni strani Sklada http://www.
regionalnisklad.si/razpisi/obrazci skupaj z navodili za
črpanje posojil,
– vzorec poročila o projektu, ki je izdelan v elektronski obliki in bo po zaprtju javnega razpisa dosegljiv na
spletni strani Sklada http://www.regionalnisklad.si/razpisi/obrazci, je potrebno ustrezno izpolnjenega natisniti in
ga v skladu s pogodbenimi določili posredovati na Sklad,
– vzorec ovojnice za prijavo na javni razpis.
2. Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani Sklada http://www.regionalnisklad.si/obcine, prav tako se ju lahko v času od objave
do zaprtja javnega razpisa osebno pridobi na sedežu
Sklada, vsak delovni dan, od 9. do 12. ure.
2. Razpisni pogoji
Vlagatelj mora izpolnjevati vse razpisne pogoje, ki
so vezani na prijavljeni projekt. Izpolnjevanje pogojev
mora biti razvidno iz vsebine celotne vloge. Glede izpolnjevanja razpisnih pogojev vlagatelj podpiše izjavo
vlagatelja, s katero pod kazensko pravno in materialno
pravno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi
po izdaji odločbe o dodelitvi sredstev, se pogodba o sofinanciranju ne bo podpisala, odločba o dodelitvi sredstev
pa se odpravi.
2.1 Pogoji po podprogramu C 1.0 – Lokalna in regionalna javna infrastruktura
1. Vlagatelj mora projekt prijaviti na prijavnem
obrazcu C1, skupaj z zahtevanimi prilogami.
2. Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku,
vrednosti izražene v EUR.
3. Vlagatelj mora za projekt izkazati zaprto finančno
konstrukcijo.
4. Vsa dokazila se morajo glasiti na vlagatelja in
prijavljeni projekt.
5. V primeru dokazila v tujem jeziku, je vlagatelj
dolžan predložiti krajši prevod predloženega dokazila, iz
katerega mora biti razviden predmet nakupa, vrednost
z in brez DDV.
6. Sredstva se za isti projekt odobrijo praviloma
enkrat.

7. V kolikor je vlagatelj že prejemnik sredstev Sklada, mora imeti poravnane zapadle obveznosti do Sklada
(ob odpiranju vloge ne zamuja s plačili več kot 90 dni).
8. Skupna višina zadolženosti vlagatelja do Sklada
ne sme presegati 10 % vrednosti namenskega premoženja Sklada. Vrednost namenskega premoženja Sklada
na dan 31. 12. 2018 znaša 98.816.938,94 EUR.
9. Za vsa dela je obvezna uporaba Zakona o javnih
naročilih.
10. Vlagatelj mora imeti za projekt pridobljeno
ustrezno dovoljenje za izvedbo le-tega, v kolikor se za
to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja.
11. Vlagatelj ne sme prijaviti ekološko sporen projekt.
2.1.1 Upravičeni vlagatelji: Vse občine v Republiki
Sloveniji.
2.1.2 Upravičeno območje: Celotno območje Republike Slovenije.
2.1.3 Obdobje upravičenosti: Upravičeni stroški lahko nastanejo od 1. 1. 2018.
2.1.4 Stroški
– Upravičeni stroški so:
Delež sofinanciranja projekta s strani Sklada je do
vključno 100,00 % upravičenih stroškov projekta brez DDV.
Kategorija stroškov
Nakup zemljišč
Nakup objektov javne
infrastrukture
Gradnja objektov javne
infrastrukture
Adaptacija in rekonstrukcija
objektov javne infrastrukture
Oprema in druga
opredmetena osnovna
sredstva
Stroški intelektualnih in
osebnih storitev

Omejitev na posamezni
kategoriji stroškov
/
/
/
/
v primeru rabljene
opreme le-ta ne sme
biti starejša od 5 let
če so sestavni del
prijavljenega projekta

Vlagatelj lahko znotraj odobrene višine sredstev
zaprosi za prerazporeditev sredstev znotraj odobrenih
kategorij stroškov ali za razširitev stroškov na ostale
kategorije stroškov po razpisu, in sicer največ do 10 %
od odobrenih sredstev, pri čemer je potrebno upoštevati
omejitve na posamezni kategoriji stroškov.
– Neupravičeni stroški so
– stroški davka na dodano vrednost,
– nakup objektov ter opreme, ki so predmet finančnega zakupa in
– poplačilo že obstoječih posojil in zakupov.
2.1.5 Višina zaprošenih sredstev in višina upravičenih stroškov
Najnižja zaprošena vrednost sredstev mora znašati
50.000,00 EUR, najvišja vrednost zaprošenih sredstev
pa 2.000.000,00 EUR.
Minimalna vrednost upravičenih stroškov mora biti
50.000,00 EUR.

2.1.6 Posojilni pogoji
1. Obrestna mera je od 3-mesečni EURIBOR + od 0,60 % do 0,70 %. Višina pribitka se določa glede na koeficient
razvitosti občine za leto 2019, v kateri se projekt nahaja, kot je prikazano v nadaljevanju
Obrestna mera

3-mesečni EURIBOR

Pribitek letno v %
0,60
0,65
0,70

Koeficient razvitosti občin za leto 2019 glede na UMZDRO
od
do
0,37
1,02
1,03
1,19
1,20
1,45
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– V primeru, da je 3-mesečni Euribor negativen, se
zanj uporabi vrednost 0,00 %.
– Obresti se obračunavajo in plačujejo mesečno.
– Glavnico posojila se vrača mesečno.
2. Doba vračanja
Višina posojila v EUR
od
do
50.000,00
2.000.000,00

Moratorij v mesecih
od
do
0
36

– Skupna doba vračanja posojila je največ do
240 mesecev.
– Skupna doba vračanja posojila ne sme presegati
ekonomske dobe projekta.
– Znotraj skupne dobe vračanja posojila, ki je sestavljena iz moratorija na odplačevanje glavnice ter odplačilne dobe, lahko upravičenec pridobi največ 36 mesecev moratorija.
– Pred podpisom posojilne pogodbe se lahko upravičenec moratoriju odpove in skrajša skupno dobo vračanja posojila, vendar le-ta ne more znašati manj kot
1/3 prvotne skupne dobe vračanja. V kolikor se odpove
moratoriju mora biti črpanje celotnega posojila izvedeno
v mesecu podpisa pogodbe.
2.1.7 Cilji vlagatelja
I. Izboljšanje cestne infrastrukture
1. Rekonstrukcija cestne infrastrukture,
2. Ureditev obcestnega prostora,
3. Prometna signalizacija in prometna oprema,
4. Ureditev pretočnosti križišč,
5. Ureditev pločnikov,
6. Ureditev cestne razsvetljave,
7. Izgradnja javnih poti,
8. Ureditev/izgradnja kolesarskih poti,
9. Ureditev parkirnih površin,
10. Nakup zemljišč za namen cestne infrastrukture,
II. Izboljšanje komunalne in okoljske infrastrukture
1. Vzpostavitev sistema oziroma naprav za ogrevanje ali hlajenje stavb,
2. Investicije v vodno omrežje,
3. Izgradnja čistilne naprave,
III. Izboljšanje socialne in športno turistične infrastrukture
1. Nakup objekta/nepremičnine za namen socialne/športno turistične infrastrukture,
2. Obnova vrtca,
3. Obnova šole,
4. Obnova doma starejših občanov,
5. Obnova knjižnice,
6. Obnova mrliške vežice,
7. Obnova plavalnih bazenov,
8. Obnova postajališč za avtodome,
9. Obnova zdravstvene ustanove,
10. Obnova občinske stavbe,
11. Obnova športne/večnamenske dvorane,
12. Obnova ureditev mestnih središč/ulic,
13. Obnova kulturnega doma,
14. Izgradnja vrtca,
15. Izgradnja šole,
16. Izgradnja doma starejših občanov,
17. Izgradnja knjižnice,
18. Izgradnja mrliške vežice,
19. Izgradnja plavalnih bazenov,
20. Izgradnja postajališč za avtodome,
21. Izgradnja zdravstvene ustanove,
22. Izgradnja občinske stavbe,

Skupna doba vračanja v mesecih
240

23. Izgradnja športne/večnamenske dvorane,
24. Izgradnja kulturnega doma,
IV. Izboljšanje gospodarskega razvoja
1. Nakup objekta/nepremičnine,
2. Izboljšanje podpornega okolja za podjetništvo in
konkurenčnost (obnova ali vzpostavitev površin namenjenih izvajanju dejavnosti gospodarskih družb/poslovnih parkov),
3. Izgradnja poslovno obrtnih con,
V. Izgradnja ali posodobitev informacijske komunikacijske tehnologije
1. Izgradnja/nadgradnja širokopasovnih omrežnih
povezav.
2.2 Pogoji zavarovanja
1. Posojilo mora biti zavarovano s petimi bianco
podpisanimi menicami, skupaj s petimi meničnimi izjavami s pooblastili za izpolnitev in unovčenje menic in
z izpolnjeno ter notarsko ali upravno overjeno izvršnico.
2.3 Pogoji sklepanja pogodb
1. Osnova za sklenitev pogodbe je odločba o odobritvi sredstev.
2. Pogodba mora biti podpisana s strani zakonitega
zastopnika ali njegovega pooblaščenca, pri čemer mora
biti podpis upravno ali notarsko overjen, če podpis pogodbe ni pri predstavniku Sklada.
3. Rok sklenitve pogodbe je do 75 dni od datuma
izdaje odločbe o odobritvi sredstev. Ob utemeljenem
razlogu lahko Sklad s pisnim soglasjem na prošnjo vlagatelja ta rok tudi podaljša.
4. Pred sklepanjem pogodbe mora upravičenec
pridobiti soglasje Ministrstva za finance k zadolževanju
v letu črpanja, skladno z veljavnim Zakonom o javnih
financah in Pravilnikom o postopkih za izdajo soglasja
k zadolževanju občin.
5. Stroški sklepanja pogodbe, sklenitve dodatka
pogodbi in zavarovanja posojila bremenijo vlagatelja.
Stroški razen stroškov zavarovanja, so opredeljeni v veljavnem Tarifnem pravilniku o nadomestilih za dodeljevanje spodbud, ki je objavljen na spletni strani Sklada.
6. Če vlagatelj, ki mu je bila izdana odločba o odobritvi sredstev, ne bo pristopil k podpisu pogodbe v določenem roku, se bo upoštevalo, da je enostransko odstopil od dodelitve sredstev in od sklenitve pogodbe.
2.4 Pogoji črpanja
1. Črpanje posojila:
– upravičenec mora dokumentacijo za črpanje posojila pred izvedbo črpanja čim prej in najkasneje pet
delovnih dni pred iztekom roka posredovati Skladu.
Vsi predloženi dokumenti morajo biti v skladu z določili
javnega razpisa, razpisne dokumentacije, vzorcem pogodbe in Navodili za črpanje posojil, ki so objavljena na
povezavi http://www.regionalnisklad.si/razpisi/obrazci,
– je dokumentarno z nakazilom sredstev na račun
občine,
– je možno izvesti tudi po fazah,
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– se opravi izključno za namen odobrenega projekta,
– se začne po ureditvi zavarovanja in podpisu pogodbe ter predložitvi:
– izpolnjenega in podpisanega zahtevka (original), ki vključuje tudi izjavo, da so vsa dokazila in izvedena dela v skladu z določili javnega razpisa, da so
kopije priloženih dokumentov enake originalom in da
so priloženi dokumenti verodostojni ter izdani skladno
s pogodbami in/ali naročilom in/ali dobavo,
– kopije računov in situacij z ustreznim datumom
opravljene storitve oziroma odpreme blaga od vključno
1. 1. 2018 dalje,
– kopije pogodb in predračunov (le v primeru,
da natančno predstavljajo predmet nakupa in vsebujejo določilo o veljavnosti), izstavljenih od vključno 1. 1.
2018 dalje,
– potrdila o plačilih (npr. bančni izpisek, avansni
račun, kompenzacije ...) kot dokazila o zagotavljanju lastne udeležbe pri posameznem dokumentu za črpanje
sredstev oziroma kot dokazilo o že opravljenih plačilih
računov, situacij, pogodb in predračunov, ki so podlaga
za izvršitev refundacije,
– v primeru izvajanja pogodbenih del, kopije pogodb z izvajalci,
– v primeru nakazila posojila na račun občine za
še neplačane račune, situacije, pogodbe in predračune
mora občina le-te plačati v roku 30 dni po črpanju posojila in Skladu v roku 10 dni po plačilu le-teh poslati
potrdilo o plačilu, najmanj v višini črpanega posojila.
V kolikor občina ne bo v roku predložila ustreznega dokazila o plačilu, se bo smatralo, da je posojilo porabljeno
nenamensko in je to razlog za odpoved pogodbe ter
vračilo posojila Skladu.
2. Upoštevajo se zneski brez DDV.
3. Rok črpanja dodeljenega posojila je do 60 dni od
podpisa pogodbe. Ob utemeljenem razlogu lahko Sklad
na prošnjo upravičenca rok tudi podaljša.
4. Upravičenec mora črpati posojilo v letu, za katerega je pridobila soglasje k zadolžitvi občine in sklenila
pogodbo.
5. Če upravičenec ne bo v določenem roku in na
dogovorjeni način dostavil ustrezne dokumentacije za
črpanje, se bo upoštevalo, da je enostransko odstopil
od dodeljenega posojila.
2.5 Pogoji spremljanja in zaključka projekta
1. Rok zaključka projekta se točneje opredeli v odločbi o odobritvi sredstev in pogodbi. Skrajni rok zaključka projekta po javnem razpisu je do 31. 12. 2021.
2. Za zaključek projekta se šteje končanje investicijskih del na projektu in vključitev strojev ali opreme
v uporabo.
3. Upravičenec mora v roku enega meseca po zaključku projekta Skladu posredovati izpolnjeno Poročilo
o projektu. V kolikor je projekt pred črpanjem posojila
že izveden, se o zaključku projekta poroča najkasneje
ob predložitvi prvega zahtevka za črpanje.
4. Vlagatelj mora poročati tudi o doseženih ciljih
vlagatelja, kar je podrobneje opredeljeno v pogodbi.
3. Vsebina in oddaja vloge
3.1 Vsebina vloge
1. Ustrezno izpolnjen, s strani odgovorne osebe
podpisan in žigosan Prijavni obrazec C1, vključno z izjavo vlagatelja.
2. Sklep o potrditvi projekta s strani pristojnega
organa.
3. Sklep ali odločba o prejemu sredstev iz drugih
javnih virov za namen projekta. V primeru drugih virov
mora predložiti sklep, odločbo, izjavo ali pismo o nameri.
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4. Pravnomočno gradbeno dovoljenje ali ustrezno
upravno dovoljenje, kadar gradbeno dovoljenje ni potrebno, iz katerega je razvidna namembnost. V kolikor ni
potrebno nobeno dovoljenje, je potrebno priložiti izjavo,
iz katere je to razvidno.
5. Lokacija projekta z navedbo poteka infrastrukturnega objekta, če gre za linijski objekt (lahko kopija
mapnega načrta z označenim prikazom poteka oziroma
lokacijo investicije).
6. Poročilo o izvršenih delih projekta, v kolikor je
projekt že začet.
7. Investicijski program oziroma druga ustrezna investicijska dokumentacija, izdelano v skladu z Uredbo
o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni
list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) oziroma področnimi
metodologijami, in sicer najmanj dokument identifikacije
investicijskega projekta (DIIP).
V kolikor podatki iz prijavnega obrazca niso usklajeni s priloženim investicijskim programom oziroma
drugo ustrezno investicijsko dokumentacijo, je potrebno predložiti pisno obrazložitev odstopanj (opisno in vrednostno upravičeni stroški, zaprta finančna konstrukcija,
iz katere je razvidno tudi zaprošeno posojilo pri Skladu,
cilji ipd.).
8. Kopija dokumenta, s katerim se dokazuje, da
bo projekt na območju Triglavskega narodnega parka.
V primeru, da priloga ne bo priložena, vlagatelj na ta
račun ne dobi točk pri oceni projekta. Potrdilo vlagatelji
pridobijo pri javnem zavodu Triglavski narodni park.
Sklad lahko od vlagatelja zahteva tudi dodatno dokumentacijo na svoje ali vlagateljeve stroške, kot je npr.
dokumentacija za ugotovitev popolnosti vlog.
3.2 Oddaja vloge
1. Vlagatelj vloži vlogo na naslov Slovenski regionalno razvojni sklad, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica, in
sicer skladno z razpisnim rokom za oddajo vlog. Vlagatelj odda vlogo priporočeno po pošti ali osebno na sedežu Sklada, pri čemer mora biti v primeru osebne oddaje
vloge na sedežu Sklada, vloga oddana na delovni dan,
do 14. ure. Vlagatelj mora posamezno vlogo oddati v zaprti in skladno z razpisno dokumentacijo opremljeni ovojnici z oznako »ne odpiraj – vloga YC1«, iz katere mora
biti jasno razviden naziv in naslov vlagatelja ter datum
in čas (ura in minuta) oddaje vloge, označen ali s strani
pošte, v kolikor se vloga odda priporočeno po pošti, ali
tajništva Sklada, v kolikor je vloga oddana osebno na
sedežu Sklada. Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani Sklada http://www.
regionalnisklad.si/razpisi/aktualni-razpisi, prav tako se
ju lahko v času od objave do zaprtja javnega razpisa
osebno pridobi na sedežu Sklada, vsak delovni dan od
8. do 14. ure.
2. Zainteresirani lahko informacije pridobijo v času
uradnih ur v Sektorju za izvajanje spodbud, na tel.
št. 01/836-19-53 ali pošljejo pisno vprašanje na elektronski naslov info@regionalnisklad.si.
3.3 Rok za oddajo vloge
Vlagatelj vlogo odda preko odprtega razpisnega
roka, in sicer od 1. 7. 2019 do 30. 9. 2019 oziroma do
porabe sredstev. Vlogo ni možno oddati pred oziroma
po razpisanem roku.
4. Obravnava vloge
4.1 Merila za ocenjevanje
Posamezna vloga lahko skupaj prejme 100 točk, po
sledečih kriterijih:
– Regionalni vidik, skupno največ 50 točk,
– Ocena projekta, skupno največ 30 točk,
– Ocena vlagatelja, skupno največ 20 točk.
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Za odobritev mora vloga doseči najmanj 35 točk.
Podrobnejša razdelitev meril je objavljena v Prilogi razpisne dokumentacije.
4.2 Obravnava vloge
1. Obravnava vlog se izvaja v skladu s Splošnimi
pogoji Sklada.
2. Sklad lahko kadarkoli od vlagatelja zahteva dodatno razjasnitev, dodatno dokumentacijo ali pa ga pozove na osebno predstavitev njegovega poslovanja in
prijavljenega projekta.
3. Prispele vloge bo obravnavala Komisija za obravnavo vlog, ki jo imenuje direktor Sklada. Pri obravnavi
vloge lahko sodeluje eden ali več zunanjih ocenjevalcev
in/ali strokovnjakov iz delovnega področja razpisa, ki jih
na podlagi soglasja direktorja k sodelovanju povabi Komisija za obravnavo vlog. O delu Komisije za obravnavo
vlog se vodi zapisnik.
4. Odpiranje vlog ni javno. Poteka enkrat tedensko
glede na datum dospelosti do porabe sredstev.
5. Komisija za obravnavo bo vlagatelja nepopolne
vloge v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno, s pozivom za
dopolnitev, pozvala k dopolnitvi.
6. Vloga, ki v roku 8 dni od dneva prejema poziva
za dopolnitev ne bo dopolnjena ali bo neustrezno dopolnjena, bo zavržena. Dopolnitev vloge mora biti oddana
priporočeno po pošti.
7. Vloga, ki ne bo ustrezala razpisnim pogojem in/ali
ne bo dosegla minimalnega števila točk, bo kot neutemeljena zavrnjena.
8. Prehitro in prepozno prispele vloge se zavržejo
in jih bo Sklad vrnil vlagateljem.
9. Popolna vloga bo ocenjena na podlagi meril
s strani dveh neodvisnih ocenjevalcev po vrstnem redu
uvrstitve na seznam popolnih vlog, na podlagi katerih
bo Komisija za obravnavo vlog vlogi dodelila povprečno
oceno. Prednost pri izboru za dodelitev sredstev bodo
imele vloge, ki bodo prispele prej in dosegle minimalno
število točk, do porabe razpisanih sredstev, ostale vloge
se kot neutemeljene zavrnejo.
10. V kolikor bodo vloge dosegle enako število točk,
bo prednost imela vloga, ki je bila popolna prva, pri čemer se upošteva datum in ura oddaje vloge. Pri dveh
ali več istočasno oddanih popolnih vlogah z enakim
številom točk, bo imela prednost vloga, ki bo po Koeficientu razvitosti občine dosegla višje število točk. Če je
potrebno, Sklad na koncu določi vrstni red z žrebom ob
možni navzočnosti zadevnih konkurentov. V kolikor za
zadnje uvrščeno vlogo po posameznem seznamu ne bo
razpoložljivih sredstev v zaprošeni višini, bo Komisija za
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obravnavo vlog predlagala dodelitev posojila v obsegu
še razpoložljivih sredstev, ob predpostavki, da se vlagatelj strinja in zagotovi druge vire za zaprtje finančne
konstrukcije projekta.
11. Ekološko sporni projekti se kot neutemeljeni
zavrnejo.
4.3 Obveščanje o izboru
1. Na podlagi predloga Komisije o izdaji odločb o ne/odobritvi sredstev v vrednosti do vključno
500.000,00 EUR odloči direktor Sklada. O izdaji odločb
o odobritvi sredstev v vrednosti nad 500.000,00 EUR
pa mora z odločitvijo direktorja soglašati tudi Nadzorni
sveta Sklada.
2. Odločba o ne/odobritvi sredstev bo vlagatelju
osebno vročena po pošti, praviloma v roku do 45 dni od
odpiranja vlog.
3. V skladu s prvim odstavkom 10. člena ZSRR-2
zoper izdano odločbo o odobritvi sredstev ni pritožbe,
dovoljen pa je upravni spor. Tožbo je potrebno vložiti
v roku 30 dni od vročitve odločbe. Tožba se vloži neposredno pri Upravnem sodišču RS, Fajfarjeva 33, 1000
Ljubljana ali pa se jo pošlje po pošti. Merila za ocenjevanje vlog ne morejo biti predmet presoje vlagatelja.
Slovenski regionalno razvojni sklad
Št. 8023-1/2019-3

Ob-2290/19

Slovenski regionalno razvojni sklad (v nadaljevanju:
Sklad) na podlagi Zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi Zakona o lastninskem
preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 45/95, 34/96,
60/99 – ZSRR, 22/00 – ZJS, 67/01 in 47/02), 10. člena
Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
(Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16, v nadaljevanju: ZSRR–2) Zakona o Triglavskem narodnem parku
(Uradni list RS, št. 52/10, 46/14 – ZON-C in 60/17, v nadaljevanju: ZTNP-1), Uredbe o metodologiji za določitev
razvitosti občin (Uradni list RS, št. 76/17, v nadaljevanju
UMZDRO), Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega
regionalno razvojnega sklada z dne 19. 3. 2015 s spremembami in dopolnitvami (v nadaljevanju: Splošni pogoji Sklada), Pravilnika o dodeljevanju spodbud Sklada
z dne 19. 3. 2015 s spremembami in dopolnitvami, ter
Poslovnega in finančnega načrta Sklada za leti 2018 in
2019 (postavke za leto 2019) z dne 17. 7. 2018, objavlja
javni razpis
za pred-financiranje projektov z odobrenimi
evropskimi sredstvi – PF 2019

1. Uvodna določila
1.1 Višina in vir sredstev
Skupni razpisani znesek je 7.000.000,00 EUR, ki je razdeljen kot sledi v nadaljevanju
Znesek v EUR
7.000.000,00

Za leto
2019

Oblika sredstev
Posojilo

Vir sredstev
Namensko premoženje

1.2 Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je omogočiti izvedbo projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi prejemnikom na
območju Republike Slovenije.
Cilja javnega razpisa je premostitveno financiranje
projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi, ki ustreza
naslednjim ukrepom:
– premostitveno financiranje razvojnih projektov neprofitnih organizacij,
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– premostitveno financiranje razvojnih projektov
profitnih organizacij,
– premostitveno financiranje projektov kmetijskih
gospodarstev.
1.3 Razpisna dokumentacija
Sestavni del razpisa je tudi razpisna dokumentacija
z navodili za vlagatelje, ki jih mora vlagatelj upoštevati,
objavljena na spletni strani Sklada http://www.regionalnisklad.si/razpisi.
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Razpisna dokumentacija vsebuje:
– prijavni obrazec PF,
– merila za ocenjevanje,
– vzorec posojilne pogodbe in
– vzorec ovojnice.
Navodila za vlagatelje so sledeča:
– Navodila o pogojih zavarovanja,
– Navodila o upravičenosti stroškov in črpanju,
– Navodila za poročanje.
2. Razpisni pogoji
Vlagatelj mora izpolnjevati vse razpisne pogoje, ki
so vezani na prijavljeni projekt. Izpolnjevanje pogojev
mora biti razvidno iz vsebine celotne vloge. Glede izpolnjevanja razpisnih pogojev vlagatelj podpiše Izjavo
vlagatelja, s katero pod kazensko pravno in materialno
pravno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi
po izdaji odločbe o dodelitvi sredstev, se pogodba o sofinanciranju ne bo podpisala, odločba o dodelitvi sredstev
pa se odpravi.
Splošni pogoji
1. Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku,
vrednosti izražene v EUR.
2. Vsa dokazila se morajo glasiti na vlagatelja in
prijavljeni projekt.
3. Vlagatelj je upravičen do posojila, če je prejemnik
evropskih sredstev v programskem obdobju 2014–2020
in je prejel pozitivno odločitev in/ali že ima podpisano
pogodbo o sofinanciranju, v kolikor je le-ta podlaga za
črpanje.
4. Pri obravnavi vloge se izhaja iz finančnih izkazov
za leto 2018.
5. Sredstva se za isti projekt odobrijo praviloma
enkrat.
6. Vlagatelj, ki se prijavlja kot pravna oseba, organizirana kot gospodarska družba, zadruga ali s.p. mora
imeti ob oddaji vloge bonitetno oceno, določeno na podlagi podatkov iz EBONITETE.SI, najmanj 5. V kolikor bonitetna ocena ni razvidna v EBONITETE.SI, jo mora vlagatelj proti plačilu sam pridobiti pri isti bonitetni družbi.
7. Delež dolgov v financiranju za vlagatelja ki ni
pravna oseba organizirana kot gospodarska družba,
zadruga ali s.p., na dan 31. 12. 2018 ne sme presegati
99,99 %.
8. Vlagatelj, ki se prijavi kot fizična oseba, ki na trgu
samostojno opravlja pridobitno dejavnost, mora predložiti izpis Sisbon, ki ga pridobi pri banki.
9. Vlagatelj, ki se prijavi kot fizična oseba – kmet,
mora imeti kreditno sposobnost kmetijskega gospodarstva večjo od 1,00 in mora predložiti ustrezna dokazila,
kot so: izpis Sisbon (pridobljen pri banki), izpis iz transakcijskega računa vlagatelja in članov kmetijskega gospodarstva, v kolikor jih uveljavlja v okviru kreditne sposobnosti, in sicer za obdobje zadnjih 12 mesecev pred
oddajo vloge, kopije morebitnih posojilnih pogodb in/ali
amortizacijske načrte.
10. Vlagatelj mora za projekt izkazati zaprto finančno konstrukcijo. V ta namen mora vlagatelj priložiti
dokazila.
11. Vlagatelj mora imeti plačane vse evidentirane
davke in druge obvezne dajatve, ki jim je potekel rok
plačila. V ta namen predloži potrdilo, ki ga izda Finančna uprava RS in ni starejše od meseca dni od dneva
oddaje vloge.
12. V kolikor je vlagatelj že prejemnik sredstev Sklada, mora imeti poravnane zapadle obveznosti do Sklada
oziroma ob odpiranju vloge zamuda s plačilom zapadlih
obveznosti ni daljša od 90 dni.
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13. Skupna višina izpostavljenosti vlagatelja po
podprogramu ne sme presegati 150.000,00 EUR.
14. Skupna višina izpostavljenosti vlagatelja do
Sklada je po ukrepu pred-financiranja lahko največ
300.000,00 EUR.
15. Skupna višina zadolženosti vlagatelja do Sklada
ne sme presegati 10,00 % vrednosti namenskega premoženja Sklada, ki znaša 98.816.938,94 EUR na dan
31. 12. 2018.
16. Vlagatelj ne sme biti v postopku prisilne poravnave, poenostavljene prisilne poravnave, stečajnem
postopku, postopku prisilnega prenehanja, postopku
finančnega prestrukturiranja, v skladu z veljavnim Zakonom o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju.
17. Vlagatelj ne sme biti domnevno insolventen glede
na 14. člen veljavnega Zakona o finančnem poslovanju,
postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju.
18. Vlagatelj (razen mikro, malo in srednje veliko
podjetje, ki posluje manj kot 3 leta) ne sme biti v težavah
po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje
gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list
RS, št 5/17, v nadaljevanju: ZPRPGDZT) in 18. točki
2. člena Uredbe o skupinskih izjemah1 oziroma 14. točki
2. člena Kmetijske uredbe za skupinske izjeme2 v primeru kmetijstva oziroma 5. točki 3. člena Ribiške uredbe
za skupinske izjeme3 v primeru ribištva ali v postopku
pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, oziroma je to pomoč prejel in
še ni ali je neuspešno zaključil prestrukturiranje podjetja
ali pa je v prestrukturiranju.
2.1 Pogoji po podprogramu PF1.2 – Projekti neprofitnih organizacij – izven pravil državnih pomoči
2.1.1 Upravičeni vlagatelji po podprogramu PF1.2
– pravne osebe, katerih (so)ustanovitelj je država,
občina ali samoupravna narodna skupnost:
– raziskovalne in razvojne ustanove,
– ustanove za izobraževanje in usposabljanje,
– ustanove zdravstvenega varstva,
– ustanove za varstvo naravne in kulturne dediščine,
– lokalne in regionalne razvojne agencije,
– lokalne akcijske skupine,
– drugo,
– nevladne organizacije:
– združenja,
– fundacija,
– gospodarske, kmetijske, obrtne in industrijske
zbornice,
– društva,
– drugo,
1
Uredba Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive
z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe
(Uradni list EU L, št. 187, z dne 26. 6. 2014, str. 1) (v nadaljevanju: Uredba o skupinskih izjemah).
2
Uredba Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija
2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in
gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L, št. 193 z dne 1. 7. 2014, str. 1)
(v nadaljevanju: Kmetijska uredba za skupinske izjeme).
3
Uredba Komisije (EU) št. 1388/2014 z dne 16. decembra 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo, predelavo in trženjem
ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva, za združljive
z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe
o delovanju Evropske unije (UL L, št. 369 z dne 24. 12.
2014, str. 37) (v nadaljevanju: Ribiška uredba za skupinske
izjeme).
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– pravne osebe javnega in zasebnega prava, ki izkazujejo neprofitni status in namen delovanja:
– lokalne in regionalne razvojne agencije,
– lokalne turistične organizacije,
– organizacije za usposabljanje,
– drugo,
– javne ustanove za gospodarski razvoj,
– javna podjetja z lastništvom države, občine ali
samoupravne narodne skupnosti,
– samoupravne narodne skupnosti:
– italijanska narodna skupnost,
– madžarska narodna skupnost.
Vlagatelj mora biti vpisan v sodni register pred 1. 7.
2018.
2.1.2 Upravičene dejavnosti projekta po podprogramu PF1.2
Po tem podprogramu so upravičene vse dejavnosti
projekta, razen tistih, ki so v tej točki razpisa opredeljene
kot neupravičene dejavnosti.
Vlagatelj mora prijaviti projekt v okviru registrirane
dejavnosti skladno z veljavno Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti.
Neupravičene dejavnosti projekta po podprogramu
PF1.2
Neupravičene dejavnosti projekta, skladno z veljavno Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti so:
– 05 Pridobivanje premoga,
– 06 Pridobivanje surove nafte in zemeljskega plina,
– 07 Pridobivanje rud,
– 08 Pridobivanje rudnin in kamnin,
– 09 Storitve za rudarstvo,
– 12 Proizvodnja tobačnih izdelkov,
– 20.6 Proizvodnja umetnih vlaken,
– 24 Proizvodnja kovin,
– 30 Proizvodnja drugih vozil in plovil,
– 35 Oskrba z električno energijo, plinom in paro,
– 49 Kopenski promet; cevovodni transport,
– 50 Vodni promet,
– 51 Zračni promet,
– 52 Skladiščenje in spremljajoče prometne dejavnosti,
– 53 Poštna in kurirska dejavnost,
– 64 Dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov,
– 65 Dejavnosti zavarovanja, pozavarovanja in pokojninskih skladov, razen obvezne socialne varnosti,
– 66 Pomožne dejavnosti za finančne in zavarovalniške storitve,
– 84 Dejavnost javne uprave in obrambe; dejavnost
obvezne socialne varnosti,
– 97 Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim
osebjem,
– 98 Raznovrstna proizvodnja gospodinjstev za lastno rabo,
– 99 Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles.
2.1.3 Upravičeno območje po podprogramu PF1.2
je celotno območje Republike Slovenije.
2.1.4 Obdobje upravičenosti po podprogramu
PF1.2: Upravičeni stroški lahko nastanejo od 1. 1. 2014.
2.1.5 Stroški po podprogramu PF1.2
Upravičeni stroški so: odobrena, neizplačana EU
sredstva.
Delež sofinanciranja projekta s strani Sklada je
do vključno 80,00 % upravičenih stroškov. Lastni delež
vlagatelja mora znašati najmanj 20,00 % in ne sme vključevati javnih sredstev.
Podrobnejša navodila o stroških so razvidna v Navodilu o upravičenih stroških, ki so del Razpisne dokumentacije.
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2.1.6 Višina zaprošenih sredstev in višina upravičenih stroškov po podprogramu PF1.2
Najnižja zaprošena vrednost posojila mora znašati
5.000,00 EUR, najvišja vrednost zaprošenega posojila
pa 150.000,00 EUR.
Minimalna vrednost upravičenih stroškov mora biti
6.250,00 EUR.
2.1.7 Posojilni pogoji po podprogramu PF1.2
– Obrestna mera je ROM za izračun državni pomoči
+ pribitek 1,00 % letno.
– ROM vključuje izhodiščno obrestno mero, kateri
se doda 100 bazičnih točk. V primeru, da je izhodiščna
obrestna mera negativna, se zanjo uporabi vrednost
0,00 %.
– Obresti se obračunavajo in plačujejo mesečno.
– Posojilo ne vsebuje elementov državnih pomoči.
– Vlagatelj posojilo praviloma vrača sproti, ob vsakokratnem prejemu evropskih sredstev za prijavljeni
projekt, vsekakor pa v celoti in dokončno najkasneje
v 8 dneh po prejemu plačila zadnjega zahtevka. V kolikor se prijavljeni projekt oziroma plačilo zadnjega zahtevka ne izvede prej, je vlagatelj dolžan vrniti posojilo
najkasneje tri leta po podpisu pogodbe.
2.1.8 Cilj vlagatelja po podprogramu PF1.2 je izvedba projekta in prejem EU sredstev.
2.2 Pogoji po podprogramu PF2.2 – Projekti kmetijskih gospodarstev – izven pravil državnih pomoči
2.2.1 Upravičeni vlagatelji po podprogramu PF2.2
– kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu in so vpisana v evidenco kmetijskih
gospodarstev, organizirana kot
– pravna oseba,
– fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja
pridobitno dejavnost,
– kmetija, ki ni pravna oseba ali fizična oseba, ki
na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost.
Vlagatelj mora biti vpisan v register kmetijskih gospodarstev in/ali sodni register pred 1. 7. 2018.
2.2.2 Upravičene dejavnosti projekta po podprogramu PF2.2
Po tem podprogramu so upravičene naslednje dejavnosti projekta s področja kmetijstva in gozdarstva:
– 01 Kmetijska proizvodnja in lov ter z njima povezane storitve,
– 01.1 Pridelovanje netrajnih rastlin,
– 01.2 Gojenje trajnih nasadov,
– 01.3 Razmnoževanje rastlin,
– 01.4 Živinoreja,
– 01.5 Mešano kmetijstvo,
– 01.6 Storitve za kmetijsko proizvodnjo, priprava
pridelkov,
– 02 Gozdarstvo,
– 02.1 Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti,
– 02.2 Sečnja,
– 02.3 Nabiranje gozdnih dobrin, razen lesa,
– 02.4 Storitve za gozdarstvo,
– 10 Proizvodnja živil,
– 10.1 Proizvodnja mesa in mesnih izdelkov,
– 10.3 Predelava in konzerviranje sadja in zelenjave,
– 10.4 Proizvodnja rastlinskih in živalskih olj in
maščob,
– 10.5 Predelava mleka,
– 10.6 Mlinarstvo, proizvodnja škroba in škrobnih
izdelkov,
– 10.7 Proizvodnja pekarskih izdelkov in testenin,
– 10.8 Proizvodnja drugih prehrambenih izdelkov,
– 10.9 Proizvodnja krmil in hrane za hišne živali,
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– 11 Proizvodnja pijač,
– 16.100 Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa,
– 16.230 Stavbno mizarstvo in tesarstvo,
– 16.240 Proizvodnja lesene embalaže,
– 16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute,
slame in protja,
– 23.520 Proizvodnja apna in mavca,
– 46.220 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami,
– 46.310 Trgovina na debelo s sadjem in zelenjavo,
– 46.320 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki,
– 46.330 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnimi olji in maščobami,
– 47.761 Trgovina na drobno v cvetličarnah,
– 47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki,
– 47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu,
– 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
stojnic in tržnic,
– 55.202 Turistične kmetije s sobami,
– 56.104 Začasni gostinski obrati,
– 56.105 Turistične kmetije brez sob.
Hkrati so po tem podprogramu upravičene tudi dejavnosti, skladne z Uredbo o dopolnilnih dejavnostih na
kmetijah, vendar le za kmetijo, ki ni pravna oseba ali
fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost.
Vlagatelj mora prijaviti projekt v okviru registrirane
dejavnosti skladno z veljavno Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti.
Vlagatelj, ki prijavlja projekt iz dopolnilne dejavnosti,
mora biti registriran skladno z veljavno Uredbo o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji.
Neupravičene dejavnosti projekta po podprogramu
PF2.2
Neupravičene dejavnosti, skladno z veljavno Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti:
– 01.7 Lovstvo,
– 03 Ribištvo in gojenje vodnih organizmov,
– 10.2 Predelava in konzerviranje rib, rakov in mehkužcev,
– 12 Proizvodnja tobačnih izdelkov.
2.2.3 Upravičeno območje po podprogramu PF2.2
je celotno območje Republike Slovenije.
2.2.4 Obdobje upravičenosti po podprogramu
PF2.2: Upravičeni stroški lahko nastanejo od 1. 1. 2014.
2.2.5 Stroški po podprogramu PF2.2
1. Upravičeni stroški so: odobrena, neizplačana
EU sredstva.
Delež sofinanciranja projekta s strani Sklada je do
vključno 100,00 % upravičenih stroškov.
Podrobnejša navodila o stroških so razvidna v Navodilu o upravičenih stroških, ki so del Razpisne dokumentacije.
2.2.6 Višina zaprošenih sredstev in višina upravičenih stroškov po podprogramu PF2.2
Najnižja zaprošena vrednost posojila mora znašati
5.000,00 EUR, najvišja vrednost zaprošenega posojila
pa 150.000,00 EUR.
Minimalna vrednost upravičenih stroškov mora biti
5.000,00 EUR.
2.2.7 Posojilni pogoji po podprogramu PF2.2
– Obrestna mera je ROM za izračun državni pomoči
+ pribitek 1,00 % letno.
– ROM vključuje izhodiščno obrestno mero, kateri
se doda 100 bazičnih točk. V primeru, da je izhodiščna
obrestna mera negativna, se zanjo uporabi vrednost
0,00 %.
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– Obresti se obračunavajo in plačujejo mesečno.
– Vlagatelj posojilo praviloma vrača sproti, ob vsakokratnem prejemu evropskih sredstev za prijavljeni
projekt, vsekakor pa v celoti in dokončno najkasneje
v 8 dneh po prejemu plačila zadnjega zahtevka. V kolikor se prijavljeni projekt oziroma plačilo zadnjega zahtevka ne izvede prej, je vlagatelj dolžan vrniti posojilo
najkasneje tri leta po podpisu pogodbe.
– Posojilo ne vsebuje elementov državnih pomoči.
2.2.8 Cilj vlagatelja po podprogramu PF2.2 je izvedba projekta in prejem EU sredstev.
2.3 Pogoji po podprogramu PF3.2 – Projekti v gospodarstvu – izven pravil državnih pomoči
2.3.1 Upravičeni vlagatelji po podprogramu PF3.2
so
– subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o gospodarskih družbah, registrirani kot
– pravna oseba,
– fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja
pridobitno dejavnost,
– subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o zadrugah,
registrirani kot
– zadruga,
– zadružna zveza.
Vlagatelj mora biti vpisan v sodni register pred 1. 7.
2018.
2.3.2 Upravičene dejavnosti projekta po podprogramu PF3.2
Po tem podprogramu so upravičene dejavnosti
s področja gospodarstva, razen tistih, ki so v tej točki
razpisa opredeljene kot neupravičene dejavnosti.
Vlagatelj mora prijaviti projekt v okviru registrirane
dejavnosti skladno z veljavno Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti.
Neupravičene dejavnosti projekta po podprogramu
PF3.2
Neupravičene dejavnosti, skladno z veljavno Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti:
– 01 Kmetijska proizvodnja in lov ter z njima povezane storitve,
– 02.1 Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti,
– 03 Ribištvo in gojenje vodnih organizmov,
– 05 Pridobivanje premoga,
– 06 Pridobivanje surove nafte in zemeljskega plina,
– 07 Pridobivanje rud,
– 08 Pridobivanje rudnin in kamnin,
– 09 Storitve za rudarstvo,
– 12 Proizvodnja tobačnih izdelkov,
– 20.6 Proizvodnja umetnih vlaken,
– 24 Proizvodnja kovin,
– 30 Proizvodnja drugih vozil in plovil,
– 35 Oskrba z električno energijo, plinom in paro,
– 49 Kopenski promet; cevovodni transport,
– 50 Vodni promet,
– 51 Zračni promet,
– 52 Skladiščenje in spremljajoče prometne dejavnosti,
– 53 Poštna in kurirska dejavnost,
– 64 Dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov,
– 65 Dejavnosti zavarovanja, pozavarovanja in pokojninskih skladov, razen obvezne socialne varnosti,
– 66 Pomožne dejavnosti za finančne in zavarovalniške storitve,
– 84 Dejavnost javne uprave in obrambe; dejavnost
obvezne socialne varnosti,
– 97 Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim
osebjem,
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– 98 Raznovrstna proizvodnja gospodinjstev za lastno rabo,
– 99 Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles.
2.3.3 Upravičeno območje po podprogramu PF3.2
je celotno območje Republike Slovenije.
2.3.4 Obdobje upravičenosti po podprogramu
PF3.2: Upravičeni stroški lahko nastanejo od 1. 1. 2014.
2.3.5 Stroški po podprogramu PF3.2
Upravičeni stroški so: odobrena, neizplačana EU
sredstva
Delež sofinanciranja projekta s strani Sklada je do
vključno 80,00 % upravičenih stroškov. Lastni delež vlagatelja mora znašati najmanj 20,00 %, in ne sme vključevati javnih sredstev.
Podrobnejša navodila o stroških so razvidna v Navodilu o upravičenih stroških, ki so del Razpisne dokumentacije.
2.3.6 Višina zaprošenih sredstev in višina upravičenih stroškov po podprogramu PF3.2
Najnižja zaprošena vrednost posojila mora znašati
5.000,00 EUR, najvišja vrednost zaprošenega posojila
pa 150.000,00 EUR.
Minimalna vrednost upravičenih stroškov mora biti
6.250,00 EUR.
2.3.7 Posojilni pogoji po podprogramu PF3.2
– Obrestna mera je ROM za izračun državni pomoči
+ pribitek 1,00 % letno.
– ROM vključuje izhodiščno obrestno mero, kateri
se doda 100 bazičnih točk. V primeru, da je izhodiščna
obrestna mera negativna, se zanjo uporabi vrednost
0,00 %.
– Obresti se obračunavajo in plačujejo mesečno.
– Vlagatelj posojilo praviloma vrača sproti, ob vsakokratnem prejemu evropskih sredstev za prijavljeni
projekt, vsekakor pa v celoti in dokončno najkasneje
v 8 dneh po prejemu plačila zadnjega zahtevka. V kolikor se prijavljeni projekt oziroma plačilo zadnjega zahtevka ne izvede prej, je vlagatelj dolžan vrniti posojilo
najkasneje tri leta po podpisu pogodbe.
– Posojilo ne vsebuje elementov državnih pomoči.
2.3.8 Cilji vlagatelja po podprogramu PF3.2 je izvedba projekta in prejem EU sredstev.
2.4 Pogoji zavarovanja
1. Posojilo mora biti zavarovano s petimi bianco
podpisanimi menicami skupaj s petimi meničnimi izjavami s pooblastili za izpolnitev in unovčenje menic.
2. Pravne osebe in podjetniki posamezniki morajo posojilo zavarovati tudi z izpolnjeno in notarsko ali
upravno overjeno izvršnico.
3. Podrobnejša navodila o zavarovanju in vsa zahtevana dokazila so opredeljena v Navodilu o pogojih
zavarovanja, ki so objavljena v Razpisni dokumentaciji.
2.5 Pogoji sklepanja pogodb
1. Osnova za sklenitev pogodbe je odločba Sklada
o odobritvi sredstev.
2. Pogodba mora biti podpisana s strani zakonitega
zastopnika, pri čemer mora biti podpis notarsko overjen.
3. Pogodba mora biti sklenjena v obliki notarskega
zapisa s klavzulo neposredne izvršljivosti.
4. Rok sklenitve pogodbe je do 45 dni od datuma
izdaje odločbe o odobritvi sredstev. Ob utemeljenem
razlogu lahko Sklad s pisnim soglasjem na prošnjo vlagatelja ta rok tudi podaljša.
5. V kolikor je upravičenec zavezan pridobiti soglasje Ministrstva za finance k zadolževanju v letu črpanja,
skladno z veljavno Uredbo o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb in 87. člena Zakona o javnih
financah, mora pred sklepanjem pogodbe posredovati
pridobljeno soglasje.
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6. Stroški sklepanja pogodbe, sklenitve dodatka
pogodbi, zavarovanja posojila in vodenja posojila bremenijo vlagatelja. Stroški, razen stroškov zavarovanja,
so opredeljeni v veljavnem Tarifnem pravilniku o nadomestilih za dodeljevanje spodbud, ki je objavljen na
spletni strani Sklada.
7. Če vlagatelj, ki mu je bila izdana odločba o odobritvi sredstev, ne bo pristopil k podpisu pogodbe v določenem roku, se bo upoštevalo, da je enostransko odstopil od dodelitve sredstev in od sklenitve pogodbe.
2.6 Pogoji črpanja
1. V kolikor mora upravičenec pridobiti soglasje
k zadolžitvi od Ministrstva za finance, mora biti črpanje sredstev izvedeno v letu, za katerega je bilo dano
soglasje.
2. Rok za črpanje sredstev je do 30 dni od dneva
sklenitve pogodbe. Ob utemeljenem razlogu lahko Sklad
s pisnim soglasjem na prošnjo upravičenca ta rok tudi
podaljša.
3. Črpanje sredstev mora biti skladno z Navodili za
črpanje in posojilno pogodbo in se izvede na podlagi
pisnega zahtevka za črpanje, ki ga mora upravičenec
oddati najkasneje pet dni pred predvidenim črpanjem.
4. Če upravičenec ne bo v določenem roku in na
dogovorjeni način dostavil zahtevka za črpanje, se bo
upoštevalo, da je enostransko odstopil od dodeljenega
posojila.
2.7 Pogoji spremljanja in zaključka projekta
1. Rok zaključka projekta se točneje opredeli v odločbi o odobritvi sredstev in pogodbi.
2. Za zaključek projekta se šteje črpanje EU sredstev, vendar najkasneje v roku 3 let po podpisu pogodbe.
3. Upravičenec mora v roku 2 mesecev po zaključku projekta, vendar najkasneje v roku 3 let po podpisu
pogodbe, Skladu posredovati izpolnjeno Poročilo o projektu.
4. Upravičenec mora o prejemu EU sredstev Skladu
poročati dvakrat letno, in sicer po stanju 30. 6. in 31. 12.
vsako leto in zadnjič ob končnem poplačilu posojila ter
v ta namen posredovati obrazec Poročilo o prejetih
evropskih sredstvih.
5. Upravičenec mora poročati tudi o doseženih ciljih, kar je podrobneje opredeljeno v pogodbi.
3. Vsebina in oddaja vloge
3.1 Vsebina vloge
Vsebina vloge s prilogami
1. Izpolnjen prijavni obrazec PF, podpisan in žigosan s strani odgovorne osebe.
2. Dokazilo o odobrenih EU sredstvih:
– sklep/odločba oziroma dokument o odobrenih
evropskih sredstvih;
– pogodba o odobrenih evropskih sredstvih: vlagatelj priloži pogodbo, v kolikor je le-ta podlaga za vložitev
zahtevka;
– drugo ustrezno dokazilo v kolikor iz sklepa/odločbe oziroma pogodbe niso razvidni celotni upravičeni
stroški vlagatelja in vsi viri financiranja projekta, ki se
nanašajo na vlagatelja.
3. Potrdilo FURS o poravnanih obveznostih do države, ki ni starejše od enega meseca od oddaje vloge.
4. Dokazilo o poslovanju vlagatelja:
– finančni izkazi za vlagatelja za leto 2018 za pravne osebe in s.p.-je,: Bilanca stanja na dan 31. 12. 2018,
Izkaz poslovnega izida oziroma prihodkov in odhodkov
za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018 oziroma drugi dokumenti, v kolikor Skladu ne bodo javno dosegljivi oziroma
bodo nepopolni ali neustrezni;
– v kolikor bonitetna ocena za pravne osebe in
s.p.-je, organizirane kot gospodarska družba, zadruga
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ali s.p. ni razvidna v EBONITETE.SI, jo mora vlagatelj
proti plačilu sam pridobiti pri isti bonitetni družbi;
– plan likvidnosti vlagateljev za naslednja 3 leta
oziroma do končnega poplačila posojila po mesecih;
– ustrezno dokazilo s strani Kmetijske svetovalne
službe (KSS) za kmete: dokazilo o obsegu skupnega prihodka iz poslovanja kmetijskega gospodarstva na enoto
vloženega dela v letu 2018, s priloženim izračunom;
– potrdilo o prometu na TR za kmete: potrdilo iz naslova dejavnosti kmetijskega gospodarstva za obdobje
enega leta, ki ni starejše od enega meseca od datuma
oddaje vloge;
– posojilna pogodba in amortizacijski načrti ali druga dokazila za kmete: vlagatelj, ki je kmet, priloži amortizacijske načrte ali druga dokazila iz katerih je razvidna
letna obveznost obstoječih finančnih obveznosti (posojil,
leasingov, limitov);
– izpis Sisbon, ki ga vlagatelj (fizična oseba, ki
opravlja pridobitno dejavnost, kmet) pridobi pri matični
banki.
5. Pojasnilo z navedbo finančnega vira za pokritje
stroškov iz naslova obresti in vodenja posojila.
6. Dokazila o registraciji vlagatelja, v kolikor se vlagatelj prijavlja na sklop PF2.2:
– fotokopija dokumenta, da je kmetijsko gospodarstvo zavedeno v register kmetijskih gospodarstev;
– kopija celotne zadnje posredovane zbirne vloge
za neposredna plačila Agenciji RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja;
– dodatno: v kolikor se vlagatelj ukvarja z dopolnilno dejavnostjo, predloži ustrezno dovoljenje za izvajanje
te dejavnosti;
7. Dokazilo za izvajanje projekta na območju TNP
za pridobitev točk pri ocenjevanju: kopija dokumenta,
s katerim vlagatelj dokazuje, da se bo projekt izvajal na
območju Triglavskega narodnega parka (ZTNP-1).
Sklad lahko od vlagatelja zahteva tudi dodatno dokumentacijo, kot npr. akt o ustanovitvi, dodatna pojasnila
ipd.
3.2 Oddaja vloge
1. Vloga se odda pisno, in sicer na sledeč način:
– Vlagatelj vloži vlogo do roka za oddajo vloge na
naslov: Slovenski regionalno razvojni sklad, Škrabčev
trg 9a, 1310 Ribnica.
– Vlagatelj mora vlogo oddati v zaprti in ustrezno
opremljeni ovojnici z oznako »ne odpiraj – vloga PF«.
V primeru večjega obsega prijavne dokumentacije,
Sklad predlaga vlagateljem, da oddajo prijavo s prilogami v registratorju velikosti A4/80.
– Na ovojnici mora biti razviden naziv in naslov
vlagatelja ter datum in čas (ura in minuta) oddaje vloge,
označen s strani pošte, v kolikor se vloga odda priporočeno po pošti, ali s strani vložišča Sklada, če je vloga
oddana osebno na sedežu Sklada.
– Vlagatelj lahko odda vlogo priporočeno po pošti
ali osebno na sedežu Sklada, pri čemer mora biti v primeru osebne oddaje vloge na sedežu Sklada, vloga
oddana do posameznega roka, do 14. ure.
2. Zainteresirani lahko informacije pridobijo
v času uradnih ur v Sektorju za izvajanje spodbud, na
tel. 01/836-19-53 ali pošljejo vprašanje na elektronski
naslov info@regionalnisklad.si.
3.3 Rok za oddajo vloge
Vlagatelj vlogo odda do datuma zaprtega razpisnega roka, in sicer
1. rok do 15. 7. 2019,
2. rok do 26. 8. 2019,
3. rok do 21. 10. 2019,
4. rok do 25. 11. 2019.
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4. Obravnava vloge
4.1 Merila za ocenjevanje
Posamezna vloga lahko skupaj prejme 100 točk, po
sledečih skupinah meril:
– regionalni vidik (do 35 točk),
– ocena projekta (do 20 točk) in
– ocena vlagatelja (do 45 točk).
Za odobritev mora vloga doseči najmanj 30 točk.
Podrobnejša razdelitev meril je razvidna iz razpisne
dokumentacije.
4.2 Obravnava vloge
1. Obravnava vlog se izvaja v skladu s Splošnimi
pogoji Sklada.
2. Sklad lahko kadarkoli od vlagatelja zahteva dodatno razjasnitev, dodatno dokumentacijo ali pa ga pozove na osebno predstavitev njegovega poslovanja in
prijavljenega projekta.
3. Prispele vloge bo obravnavala Komisija za obravnavo vlog, ki jo imenuje direktor Sklada. Pri obravnavi
vloge lahko sodeluje eden ali več zunanjih ocenjevalcev
in/ali strokovnjakov iz delovnega področja razpisa, ki jih
na podlagi soglasja direktorja k sodelovanju povabi Komisija za obravnavo vlog. O delu Komisije za obravnavo
vlog se vodi zapisnik.
4. Odpiranje vlog se začne najkasneje 3. delovni
dan po izteku roka za oddajo vlog.
5. Odpiranje vlog ni javno.
6. Komisija za obravnavo bo vlagatelja nepopolne vloge v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala
k dopolnitvi.
7. Vloga, ki v roku 8 dni od dneva prejema poziva
za dopolnitev ne bo dopolnjena ali bo neustrezno dopolnjena, bo zavržena. Dopolnitev vloge mora biti oddana
priporočeno po pošti ali osebno.
8. Vloga mora ob oddaji obvezno vsebovati ustrezno izpolnjen prijavni obrazec PF in ustrezno dokazilo
o odobrenih EU sredstvih, sicer se vloga zavrže kot
nepopolna.
9. Vloga, ki ne bo ustrezala razpisnim pogojem in/ali
ne bo dosegla minimalnega števila točk, bo kot neutemeljena zavrnjena.
10. Popolna vloga bo ocenjena s strani dveh neodvisnih ocenjevalcev na podlagi meril za ocenjevanje.
Komisija za obravnavo vlog bo na podlagi povprečnih
ocen vlogo razvrstila glede na število doseženih točk.
Prednost pri izboru za odobritev sredstev bodo imele vloge, ki bodo dobile višje število točk, do porabe
razpisanih sredstev, ostale vloge se kot neutemeljene
zavrnejo.
11. V kolikor bodo vloge dosegle enako število točk,
bo prednost imela vloga, ki je oddana prva, pri čemer
se upošteva datum in ura oddaje vloge. Pri dveh ali več
istočasno oddanih vlogah z enakim številom točk, bo
imela prednost vloga, ki bo po merilu Koeficient razvitosti občine dosegla višje število točk. Če je potrebno,
Sklad na koncu določi vrstni red z žrebom ob možni
navzočnosti zadevnih konkurentov. V kolikor za zadnje
uvrščeno vlogo po posameznem seznamu ne bo razpoložljivih sredstev v zaprošeni višini, bo Komisija za
obravnavo vlog predlagala odobritev sredstev v obsegu
še razpoložljivih sredstev, ob predpostavki, da se vlagatelj strinja in zagotovi druge vire za zaprtje finančne
konstrukcije projekta.
12. Vloge, prispele po zadnjem razpisnem roku
oziroma po zaprtju razpisa, bodo zavržene in vrnjene
vlagatelju.
4.3 Obveščanje o izboru
1. Direktor Sklada na podlagi predloga Komisije za
obravnavo vlog odloči o ne/odobritvi sredstev.
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2. Odločba o ne/odobritvi sredstev bo vlagatelju
osebno vročena po pošti, praviloma v roku do 45 dni od
odpiranja vlog.
3. V skladu s prvim odstavkom 10. člena ZSRR-2
zoper izdano odločbo o odobritvi sredstev ni pritožbe,
dovoljen pa je upravni spor. Tožbo je potrebno vložiti
v roku 30 dni od vročitve odločbe. Tožba se vloži neposredno pri Upravnem sodišču RS, Fajfarjeva 33, 1000
Ljubljana ali pa se jo pošlje po pošti. Merila za ocenjevanje ne morejo biti predmet presoje s strani vlagatelja.
Slovenski regionalno razvojni sklad
Št. 8023-3/2019-3

Ob-2291/19

Slovenski regionalno razvojni sklad (v nadaljevanju: Sklad) na podlagi Zakona o uporabi sredstev,
pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi Zakona
o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS,
št. 45/95, 34/96, 60/99 – ZSRR, 22/00 – ZJS, 67/01 in
47/02), 10. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in
46/16, v nadaljevanju: ZSRR–2), Zakona o Triglavskem
narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10, 46/14 –
ZON-C in 60/17, v nadaljevanju: ZTNP-1), Uredbe
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o določitvi obmejnih problemskih območij (Uradni list
RS, št. 22/11, 97/12, 24/15 in 35/17), Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike (Uradni list
RS, št. 16/13 in 78/15), Uredbe o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 76/17, v nadaljevanju: UMZDRO), Pravilnika o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje
2014–2020 (Uradni list RS, št. 34/14), Uredbe Komisije
(EU) št. 702/2014 z dne 25. 6. 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju
ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske
unije (Uradni list EU L, št. 193 z dne 1. 7. 2014, str. 1 –
v nadaljevanju: Kmetijska uredba za skupinske izjeme),
Splošnih pogojev poslovanja Sklada z dne 19. 3. 2015
s spremembami in dopolnitvami, Pravilnika o dodeljevanju spodbud Sklada z dne 19. 3. 2015 s spremembami in dopolnitvami ter Poslovnega in finančnega načrta
Sklada za leti 2018 in 2019 (postavke za leto 2019),
z dne 17. 7. 2018, objavlja
javni razpis
za ugodna posojila za kmetijske in gozdarske
projekte – A 2019

1. Uvodna določila
1.1 Višina in vir sredstev
Skupni razpisani znesek je 5.000.000,00 EUR, ki je razdeljen kot sledi v nadaljevanju
Znesek v EUR
5.000.000,00

Za leto Oblika sredstev
2019
Posojilo

Vir sredstev
Namensko premoženje

1.2 Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je spodbujanje investicijskih projektov v kmetijstvu in gozdarstvu na območju
Republike Slovenije. Cilj javnega razpisa je spodbujanje
razvoja primarne kmetijske pridelave, kmetijske predelave in trženja ter projektov v gozdarstvu z naslednjimi
ukrepi:
– izboljšanje učinkovitosti kmetijskega gospodarstva,
– izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer
ali standardov za dobro počutje živali,
– vzpostavitev in/ali izboljšava infrastrukture,
– doseganje kmetijsko-okoljsko-podnebnih ciljev,
– pozitiven učinek na predelavo,
– intenziviranje trženja,
– intenziviranje gospodarjenja z gozdovi,
– zmanjšanje števila delovnih nesreč pri delu.
1.3 Razpisna dokumentacija
Sestavni del razpisa je tudi razpisna dokumentacija
z navodili za vlagatelje, ki jih mora vlagatelj upoštevati,
objavljena na spletni strani Sklada http://www.regionalnisklad.si/razpisi.
Razpisna dokumentacija vsebuje:
– prijavni obrazec A,
– merila za ocenjevanje,
– vzorec posojilne pogodbe in
– vzorec ovojnice.
Navodila za vlagatelje so sledeča:
– Navodila o pogojih zavarovanja,
– Navodila o upravičenosti stroškov in črpanju,
– Navodila za poročanje.
2. Razpisni pogoji
Vlagatelj mora izpolnjevati vse razpisne pogoje, ki
so vezani na prijavljeni projekt. Izpolnjevanje pogojev
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mora biti razvidno iz vsebine celotne vloge. Glede izpolnjevanja razpisnih pogojev vlagatelj podpiše izjavo,
s katero pod kazensko pravno in materialno pravno
odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi
po izdaji odločbe o dodelitvi sredstev, se pogodba o sofinanciranju ne bo podpisala, odločba o dodelitvi sredstev
pa se odpravi.
Splošni pogoji
1. Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku,
vrednosti izražene v EUR.
2. Vsa dokazila se morajo glasiti na vlagatelja in
prijavljeni projekt.
3. Pri obravnavi vloge se izhaja iz finančnih izkazov
za leto 2018.
4. V primeru dokazila v tujem jeziku, je vlagatelj
dolžan predložiti krajši prevod predloženega dokazila.
5. Projekt mora predstavljati zaključeno celoto in
zagotavljati izvajanje procesa, ki je predmet projekta,
takoj po datumu zaključka odobrenega projekta.
6. Sredstva se za isti projekt odobrijo praviloma
enkrat.
7. Vlagatelj, ki se prijavi kot pravna oseba ali s. p.,
mora imeti ob oddaji vloge bonitetno oceno, določeno na podlagi podatkov iz EBONITETE.SI, najmanj 5.
V kolikor bonitetna ocena ni razvidna v EBONITETE.SI,
jo mora vlagatelj proti plačilu sam pridobiti pri isti bonitetni družbi.
8. Vlagatelj, ki se prijavi kot fizična oseba – kmet,
mora imeti kreditno sposobnost kmetijskega gospodarstva večjo od 1,00 in predložiti mora ustrezna dokazila,
kot so: izpis iz Sisbon-a (pridobljen pri banki), izpis iz
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transakcijskega računa vlagatelja in članov kmetijskega gospodarstva, v kolikor jih uveljavlja v okviru kreditne sposobnosti, in sicer za obdobje zadnjih 12 mesecev pred oddajo vloge, kopije morebitnih posojilnih
pogodb in/ali amortizacijske načrte.
9. Vlagatelj mora za projekt izkazati zaprto finančno
konstrukcijo. V ta namen mora vlagatelj priložiti dokazila.
10. V primeru, da se projekt izvaja na nepremičnini, v lasti drugih pravnih ali fizičnih oseb, mora imeti
vlagatelj za opravljanje dejavnosti v njej sklenjeno dolgoročno najemno pogodbo (z veljavnostjo najmanj do
dokončnega vračila posojila) in soglasje lastnika k izvedbi projekta.
11. Vlagatelj mora imeti plačane vse evidentirane
davke in druge obvezne dajatve, ki jim je potekel rok
plačila. V ta namen predloži potrdilo, ki ga izda Finančna uprava RS in ni starejše od meseca dni od dneva
oddaje vloge.
12. V kolikor je vlagatelj že prejemnik sredstev Sklada, mora imeti poravnane zapadle obveznosti do Sklada
oziroma ob odpiranju vloge zamuda s plačilom zapadlih
obveznosti ni daljša od 90 dni.
13. Skupna višina zadolženosti vlagatelja do Sklada
ne sme presegati 10,00 % vrednosti namenskega premoženja Sklada, ki znaša 98.816.938,94 EUR na dan
31. 12. 2018.
14. Vlagatelj mora za izvedbo projekta predložiti
pravnomočno gradbeno ali upravno dovoljenje. V kolikor
navedenih dovoljenj ne potrebuje, mora podati izjavo, da
za izvedbo projekta ni potrebno dovoljenje.
15. Vlagatelj ne sme prijaviti projekt z več kot dveletnim kumulativnim negativnim denarnim tokom.
16. Vlagatelj ne sme biti v postopku prisilne poravnave, poenostavljene prisilne poravnave, stečajnem
postopku, postopku prisilnega prenehanja, postopku
finančnega prestrukturiranja, v skladu z veljavnim Zakonom o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju.
17. Vlagatelj ne sme biti domnevno insolventen
glede na 14. člen veljavnega Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem
prenehanju.
18. Vlagatelj (razen mikro, malo in srednje veliko
podjetje, ki posluje manj kot 3 leta) ne sme biti (1) v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah ter po
Kmetijski uredbi za skupinske izjeme, (2) v postopku
pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih subjektov v težavah oziroma je to
pomoč prejel ali je v postopku prestrukturiranja oziroma
je prestrukturiranje neuspešno zaključil.
19. Vlagatelj ne sme prijaviti ekološko spornega
projekta.
2.1 Pogoji po podprogramu A1.1 – Primarna kmetijska pridelava – po pravilih državnih pomoči
Sredstva se dodeljujejo po shemi državnih pomoči
K-BE003-5940117-2015 z dne 16. 4. 2015
Pogoji po podprogramu A1.1
1. Vlagatelj mora oddati vlogo na razpis pred začetkom izvajanja projekta. Za začetek izvajanja projekta se
šteje trenutek, ko je sklenjena prva obvezujoča zaveza
v povezavi s projektom (pogodba, avans, plačilo are
ipd.), zaradi katere ni več mogoče preklicati projekta,
izjema so lahko pripravljalna dela (npr. nakup zemljišča,
pridobivanje gradbenih oziroma drugih dovoljenj, predhodne študije).
2. Vlagatelj ne sme zaprositi za sredstva za dejavnost, ki je povezana z izvozom v tretje države ali
države članice, in je neposredno povezana z izvoženimi
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količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske
mreže ali drugimi tekočimi stroški, povezanimi z izvozno
dejavnostjo.
3. Vlagatelj ne sme prijaviti projekta, ki daje prednost uporabi domačega blaga pred uporabo uvoženega.
4. Projekt mora biti v skladu z zakonodajo Unije in
nacionalnimi predpisi Republike Slovenije s področja
varstva okolja. Pomoč za naložbe, v zvezi s katerimi
mora biti opravljena presoja vplivov na okolje na podlagi Direktive 2011/92/EU, je pogojena s tem, da sta
bila še pred datumom dodelitve individualne pomoči
opravljena navedena presoja in pridobljeno soglasje za
izvedbo zadevnega naložbenega projekta.
5. Državna pomoč za projekt je izražena v bruto ekvivalentu nepovratnih sredstev in se ne sme združevati
z drugo državno pomočjo ali pomočjo, dodeljeno po pravilu »de minimis« za iste upravičene stroške, če bi s tem
presegla zgornjo mejo intenzivnosti državne pomoči.
Pomoč za iste upravičene stroške se lahko kumulira le,
če se s tako kumulacijo ne preseže največja intenzivnost
pomoči ali znesek pomoči, ki se uporablja za to pomoč
v skladu s shemo državne pomoči.
2.1.1 Upravičeni vlagatelji po podprogramu A1.1
– kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu in so vpisana v evidenco kmetijskih
gospodarstev, organizirana kot
– pravna oseba,
– fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja
pridobitno dejavnost,
– kmetija, ki ni pravna oseba ali fizična oseba, ki
na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost.
Vlagatelj mora biti vpisan v register kmetijskih gospodarstev in/ ali sodni register pred 1. 7. 2018.
2.1.2 Upravičena velikost vlagatelja po podprogramu A1.1 je mikro, mala in srednja.
Za opredelitev velikosti vlagateljev se uporabljajo
določbe iz Priloge I Kmetijske uredbe za skupinske izjeme. Vlagatelji morajo ob določanju velikosti podjetja
upoštevati podatke glede na status podjetja (neodvisno,
povezano, partnersko) ter računovodsko obdobje zajema teh podatkov. Za povezane družbe se štejejo tudi
podjetja, ki so povezana prek lastniških deležev fizičnih
oseb z upoštevanjem določil navedene priloge.
2.1.3 Upravičene dejavnosti projekta po podprogramu A1.1 so:
– 01.1 Pridelovanje netrajnih rastlin,
– 01.2 Gojenje trajnih nasadov,
– 01.3 Razmnoževanje rastlin,
– 01.4 Živinoreja,
– 01.5 Mešano kmetijstvo,
– 01.6 Storitve za kmetijsko proizvodnjo, priprava
pridelkov.
Vlagatelj mora prijaviti projekt v okviru registrirane dejavnosti skladno z veljavno Uredbo o standardni
klasifikaciji dejavnosti. Vlagatelj mora izvajati projekt,
skladno s Prilogo I seznama iz člena 38 Pogodbe o delovanju Evropske unije.
Neupravičene dejavnosti projekta po podprogramu
A1.1
Neupravičene dejavnosti projekta, skladno z veljavno Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti so:
– 01.7 Lovstvo,
– 02 Gozdarstvo,
– 03 Ribištvo in gojenje vodnih organizmov.
2.1.4 Upravičeno območje po podprogramu A1.1 je
celotno območje Republike Slovenije.
2.1.5 Obdobje upravičenosti po podprogramu A1.1:
Upravičeni stroški lahko nastanejo od oddaje vloge na
razpis.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

35 / 31. 5. 2019 /

Stran

2.1.6 Stroški po podprogramu A1.1
1. Upravičeni stroški so:
Delež sofinanciranja projekta s strani Sklada je do
vključno 100,00 % upravičenih stroškov projekta. DDV
ni upravičen strošek. Kategorije upravičenih stroškov so
tabelarično prikazane v nadaljevanju, pri čemer je lahko
pri posamezni pod/kategoriji stroškov opredeljena omejitev (izražena v deležu, v znesku ali datumu, vse glede
na vrsto omejitve).
Kategorija stroškov
Nakup kmetijskih zemljišč
Nakup gozdnih zemljišč
Gradnja stavb namenjenih kmetijski
dejavnosti
Adaptacija in rekonstrukcija stavb
namenjenih kmetijski dejavnosti
Neopredmetena sredstva
Nova oprema
Rabljena oprema
Novi delovni stroji
Rabljeni delovni stroji
Biološka sredstva – večletni nasadi

Omejitev na posamezni kategoriji stroškov
Vrsta omejitve
Delež %
Datum rabljene opreme/strojev od
Delež od vrednosti projekta 10
Delež od vrednosti projekta 10

Rabljena oprema

1. 1. 2015

Rabljeni delovni stroji

1. 1. 2015

Vlagatelj lahko znotraj odobrene višine sredstev
zaprosi za prerazporeditev sredstev znotraj odobrenih
pod/kategorij stroškov ali za razširitev stroškov na ostale pod/kategorije stroškov po razpisu, in sicer največ do
10 % od odobrenih sredstev, pri čemer je potrebno upoštevati omejitve na posamezni pod/kategoriji stroškov.
Podrobnejša navodila o stroških so razvidna v Navodilu o upravičenih stroških, ki so del Razpisne dokumentacije
2.1.7 Višina zaprošenih sredstev in višina upravičenih stroškov po podprogramu A1.1
Najnižja zaprošena vrednost posojila mora znašati
5.000,00 EUR, najvišja vrednost zaprošenega posojila
pa 500.000,00 EUR.
Minimalna vrednost upravičenih stroškov mora biti
5.000,00 EUR.
2.1.8 Posojilni pogoji po podprogramu A1.1
1. Obrestna mera je 3-mesečni EURIBOR + pribitek od 0,50 % do 0,90 % letno, vse glede na koeficient
razvitosti občine za leto 2019 po UMZDRO, v kateri se
projekt nahaja, kot je prikazano v nadaljevanju
Obrestna mera

Pribitek letno v %

3-mesečni EURIBOR
3-mesečni EURIBOR
3-mesečni EURIBOR

0,50
0,70
0,90

Koeficient razvitosti občine, v kateri je lokacija projekta
od
do
0,37
0,89
0,90
1,09
1,10
1,45

– V primeru, da je 3-mesečni EURIBOR negativen,
se zanj uporabi vrednost 0,00 %.
– Glavnico posojila se vrača mesečno.
– Obresti se obračunavajo in plačujejo mesečno.
2. Doba vračanja
Višina posojila v EUR
od
do
5.000,00
30.000,00
30.001,00
50.000,00
50.001,00
100.000,00
100.001,00
200.000,00
200.001,00
250.000,00
250.001,00
500.000,00

Moratorij v mesecih
od
do
0
12
0
12
0
12
0
24
0
24
0
36

Skupna doba vračanja v mesecih
60
84
96
108
120
180
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– Skupna doba vračanja posojila je največ do
180 mesecev.
– Skupna doba vračanja posojila ne sme presegati
ekonomske dobe projekta.
– Znotraj skupne dobe vračanja posojila, ki je sestavljena iz moratorija na odplačevanje glavnice ter odplačilne dobe, lahko upravičenec pridobi največ 36 mesecev moratorija, glede na tabelo, ki je opredeljena v tej
točki razpisa.
– Pred podpisom posojilne pogodbe se lahko upravičenec moratoriju odpove in skrajša skupno dobo vračanja posojila, vendar le-ta ne more znašati manj kot
1/3 prvotne skupne dobe vračanja. V kolikor se odpove
moratoriju mora biti črpanje celotnega posojila izvedeno
v mesecu podpisa pogodbe.
2.1.9 Cilji vlagatelja po podprogramu A1.1:
– zmanjšanje stroškov proizvodnje,
– izboljšava proizvodnje,
– dobro počutje živali,
– izboljšanje zemljišč,
– posodobitev tehnologije,
– uvedba novih delovnih mest,
– ohranitev delovnih mest.
2.2 Pogoji po podprogramu A1.2 – Primarna kmetijska pridelava – izven pravil državne pomoči
2.2.1 Upravičeni vlagatelji po podprogramu A1.2
– kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu in so vpisana v evidenco kmetijskih
gospodarstev, organizirana kot
– pravna oseba,
– fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja
pridobitno dejavnost,
– kmetija, ki ni pravna oseba ali fizična oseba, ki
na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost.
Vlagatelj mora biti vpisan v register kmetijskih gospodarstev in/ ali sodni register pred 1. 7. 2018.
2.2.2 Upravičena velikost vlagatelja po podprogramu A1.2 je mikro, mala in srednja.
Za opredelitev velikosti vlagateljev se uporabljajo
določbe iz Priloge I Kmetijske uredbe za skupinske izjeme. Vlagatelji morajo ob določanju velikosti podjetja

Kategorija stroškov

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
upoštevati podatke glede na status podjetja (neodvisno,
povezano, partnersko) ter računovodsko obdobje zajema teh podatkov. Za povezane družbe se štejejo tudi
podjetja, ki so povezana prek lastniških deležev fizičnih
oseb z upoštevanjem določil navedene priloge.
2.2.3 Upravičene dejavnosti projekta po podprogramu A1.2
– 01.1 Pridelovanje netrajnih rastlin,
– 01.2 Gojenje trajnih nasadov,
– 01.3 Razmnoževanje rastlin,
– 01.4 Živinoreja,
– 01.5 Mešano kmetijstvo,
– 01.6 Storitve za kmetijsko proizvodnjo, priprava
pridelkov.
Vlagatelj mora prijaviti projekt v okviru registrirane dejavnosti skladno z veljavno Uredbo o standardni
klasifikaciji dejavnosti. Vlagatelj mora izvajati projekt,
skladno s Prilogo I seznama iz člena 38 Pogodbe o delovanju Evropske unije. Vlagatelj mora prijaviti projekt
v okviru registrirane dejavnosti skladno z veljavno Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti.
Neupravičene dejavnosti projekta po podprogramu
A1.2
Neupravičene dejavnosti, skladno z veljavno Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti so:
– 01.7 Lovstvo,
– 02 Gozdarstvo,
– 03 Ribištvo in gojenje vodnih organizmov.
2.2.4 Upravičeno območje po podprogramu A1.2 je
celotno območje Republike Slovenije.
2.2.5 Obdobje upravičenosti po podprogramu A1.2:
Upravičeni stroški lahko nastanejo od 1. 7. 2018.
2.2.6 Stroški po podprogramu A1.2
1. Upravičeni stroški so:
Delež sofinanciranja projekta s strani Sklada je do
vključno 100,00 % upravičenih stroškov projekta. DDV
ni upravičen strošek. Kategorije upravičenih stroškov so
tabelarično prikazane v nadaljevanju, pri čemer je lahko
pri posamezni pod/kategoriji stroškov opredeljena omejitev (izražena v deležu, v znesku ali datumu, vse glede
na vrsto omejitve).

Omejitev na posamezni kategoriji stroškov
Vrsta omejitve
Datum rabljene opreme/strojev od

Nakup kmetijskih zemljišč
Nakup gozdnih zemljišč
Nakup stavb namenjenih kmetijski dejavnosti
Nakup kmetij
Gradnja stavb namenjenih kmetijski dejavnosti
Adaptacija in rekonstrukcija stavb namenjenih kmetijski
dejavnosti
Urejanje kmetijskih zemljišč
Neopredmetena sredstva
Nova oprema
Rabljena oprema
Rabljena oprema
1. 1. 2015
Novi delovni stroji
Rabljeni delovni stroji
Rabljeni delovni stroji 1. 1. 2015
Biološka sredstva – večletni nasadi
Biološka sredstva – osnovna čreda

Vlagatelj lahko znotraj odobrene višine sredstev
zaprosi za prerazporeditev sredstev znotraj odobrenih
pod/kategorij stroškov ali za razširitev stroškov na osta-

le pod/kategorije stroškov po razpisu, in sicer največ do
10 % od odobrenih sredstev, pri čemer je potrebno upoštevati omejitve na posamezni pod/kategoriji stroškov.
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Podrobnejša navodila o stroških so razvidna v Navodilu o upravičenih stroških, ki so del Razpisne dokumentacije.
2.2.7 Višina zaprošenih sredstev in višina upravičenih stroškov po podprogramu A1.2
Najnižja zaprošena vrednost posojila mora znašati
5.000,00 EUR, najvišja vrednost zaprošenega posojila
pa 500.000,00 EUR.
Minimalna vrednost upravičenih stroškov mora biti
5.000,00 EUR.
2.2.8 Posojilni pogoji po podprogramu A1.2
1. Obrestna mera je ROM za izračun državni pomoči + pribitek od 0,10 % do 0,50 % letno, vse glede na koeficient razvitosti občine za leto 2019 po UMZDRO, v kateri se projekt nahaja, kot je prikazano v nadaljevanju
Obrestna mera
ROM za izračun državnih pomoči
ROM za izračun državnih pomoči
ROM za izračun državnih pomoči

Pribitek letno v % Koeficient razvitosti občine, v kateri je lokacija projekta
od
do
0,10
0,37
0,89
0,30
0,90
1,09
0,50
1,10
1,45

– ROM vključuje izhodiščno obrestno mero, kateri
se doda 100 bazičnih točk. V primeru, da je izhodiščna
obrestna mera negativna, se zanjo uporabi vrednost
0,00 %.
– Glavnico posojila se vrača mesečno.
– Obresti se obračunavajo in plačujejo mesečno.
– Posojilo ne vsebuje elementov državnih pomoči.
2. Doba vračanja
Višina posojila v EUR
od
do
5.000,00
30.000,00
30.001,00
50.000,00
50.001,00
100.000,00
100.001,00
200.000,00
200.001,00
250.000,00
250.001,00
500.000,00

Moratorij v mesecih
od
do
0
12
0
12
0
12
0
24
0
24
0
36

– Skupna doba vračanja posojila je največ do
180 mesecev.
– Skupna doba vračanja posojila ne sme presegati
ekonomske dobe projekta.
– Znotraj skupne dobe vračanja posojila, ki je sestavljena iz moratorija na odplačevanje glavnice ter odplačilne dobe, lahko upravičenec pridobi največ 36 mesecev moratorija, glede na tabelo, ki je opredeljena v tej
točki razpisa.
– Pred podpisom posojilne pogodbe se lahko upravičenec moratoriju odpove in skrajša skupno dobo vračanja posojila, vendar le-ta ne more znašati manj kot
1/3 prvotne skupne dobe vračanja. V kolikor se odpove
moratoriju mora biti črpanje celotnega posojila izvedeno
v mesecu podpisa pogodbe.
2.2.9 Cilji vlagatelja po podprogramu A1.2:
– zmanjšanje stroškov proizvodnje,
– izboljšava proizvodnje,
– dobro počutje živali,
– izboljšanje zemljišča,
– ureditev dostopa do kmetijskih zemljišč,
– posodobitev tehnologije,
– uvedba novih delovnih mest,
– ohranitev delovnih mest.

Skupna doba vračanja v mesecih
60
84
96
108
120
180

2.3 Pogoji po podprogramu A2.1 – Kmetijska predelava in trženje – po pravilih državne pomoči
Sredstva se dodeljujejo po shemi državnih pomoči
K-BE003-5940117-2015 z dne 16. 4. 2015
Pogoji po podprogramu A2.1
1. Vlagatelj mora oddati vlogo na razpis pred začetkom izvajanja projekta. Za začetek izvajanja projekta se
šteje trenutek, ko je sklenjena prva obvezujoča zaveza
v povezavi s projektom (pogodba, avans, plačilo are
ipd.), zaradi katere ni več mogoče preklicati projekta,
izjema so lahko pripravljalna dela (npr. nakup zemljišča,
pridobivanje gradbenih oziroma drugih dovoljenj, predhodne študije).
2. Vlagatelj ne sme zaprositi za sredstva za dejavnost, ki je povezana z izvozom v tretje države ali
države članice, in je neposredno povezana z izvoženimi
količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske
mreže ali drugimi tekočimi stroški, povezanimi z izvozno
dejavnostjo.
3. Vlagatelj ne sme prijaviti projekt, ki daje prednost
uporabi domačega blaga pred uporabo uvoženega.
4. Projekt mora biti v skladu z zakonodajo Unije in
nacionalnimi predpisi Republike Slovenije s področja
varstva okolja. Pomoč za naložbe, v zvezi s katerimi
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mora biti opravljena presoja vplivov na okolje na podlagi Direktive 2011/92/EU, je pogojena s tem, da sta
bila še pred datumom dodelitve individualne pomoči
opravljeni navedena presoja in pridobljeno soglasje za
izvedbo zadevnega naložbenega projekta.
5. Državna pomoč za projekt je izražena v bruto ekvivalentu nepovratnih sredstev in se ne sme združevati
z drugo državno pomočjo ali pomočjo, dodeljeno po pravilu »de minimis« za iste upravičene stroške, če bi s tem
presegla zgornjo mejo intenzivnosti državne pomoči.
Pomoč za iste upravičene stroške se lahko kumulira le,
če se s tako kumulacijo ne preseže največja intenzivnost
pomoči ali znesek pomoči, ki se uporablja za to pomoč
v skladu s shemo državne pomoči.
2.3.1 Upravičeni vlagatelji po podprogramu A2.1
– kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu in so vpisana v evidenco kmetijskih
gospodarstev, organizirana kot
– pravna oseba,
– fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja
pridobitno dejavnost,
– kmetija, ki ni pravna oseba ali fizična oseba, ki
na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost.
Vlagatelj mora biti vpisan v register kmetijskih gospodarstev in/ali sodni register pred 1. 7. 2018.
2.3.2 Upravičena velikost vlagatelja po podprogramu A2.1 je mikro, mala in srednja.
Za opredelitev velikosti vlagateljev se uporabljajo
določbe iz Priloge I Kmetijske uredbe za skupinske izjeme. Vlagatelji morajo ob določanju velikosti podjetja
upoštevati podatke glede na status podjetja (neodvisno,
povezano, partnersko) ter računovodsko obdobje zajema teh podatkov. Za povezane družbe se štejejo tudi
podjetja, ki so povezana prek lastniških deležev fizičnih
oseb z upoštevanjem določil navedene priloge.
2.3.3 Upravičene dejavnosti projekta po podprogramu A2.1
– 10.1 Proizvodnja mesa in mesnih izdelkov,
– 10.3 Predelava in konzerviranje sadja in zelenjave,
– 10.4 Proizvodnja rastlinskih in živalskih olj in maščob,
– 10.5 Predelava mleka,
– 10.6 Mlinarstvo, proizvodnja škroba in škrobnih
izdelkov,
– 10.7 Proizvodnja pekarskih izdelkov in testenin,
– 10.8 Proizvodnja drugih prehrambenih izdelkov,
– 10.9 Proizvodnja krmil in hrane za hišne živali,
– 11.0 Proizvodnja pijač,
– 16.100 Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa,
– 16.230 Stavbno mizarstvo in tesarstvo,

Kategorija stroškov

Nakup kmetijskih zemljišč
Nakup gozdnih zemljišč
Nakup stavb namenjenih kmetijski dejavnosti
Gradnja stavb namenjenih kmetijski dejavnosti
Adaptacija in rekonstrukcija stavb namenjenih
kmetijski dejavnosti
Nova oprema
Rabljena oprema
Novi delovni stroji
Rabljeni delovni stroji
Neopredmetena sredstva

– 16.240 Proizvodnja lesene embalaže,
– 16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute,
slame in protja,
– 23.520 Proizvodnja apna in mavca,
– 46.220 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami,
– 46.310 Trgovina na debelo s sadjem in zelenjavo,
– 46.320 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki,
– 46.330 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnimi olji in maščobami,
– 47.761 Trgovina na drobno v cvetličarnah,
– 47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki,
– 47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu,
– 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
stojnic in tržnic,
– 55.202 Turistične kmetije s sobami,
– 56.104 Začasni gostinski obrati,
– 56.105 Turistične kmetije brez sob,
– 00.1 Dejavnosti, skladne z Uredbo o dopolnilnih
dejavnostih na kmetiji (le za kmetijo, ki ni pravna oseba
ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost).
Vlagatelj mora prijaviti projekt v okviru registrirane
dejavnosti skladno z veljavno Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti. Vlagatelj, ki prijavlja projekt iz dopolnilne dejavnosti, mora biti registriran skladno z veljavno
Uredbo o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji. Vlagatelj
mora izvajati projekt, skladno s Prilogo I seznama iz
člena 38 Pogodbe o delovanju Evropske unije.
Neupravičene dejavnosti projekta po podprogramu
A2.1
Neupravičene dejavnosti, skladno z veljavno Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti.
– 10.2 Predelava in konzerviranje rib, rakov in mehkužcev
– 12 Proizvodnja tobačnih izdelkov
2.3.4 Upravičeno območje po podprogramu A2.1 je
celotno območje Republike Slovenije.
2.3.5 Obdobje upravičenosti po podprogramu A2.1:
Upravičeni stroški lahko nastanejo od oddaje vloge na
razpis.
2.3.6 Stroški po podprogramu A2.1
1. Upravičeni stroški so:
Delež sofinanciranja projekta s strani Sklada je do
vključno 100,00 % upravičenih stroškov projekta. DDV
ni upravičen strošek. Kategorije upravičenih stroškov so
tabelarično prikazane v nadaljevanju, pri čemer je lahko
pri posamezni pod/kategoriji stroškov opredeljena omejitev (izražena v deležu, v znesku ali datumu, vse glede
na vrsto omejitve).

Omejitev na posamezni kategoriji stroškov
Vrsta omejitve
Delež % Datum rabljene
opreme/strojev od
Delež od vrednosti projekta
10
Delež od vrednosti projekta
10

Rabljena oprema

1. 1. 2015

Rabljeni delovni stroji

1. 1. 2015
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Vlagatelj lahko znotraj odobrene višine sredstev
zaprosi za prerazporeditev sredstev znotraj odobrenih
pod/kategorij stroškov ali za razširitev stroškov na ostale pod/kategorije stroškov po razpisu, in sicer največ do
10 % od odobrenih sredstev, pri čemer je potrebno upoštevati omejitve na posamezni pod/kategoriji stroškov.
Podrobnejša navodila o stroških so razvidna v Navodilu o upravičenih stroških, ki so del Razpisne dokumentacije.
2.3.7 Višina zaprošenih sredstev in višina upravičenih stroškov po podprogramu A2.1
Najnižja zaprošena vrednost posojila mora znašati
5.000,00 EUR, najvišja vrednost zaprošenega posojila
pa 500.000,00 EUR.
Minimalna vrednost upravičenih stroškov mora biti
5.000,00 EUR.
2.3.8 Posojilni pogoji po podprogramu A2.1
1. Obrestna mera je 3-mesečni EURIBOR + pribitek od 0,50 % do 0,90 % letno, vse glede na koeficient
razvitosti občine za leto 2019 po UMZDRO, v kateri se
projekt nahaja, kot je prikazano v nadaljevanju
Obrestna mera

Pribitek letno v %

3-mesečni EURIBOR
3-mesečni EURIBOR
3-mesečni EURIBOR

0,50
0,70
0,90

Koeficient razvitosti občine, v kateri je lokacija projekta
od
do
0,37
0,89
0,90
1,09
1,10
1,45

– V primeru, da je 3-mesečni EURIBOR negativen,
se zanj uporabi vrednost 0,00 %.
– Glavnico posojila se vrača mesečno.
– Obresti se obračunavajo in plačujejo mesečno.
2. Doba vračanja
Višina posojila v EUR
od
do
5.000,00
30.000,00
30.001,00
50.000,00
50.001,00
100.000,00
100.001,00
200.000,00
200.001,00
250.000,00
250.001,00
500.000,00

Moratorij v mesecih
od
do
0
12
0
12
0
12
0
24
0
24
0
36

– Skupna doba vračanja posojila je največ do
180 mesecev.
– Skupna doba vračanja posojila ne sme presegati
ekonomske dobe projekta.
– Znotraj skupne dobe vračanja posojila, ki je sestavljena iz moratorija na odplačevanje glavnice ter odplačilne dobe, lahko upravičenec pridobi največ 36 mesecev moratorija, glede na tabelo, ki je opredeljena v tej
točki razpisa.
– Pred podpisom posojilne pogodbe se lahko upravičenec moratoriju odpove in skrajša skupno dobo vračanja posojila, vendar le-ta ne more znašati manj kot
1/3 prvotne skupne dobe vračanja. V kolikor se odpove
moratoriju mora biti črpanje celotnega posojila izvedeno
v mesecu podpisa pogodbe.
2.3.9 Cilji vlagatelja po podprogramu A2.1:
– zmanjšanje stroškov proizvodnje,
– izboljšava proizvodnje,
– posodobitev tehnologije,
– povečanje dodane vrednost izdelka,
– širitev na nove trge,

Skupna doba vračanja v mesecih
60
84
96
108
120
180

– uvedba novih tržnih pristopov,
– uvedba novih delovnih mest,
– ohranitev delovnih mest.
2.4 Pogoji po podprogramu A3.2 – Gozdarstvo –
izven pravil državne pomoči
2.4.1 Upravičeni vlagatelji po podprogramu A3.2
– kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu in so vpisana v evidenco kmetijskih
gospodarstev, organizirana kot
– pravna oseba,
– fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja
pridobitno dejavnost,
– kmetija, ki ni pravna oseba ali fizična oseba,
ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost.
Vlagatelj mora biti vpisan v register kmetijskih gospodarstev in/ali sodni register pred 1. 7. 2018.
2.4.2 Upravičena velikost vlagatelja po podprogramu A3.2: mikro, mala in srednja.
Za opredelitev velikosti vlagateljev se uporabljajo
določbe iz Priloge I Kmetijske uredbe za skupinske izjeme. Vlagatelji morajo ob določanju velikosti podjetja
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upoštevati podatke glede na status podjetja (neodvisno,
povezano, partnersko) ter računovodsko obdobje zajema teh podatkov. Za povezane družbe se štejejo tudi
podjetja, ki so povezana prek lastniških deležev fizičnih
oseb z upoštevanjem določil navedene priloge.
2.4.3 Upravičene dejavnosti projekta po podprogramu A3.2
– 02.1 Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti,
– 02.2 Sečnja,
– 02.3 Nabiranje gozdnih dobrin, razen lesa,
– 02.4 Storitve za gozdarstvo.
Vlagatelj mora prijaviti projekt v okviru registrirane dejavnosti skladno z veljavno Uredbo o standardni
klasifikaciji dejavnosti. Vlagatelj mora izvajati projekt,

Kategorija stroškov

Nakup gozdnih zemljišč
Nakup stavb namenjenih kmetijski dejavnosti
Adaptacija in rekonstrukcija stavb namenjenih
kmetijski dejavnosti
Neopredmetena sredstva
Nova oprema
Rabljena oprema
Novi delovni stroji
Rabljeni delovni stroji

skladno s Prilogo I seznama iz člena 38 Pogodbe o delovanju Evropske unije.
2.4.4 Upravičeno območje po podprogramu A3.2 je
celotno območje Republike Slovenije.
2.4.5 Obdobje upravičenosti po podprogramu A3.2:
Upravičeni stroški lahko nastanejo od 1. 7. 2018.
2.4.6 Stroški po podprogramu A3.2
1. Upravičeni stroški so:
Delež sofinanciranja projekta s strani Sklada je do
vključno 100,00 % upravičenih stroškov projekta. DDV
ni upravičen strošek. Kategorije upravičenih stroškov so
tabelarično prikazane v nadaljevanju, pri čemer je lahko
pri posamezni pod/kategoriji stroškov opredeljena omejitev (izražena v deležu, v znesku ali datumu, vse glede
na vrsto omejitve).

Omejitev na posamezni kategoriji stroškov
Vrsta omejitve
Delež %
Datum rabljene
opreme/strojev od
10

Rabljena oprema

1. 1. 2015

Rabljeni delovni stroji

1. 1. 2015

Vlagatelj lahko znotraj odobrene višine sredstev
zaprosi za prerazporeditev sredstev znotraj odobrenih
pod/kategorij stroškov ali za razširitev stroškov na ostale pod/kategorije stroškov po razpisu, in sicer največ do
10 % od odobrenih sredstev, pri čemer je potrebno upoštevati omejitve na posamezni pod/kategoriji stroškov.
Podrobnejša navodila o stroških so razvidna v Navodilu o upravičenih stroških, ki so del Razpisne dokumentacije.
2.4.7 Višina zaprošenih sredstev in višina upravičenih stroškov po podprogramu A3.2
Najnižja zaprošena vrednost posojila mora znašati
5.000,00 EUR, najvišja vrednost zaprošenega posojila
pa 500.000,00 EUR.
Minimalna vrednost upravičenih stroškov mora biti
5.000,00 EUR.
2.4.8 Posojilni pogoji po podprogramu A3.2
1. Obrestna mera je ROM za izračun državni pomoči + pribitek od 0,10 % do 0,50 % letno, vse glede na koeficient razvitosti občine za leto 2019 po UMZDRO, v kateri se projekt nahaja, kot je prikazano v nadaljevanju
Obrestna mera
ROM za izračun državnih pomoči
ROM za izračun državnih pomoči
ROM za izračun državnih pomoči

Pribitek letno v % Koeficient razvitosti občine, v kateri je lokacija projekta
od
do
0,10
0,37
0,89
0,30
0,90
1,09
0,50
1,10
1,45

– ROM vključuje izhodiščno obrestno mero, kateri
se doda 100 bazičnih točk. V primeru, da je izhodiščna
obrestna mera negativna, se zanjo uporabi vrednost
0,00 %.
– Glavnico posojila se vrača mesečno.
– Obresti se obračunavajo in plačujejo mesečno.
– Posojilo ne vsebuje elementov državnih pomoči.
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2. Doba vračanja
Višina posojila v EUR
od
do
5.000,00
30.000,00
30.001,00
50.000,00
50.001,00
100.000,00
100.001,00
200.000,00
200.001,00
250.000,00
250.001,00
500.000,00

Moratorij v mesecih
od
do
0
12
0
12
0
12
0
24
0
24
0
36

Skupna doba vračanja v mesecih
60
84
96
108
120
180

– Skupna doba vračanja posojila je največ do 180 mesecev.
– Skupna doba vračanja posojila ne sme presegati
ekonomske dobe projekta.
– Znotraj skupne dobe vračanja posojila, ki je sestavljena iz moratorija na odplačevanje glavnice ter odplačilne
dobe, lahko upravičenec pridobi največ 36 mesecev moratorija, glede na tabelo, ki je opredeljena v tej točki razpisa.
– Pred podpisom posojilne pogodbe se lahko upravičenec moratoriju odpove in skrajša skupno dobo vračanja
posojila, vendar le-ta ne more znašati manj kot 1/3 prvotne skupne dobe vračanja. V kolikor se odpove moratoriju
mora biti črpanje celotnega posojila izvedeno v mesecu
podpisa pogodbe.
2.4.9 Cilji vlagatelja po podprogramu A3.2
– posodobitev tehnologije,
– urejanje gozdnih zemljišč,
– posodobitev zaščitne opreme.
2.5 Pogoji zavarovanja
1. Posojilo mora biti zavarovano s petimi bianco podpisanimi menicami, skupaj s petimi meničnimi izjavami
s pooblastili za izpolnitev in unovčenje menic.
2. Pravne osebe in podjetniki posamezniki morajo
posojilo zavarovati tudi z izpolnjeno in notarsko ali upravno
overjeno izvršnico.
3. Poleg predhodno navedene oblike zavarovanja
mora vlagatelj izbrati eno ali več oblik zavarovanja, ki so
skupaj z omejitvami tabelarično prikazane v nadaljevanju.
Predlog zavarovanja je pogojen z višino zaprošenega
posojila.
4. Vlagatelj mora izkazovati realno možnost za zavarovanje posojila po presoji Sklada.
5. Podrobnejša navodila o zavarovanju in vsa zahtevana dokazila so opredeljena v Navodilu o pogojih zavarovanja, ki so del Razpisne dokumentacije.
6. O ustreznosti zavarovanja odloča izključno Sklad,
ki ima pravico, da kadarkoli od vlagatelja na njegove stroške zahteva dodatno dokumentacijo ali pojasnila v zvezi
z zavarovanjem.
Oblika zavarovanja

Omejitev za posamezno obliko zavarovanja
Faktor Delež Znesek v EUR do Boniteta Kreditna
Ročnost
od do sposobnost >1 v mesecih

Hipoteka z vpisom na 1. mesto
Hipoteka z vpisom na 2. mesto
Zastava premičnin
Zastava premičnin
Zavarovanje posojila pri zavarovalnici
Bančna garancija
Depozit (bančna vloga)
Poroštvo – fizična oseba
Poroštvo – pravna oseba
Zastava vrednostnega papirja
Drugo, le v kombinaciji z zgoraj
naštetimi oblikami

2,00
3,00
3,00
3,00
1,00
1,20
1,20
1,00
1,00
1,20

100
100
100
20
100
100
100
100
100
100
30

30.000,00
30.000,00

5
5
5
5

10
10
10
10

5

10

60
od 61 do 180

> 1,00
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Pomen omejitve posamezne oblike zavarovanja:
– Faktor – je zahtevano razmerje med višino zaprošenega posojila in vrednostjo predlaganega zavarovanja
– Delež – je maksimalni delež posameznega oblike
zavarovanja glede na višino zaprošenega posojila
– Znesek do – je numerično izražena omejitev pri
posamezni obliki zavarovanja glede na višino zaprošenega posojila
– Boniteta od do – je omejitev, vezana glede na
bonitetno oceno vlagatelja
– Kreditna sposobnost (K) – je razmerje med
1/3 letnih prihodkov poroka v zadnjem letu (prihodki,
plače, nadomestila itd.) ali 1/3 letnih dohodkov (D) in
letne višine že obstoječih posojilnih obveznosti poroka
skupaj z letno obveznostjo iz glavnice pri posojilu Sklada (P) K=D/P
– Ročnost v mesecih – omejitev, vezana na skupno
dobo vračanja posojila
2.6 Pogoji sklepanja pogodb
1. Osnova za sklenitev pogodbe je odločba o odobritvi sredstev.
2. Pogodba mora biti podpisana s strani zakonitega
zastopnika ali njegovega pooblaščenca, pri čemer mora
biti podpis upravno ali notarsko overjen.
3. Pogodba mora biti sklenjena v eni izmed naslednjih oblik, glede na obliko zavarovanja:
– notarskega zapisa sporazuma o zavarovanju
denarne terjatve z ustanovitvijo zastavne pravice na
nepremičninah in/ali neposestne zastavne pravice na
premičninah, s klavzulo neposredne izvršljivosti,
– pogodbe v obliki notarskega zapisa s klavzulo
neposredne izvršljivosti oziroma
– drugi ustrezni obliki glede na oblike zavarovanja.
4. Rok sklenitve pogodbe je do 75 dni od datuma
izdaje odločbe o odobritvi sredstev. Ob utemeljenem
razlogu lahko Sklad s pisnim soglasjem na prošnjo vlagatelja ta rok tudi podaljša.
5. Stroški sklepanja pogodbe, sklenitve dodatka
pogodbi, zavarovanja posojila in vodenja posojila bremenijo vlagatelja. Stroški, razen stroškov zavarovanja,
so opredeljeni v veljavnem Tarifnem pravilniku o nadomestilih za dodeljevanje spodbud, ki je objavljen na
spletni strani Sklada.
6. Če vlagatelj, ki mu je bila izdana odločba o odobritvi sredstev, ne bo pristopil k podpisu pogodbe v določenem roku, se bo upoštevalo, da je enostransko odstopil od dodelitve sredstev in od sklenitve pogodbe.
2.7 Pogoji črpanja
1. Rok za črpanje sredstev je do 75 dni od dneva
sklenitve pogodbe. Ob utemeljenem razlogu lahko Sklad
s pisnim soglasjem na prošnjo upravičenca ta rok tudi
podaljša.
2. Črpanje sredstev mora biti skladno z Navodili za
črpanje in s posojilno pogodbo in se izvede na podlagi
pisnega zahtevka za črpanje, ki ga mora upravičenec
oddati najkasneje pet dni pred predvidenim črpanjem.
3. Če upravičenec ne bo v določenem roku in na
dogovorjeni način dostavil zahtevka za črpanje, se bo
upoštevalo, da je enostransko odstopil od dodeljenega
posojila.
2.8 Pogoji spremljanja in zaključka projekta
1. Rok zaključka projekta se točneje opredeli v odločbi o odobritvi sredstev in pogodbi. Skrajni rok zaključka projekta po javnem razpisu je do 31. 12. 2021.
2. Za zaključek projekta se šteje končanje investicijskih del na projektu in vključitev strojev ali opreme
v uporabo.
3. Upravičenec mora v roku 2 mesecev po zaključku projekta Skladu posredovati izpolnjeno Poročilo
o projektu.
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4. Upravičenec mora poročati tudi o doseženih ciljih, kar je podrobneje opredeljeno v pogodbi.
3. Vsebina in oddaja vloge
3.1 Vsebina vloge
Vlagatelj mora predložiti vlogo za posojilo na predpisanem obrazcu A skupaj s pripadajočimi prilogami.
Vloga mora vsebovati sledečo dokumentacijo:
1. Izpolnjen prijavni obrazec A, podpisan in žigosan
s strani odgovorne osebe, vključno z izjavo vlagatelja.
2. Podpisano pooblastilo, če vlogo podpiše pooblaščenec.
3. Poslovni načrt (investicijska dokumentacija) za
projekte nad 100.000,00 EUR brez DDV.
4. Opis projekta in/ali podjetja za manjše projekte (investicijska dokumentacija), do vključno
100.000,00 EUR brez DDV.
5. V primeru gradbenih del pravnomočno gradbeno
dovoljenje oziroma izjava, da gradbeno dovoljenje ni
potrebno, da pa ima upravičenec vsa potrebna soglasja
in dovoljenja.
6. Posojilna pogodba vlagatelja, v kolikor ima vlagatelj finančne obveznosti.
7. Amortizacijski načrt pogodbe vlagatelja ali druga
dokazila, iz katerih je razvidna letna obveznost obstoječih finančnih obveznosti (posojil, leasingov, limitov).
8. Najemna pogodba, v kolikor vlagatelj ni lastnik
prostorov oziroma nepremičnine, kjer je lokacija projekta
ter soglasje solastnika k izvedbi projekta.
9. Dokazilo za druga sredstva v finančni konstrukciji (npr. dokazilo o pridobitvi javnih sredstev iz drugih
virov, dokazilo o zagotovitvi lastnega deleža, dokazila
o komercialnih virih).
10. Potrdilo FURS o poravnanih obveznostih do
države.
11. Izpis iz SISBON-a za vlagatelja in/ali poroka.
12. Potrdilo o prometu na TR za kmete: potrdilo iz
naslova dejavnosti kmetijskega gospodarstva in nosilca
kmetijskega gospodarstva za obdobje enega leta, ki ni
starejše od enega meseca od datuma oddaje vloge.
13. Ustrezno dokazilo s strani Kmetijske svetovalne
službe (KSS) za kmete o obsegu skupnega prihodka iz
poslovanja kmetijskega gospodarstva na enoto vloženega dela v letu 2018 s priloženim izračunom.
14. Izkaz poslovanja za vlagatelje za leto 2018 za
pravne osebe in s.p. je: Bilanca stanja na dan 31. 12.
2018, Izkaz poslovnega izida za obdobje od 1. 1. do
31. 12. 2018 oziroma drugi dokumenti, v kolikor Skladu
ne bodo javno dosegljivi oziroma bodo nepopolni ali
neustrezni.
15. Odločba o zaščiteni kmetiji.
16. Priloge glede na izbrano obliko zavarovanja.
V primeru predloga zavarovanja posojila po Splošnih
pogojih sklada (bančne garancije, depozita, zavarovanja pri zavarovalnici) mora vlagatelj predložiti ustrezna
dokazila za podani predlog zavarovanja posojila (npr.
namera banke o izdaji bančne garancije, zavarovalnice
o sprejemu posojila v zavarovanje, dokazila o sredstvih
za zavarovanje posojila z depozitom).
17. Dokazila o registraciji vlagatelja:
1. fotokopija dokumenta, da je kmetijsko gospodarstvo zavedeno v register kmetijskih gospodarstev;
2. kopija celotne zadnje posredovane zbirne
vloge za neposredna plačila Agenciji RS za kmetijske
trge in razvoj podeželja;
3. dodatno: v kolikor se vlagatelj ukvarja z dopolnilno dejavnostjo, predloži ustrezno dovoljenje za
izvajanje te dejavnosti;
18. Sklep ali odločba o prejemu sredstev iz drugih
javnih virov za namen projekta.
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19. Dokazilo za izvajanje projekta na območju TNP
za pridobitev točk pri ocenjevanju: Kopija dokumenta,
s katerim vlagatelj dokazuje, da se bo projekt izvajal
na območju Triglavskega narodnega parka (ZTNP-1).
Obvezna priloga le v primeru, ko se bo projekt izvajal
na tem območju. Potrdilo vlagatelji pridobijo pri javnem
zavodu Triglavski narodni park.
Sklad lahko od vlagatelja zahteva tudi dodatno dokumentacijo, kot npr. akt o ustanovitvi, dodatna pojasnila
ipd.
3.2 Oddaja vloge
1. Vloga se odda pisno, in sicer na sledeč način:
– Vlagatelj vloži vlogo do roka za oddajo vloge na
naslov: Slovenski regionalno razvojni sklad, Škrabčev
trg 9a, 1310 Ribnica.
– Vlagatelj mora vlogo oddati v zaprti in ustrezno
opremljeni ovojnici z oznako »ne odpiraj – vloga A«.
V primeru večjega obsega prijavne dokumentacije,
Sklad predlaga vlagateljem, da oddajo prijavo s prilogami v registratorju velikosti A4/80.
– Na ovojnici mora biti razviden naziv in naslov
vlagatelja ter datum in čas (ura in minuta) oddaje vloge,
označen s strani pošte, v kolikor se vloga odda priporočeno po pošti, ali s strani vložišča Sklada, če je vloga
oddana osebno na sedežu Sklada.
– Vlagatelj lahko odda vlogo priporočeno po pošti
ali osebno na sedežu Sklada, pri čemer mora biti v primeru osebne oddaje vloge na sedežu Sklada, vloga
oddana do posameznega roka, do 14. ure.
2. Zainteresirani lahko informacije pridobijo v času
uradnih ur v Sektorju za izvajanje spodbud, na tel.
št. 01/836-19-53 ali pošljejo vprašanje na elektronski
naslov info@regionalnisklad.si.
3.3 Rok za oddajo vloge
Vlagatelj vlogo odda do datuma zaprtega razpisnega roka, in sicer:
1. rok do 8. 7. 2019,
2. rok do 19. 8. 2019,
3. rok do 23. 9. 2019,
4. rok do 28. 10. 2019,
5. rok do 9. 12. 2019.
4. Obravnava vloge
4.1 Merila za ocenjevanje
Posamezna vloga lahko skupaj prejme 100 točk, po
sledečih skupinah meril:
– regionalni vidik (do 30 točk),
– ocena projekta (do 35 točk),
– ocena vlagatelja (do 35 točk),
Za odobritev mora vloga doseči najmanj 35 točk,
od tega najmanj 25 točk iz ocene projekta ter ocene
vlagatelja. Podrobnejša razdelitev meril je razvidna iz
razpisne dokumentacije.
4.2 Obravnava vloge
1. Obravnava vlog se izvaja v skladu s Splošnimi
pogoji Sklada.
2. Sklad lahko kadarkoli od vlagatelja zahteva dodatno razjasnitev, dodatno dokumentacijo ali pa ga pozove na osebno predstavitev njegovega poslovanja in
prijavljenega projekta.
3. Prispele vloge bo obravnavala Komisija za obravnavo vlog (v nadaljevanju: Komisija), ki jo imenuje direktor Sklada. Pri obravnavi vloge lahko sodelujejo zunanji
ocenjevalci in/ali strokovnjaki iz delovnega področja razpisa, ki jih na podlagi soglasja direktorja k sodelovanju
povabi Komisija. O delu Komisije se vodi zapisnik.
4. Odpiranje vlog se začne najkasneje 3 delovni
dan po izteku roka za oddajo vlog.
5. Odpiranje vlog ni javno.
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6. Komisija za obravnavo vlog bo vlagatelja nepopolne vloge v roku 8 dni od odpiranja vlog, pisno pozvala
k dopolnitvi.
7. Vloga, ki v roku 8 dni od dneva prejema poziva
za dopolnitev ne bo dopolnjena ali bo neustrezno dopolnjena, bo zavržena. Dopolnitev vloge mora biti oddana
priporočeno po pošti ali osebno.
8. Vloga mora ob oddaji obvezno vsebovati ustrezno izpolnjen prijavni obrazec A in investicijsko dokumentacijo, sicer se vloga zavrže kot nepopolna.
9. Vloga, ki ne bo ustrezala razpisnim pogojem in/ali
ne bo dosegla minimalnega števila točk, bo kot neutemeljena zavrnjena.
10. Popolna vloga bo ocenjena s strani dveh neodvisnih ocenjevalcev na podlagi meril za ocenjevanje. Komisija za obravnavo vlog bo na podlagi povprečnih ocen
vlogo razvrstila glede na število doseženih točk. Prednost pri izboru za odobritev sredstev bodo imele vloge,
ki bodo dobile višje število točk, do porabe razpisanih
sredstev, ostale vloge se kot neutemeljene zavrnejo.
11. V kolikor bodo vloge dosegle enako število točk,
bo prednost imela vloga, ki je oddana prva, pri čemer
se upošteva datum in ura oddaje vloge. Pri dveh ali več
istočasno oddanih vlogah z enakim številom točk, bo
imela prednost vloga, ki bo po merilu Koeficient razvitosti občine dosegla višje število točk. Če je potrebno,
Sklad na koncu določi vrstni red z žrebom ob možni
navzočnosti zadevnih konkurentov. V kolikor za zadnje
uvrščeno vlogo po posameznem seznamu ne bo razpoložljivih sredstev v zaprošeni višini, bo Komisija za
obravnavo vlog predlagala odobritev sredstev v obsegu
še razpoložljivih sredstev, ob predpostavki, da se vlagatelj strinja in zagotovi druge vire za zaprtje finančne
konstrukcije projekta.
12. Vloge, prispele po zadnjem razpisnem roku
oziroma po zaprtju razpisa, bodo zavržene in vrnjene
vlagatelju.
4.3 Obveščanje o izboru
1. Na podlagi predloga Komisije o izdaji odločb
o ne/odobritvi sredstev odloči direktor Sklada.
2. Odločba o ne/odobritvi sredstev bo vlagatelju
osebno vročena po pošti, praviloma v roku do 60 dni od
odpiranja vlog.
3. V skladu s prvim odstavkom 10. člena ZSRR-2
zoper izdano odločbo o odobritvi sredstev ni pritožbe,
dovoljen pa je upravni spor. Tožbo je potrebno vložiti
v roku 30 dni od vročitve odločbe. Tožba se vloži neposredno pri Upravnem sodišču RS, Fajfarjeva 33, 1000
Ljubljana ali pa se jo pošlje po pošti. Merila za ocenjevanje vlog ne morejo biti predmet presoje s strani
vlagatelja.
Slovenski regionalno razvojni sklad
Ob-2279/19
Na podlagi prvega odstavka 9. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05, 109/05
– ZDavP-1B, 105/06 – Odl.US, 26/09 – ZIPRS0809-B
(31/09 – popr.) in 9/14) in Pravilnika o izvajanju javnih
razpisov za odkup avdiovizualnih del neodvisnih producentov (Uradni list RS, št. 22/10) objavljamo
javni razpis
za odkup izobraževalno-dokumentarnih
avdiovizualnih del neodvisnih producentov 2019-1
1. Predmet javnega razpisa: predmet tega javnega
razpisa (v nadaljnjem besedilu: razpis) je odkup slovenskih avdiovizualnih (v nadaljnjem besedilu: AV) del,
1 x serija izobraževalno-dokumentarnih oddaj na temo
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»Ženske v gorništvu in alpinizmu«, (2 dela dolžine
25 minut) za televizijsko predvajanje, ki je izvorno producirana s strani neodvisnih producentov. Na podlagi
tega razpisa odkupljeno AV delo bo Radiotelevizija
Slovenija (v nadaljnjem besedilu: RTV SLO) predvajala v svojih programih v skladu z zakonom, ki ureja
področje medijev.
2. Pomen izrazov
Uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
1. Avdiovizualna dela (v nadaljevanju: AV dela)
– filmi vseh zvrsti (igrani, dokumentarni, igrano-dokumentarni, animirani, eksperimentalni filmi itd.); kratki,
srednjemetražni in celovečerni filmi; videofilmi, nanizanke, nadaljevanke, televizijske oddaje ter vsa druga
dela, izražena v obliki zaporedja povezanih gibljivih
slik, z zvokom ali brez, ne glede na vrsto nosilca, na
katerem so vsebovana, in ki so izražena kot individualne intelektualne stvaritve.
2. Ustrezna vloga – vloga, ki je pravočasna, popolna in vložena s strani upravičene osebe (prijavitelja).
3. Upravičena oseba – prijavitelj AV dela, ki za
oddajo vloge na razpis izpolnjuje vse pogoje, določene
z zakonom, predpisi in tem razpisom.
4. Pravočasna vloga – vloga, ki jo RTV SLO prejme oziroma jo prijavitelj pošlje s priporočeno poštno
pošiljko v rokih, določenih s tem razpisom.
5. Popolna vloga – vloga, ki vsebuje vse obvezne
sestavine, določene s tem razpisom.
6. Prijavitelj projekta – pravna ali fizična oseba, ki
odda vlogo na razpis.
7. Soavtorji AV dela, avtorji prispevkov AV dela in
izvajalci pri AV delu – soavtorji AV dela, avtorji prispevkov AV dela in izvajalci pri AV delu, kot so določeni
z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list
RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo (UPB3),
68/08, 110/13, 56/15, 63/16 – ZKUASP).
8. Scenarij – oštevilčeno zaporedje podrobno opisanih prizorov, ki vsebuje vse dialoge, opise oseb in
prizorišč, podatke, kje (interier, eksterier) in kdaj (dan,
noč) se prizor dogaja, ter vse druge vsebinske podatke.
9. Sinopsis – besedilo, ki povzema bistvo zgodbe
in njene najpomembnejše elemente ter opisuje glavne
like, njihove ključne odločitve in dejanja.
10. Režijska eksplikacija – režiserjev opis realizacije scenarija.
11. Produkcijska eksplikacija – opis produkcijske
realizacije AV dela, ki vključuje število snemalnih dni,
število dni v post produkciji slike in zvoka, navedbo
realnih lokacij (interier, eksterier, zgrajena prizorišča
itd.), število izvajalcev (igralcev) in druge posebnosti
pri realizaciji AV dela.
12. Projekt – izraz za AV delo, ki je predmet tega
razpisa, vključno z dokumentacijo, ki se nanaša na
realizacijo AV dela.
13. Realizacija projekta – proces celotne izvedbe
projekta, ki vključuje pred produkcijo (razvoj projekta,
sestavo avtorsko-izvajalske ekipe in tehnično-izvedbene ekipe, priprave na snemanje), produkcijo (snemanje) in post produkcijo (slikovno in zvočno obdelavo
posnetka do dokončne (finalne) kopije AV dela, s katero se AV delo šteje za dokončano) ter spremljanje
projekta in vodenje celotne projektne dokumentacije.
14. Neodvisni producent – pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje vse pogoje za neodvisnega producenta, določene z zakonom in drugimi predpisi, in je v skladu s Standardno klasifikacijo dejavnosti registrirana za
izvajanje dejavnosti produkcije AV del (J59.110).
15. Slovensko AV delo – delo, ki izpolnjuje vse
pogoje za slovensko AV delo po Uredbi o merilih oziro-
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ma pogojih za določitev slovenskih avdiovizualnih del
(Uradni list RS, št. 105/01).
3. Razpisno področje
RTV SLO bo na razpisu financirala odkup naslednjih slovenskih AV del:
– 1 X serija izobraževalno-dokumentarnih oddaj
na temo »Ženske v gorništvu in alpinizmu« (2 dela
dolžine 25 minut).
Tematika AV del:
Dve dokumentarni oddaji naj odkrivata manj znan
svet žensk v slovenskem gorništvu in alpinizmu. Vsebinsko naj bo predstavljen zgodovinski pogled na vlogo
žensk v slovenskem alpinizmu, kako so sodelovale
z moškimi kolegi v plezanju, koliko jim je bil ta svet
sploh dostopen in kaj jih je gnalo, da so raziskovale
lepote gorskega sveta, za kakšno ceno so te izjemne
ženske dosegale svoje cilje in presegale tako lastne
osebne meje kot meje ustaljenih družbenih norm svojega časa. Vsebinsko naj oddaji prikažeta tako intimne
pripovedi alpinistk in njihovo doživljanje gorskega sveta
kot duha časa. Vsaka oddaja naj bo zaključena celota.
Oddaji bosta namenjeni širokemu krogu gledalcev
in bosta predvajani v okviru terminov Izobraževalnega
programa TV Slovenija. Pripravljene vloge morajo zato
upoštevati vse zakonsko predpisane omejitve za ta
programski čas.
4. Nosilci ter kvalitativni tehnični in drugi standardi,
v skladu s katerimi mora biti izdelano AV delo: izbrano
AV delo mora biti posneto v skladu s tehničnimi standardi RTV SLO, ki so objavljena na spletnih straneh
RTV SLO.
5. Sredstva, namenjena za predmet razpisa: skupna vrednost razpoložljivih sredstev RTV SLO, namenjenih za realizacijo AV dela po tem razpisu, je do
25.000,00 EUR z vključenim DDV.
6. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– obvezne obrazce, ki jih morajo prijavitelji oddati
na razpisu (obrazci št. 1–11),
– vzorec pogodbe o odkupu AV dela.
Prijavitelji morajo pri oddaji vlog obvezno uporabiti
obrazce iz razpisne dokumentacije, kadar so ti predvideni. Prijavitelji morajo parafirati vsako stran vzorca
pogodbe o odkupu AV dela.
7. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo s projekti le tisti prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
a) Prijavitelj projekta je lahko le neodvisni producent po zakonu, ki ureja medije oziroma AV medijske
storitve.
b) Prijavitelj projekta ima na dan prijave na razpis
poravnane vse zapadle finančne obveznosti in izpolnjene vse druge obveznosti do RTV SLO.
c) Proti prijavitelju ni uveden postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po predpisih o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in
prisilnem prenehanju, oziroma ni začet drug postopek
prenehanja prijavitelja po področnem predpisu.
d) Zoper prijavitelja oziroma njegovo upravičeno
osebo ni izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki po zakonu o javnem naročanju predstavljajo razloge za izključitev iz postopka.
e) Projekti, ki jih prijavijo prijavitelji na razpis, morajo ustrezati pogojem za slovensko AV delo po Uredbi o merilih oziroma pogojih za določitev slovenskih
avdiovizualnih del (Uradni list RS, št. 105/01) in bodo
posneti v skladu s tehničnimi standardi za televizijsko predvajanje.
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f) Projekt mora biti po svoji vsebini skladen s predpisi, ki urejajo področje medijev in AV medijskih storitev, ter z zakonskim namenom in poslanstvom RTV
SLO kot pravne osebe posebnega nacionalnega in
kulturnega pomena.
g) Prijavitelj prijavlja projekt, ki v času prijave še ni
realiziran oziroma dokončan.
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja RTV SLO po uradni dolžnosti, kadar se ti vodijo v uradnih evidencah
oseb javnega prava.
Vloge prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevali pogojev
iz te točke razpisa, bodo s sklepom zavržene oziroma
bodo v primeru vsebinskega vprašanja zavrnjene.
8. Vloga
Vloga je popolna, če prijavitelj predloži vso spodaj
našteto, ustrezno izpolnjeno in po podatkovnih navedbah med seboj skladno dokumentacijo:
1) Obrazce RTV SLO iz razpisne dokumentacije
(vse obrazce morajo prijavitelji v celoti izpolniti ter ob
koncu s strani upravičenih oseb na označenih mestih
podpisati in žigosati, če poslujejo z žigom):
– obrazec št. 1: prijavni obrazec za kandidiranje
na razpisu,
– obrazec št. 2: podatki o prijavitelju,
– obrazec št. 3: seznam naročnikov vseh realiziranih AV del prijavitelja v letu 2018,
– obrazec št. 3a: seznam vseh realiziranih AV del
prijavitelja v letih 2016, 2017 in 2018 – ta obrazec odda
samo prijavitelj, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji ali
kateri izmed držav članic Evropske Unije,
– obrazec št. 4: reference prijavitelja,
– obrazec št. 5: podatki o AV delu,
– obrazec št. 6: reference soavtorjev,
– obrazec št. 7: terminski načrt realizacije projekta
(terminski načrt mora upoštevati v razpisu določene
roke za dokončanje projekta in izročitev AV dela),
– obrazec št. 8: predračun realizacije projekta,
– obrazec št. 9: obvezne izjave prijavitelja,
– obrazec št. 10: izjava prijavitelja s posameznim
soavtorjem (prijavitelj odda več izpolnjenih obrazcev
št. 10, in sicer z vsakim scenaristom posebej, z glavnim režiserjem posebej ter z direktorjem fotografije
posebej),
– obrazec št. 11: obvestilo posameznikom po
14. členu Splošne uredbe EU o varstvu podatkov glede obdelave osebnih podatkov.
Osnovnega besedila obrazcev RTV SLO prijavitelji
na noben način ne smejo spreminjati!
2) Obrazcem RTV SLO morajo biti predloženi tudi
naslednji dokumenti:
– na vsaki strani parafiran vzorec pogodbe RTV
SLO o odkupu AV dela, ki je del dokumentacije razpisa,
– sinopsisa za dve oddaji,
– scenarija za dve oddaji,
– režijska eksplikacija,
– produkcijska eksplikacija,
– dokazilo, iz katerega izhaja prijaviteljeva registracija za izvajanje dejavnosti produkcije AV del pod
šifro J59.110, in ki na dan prijave na razpis ni staro več
kot petnajst dni (obvezno oddajo samo tiste osebe, pri
katerih ustrezna dejavnost ni razvidna iz javnopravne
evidence AJPES, kot npr. društva, zavodi).
Navedene priloge oddajo prijavitelji v ne-zvezani
obliki.
V ovojnici mora prijavitelj priložiti tudi en izvod popolne vloge v elektronski obliki v PDF formatu na CD ali
DVD zgoščenki, USB ključku ali SD kartici. Elektronska
kopija mora biti istovetna pisnemu izvirniku vloge.
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Izpolnjevanje pogojev iz te točke razpisa je pogoj
za formalno popolnost in vsebinsko obravnavanje oddanih vlog na razpis. Vloge, ki teh pogojev ne izpolnjujejo, se s posamičnim sklepom zavržejo.
9. Razpisni roki
Razpis je odprt za prijave vlog od dne 31. 5. 2019
do vključno 1. 7. 2019. Prijavitelji lahko vložijo vloge do
vključno 1. 7. 2019.
Vloge se vložijo na naslov Radiotelevizija Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana, s priporočeno
poštno pošiljko Pošte Slovenija ali se oddajo osebno
v vložišču RTV SLO. Vloga je pravočasna, če jo prijavitelj do vključno 1. 7. 2019 vloži osebno na vložišču
RTV SLO ali je do vključno 1. 7. 2019 oddana na Pošti
Slovenije s priporočeno poštno pošiljko. Vloge, ki ne
bodo pravočasne, bodo s sklepom zavržene.
Na ovojnici vsake vloge mora pisati »Ne odpiraj
– Prijava na javni razpis za odkup izobraževalno-dokumentarnih avdiovizualnih del neodvisnih producentov 2019-1«. Na zadnji strani ovojnice pa je potrebno
navesti naziv in naslov prijavitelja.
Prijavitelj mora vlogo za vsak projekt posebej vložiti v ločeni ovojnici! Obravnava se lahko le ena vloga
iz posamezne ovojnice. Če prijavitelj za isti projekt pošlje več vlog v različnih ovojnicah, se obravnava prva
vloga, ostale pa se zavržejo, razen če jih je mogoče
obravnavati kot dopolnitve ali spremembe prve vloge.
Če je v isti ovojnici več vlog za različne projekte, se
prijavitelja pozove, da poda izjavo, katero vlogo naj se
obravnava, vse ostale vloge pa se s sklepom zavržejo. V primeru da prijavitelj ne izjavi jasno, katera vloga
naj se obravnava, se vse vloge iz ovojnice s sklepom
zavržejo.
10. Kriteriji, po katerih se bo ocenjevala posamezna vloga
Prijavljeni projekti bodo ocenjeni po naslednjih
kriterijih:
– vrednotenje scenarističnega dela projekta (sinopsis in scenarij), kjer se pri presoji upošteva premiso
in strukturo oddaj, profesionalno oblikovanje posameznih elementov scenarija in njihovo primernost za predvideni programski čas predvajanja – do 60 točk;
– reference glavnega režiserja – do 10 točk;
– reference direktorja fotografije – do 5 točk;
– ustreznost režijske eksplikacije – do 10 točk;
– reference in profesionalna kredibilnost producenta, ustreznost produkcijske eksplikacije – do
10 točk;
– finančna ustreznost realizacije projekta (ocena ustreznosti finančnega predračuna projekta glede
na predvidene potrebe iz scenarija, poteka realizacije
ipd.) – do 5 točk.
Maksimalno število točk, ki ga lahko posamezni
projekt prejme na razpisu, je 100 točk. Projekti, ki bodo
ocenjena z manj kot 70 točkami, ne bodo predlagani za
sprejetje v odkup.
RTV SLO si pridrži pravico izdelave rezervnega
seznama projektov, ki bodo lahko predlagani za sprejetje v odkup v primeru povečanja ali sprostitve sredstev.
11. Izvedba razpisa
Razpis je odprt za prijavo projektov, ki ustrezajo
pogojem razpisa, v roku, ki je določen v 9. točki razpisa. Vse nepravočasne vloge ter vloge, ki jih ne bodo
vložile upravičene osebe, bodo s sklepom zavržene.
Prav tako bodo s sklepom zavržene formalno nepopolne vloge, ki jih prijavitelji tudi po pozivu RTV SLO
v roku petih dni ne bodo ustrezno dopolnili. Pravočasne
in formalno popolne vloge ter vloge, ki jih bodo vložile
upravičene osebe, bodo posredovane v presojo stro-
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kovni komisiji, ki bo projekte ocenila na podlagi kriterijev, določenih v 10. točki besedila razpisa.
RTV SLO si pridrži možnost povabiti posamezne
prijavitelje k osebni predstavitvi in natančnejši obrazložitvi vsebinskih in/ali finančnih postavk projekta.
Na razpisu bodo v okviru razpoložljivih sredstev
izbrani tisti projekti, ki bodo v postopku izbire ocenjeni
najvišje. RTV SLO si ne glede na višino ocene pridrži
pravico, da ne razdeli vseh razpisanih sredstev ali ne
odkupi nobenega projekta. O končnem izidu razpisa bo
za vsako vsebinsko obravnavano vlogo izdana posamična odločba, s katero se bo odločilo o odobritvi ter
višini financiranja odkupa izbranega AV dela ali o zavrnitvi odkupa AV dela.
S prijavitelji izbranih projektov bo na osnovi izdane
odločbe o izbiri RTV SLO sklenila pogodbo o odkupu
AV dela, katere vzorec je sestavni del razpisne dokumentacije in s katero bosta prijavitelj izbranega projekta ter RTV SLO uredili vsa medsebojna razmerja
v zvezi z odkupom. Pred sklenitvijo pogodbe o odkupu
AV dela se opravi uskladitveni sestanek.
RTV SLO si pridrži pravico, da pozove prijavitelje
izbranih projektov, naj pristopijo k podpisu pogodbe.
Če se prijavitelji izbranih projektov v določenem roku iz
neupravičenih razlogov ne bodo odzvali pozivu, se bo
štelo, da prijavitelji odstopajo od sklenitve pogodbe, da
se pogodba ne sklene in da sta prijavitelj in RTV SLO
prosta medsebojnih obveznosti.
Prijavitelji izbranih projektov morajo zagotoviti, da
ob realizaciji AV dela RTV SLO pridobi izključne ter
časovno in krajevno neomejene materialne avtorske
in izvajalske pravice, kot to določa vzorec pogodbe
o odkupu AV dela. V nasprotnem primeru si RTV SLO
pridrži pravico, da ne sklene ali odstopi od pogodbe
o odkupu AV dela.
Prijavitelji izbranih projektov so v vseh fazah realizacije projekta (pred produkcija, produkcija, post
produkcija) dolžni sodelovati z RTV SLO.
12. Obdobje, v katerem bodo porabljena dodeljena
sredstva
Sredstva, ki bodo dodeljena za odkup izbranih AV
del, bodo porabljena v letu 2019.
Dinamika izplačil in število obrokov bosta določena v pogodbi o odkupu AV dela.
13. Rok za dokončanje in izročitev izbranih projektov: AV dela morata biti dokončana in predana RTV
Slovenija do 1. 12. 2019.
14. Varstvo osebnih podatkov
RTV SLO bo za namen izvedbe razpisa obdelovala osebne podatke posameznikov, ki jih v skladu z razpisno dokumentacijo na razpis posreduje prijavitelj,
v skladu z varstvom in zavarovanjem osebnih podatkov po Splošni uredbi EU o varstvu podatkov (Splošna
Uredba 679/2016), nacionalni zakonodaji in internem
pravilniku. RTV SLO bo skrbno varovala osebne podatke in zagotavljala pravice v skladu s Politiko varstva osebnih podatkov in zasebnosti na RTV Slovenija
(https://www.rtvslo.si/strani/varstvo-osebnih-podatkov-in-zasebnost/5805). RTV SLO bo osebne podatke
skrbno hranila v skladu z zakonodajo.
S prijavo na razpis prijavitelj zagotavlja RTV SLO,
da je glede varstva osebnih podatkov seznanil vse
sodelujoče pri projektu, še zlasti pa tiste osebe, katerih osebne podatke posreduje na razpis. Prijavitelj se
zavezuje, da bo osebne podatke, ki jih posreduje na
RTV SLO pridobil na zakonit način od vseh oseb, ki jih
navaja v prijavi. Obvestilo posameznikom po 14. členu
Splošne uredbe EU o varstvu podatkov je sestavni del
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razpisne dokumentacije in zajema osebne podatke za
celotni razpis.
15. Informacije v zvezi z razpisom
Prijavitelji se lahko za vse informacije v zvezi z razpisom obrnejo na elektronski naslov: AVrazpisi@rtvslo.si.
V času trajanja razpisa je vsem zainteresiranim
osebam celotna razpisna dokumentacija dosegljiva na
sedežu RTV SLO ter objavljena na spletni strani RTV
SLO http://www.rtvslo.si/razpisi.
Radiotelevizija Slovenija
Št. 03402-11/2019-3
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Občina Komen objavlja na podlagi 219. člena
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08,
99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in Odloka o proračunu Občine Komen za leto 2019 (Uradni list RS,
št. 17/19, 28/19)
javni razpis
za sofinanciranje programov, projektov, prireditev,
ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna
Občine Komen za leto 2019
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen.
2. Pravna podlaga: Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16),
Odlok o proračunu Občine Komen za leto 2019 (Uradni
list RS, št. 17/19, 28/19).
3. Predmet razpisa: predmet razpisa je sofinanciranje programov, projektov, prireditev, ki niso predmet
drugih financiranj iz proračuna Občine Komen in pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb ali prepoznavnosti občine, izboljšajo kakovost življenja občanov
in dostopnost do različnih dejavnosti.
4. Upravičenci do sofinanciranja:
– društva s sedežem v Občini Komen;
– društva s sedežem v drugi občini, če programe,
projekte, prireditve izvajajo na območju Občine Komen.
Do sofinanciranja niso upravičena društva, ki so
prejela sredstva za isti program, projekt, prireditev iz
proračuna Občine Komen.
5. Okvirna vrednost sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Komen za leto 2019 na proračunski postavki 180418 'Sofinanciranje programov, ki niso predmet drugih razpisov'
v višini 7.000 EUR.
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2019.
6. Razpisni rok: prijavitelji lahko oddajo vlogo kadarkoli v času objave razpisa v tekočem proračunskem
letu, vendar najkasneje do 30. oktobra za tekoče leto.
7. Vsebina, način in rok oddaje prijav
Prijava na javni razpis mora biti obvezno vložena
na predpisanih razpisnih obrazcih z vsemi obveznimi
prilogami in mora biti na ustreznih mestih podpisana
in ožigosana.
Prijava mora biti oddana osebno v sprejemni pisarni Občine Komen ali pa poslana po pošti na naslov:
Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen v razpisanem
roku, v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani:
– v spodnjem desnem kotu naslov Občine,
– v spodnjem levem kotu besedilo »Ne odpiraj –
prijava na JR za programe, projekte, prireditve«.
Na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Vloga je pravočasna, če je bila najkasneje zadnji
dan roka za oddajo vlog (30. oktober 2019) oddana na
pošti s priporočeno pošiljko ali dostavljena v sprejemno
pisarno Občine Komen.
Prijave, ki ne bodo oddane pravočasno, ne bodo
obravnavane. Prav tako ne bodo obravnavane prijave,
ki bodo na razpis prispele pravočasno, vendar po morebitni porabi za razpis zagotovljenih sredstev.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh
obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in
razpisna dokumentacija.
V skladu s 5. členom 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) je pri oddaji vloge potrebno plačati upravno takso v višini 22,60 EUR. Upravna taksa se plača na podračun Občine Komen, št. SI56
01249-4490309166, koda namena OTHR, sklic/referenca: SI11 75485-7111002-2019 ali z gotovino v računovodstvu Občine Komen. Morebitne taksne oprostitve so navedene v določbah 21.–28.a člena Zakona
o upravnih taksah.
Prijavi je potrebno obvezno priložiti dokazilo o plačilu upravne takse.
Oddaja vloge pomeni, da se prosilec strinja z vsemi
pogoji ter merili razpisa.
Prijav se ob osebni vložitvi ne bo pregledovalo.
8. Odpiranje prijav: odpiranje prijav bo komisija
opravljala na dva meseca. Komisija se praviloma sestane najkasneje do 15. v mesecu in obravnava vse vloge,
ki so prispele do vključno zadnjega dne pred dnevom
odpiranja vlog.
9. Merila za ocenjevanje in vrednotenje prijav
Komisija pri odločanju o oblikovanju predloga o sofinanciranju upošteva naslednja merila:
1. Prispevek k prepoznavnosti in ugledu Občine
Komen (0–30 točk)
1.1. Prispevek programov, projektov, prireditev
k prepoznavnosti in ugledu Občine Komen (0–10 točk)
A. Velik prispevek k prepoznavnosti in ugledu občine (7–10 točk)
B. Srednji prispevek k prepoznavnosti in ugledu
občine (4–6 točk)
C. Manjši prispevek k prepoznavnosti in ugledu
občine (0–3 točk)
1.2. Pričakovana udeležba, doseg programov, projektov, prireditev (0–10 točk)
A. Velika udeležba, doseg (7–10 točk)
B. Srednje velika udeležba, doseg (4–6 točk)
C. Manjša udeležba, doseg (0–3 točk)
1.3. Promocijski učinek programov, projektov, prireditev (0–10 točk)
A. Velik promocijski učinek (7–10 točk)
B. Srednji promocijski učinek (4–6 točk)
C. Majhen promocijski učinek (0–3 točk)
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2. Jasna opredeljenost ciljev in namena (0–20 točk)
2.1. Jasna opredeljenost ciljev in namena programov, projektov, prireditev (0–10 točk)
A. Dobra opredeljenost ciljev in namena programov,
projektov, prireditev (7–10 točk)
B. Srednje dobra opredeljenost ciljev in namena
programov, projektov, prireditev (4–6 točk)
C. Slabša opredeljenost ciljev in namena programov, projektov, prireditev (0–3 točk)
2.2. Izvedljivost programov, projektov, prireditev
(0–10 točk)
A. Zahtevna izvedljivost programov, projektov, prireditev (6–10 točk)
B. Manj zahtevna izvedljivost programov, projektov,
prireditev (0–5 točk)
3. Kvaliteta, inovativnost, izvirnost (0–30 točk)
3.1. Kvaliteta programov, projektov, prireditev
(0–10 točk)
A. Zelo kvaliteten program, projekt, prireditev
(7–10 točk)
B. Kvaliteten program, projekt, prireditev (4–6 točk)
C. Manj kvaliteten program, projekt, prireditev
(0–3 točk)
3.2. Inovativnost in izvirnost programov, projektov,
prireditev (0–10 točk)
A. Inovativnost in izvirnost programov, projektov,
prireditev (6–10 točk)
B. Neinovativnost in neizvirnost programov, projektov, prireditev (0–5 točk)
3.3. Atraktivnost programov, projektov, prireditev
(0–10 točk)
A. Velika atraktivnost programov, projektov, prireditev za obiskovalce od drugod (7–10 točk)
B. Srednje velika atraktivnost programov, projektov,
prireditev za obiskovalce od drugod (4–6 točk)
C. Manjša atraktivnost programov, projektov, prireditev za obiskovalce od drugod (0–3 točk)
4. Reference prijavitelja in dosedanje sodelovanje
z Občino Komen (0–20 točk)
4.1. Reference (0–10 točk)
A. Uspešnost na mednarodnem nivoju (7–10 točk)
B. Uspešnost na državnem nivoju (4–6 točk)
C. Uspešnost na občinskem nivoju (0–3 točk)
4.2. Dosedanje sodelovanje z Občino Komen
(0–10 točk)
A. Sodelovanje na prireditvah ali projektih z Občino
Komen (1–10 točk)
B. Prijavitelj do sedaj ni sodeloval na prireditvah ali
projektih z Občino Komen (0 točk)
5. Pomen programov, projektov, prireditev za občane Občine Komen in za Občino Komen (0–100 točk)
A. Velik pomen programov, projektov, prireditev
(0–50 točk)
B. Izjemen pomen programov, projektov, prireditev
(50–100 točk)

Stran

1200 /

Št.

35 / 31. 5. 2019

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Točke, dodeljene za posamezna merila, se seštevajo. Možnih točk je 200. Vrednost točke je 15,00 EUR.
Prijavljeni programi, projekti, prireditve, ki ne bodo
dosegli najmanj 15 točk se izločijo iz nadaljnjega postopka in niso upravičeni do sofinanciranja na podlagi
tega razpisa.
10. Izid razpisa: prijavitelji bodo o odločitvi obveščeni pisno v roku 60 dni od odpiranja.
11. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Občine Komen www.komen.si
ali pa jo zainteresirani dvignejo v času uradnih ur v sprejemni pisarni občine.
12. Način sofinanciranja: na podlagi sklepa o izbiri
bo občina sklenila z izvajalcem, ki bo izbran za sofinanciranje, pogodbo, s katero se uredijo medsebojne
pravice in obveznosti.
13. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: dodatne
informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po
tel. 05/73-10-461 pri Soraji Balantič oziroma po elektronski pošti: soraja.balantic@komen.si v času uradnih ur.
Občina Komen
Št. 03402-12/2019-3

Ob-2265/19

Občina Komen objavlja na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 –
ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), 6. člena Pravilnika o sofinanciranju programov veteranskih, domoljubnih organizacij
ter drugih posebnih skupin v Občini Komen (Uradni list
RS, št. 1/17) in Odloka o proračunu Občine Komen za
leto 2019 (Uradni list RS, št. 17/19, 28/19)
javni razpis
za sofinanciranje programov veteranskih,
domoljubnih organizacij ter drugih posebnih
skupin v Občini Komen v letu 2019
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen.
2. Pravna podlaga: Pravilnik o sofinanciranju programov veteranskih, domoljubnih organizacij ter drugih posebnih skupin v Občini Komen (Uradni list RS, št. 1/17),
Odlok o proračunu Občine Komen za leto 2019 (Uradni
list RS, št. 17/19, 28/19), Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16).

opis kriterija
Število članov iz Občine Komen

Jasno opredeljeni cilji ter namen programa
Jasno opredeljene ciljne skupine uporabnikov
Kakovost programa
Zahtevnost programa
Izdaja publikacij, biltenov oziroma drugih tiskovin
Program se bo izvajal oziroma bo potekal

3. Predmet razpisa in razpisna področja: predmet
razpisa je sofinanciranje programov veteranskih in domoljubnih organizacij ter programov upokojenskih organizacij in univerz za tretje življenjsko obdobje.
4. Upravičenci do sofinanciranja
Upravičenci do sofinanciranja programov veteranskih in domoljubnih organizacij so veteranske in domoljubne organizacije s sedežem ali enoto (krajevna organizacija, občinski odbor) v Občini Komen, ki delujejo na
območju občine.
Upravičenci do sofinanciranja programov upokojenskih organizacij ter univerz za tretje življenjsko obdobje
so upokojenske organizacije ter univerze za tretje življenjsko obdobje s sedežem v Občini Komen, ki delujejo na območju občine.
5. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo društva, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
– so po veljavni zakonodaji registrirana najmanj
leto pred objavo javnega razpisa,
– imajo urejeno evidenco o članstvu,
– imajo zagotovljene osnovne materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih
aktivnosti,
– programi, ki so predmet sofinanciranja, morajo
imeti jasno finančno konstrukcijo in vire financiranja,
– občinski upravi Občine Komen vsaj enkrat letno
dostavljajo poročilo o realizaciji programov ter namenski
porabi sredstev, ki so jih v preteklem letu prejeli iz občinskega proračuna, razen v primeru, ko kandidirajo prvič,
– za isti program niso sofinancirani iz drugih virov
proračuna občine,
– imajo do občine poravnane vse obveznosti, v kolikor so bili sofinancirani iz proračuna v preteklih letih,
– izpolnjujejo druge pogoje določene z razpisom.
6. Okvirna vrednost sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Komen za leto 2019 na proračunski postavki 180417 'Sofinanciranje programa veteranskih, domoljubnih in stanovskih organizacij po razpisu' v višini 5.000,00 EUR.
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2019.
7. Razpisni kriteriji
Upravičenost, izbor in višino sofinanciranja programov bo ugotavljala in predlagala strokovna komisija na
podlagi naslednjih kriterijev in meril:

do 50
50–100
100–200
nad 200
– jasno opredeljeni
– opredeljeni le deloma
– jasno opredeljene
– opredeljene le deloma
– kakovosten
– zadovoljiv
– zahteven
– manj zahteven
– program se izvaja dnevno
– program se izvaja enkrat tedensko
– program se izvaja enkrat mesečno
– program se izvaja nekajkrat na leto
– program je izveden enkrat letno

število točk
5
10
15
20
10
5
10
5
10
5
10
5
10
20
10
5
3
1
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opis kriterija
Program vsebuje organizacijo predavanj, delavnic, drugih – do 5 dogodkov
izobraževanj ter strokovnih ekskurzij, izletov za člane
– nad 5 dogodkov
oziroma za širšo okolico, pohodov, srečanj …
Novost v programu
Organizacija prireditve občinskega ali širšega pomena na upošteva se največ 3 prireditve
območju Občine Komen
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število točk
5
10
10
20/prireditev

8. Razpisni rok: rok za prijavo na javni razpis je
30 dni od njegove objave v Uradnem listu RS.
9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– obrazce za prijavo na javni razpis,
– navodila za pripravo predlogov,
– vzorec pogodbe o sofinanciranju programov.
Prijavitelj mora ob prijavi na javni razpis predložiti
v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec z vsemi
obveznimi prilogami.
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do
izteka prijavnega roka dosegljiva:
– na spletni strani Občine Komen: www.komen.si/objave/razpisi
– v sprejemni pisarni Občine Komen v poslovnem
času občinske uprave.
10. Oddaja in dostava vlog
Prijava na javni razpis mora biti obvezno vložena
na predpisanih razpisnih obrazcih z vsemi obveznimi
prilogami in mora biti na ustreznih mestih podpisana in
ožigosana.
Vloga mora biti oddana osebno v sprejemni pisarni
Občine Komen ali pa poslana po pošti na naslov: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen v razpisanem roku,
v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani:
– v spodnjem desnem kotu naslov Občine,
– v spodnjem levem kotu besedilo »Ne odpiraj –
vloga za sofinanciranje programov veteranskih, domoljubnih organizacij ter drugih posebnih skupin«
Na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja.

Vloga je pravočasna, če je bila (najkasneje) zadnji dan
roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko
ali dostavljena v sprejemno pisarno Občine Komen.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh
obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in
razpisna dokumentacija.
V skladu s 5. členom 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) je pri oddaji vloge potrebno plačati upravno takso
v višini 22,60 EUR. Upravna taksa se plača na podračun
Občine Komen, št. SI56 01249-4490309166, koda namena OTHR, sklic/referenca: SI11 75485-7111002-2019
ali z gotovino v računovodstvu Občine Komen. Morebi-

tne taksne oprostitve so navedene v določbah 21.–28.a
člena Zakona o upravnih taksah.
Prijavi je potrebno obvezno priložiti dokazilo o plačilu upravne takse.
Oddaja vloge pomeni, da se prosilec strinja z vsemi
pogoji ter merili razpisa.
Prijav se ob osebni vložitvi ne bo pregledovalo.
11. Odpiranje vlog in obveščanje o izidu
Po poteku razpisnega roka bo komisija za odpiranje
vlog odprla vse vloge, ki bodo prispele do razpisanega
roka. Odpiranje vlog ne bo javno. Odpirajo se samo
v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge, in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene.
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Prijavitelje, katerih vloge so nepopolne, se v roku
osmih dni od odpiranja vlog pozove, naj vloge dopolnijo
v roku osmih dni od prejema poziva k dopolnitvi vloge. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili
v navedenem roku, se s sklepom zavržejo. Prav tako
se s sklepom zavržejo prepozne vloge in vloge, ki jih ni
vložil upravičen izvajalec.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni
najpozneje v roku 60 dni od datuma odpiranja prijav.
12. Način sofinanciranja: na podlagi sklepa o izbiri
bo občina sklenila z izvajalcem, ki bo izbran za sofinanciranje, pogodbo, s katero se uredijo medsebojne
pravice in obveznosti.
13. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po tel. 05/73-10-461 pri Soraji Balantič oziroma
po elektronski pošti: soraja.balantic@komen.si v času
uradnih ur.
Občina Komen
Št. 430-11/2019-3

Ob-2268/19

Na podlagi določil 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
Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2019 (Uradni list RS, št. 25/19) Občina Sežana objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov društev in zvez,
ki negujejo tradicije izoblikovane v vojnah
na območju Slovenije za leto 2019
1. Sofinancer: Občina Sežana, Partizanska cesta 4,
6210 Sežana.
2. Predmet javnega razpisa: Občina Sežana iz proračuna za leto 2019, iz proračunske postavke »102001
– Društva in zveze negovanja tradicij izoblikovanih v vojnah Slovenije«, razpisuje sredstva za sofinanciranje
programov društev in zvez, ki negujejo tradicije izoblikovane v vojnah na območju Slovenije.
3. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
– so registrirani po Zakonu o društvih (Zdru-1) (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo in
21/18 – ZNOrg),
– imajo sedež oziroma enoto v Občini Sežana in
delujejo na območju upravne enote Sežana,
– program društva oziroma zveze omogoča vključevanje članov oziroma uporabnikov iz Občine Sežana,
– ima program za leto 2019 jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov ter zagotovljene druge vire financiranja,
– so prijavili samo projekte, ki bodo izvedeni v letu
2019,
– imajo večletne (vsaj dvoletne) izkušnje in reference na področju, ki je predmet razpisa,
– imajo pravočasno in v celoti izpolnjene pogodbene obveznosti do Občine Sežana iz predhodnih javnih
razpisov, če so na njih sodelovali.
4. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja Komisija za vodenje postopka javnega razpisa za sofinanciranje programov društev in zvez, ki negujejo tradicije izoblikovane
v vojnah na območju Slovenije za leto 2019 (v nadaljevanju: komisija), ki pripravi predlog izbora programov in
višine sofinanciranja.
Komisija bo predlagala zavržbo vlog neupravičenih
prijaviteljev, prepoznih vlog in vlog prijaviteljev, ki ne izpolnjujejo splošnih razpisnih pogojev.

5. Merila za sofinanciranje
Pri pripravi predloga izbora programov in višine
sofinanciranja bo komisija upoštevala naslednja merila:
– prijavitelj organizira prireditve občinskega pomena (proslave, žalne/spominske svečanosti …),
– prijavitelj organizira ali soorganizira družabne in
druge oblike društvenih dejavnosti (npr. pohodi, srečanja, tekmovanja, obletnice …),
– prijavljeni program je pomemben za Občino Sežana, pripomore k večji prepoznavnosti Občine Sežana
v širšem prostoru in je dostopen širši javnosti,
– program ima jasno opredeljene cilje in ciljne skupine, je ovrednoten in ima uravnoteženo finančno shemo.
6. Uporaba meril: komisija bo glede na izpolnjevanje meril razpisa ocenila kvaliteto predloženih prijav
ter predlagala višino sofinanciranja.
7. Okvirna vrednost: predvidena višina razpisanih
sredstev znaša 7.531,60 EUR.
8. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem
letu 2019.
9. Razpisni rok: rok, do katerega morajo biti oddane
prijave, prične teči naslednji dan po objavi razpisa v Uradnem listu RS in bo odprt do vključno petka, 28. 6. 2019.
10. Razpisna dokumentacija
Prijavitelji se prijavijo na razpis na obrazcu »Prijava
na javni razpis za sofinanciranje programov društev in
zvez, ki negujejo tradicije izoblikovane v vojnah na območju Slovenije za leto 2019« in priložijo vse zahtevane
priloge, ki so navedene v obrazcu prijave.
Razpisna dokumentacija za prijavitelje obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– prijavni obrazec,
– vzorec pogodbe,
– vzorec poročila.
Obrazci za prijavo na razpis se lahko dvignejo na
sedežu Občine Sežana v pisarni št. 2B (pritličje stare
občinske stavbe – vila Mirasasso). Razpis in obrazci
so dosegljivi tudi preko spletne strani Občine Sežana:
http://www.sezana.si.
11. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih
obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke določene v razpisni dokumentaciji.
Vloga mora biti predložena na naslov: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana do vključno
petka, 28. 6. 2019, v zapečateni ovojnici z napisom
na sprednji strani: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis 2019 – programi negovanja tradicij izoblikovanih
v vojnah na območju Slovenije«. Na hrbtni strani mora
biti navedba prijavitelja: naziv oziroma ime in priimek
prijavitelja, naslov.
Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila oddana
priporočeno na pošto ali je bila predložena na vložišču
Občine Sežana v razpisnem roku.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
12. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Po poteku razpisnega roka bo komisija hkrati odprla
vse vloge, ki bodo prispele do razpisnega roka. Odpiranje vlog ne bo javno.
V primeru formalno nepopolnih vlog bodo prijavitelji
pozvani, da v roku 8 dni od prejetega obvestila dopolnijo vlogo. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo
dopolnili v navedenem roku, se s sklepom zavržejo. Za
nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih
sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija.
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O sofinanciranju programov in razporeditvi sredstev odloči s sklepom direktor občinske uprave oziroma
vodja notranje organizacijske enote na podlagi predloga
komisije, ki vodi postopek. O rezultatih javnega razpisa
bodo prijavitelji obveščeni najkasneje v 30 dneh po pripravi predloga komisije, ki se bo predvidoma sestala
v roku 20 dni od poteka roka za predložitev prijav na
javni razpis.
Zoper sklep direktorja občinske uprave oziroma
vodje notranje organizacijske enote je možno vložiti
pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa. O pritožbi odloča župan Občine Sežana. Vložena pritožba ne zadrži
podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji.
Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju programov društev in zvez, ki negujejo tradicije izoblikovane v vojnah na območju Slovenije. Če
se prejemnik sredstev v roku 8 dni od prejema poziva
k podpisu pogodbe nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
13. Informacije in pojasnila: dodatne informacije
v zvezi z razpisom lahko prijavitelji dobijo pri Katji Fedrigo
na sedežu Občine Sežana v pisarni št. 2B (pritličje stare
občinske stavbe – vila Mirasasso), tel. 05/73-11-151,
e-pošta: katja.fedrigo@sezana.si.
Občina Sežana
Št. 430-13/2019-5

Ob-2269/19
Javni razpis

za dodelitev denarnih spodbud iz občinskega
proračuna učencem, dijakom in študentom
v Občini Sežana za leto 2019
(v nadaljevanju: razpis)
1. Naziv in sedež sofinancerja: Občina Sežana,
Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.
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2. Pravna podlaga: Pravilnik o dodeljevanju denarnih spodbud iz občinskega proračuna učencem, dijakom
in študentom v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 41/18),
Odlok o proračunu Občine Sežana za leto 2019 (Uradni
list RS, št. 25/19 z dne 19. 4. 2019) in Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS,
št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16).
3. Predmet razpisa: predmet razpisa je dodelitev
denarnih spodbud za učence osnovnih šol od zaključenega sedmega razreda III. triade ter stimulacija dijakov
in študentov pri pridobivanju formalne izobrazbe.
4. Upravičenci za dodelitev sredstev
Upravičenci do denarnih spodbud so učenci osnovnih šol od zaključenega sedmega razreda III. triade,
dijaki srednjih šol ter študentje (redni in izredni) višjih
strokovnih šol in visokošolskih zavodov, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
– so državljani Republike Slovenije in imajo stalno
prebivališče v Občini Sežana,
– so kot učenci dosegli povprečje 4,5 in več; kot dijaki povprečje 4,2 in več; kot študenti povprečje 6 in več,
– niso v delovnem razmerju, ne prejemajo nadomestila za brezposelne pri Zavodu Republike Slovenije za
zaposlovanje, ne opravljajo pridobitne dejavnosti in nimajo statusa zasebnika oziroma samostojnega podjetnika.
Pri študentih se ne upošteva učnega uspeha in
drugih dosežkov v kolikor je bil študent v študijskem letu
2017/2018 ponovno vpisan v isti letnik kot predhodno
študijsko leto oziroma je bil v študijskem letu 2017/2018
absolvent. Pri uspehu študentov se prav tako ne upošteva uspeha v kolikor je študent v študijskem letu
2017/2018 opravil le zaključno diplomsko delo.
V primeru mladoletnega prosilca, ga v postopku
dodeljevanja denarnih spodbud zastopa njegov zakoniti
zastopnik. Denarne spodbude se nakažejo na transakcijski račun prosilca.

5. Merila pri dodelitvi denarnih spodbud:
KATEGORIJA
UČENCI
DIJAKI
ŠTUDENTI

POVPREČJE
VREDNOST DENARNE SPODBUDE
(v preteklem šolskem oziroma študijskem letu 2017/2018)
4,5 in več
100,00 EUR
4,2 in več
120,00 EUR
od 6,0 do 7,59
70,00 EUR
od 7,6 do 8,99
130,00 EUR
od 9,0 do 10
180,00 EUR

6. Višina sredstev: višina razpisanih sredstev je
zagotovljena na proračunski postavki 233101 – Finančne pomoči učencem, dijakom in študentom in znaša
25.000,00 EUR.
7. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva
morajo biti porabljena v letu 2019, v skladu s predpisi, ki
določajo izvrševanje proračuna.
8. Razpisni rok: rok za prijavo na razpis je 7. 8. 2019.
9. Kraj, kjer lahko prosilci dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani
prosilci dvignejo vsak delavnik v sprejemni pisarni Občine Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana – pisarna št. 1.
Razpis in obrazci so dosegljivi tudi preko internetne strani Občine Sežana: http://www.sezana.si (zavihek »Javni
razpisi, naročila in natečaji«).
10. Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil: Matej Felicjan, Pisarna št. 69, tel. 05/73-10-114,
matej.felicjan@sezana.si.

11. Vsebina vloge
Vloga na javni razpis mora biti izdelana izključno
na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije,
biti mora čitljiva in na ustreznih mestih podpisana. Vsebovati mora vse obvezne priloge, dokazila in podatke,
določene v razpisni dokumentaciji.
K razpisni dokumentaciji morajo prosilci priložiti naslednjo dokumentacijo:
– originalno potrdilo o vpisu za tekoče šolsko leto
2018/2019 (velja za dijake in študente),
– spričevalo za preteklo šolsko leto (2017/2018) oziroma potrdilo o vseh izpitih opravljenih v preteklem študijskem letu 2017/2018 (od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2018),
– izjavo o točnosti podatkov v vlogi in prilogah (Izjava 1),
– Izjava 2 (izpolnijo jo študentje),
– izjavo, da prosilec ni v delovnem razmerju, da
ne prejema nadomestila za brezposelne pri Zavodu
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Republike Slovenije za zaposlovanje, da ne opravlja
pridobitne dejavnosti in nima statusa zasebnika in samostojnega podjetnika (Izjava 3),
– fotokopija bančnega računa (bančne kartice) prosilca (v primeru, da je na bančni kartici ime in priimek
zakonitega zastopnika, ker je le ta pooblaščen, priložite
zraven dokazilo, ki izkazuje, da je bančni račun prosilčev – npr. pogodbo o odprtju in vodenju transakcijskega
računa) in
– fotokopija osebnega dokumenta.
Komisija lahko naknadno zahteva še predložitev
drugih dokumentov, kot dokazilo resničnosti navedb
v vlogi in priloženi dokumentaciji.
12. Oddaja in dostava vlog
Popolna vloga z vsemi zahtevanimi prilogami
mora biti v razpisanem roku predložena na naslov:
Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.
Vloga mora biti v zapečatenem ovitku opremljena z napisom na prednji strani: »Ne odpiraj – vloga na javni
razpis za dodelitev denarnih spodbud iz občinskega
proračuna učencem, dijakom in študentom v Občini
Sežana za leto 2019«. Na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja.

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila
najkasneje zadnji dan razpisnega roka prejeta v sprejemni pisarni Občine Sežana, Partizanska cesta 4, 6210
Sežana, ali če je bila najkasneje zadnji dan razpisnega
roka oddana na pošti kot priporočena pošiljka.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila najkasneje
zadnji dan razpisnega roka prejeta v sprejemni pisarni
Občine Sežana ali ni bila najkasneje zadnji dan razpisnega roka oddana na pošti kot priporočena pošiljka.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh
obveznih sestavin zahtevanih z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo.
Oddaja vloge pomeni, da se prosilec strinja z vsemi pogoji ter merili razpisa. Nepravočasne vloge bodo
zapečatene vrnjene prijaviteljem.
13. Obravnava vlog
Po poteku razpisnega roka bo strokovna komisija
najkasneje v osmih dneh od poteka roka za prijavo na
razpis hkrati odprla vloge, ki bodo prispele do razpisanega roka. Odpiranje vlog ne bo javno. V primeru formalno
nepopolne vloge bo prosilec pozvan, da v roku 8 dni od
dne prejetega obvestila dopolni vlogo. V kolikor vloga
v navedenem roku ne bo dopolnjena, bo s sklepom
zavržena. Prepozno prispele vloge se ne obravnavajo.
Komisija bo opravila strokovni pregled popolnih
vlog in jih v primeru izpolnjenih pogojev ocenila na podlagi meril za dodelitev denarnih spodbud, ki so priloga
Pravilnika o dodeljevanju denarnih spodbud iz občinske-

ga proračuna učencem, dijakom in študentom v Občini
Sežana, ter podala predlog prejemnikov denarnih spodbud in višino sredstev.
Predlog prejemnikov denarnih spodbud se predloži direktorju občinske uprave oziroma vodji notranje
organizacijske enote, ki izda sklepe o izboru prejemnikov denarnih spodbud. Prosilec ima možnost
pritožbe na župana Občine Sežana v roku 8 dni od
prejema sklepa.
14. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: o izboru
in višini sredstev, dobljenih na tem razpisu, bodo prosilci obveščeni v 30 dneh po sprejeti odločitvi in podaji predloga na seji komisije. Izbranim učencem, dijakom
in študentom bodo izdani sklepi o izboru prejemnikov
denarnih spodbud ter višini dodeljenih sredstev.
Občina Sežana
Št. 430-10/2019-3

Ob-2270/19

Na podlagi določil Zakona o uresničevanju javnega
interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS, št. 77/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13,
68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in
81/16), Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2019
(Uradni list RS, št. 25/19) ter Letnega programa kulture
v Občini Sežana za leto 2019 (št. 032-3/2019-14, spre-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
jet na seji Občinskega sveta Občine Sežana dne 17. 4.
2019) Občina Sežana objavlja
javni razpis
za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov
v Občini Sežana v letu 2019
1. Sofinancer: Občina Sežana, Partizanska cesta 4,
6210 Sežana.
2. Predmet javnega razpisa: Občina Sežana razpisuje sredstva za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov v Občini Sežana iz proračuna za leto 2019, proračunska postavka »180211 – Obnova kulturnih in ostalih
spomenikov«. V ta sklop sodi sofinanciranje izvedbe
sanacijsko konservatorskih posegov na kulturnih spomenikih, ki so razglašeni za kulturno dediščino v Občini
Sežana ter njim pripadajočih funkcionalno in prostorsko
povezanih objektov.
3. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
– objekt je razglašen za kulturni spomenik in se
nahaja na območju Občine Sežana,
– objekt je lahko tudi funkcionalno in prostorsko povezan s kulturnim spomenikom iz prve alineje,
– predlagatelj je lahko lastnik ali upravljavec kulturnega spomenika in/ali njemu pripadajočega funkcionalno in prostorsko povezanega objekta z ustreznim
uradnim dokazilom,
– predlagatelj mora imeti zagotovljena finančna
sredstva v višini najmanj 50 % upravičenih stroškov povezanih z akcijo obnove,
– predlagatelj mora pridobiti in predložiti kulturnovarstvene pogoje ali kulturnovarstveno soglasje Zavoda
za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Nova Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica.
4. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja Komisija za vodenje postopka javnega razpisa za sofinanciranje obnove
kulturnih spomenikov, ki jo imenuje župan Občine Sežana.
Komisija za vodenje postopka javnega razpisa za
sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov bo predlagala zavržbo vlog neupravičenih predlagateljev, prepoznih vlog in vlog predlagateljev projektov, ki ne izpolnjujejo splošnih razpisnih pogojev.
5. Merila za sofinanciranje:
– pomembnost spomenika in/ali njemu pripadajočega funkcionalno in prostorsko povezanega objekta
z vidika kulturne dediščine,
– pomembnost spomenika in/ali njemu pripadajočega funkcionalno in prostorsko povezanega objekta
za Občino Sežana,
– stopnja poškodovanosti objekta,
– zagotovljena lastna finančna sredstva predlagatelja (donatorska, sponzorska, pridobljena iz drugih razpisov; v kolikor se projekt že izvaja, opredeliti višino že
vloženih sredstev),
– trajanje in faza projekta (predviden začetek del
in trajanje del; v kolikor se dela nadaljujejo, opredeliti
v kateri fazi je izvedba projekta),
– pomembnost projekta v javnem dogajanju in njegovi javni dostopnosti.
6. Uporaba meril: komisija bo glede na izpolnjevanje meril razpisa ocenila kvaliteto predlagane obnove
in izločila tiste predloge, ki niso v skladu z razpisnim
področjem ter predlagala višino sofinanciranja.
7. Okvirna vrednost: okvirna vrednost razpoložljivih
sredstev namenjenih za sofinanciranje obnove kulturnih
spomenikov je 31.350,00 EUR.
8. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti upravičencem nakazana v prora-

Št.

35 / 31. 5. 2019 /

Stran

1205

čunskem letu 2019. Upravičenec, ki je oseba zasebnega
prava ter je ustanovljen in deluje kot društvo, zasebni
zavod ali ustanova in za katerega dodeljena proračunska
sredstva presežejo 20.000,00 EUR, je upravičen do predplačila v višini 30 odstotkov; v primeru, da dodeljena
proračunska sredstva ne presežejo 20.000,00 EUR pa je
upravičen do predplačila v višini 70 odstotkov. Upravičenec, ki je oseba javnega prava ter je ustanovljen in deluje
kot javni zavod, javni sklad, samoupravna narodna skupnost ali zbornica, ki izvaja javna pooblastila po zakonu,
je upravičen do predplačila v višini 30 odstotkov, ne glede
na višino dodeljenih sredstev.
9. Razpisni rok: rok za predložitev prijav je do
vključno ponedeljka, 1. 7. 2019.
10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za predlagatelje obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec,
– vzorec pogodbe,
– vzorec zahtevka,
– vzorec poročila.
Predlagatelj mora ob prijavi na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjen prijavni obrazec,
– kulturnovarstvene pogoje ali kulturnovarstveno
soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Nova Gorica,
– dokazilo o lastništvu – zemljiškoknjižni izpisek, ki
ni starejši od treh mesecev (Če sprememba lastništva
še ni vpisana v zemljiško knjigo, mora lastnik predložiti
overovljeno kupoprodajno pogodbo ali drugo ustrezno
listino. Če je predlagatelj upravljavec, mora poleg zemljiškoknjižnega izpiska predložiti tudi uradno dokazilo
o upravljanju),
– predračun predvidenih del,
– soglasje lastnikov ali solastnikov k posegom na
objektu v primeru, da projekta ne prijavlja lastnik objekta,
– izjava o točnosti podatkov,
– parafiran (podpis na vsaki strani) vzorec pogodbe,
– slikovno gradivo – trenutno stanje objekta ali dela
objekta.
Obrazci za prijavo na razpis se lahko dvignejo na
sedežu Občine Sežana v pisarni št. 2B (pritličje stare
občinske stavbe – vila Mirasasso). Razpis in obrazci
so dosegljivi tudi preko spletne strani Občine Sežana:
http://www.sezana.si.
11. Oddaja in dostava vlog:
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih
obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke določene v razpisni dokumentaciji.
Vloga mora biti predložena na naslov: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana do vključno
ponedeljka, 1. 7. 2019, v zapečateni ovojnici z napisom
na sprednji strani: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis
– Obnova kulturnih spomenikov 2019«. Na hrbtni strani
mora biti navedba predlagatelja: naziv oziroma ime in
priimek predlagatelja, naslov.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto ali ni bila predložena na vložišču
Občine Sežana v razpisnem roku.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja
z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
12. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Po poteku razpisnega roka bo komisija hkrati odprla
vse vloge, ki bodo prispele do razpisnega roka. Odpiranje vlog ne bo javno.
V primeru formalno nepopolnih vlog bodo prijavitelji
pozvani, da v roku 8 dni od prejetega obvestila dopol-
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nijo vlogo. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo
dopolnili v navedenem roku, se s sklepom zavržejo. Za
nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih
sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija in so naštete pod točko 10.
O sofinanciranju obnove kulturnih spomenikov in
razporeditvi sredstev odloči s sklepom direktor občinske
uprave oziroma vodja notranje organizacijske enote na
podlagi predloga komisije, ki vodi postopek. O rezultatih javnega razpisa bodo predlagatelji obveščeni v roku
45 dni po zaključku razpisa.
Zoper sklep direktorja občinske uprave oziroma
vodje notranje organizacijske enote je možno vložiti
pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa. O pritožbi odloča župan Občine Sežana. Vložena pritožba ne zadrži
podpisa pogodb z izbranimi predlagatelji.
Z izbranimi predlagatelji bodo sklenjene pogodbe
o sofinanciranju obnov kulturnih spomenikov. Če se prejemnik sredstev v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil
vlogo za pridobitev sredstev.
13. Informacije in pojasnila: dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko predlagatelji dobijo pri
Katji Fedrigo na sedežu Občine Sežana v pisarni
št. 2B (pritličje stare občinske stavbe – vila Mirasasso),
tel. 05/73-11-151, e-pošta: katja.fedrigo@sezana.si.
Občina Sežana
Št. 430-9/2019-3

Ob-2280/19

Na podlagi določil Zakona o uresničevanju javnega
interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS, št. 77/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13,
68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in
81/16), Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2019
(Uradni list RS, št. 25/19), Pravilnika o subvencioniranju
obnov kraških suhih zidov v Občini Sežana (Uradni list
RS, št. 32/18) ter Letnega programa kulture v Občini
Sežana za leto 2019 (št. 032-3/2019-14, sprejet na seji
Občinskega sveta Občine Sežana dne 17. 4. 2019) Občina Sežana objavlja
javni razpis
za subvencioniranje obnov kraških suhih zidov
v Občini Sežana v letu 2019
1. Razpisovalec: Občina Sežana, Partizanska
cesta 4, 6210 Sežana.
2. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa
je spodbujanje ohranjanja avtentične kraške kulturne
krajine na območju Občine Sežana, katere pomemben
element so kraški suhi zidovi.
3. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je subvencioniranje naslednjih
dveh sklopov:
I. obnova suhega zidu izvedena v letu 2019 na območju Občine Sežana neposredno ob javnih površinah
oziroma ob javnih, turističnih, učnih in drugih poteh, ki
so namenjene širši javnosti;
II. izobraževalni program, ki se ga prijavitelj udeleži v letu 2019 za pridobitev certifikata oziroma potrdila
o usposobljenosti z imenovanjem v naziv izvedenec
kraške suhozidne gradnje, za katerega lahko (skladno
z obsegom določenim v Izobraževalnem programu Partnerstva kraške suhozidne gradnje za praktike oziroma
ljubitelje, ki je priloga razpisni dokumentaciji) subvencijo
uveljavljajo tudi ostali prijavitelji, ki na koncu prejmejo
potrdilo Partnerstva o udeležbi.

4. Sredstva in višina subvencioniranja
Občina Sežana razpisuje sredstva za subvencioniranje obnov kraških suhih zidov v Občini Sežana iz
proračuna za leto 2019 (proračunska postavka 180212
– Subvencioniranje obnove kraških suhih zidov) v okvirni vrednosti 15.000,00 €. Razpis je odprt do vključno
31. 7. 2019.
Glede na sklope iz 3. točke se subvencije podelijo
na naslednji način:
– za prijave pod sklop I. se subvencionira 30 %
ocenjene vrednosti, vendar največ do 3.000,00 €. Ocenjena vrednost za adaptacijo porušenega dela suhega
zidu (to vključuje rušenje, zlaganje, odbiranje in ponovno
zidanje) je 70,00 €/m², za ponovno izgradnjo kraškega
suhega zidu (to vključuje zidanje zidu, kjer je nekoč dejansko že obstajal) pa je 40,00 €/m²;
– za prijave pod sklop II. (izvede se samo v primeru,
da je več kot 10 prijaviteljev) se subvencionira največ
188,00 € za pridobitev certifikata in največ 88,00 € za
pridobitev potrdila, kar znaša 40 % od celotne vrednosti
izobraževalnih programov.
Posamezni prijavitelj se lahko prijavi na enega ali
oba sklopa razpisa.
Za fizične osebe, ki so upravičene do dodelitve
subvencij na podlagi tega javnega razpisa, dodeljena
subvencija predstavlja bruto znesek od katerega bo
odštet zakonsko predpisan davčni odtegljaj po splošni
stopnji 25 %.
Sredstva se dodeljujejo upravičencem enkrat mesečno po vrstnem redu prispelih popolnih vlog in glede
na točkovno razvrstitev v istem obdobju (tj. v istem
mesecu) prispelih popolnih vlog, in sicer v juliju, ko se
bodo odpirale vloge prispele v juniju ter v avgustu, ko se
bodo odpirale vloge prispele v juliju. V primeru porabe
sredstev, vloge, ki so prispele v istem obdobju in so dosegle najmanjše število točk, ne bodo subvencionirane.
V tem primeru se upravičenci lahko prijavijo na razpis
v naslednjem letu.
5. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Pogoji za sodelovanje na razpisu za subvencioniranje prijav pod sklopom I.:
– prijavitelj je lahko pravna oseba, ki je lastnik ali
najemnik ali upravljavec zemljišča, na katerem se nahaja suhi zid ali je zemljišče javno dobro,
– prijavitelj je lahko fizična oseba, ki je lastnik, solastnik, najemnik ali upravljavec zemljišča, na katerem
se nahaja suhi zid,
– v primeru, ko prijavitelj ni lastnik zemljišča, na
katerem se nahaja suhi zid, mora v pridobiti soglasje
(so)lastnika,
– zemljišče na katerem se nahaja suhi zid mora biti
na območju Občine Sežana,
– v primeru, ko gre za obnovo mejnega suhega
zidu, mora prijavitelj pridobiti soglasje lastnika mejaša,
– v primeru prijave obnove mejnega zidu s strani
obeh lastnikov zemljišč, ki ju razmejuje isti suhi zid, se
subvencijo razdeli glede na lastništvo in ocenitev vloge,
– v primeru, ko gre za obnovo suhega zidu v registrirani nepremični kulturni dediščini ali kulturnem spomeniku, mora prijavitelj pridobiti kulturnovarstveno soglasje,
– prijavitelj mora upoštevati tipologijo in standarde
kvalitetne kraške suhozidne gradnje, ki je del razpisne
dokumentacije ter usmeritve komisije pri opravljanju
nadzora,
– prijavitelj mora imeti zagotovljena finančna sredstva v višini najmanj 70 % upravičenih stroškov,
– prijavitelj mora imeti poravnane vse finančne obveznosti do Občine Sežana,
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– vloga prijavitelja mora doseči najmanj 90 od
190 točk, da se lahko subvencionira (vloga se točkuje na podlagi meril za subvencioniranje navedenih
v točki 7).
Pogoji za sodelovanje na razpisu za subvencioniranje prijav pod sklopom II.:
– prijavitelj je lahko fizična oseba, ki ima stalno
prebivališče v Občini Sežana ali je lastnik, solastnik, najemnik ali upravljavec zemljišča, na katerem se nahaja
suhi zid in se to zemljišče nahaja na območju Občine
Sežana,
– prijavitelj mora imeti zagotovljena finančna sredstva v višini najmanj 60 % upravičenih stroškov,
– prijavitelj mora imeti poravnane vse finančne obveznosti do Občine Sežana.
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6. Izpolnjevanje razpisnih pogojev: izpolnjevanje
pogojev ugotavlja Komisija za vodenje postopka javnega razpisa za subvencioniranje obnov kraških suhih
zidov v Občini Sežana v letu 2019 (v nadaljevanju: komisija). Le-ta bo predlagala zavržbo vlog neupravičenih
prijaviteljev, prepoznih vlog, vlog, ki bodo prispele po
porabi sredstev ter vlog prijaviteljev projektov, ki ne izpolnjujejo splošnih razpisnih pogojev.
7. Merila za subvencioniranje
Prijave bo po vrstnem redu prispetja pregledala in
ocenila komisija enkrat mesečno, in sicer v juliju vloge,
ki so prispele v juniju ter v avgustu vloge, ki so prispele
v juliju. Komisija bo prijavitelje razvrstila glede na točkovanje popolnih prijav, ki bodo prispele v istem obdobju
(tj. v istem mesecu).

Razvrščanje prijav pod sklop I. bo potekalo po naslednjih kriterijih:
a) obstoječe stanje zidu
zidu ni več, vendar je nekoč dejansko že obstajal
zid je v celoti porušen
zid je delno porušen
b) nevarnost rušenja suhega zidu
rušenje zidu pomeni uničenje kulturne dediščine ter ogroža ljudi in živali
rušenje zidu pomeni uničenje kulturne dediščine
grozi delno porušenje zidu
c) obseg obnove
zid bo v celoti obnovljen
zid bo delno obnovljen
d) pomen in lokacija suhega zidu
zid ima velik javni pomen in je lociran na ali ob javni površini
zid ima srednji javni pomen in je lociran na površini vidni iz javnih površin
zid ima majhen javni pomen in je komaj viden iz javnih površin
e) dostopnost in izpostavljenost suhega zidu
zid je javno dostopen in izpostavljen iz obeh strani ali gre za podporni zid
zid je javno dostopen in izpostavljen z ene strani
f) tipologija suhega zidu
pri obnovi suhega zidu se bo upoštevala izvorna izvedba vrha zidu
g) standardi kvalitetne kraške suhozidne gradnje
zid bo v celoti obnovljen s kamnom iz dotičnega suhega zidu
zid bo obnovljen deloma s kamnom iz dotičnega suhega zidu, deloma s kamnom iz bližnje okolice, ki ni iz
kamnoloma
h) prijava tudi pod sklop II
prijavitelj si bo pridobil certifikat oziroma potrdilo o usposobljenosti z imenovanjem v naziv izvedenec
kraške suhozidne gradnje
prijavitelj se bo udeležil izobraževalnega programa za praktike in pridobil potrdilo o udeležbi
prijavitelj bo obnovo suhega zidu naročil zunanjemu izvajalcu s certifikatom oziroma potrdilom
o usposobljenosti z imenovanjem v naziv izvedenec kraške suhozidne gradnje oziroma ima ta certifikat
že sam prijavitelj
Vloga prijavitelja, ki se prijavi pod sklop I. se točkuje. Maksimalno število točk po merilih za subvencioniranje je 190 točk. Spodnja meja, da se lahko obnova suhega zidu subvencionira je 90 točk. Večje število doseženih točk pomeni večjo možnost za pridobitev sredstev.
8. Uporaba meril: komisija bo glede na izpolnjevanje meril razpisa ocenila kvaliteto v istem obdobju oddanih prijav in izločila tiste, ki niso v skladu z razpisnim
področjem ter pripravila predlog prejemnikov sredstev
in predlog razdelitve razpisanih sredstev.
9. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem
letu 2019.

Stran

30 točk
20 točk
10 točk
30 točk
20 točk
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20 točk
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30 točk
20 točk
10 točk

10. Razpisni rok
Rok, do katerega morajo biti oddane prijave, prične
teči naslednji dan po objavi razpisa v Uradnem listu RS.
Razpis je odprt do vključno srede, 31. 7. 2019.
Prijave, ki ne bodo oddane pravočasno (do 31. 7.
2019), ne bodo obravnavane. Prav tako ne bodo obravnavane prijave, ki bodo na razpis prispele pravočasno,
vendar po porabi za razpis zagotovljenih sredstev.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za prijavitelje obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec,
– vzorec pogodbe,
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– vzorec zahtevka,
– tipologija in standardi subvencioniranih kraških
suhih zidov v Občini Sežana s priloženim priročnikom
za vzdrževanje in gradnjo prostostoječih in podpornih
kraških suhih zidov,
– izobraževalni program Partnerstva kraške suhozidne gradnje.
Prijavitelj mora ob prijavi na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjen prijavni obrazec,
– dokazilo o lastništvu zemljišča, na katerem se nahaja suhi zid – zemljiškoknjižni izpisek, ki ni starejši od
treh mesecev (če sprememba lastništva še ni vpisana
v zemljiško knjigo, mora lastnik predložiti overovljeno
kupoprodajno pogodbo ali drugo ustrezno listino),
– soglasje lastnikov ali solastnikov zemljišča v primeru, da je prijavitelj solastnik, najemnik ali upravljavec
v primeru prijave pod sklop I.,
– soglasje lastnika mejaša v primeru, da gre za
mejni zid,
– kulturnovarstveno soglasje v primeru, da gre za
obnovo suhega zidu, ki je del v registrirane nepremične
kulturne dediščine ali kulturnega spomenika,
– parafiran (podpis na vsaki strani) vzorec pogodbe,
– slikovno gradivo v primeru prijave pod sklop I. –
trenutno stanje suhega zidu (stanje pred obnovo).
Obrazci za prijavo na razpis se lahko dvignejo na
sedežu Občine Sežana v pisarni št. 2B (pritličje stare
občinske stavbe – vila Mirasasso). Razpis in obrazci
so dosegljivi tudi preko spletne strani Občine Sežana:
http://www.sezana.si.
12. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih
obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Vloga mora biti predložena na naslov: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana v zapečateni
ovojnici z napisom na sprednji strani: »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis za subvencioniranje obnov kraških
suhih zidov v letu 2019«. Na hrbtni strani mora biti
navedba prijavitelja: naziv oziroma ime in priimek prijavitelja, naslov.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto ali ni bila predložena na vložišču
Občine Sežana v razpisnem roku.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
13. Odpiranje in obravnava vlog ter obveščanje
o izboru
Komisija bo obravnavala pravilno označene prijave
enkrat mesečno, in sicer predvidoma med 1. in 8. dnem
v mesecu juliju in avgustu, pri čemer bodo julija obravnavane tiste prijave, ki bodo na Občino Sežane prispele
od prvega do zadnjega dne v mesecu juniju, avgusta
pa tiste prijave, ki bodo na Občino Sežana prispele od
prvega do zadnjega dne v mesecu juliju.
V primeru formalno nepopolnih vlog bodo prijavitelji
pozvani, da v roku 8 dni od prejetega obvestila dopolnijo vlogo. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo
dopolnili v navedenem roku, se s sklepom zavržejo. Za
nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih
sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija.
Komisija lahko naknadno zahteva še predložitev
drugih dokazil o resničnosti navedb v vlogi in na priloženih obrazcih.
Komisija bo opravila strokovni pregled popolnih
vlog in morebitna preverjanja na terenu ter vloge ocenila na podlagi pogojev in meril.
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O subvencioniranju obnov suhih zidov in razporeditvi sredstev odloči s sklepom direktor občinske uprave
oziroma vodja notranje organizacijske enote na podlagi predloga komisije, ki vodi postopek. O rezultatih javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni v roku 45 dni od
oddaje popolne vloge.
Zoper sklep direktorja občinske uprave oziroma
vodje notranje organizacijske enote je možno vložiti
pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa. O pritožbi odloča župan Občine Sežana. Vložena pritožba ne zadrži
podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji.
Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju obnov kulturnih spomenikov. Če se prejemnik sredstev v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu
pogodbe nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo
za pridobitev sredstev.
14. Informacije in pojasnila: dodatne informacije
v zvezi z razpisom lahko prijavitelji dobijo pri Katji Fedrigo
na sedežu Občine Sežana v pisarni št. 2B (pritličje stare
občinske stavbe – vila Mirasasso), tel. 05/73-11-151,
e-pošta: katja.fedrigo@sezana.si.
Občina Sežana
Št. 302-0002/2019

Ob-2271/19

Na podlagi Pravilnika o subvencioniranju obrestne
mere pri posojilih za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Tolmin (Uradni list RS, št. 55/15 –
v nadaljevanju: Pravilnik), Odloka o proračunu Občine
Tolmin za leto 2019 (Uradni list RS, št. 25/19) in mnenja
o skladnosti sheme »de minimis« pomoči Ministrstva za
finance, št. M001-5881455-2015 z dne 16. julija 2015,
Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin objavlja
javni razpis
za dodelitev kreditov s subvencionirano
obrestno mero za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva v Občini Tolmin v letu 2019
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa so sredstva Abanke d.d., Nove kreditne banke
Maribor d.d. in Delavske hranilnice d.d. (v nadaljnjem
besedilu: banka) in proračunska sredstva Občine Tolmin, namenjena dodeljevanju dolgoročnih kreditov za
pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini
Tolmin, za katere bo Občina Tolmin v letu 2019 subvencionirala obrestno mero (v nadaljevanju: krediti, kreditna
sredstva).
II. Nameni, upravičeni stroški, upravičenci, pogoji in
merila za dodelitev kreditov
II. 1. Nameni in upravičeni stroški, za katere se
krediti dodeljujejo:
Krediti se dodeljujejo za materialne investicije in
za financiranje trajnih obratnih sredstev (v nadaljnjem
besedilu: projekt) na področju malega gospodarstva, in
sicer za naslednje upravičene stroške:
– stroški nakupa zemljišč za gradnjo poslovnih prostorov,
– stroški izdelave projektne dokumentacije za gradnjo in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov,
– stroški nakupa, gradnje in investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov,
– stroški nakupa opreme in strojev,
– stroški nakupa materiala, trgovskega blaga in storitev,
– davek na dodano vrednost za stroške iz prej navedenih alinej, če ni povračljiv.
Upravičeni so zgoraj našteti stroški, nastali v obdobju od 1. januarja 2019 do vključno 20. decembra 2019.
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II. 2. Upravičenci do dodelitve kreditov:
Do dodelitve kreditov po tem javnem razpisu je
upravičeno:
– mikro podjetje,
– malo podjetje in
– samostojni podjetnik posameznik,
ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in je v skladu
z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, organiziran
kot gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik (v nadaljnjem besedilu: podjetje, upravičenec).
Za opredelitev velikosti podjetja se uporabljajo določbe
iz Priloge I Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne
17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za
združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in
108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 70;
v nadaljnjem besedilu: Uredba 651/2014/EU), kot sledi:
– mikro podjetje je podjetje, ki ima manj kot deset
zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto,
ki ne presega dva milijona evrov;
– malo podjetje je podjetje, ki ima manj kot petdeset
zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto,
ki ne presega deset milijonov evrov.
Za določitev podatkov o podjetju, ki ima partnerska
podjetja ali povezana podjetja, se upoštevajo določbe
6. člena Priloge I Uredbe 651/2014/EU.
Do dodelitve kreditov po tem razpisu ni upravičeno
podjetje, dejavno na vsaj enem od naslednjih področij:
– ribištvo in akvakultura, kakor ju zajema Uredba
Sveta (ES) št. 104/2000 z dne 17. decembra 1999
o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode
iz ribogojstva (UL L št. 17 z dne 21. 1. 2000, str. 22);
– primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije;
– predelava in trženje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije,
če je znesek pomoči določen na podlagi cene oziroma
količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje,
ali, če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti
prenese na primarne proizvajalce.
II. 3. Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za dodelitev
kredita:
1. Do dodelitve kredita je upravičeno podjetje, ki
izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima registriran sedež, podružnico ali poslovno
enoto na območju Občine Tolmin,
– ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči ali pomoči de minimis,
– ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
– ima poravnane vse davke in prispevke,
– ima poravnane vse obveznosti do Občine Tolmin.
2. Projekt, za katerega se dodeljuje kredit, mora
izpolnjevati naslednje pogoje:
– projekt se izvaja na območju Občine Tolmin,
– projekt se je začel izvajati 1. januarja 2019 ali
kasneje,
– finančna konstrukcija projekta je zaprta, pri čemer
podjetje najmanj 25 % stroškov projekta pokriva z lastnimi viri sredstev.
3. Subvencija obrestne mere za kredite, odobrene
na podlagi tega razpisa, predstavlja pomoč po pravilu
de minimis, ki se dodeljuje v skladu z Uredbo Komisije
(EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi
členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije
pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013,
str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1407/2013/EU) (v
nadaljnjem besedilu: pomoč de minimis).
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Pomoč de minimis se lahko dodeli, če izpolnjuje
naslednje pogoje:
– skupni znesek pomoči de minimis, dodeljen enotnemu podjetju, ne bo presegel 200.000 evrov v katerem
koli obdobju treh proračunskih let, ne glede na obliko ali
namen pomoči in ne glede na to, iz katerih javnih virov
je pomoč dodeljena;
– skupni znesek pomoči de minimis, dodeljen enotnemu podjetju, ki deluje v komercialnem cestnem tovornem prevozu, ne bo presegel 100.000 evrov v katerem
koli obdobju treh proračunskih let, ne glede na obliko ali
namen pomoči in ne glede na to, iz katerih javnih virov
je pomoč dodeljena;
– pomoč de minimis ne sme kumulirati z državno
pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi
se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost
pomoči ali znesek pomoči, določen za posebne okoliščine vsakega primera v uredbi o skupinskih izjemah ali
sklepu Komisije;
– pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo
1407/2013/EU, lahko kumulira s pomočjo de minimis,
dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012
z dne 25. aprila 2012 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis
za podjetja, ki opravljajo storitve splošnega gospodarskega pomena (UL L št. 114 z dne 26. 4. 2012, str. 8),
do zgornje meje, določene v zadnje navedeni uredbi;
– pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo
1407/2013/EU, lahko kumulira s pomočjo de minimis,
dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do
ustrezne zgornje meje iz prve oziroma druge alineje
tega odstavka;
– z dodeljenim zneskom pomoči de minimis ne sme
biti presežena zgornja meja pomoči de minimis in intenzivnosti pomoči po drugih predpisih.
Skladno z Uredbo 1407/2013/EU enotno podjetje
pomeni vsa podjetja, ki so med seboj vsaj v enem od
naslednjih razmerij:
– podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev
ali družbenikov drugega podjetja;
– podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega
organa drugega podjetja;
– podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv
na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki
navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih
pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Kot enotno podjetje štejejo tudi podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz prej navedenih štirih alinej medsebojno povezana prek enega ali več drugih podjetij.
II. 4. Omejitve pri dodelitvi kreditov:
– Kredit ne sme biti namenjen izvozu ali z izvozom
povezani dejavnosti v tretje države ali države članice,
kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali z drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno
dejavnostjo.
– Dodelitev kredita ne sme biti pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.
– Kredit ne sme biti namenjen za nabavo vozil za
cestni prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni
cestni tovorni prevoz.
– Kredit ne sme biti namenjen poplačilu že obstoječih posojil ali leasing pogodb podjetja.
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II. 5. Merila za dodelitev kreditov:
Vse formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale
pogoje in bodo skladne z nameni in upravičenimi stroški,
določenimi v tem javnem razpisu (tj. vse pravno formalno ustrezne vloge), bo Komisija za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Tolmin (v nadaljevanju:
komisija) ocenila na podlagi naslednjih meril:
Zap. št.
Merilo
1
Prispevek projekta k ohranjanju/odpiranju delovnih mest
2
Lastna sredstva podjetja pri financiranju projekta
3
Neposredni učinek projekta na proizvodne procese podjetja in na njihove
izdelke/storitve
4
Vpliv projekta na okolje
5
Prejeta pomoč de minimis iz občinskega proračuna na podlagi javnih razpisov
za dodeljevanje kreditov s subvencionirano obrestno mero malemu gospodarstvu
v obdobju 2014–2018
SKUPAJ

Natančneje razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije.
III. Višina razpoložljivih sredstev: sredstva proračuna Občine Tolmin, namenjena subvenciji obrestne mere
v letu 2019, znašajo 60.000,00 EUR in so zagotovljena na proračunski postavki 041401 »Subvencioniranje
obrestnih mer malemu gospodarstvu«.
IV. Kreditni pogoji
Krediti se dodeljujejo pod naslednjimi pogoji:
Letna obrestna mera za kreditojemalce:
EURIBOR (6 mesečni) + 0,10 odstotna točka letno,
subvencija je že vključena.
Doba vračanja kredita:
– Krediti se za materialne investicije dodeljujejo
z dobo vračanja najmanj tri do največ deset let.
– Krediti, namenjeni financiranju trajnih obratnih
sredstev, se dodeljujejo z dobo vračanja najmanj eno
do največ tri leta.
Najvišji znesek kredita:
– Krediti se za materialne investicije dodeljujejo
največ v višini 70 % predračunske vrednosti upravičenih
stroškov investicije.
– Krediti se za financiranje trajnih obratnih sredstev
dodeljujejo največ v višini 70 % predračunske vrednosti
upravičenih stroškov obratnih sredstev.
– Ne glede na določbi iz prejšnjih dveh alinej, podjetje v letu 2019 lahko pridobi kredite za materialne
investicije največ do skupne višine 150.000 evrov in za
financiranje trajnih obratnih sredstev največ do skupne
višine 50.000 evrov.
Način vračila kredita:
Kredit (glavnica) se odplačuje v mesečnih obrokih,
skladno s podpisano kreditno pogodbo. Moratorija na
vračilo kredita ni. Predčasno odplačilo kredita, namenjenega financiranju trajnih obratnih sredstev, ni možno.
Obračun in plačilo obresti:
Obresti se obračunavajo in plačujejo mesečno.
Zavarovanje kredita:
Način zavarovanja kredita za vsak posamezen
primer določi banka po dogovoru s kreditojemalcem,
v odvisnosti od ocenjene tveganosti projekta in bonitete
komitenta ter upoštevaje bančno prakso. Možni načini
zavarovanja kredita so:
– hipoteka,
– depozit,
– poroštvo zavarovalnice,
– z dvema kreditno sposobnima porokoma,
– drugo.

Število možnih točk
15
10
10
20
10
65

Vsi stroški zavarovanja kredita bremenijo kreditojemalca.
Rok koriščenja kredita:
Kreditojemalec lahko odobren kredit, na podlagi predložitve ustrezne dokumentacije, črpa od dneva
sklenitve kreditne pogodbe do vključno 20. decembra
2019.
Način koriščenja kredita:
Koriščenje kredita je dokumentarno, po predložitvi
ustreznih dokazil (predračuni, računi, ponudbe, situacije,
pogodbe ipd.), na podlagi katerih bo zagotovljena namenskost koriščenja odobrenih kreditnih sredstev.
Možna je tudi refundacija že nastalih upravičenih
stroškov materialnih investicij oziroma financiranj trajnih
obratnih sredstev pod pogojem, da se le-ta niso začela
izvajati pred 1. januarjem 2019. V tem primeru mora kreditojemalec banki poleg ustreznih dokazil (predračuni,
računi, ponudbe, situacije, pogodbe ipd.) predložiti tudi
pripadajoča dokazila o plačilu le-teh.
Nadomestila in stroški za opravljene storitve, ki
bremenijo kreditojemalca:
Nadomestila in drugi stroški kredita, ki bremenijo
kreditojemalca (nadomestilo za odobritev kredita, nadomestilo za vodenje kredita, nadomestilo za rezervacijo
neporabljenega dela kredita, nadomestilo za predčasno
odplačilo kredita, druga nadomestila in stroški), se določijo v skladu s tarifo banke.
Komitentstvo kreditojemalca pri banki ni pogoj za
dodelitev kredita.
V. Vsebina vloge in rok(i) za prijavo
Vloga za prijavo na javni razpis obsega predpisane
prijavne obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, in sicer:
– Obrazec 1: »Podatki o podjetju«,
– Obrazec 2: »Podatki o investiciji/financiranju
obratnih sredstev«,
– Obrazec 3: »Izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji«,
– Obrazec 4: »Izjava o kumulaciji pomoči«,
– Obrazec 5: »Izjava o povezanih podjetjih«,
– Obrazec 6: »Izjava o združitvi ali pripojitvi podjetja
in razdružitvi podjetja«.
Vlogi mora vlagatelj priložiti priloge in dokazila, ki so
navedena v razpisni dokumentaciji, in sicer na seznamu
»Dokumentacija za odobritev kredita«.
Razpisno dokumentacijo, skupaj s predpisanimi prijavnimi obrazci in seznamom zahtevane dokumentacije
za odobritev kredita, lahko zainteresirani vlagatelji od
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dneva objave javnega razpisa dalje v času uradnih ur
dvignejo v tajništvu Občine Tolmin, Ulica padlih borcev 2, Tolmin. Razpisna dokumentacija je dostopna tudi
na spletni strani Občine Tolmin, http://www.tolmin.si.
Izpolnjene in podpisane prijavne obrazce skupaj
z zahtevanimi prilogami morajo vlagatelji poslati s priporočeno pošto ali oddati osebno na naslov: Občina
Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin. Vloge morajo biti oddane v zaprti ovojnici, in sicer za investicije
z oznako »Ne odpiraj, prijava na javni razpis – Subvencioniranje obresti MG 2019 – investicija«, oziroma za
obratna sredstva z oznako »Ne odpiraj, prijava na javni
razpis – Subvencioniranje obresti MG 2019 – obratna
sredstva«, in opremljene z naslovom pošiljatelja.
V primeru, da vlagatelj zaproša za dodelitev kredita
za namen investiranja in za namen financiranja obratnih
sredstev istočasno, mora pripraviti in oddati ločeni vlogi,
in sicer posebej za del, ki se nanaša na investicijo, in
posebej za del, ki se nanaša na obratna sredstva.
Vloge morajo biti, ne glede na način vložitve, na Občino Tolmin predložene v razpisnem roku, ki začne teči
z dnem objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije, in je odprt do porabe razpoložljivih proračunskih sredstev, namenjenih subvenciji obrestne mere
v letu 2019, oziroma do zadnjega roka za oddajo vloge,
tj. do vključno petka, 22. novembra 2019, do 11. ure.
VI. Obdelava vlog
Komisija bo prispele vloge odpirala na seji, opravljeni v roku osem dni po preteku posameznega vmesnega roka oziroma zadnjega roka za vložitev vlog. Na
posamezni seji bo komisija odprla vloge, ki bodo na
Občino Tolmin prispele (velja pravilo dospetja) do izteka
posameznega (vmesnega oziroma zadnjega) roka za
vložitev vlog.
Posamezni vmesni roki za oddajo vloge so:
– zadnji delovni dan v mesecu juniju 2019, do
11. ure,
– zadnji delovni dan v mesecu avgustu 2019, do
11. ure,
– zadnji delovni dan v mesecu oktobru 2019, do
11. ure,
zadnji rok za oddajo vloge pa je 22. november 2019,
do 11. ure.
Vloge, ki prispejo po izteku razpisnega roka (to
pomeni po datumu, s katerim bodo razpoložljiva proračunska sredstva porabljena in bo objavljen na spletni
strani Občine Tolmin, oziroma po 22. novembru 2019
od 11. ure dalje), in vloge, vložene v nepravilno opremljenih ovojnicah, se zavržejo. 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. Šteje se, da je vloga formalno
popolna, če vsebuje vse obrazce in zahtevane priloge,
določene v razpisni dokumentaciji.
Vlagatelja, katerega vloga je formalno nepopolna,
komisija v roku osem dni od odpiranja vlog pisno pozove, da vlogo dopolni. Rok za dopolnitev vloge je osem
dni od dneva vročitve poziva za dopolnitev vloge. Formalno nepopolno vlogo, ki jo vlagatelj v roku za dopolnitev ne dopolni ali jo dopolni neustrezno, se zavrže.
Komisija v roku osem dni od dneva izteka roka
za dopolnitev vlog opravi strokovni pregled formalno
popolnih vlog, v okviru katerega za posamezno vlogo
ugotovi njeno pravno formalno ustreznost. Šteje se, da
je vloga pravno formalno ustrezna, če izpolnjuje pogoje
in je skladna z nameni in upravičenimi stroški, določe-
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nimi v tem javnem razpisu. Vloga, ki je pravno formalno
neustrezna, se zavrne.
Vse pravno formalno ustrezne vloge komisija oceni
na podlagi meril, določenih v tem javnem razpisu.
V kolikor razpoložljiva proračunska sredstva za
subvencijo obrestne mere zadoščajo za dodelitev kreditov v celotni zaprošeni višini oziroma, skladno s Pravilnikom in IV. točko tega javnega razpisa, najvišji dopustni
višini po vseh pravno formalno ustreznih vlogah, prejetih
do izteka posameznega (vmesnega oziroma zadnjega)
roka za vložitev vlog, se ne glede na doseženo oceno,
razpisana sredstva dodelijo vsem vlagateljem pravno
formalno ustreznih vlog, in sicer po vrstnem redu, kot
so bile vloge prejete, pri čemer se krediti dodelijo v zaprošeni višini oziroma, skladno s Pravilnikom in IV. točko
tega javnega razpisa, najvišji dopustni višini, upoštevaje
pri tem v vlogi navedeno in ustrezno dokumentirano višino upravičenih stroškov.
V kolikor se v okviru postopka ocenjevanja pravno
formalno ustreznih vlog, prejetih do izteka posameznega (vmesnega oziroma zadnjega) roka za vložitev vlog
ugotovi, da razpoložljiva proračunska sredstva za subvencijo obrestne mere ne zadoščajo za dodelitev kreditov na način, opisan v prejšnjem odstavku, se krediti
dodelijo v zaprošeni višini oziroma, skladno s Pravilnikom in IV. točko tega javnega razpisa, najvišji dopustni
višini, upoštevaje pri tem v vlogi navedeno in ustrezno
dokumentirano višino upravičenih stroškov, po pravno
formalno ustreznih vlogah, in sicer po vrstnem redu doseženega števila točk do porabe razpoložljivih sredstev.
V primeru, da dve ali več vlog doseže enako število točk,
ima prednost tista vloga, ki je dosegla višje število točk
po merilu pod zap. št. 1. Če imata dve ali več vlog še
vedno enako število točk, ima prednost tista vloga, ki je
dosegla višje število točk po merilu pod zap. št. 4.
Na podlagi predloga komisije organ občinske uprave, pristojen za gospodarstvo, izda posameznemu vlagatelju sklep, s katerim odloči o dodelitvi ali o nedodelitvi
pomoči de minimis. Vlagateljem bodo sklepi o dodelitvi
ali o nedodelitvi pomoči de minimis izdani v roku največ
trideset dni od dneva odpiranja vlog.
Zoper sklep o dodelitvi ali o nedodelitvi pomoči de
minimis je v osmih dneh od dneva vročitve možna pritožba na župana. Vložena pritožba ne zadrži podpisa
kreditnih pogodb z ostalimi izbranimi upravičenci. Predmet pritožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje vlog,
določena v tem javnem razpisu. Župan o pritožbi odloči
v roku osem dni.
Banka bo z upravičenci, katerim bo izdan sklep
o dodelitvi pomoči de minimis, dogovorila ustrezno zavarovanje kredita in, upoštevaje običajno bančno prakso,
sklenila kreditno pogodbo. Banka bo izvajala nadzor
nad porabo in vračanjem dodeljenih kreditnih sredstev,
po potrebi pa tudi nadzor nad njihovo izterjavo. Nadzor
nad namensko porabo dodeljenih kreditnih sredstev,
vključno z dodeljeno pomočjo de minimis, ter izvajanjem
določil kreditne pogodbe bosta opravljala tudi organ občinske uprave, pristojen za gospodarstvo, in komisija.
Upravičenec do kreditnih sredstev in pomoči de minimis po tem javnem razpisu, pri katerem se ugotovi, da:
– kreditnih sredstev delno ali v celoti ni porabil za
namen, za katerega so mu bila dodeljena, ali
– so mu bila kreditna sredstva dodeljena na podlagi
neresničnih navedb v vlogi ali
– je kršil druga določila kreditne pogodbe,
je dolžan vrniti dodeljeno pomoč de minimis v celoti,
skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunajo od dneva nakazila do dneva vračila sredstev. Upra-

Stran

1212 /

Št.

35 / 31. 5. 2019

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

vičenec v teh primerih izgubi tudi pravico do pridobitve
pomoči de minimis po Pravilniku.
VII. Dodatne informacije in pojasnila
Zainteresirani vlagatelji lahko dodatne informacije in
pojasnila v zvezi z javnim razpisom dobijo:
– na Občini Tolmin, kontaktna oseba je Janja Bičič na tel. 05/381-95-30 ob ponedeljkih, sredah in petkih med 8. in 11. uro, ali na elektronskem naslovu
janja.bicic@tolmin.si;
– na Novi KBM d.d., Trg maršala Tita 14, Tolmin,
kontaktna oseba je Melita Drole na tel. 05/331-71-42,
vsak delovni dan med 8. in 15.30;
– na Abanki d.d., Poslovalnica Tolmin, Mestni
trg 5, Tolmin, kontaktna oseba je Klavdija Rot na
tel. 05/381-08-13, vsak delovni dan med 8.30 in 12. uro
ter med 14. in 17. uro in
– na Delavski hranilnici d.d., Ulica tolminskih puntarjev 4, Nova Gorica, kontaktna oseba je Vesna Šuligoj na tel. 05/620-34-15, vsak delovni dan med 8.30 in
16. uro.
Občina Tolmin
Št. 604-0001/2019

Ob-2273/19

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08,
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 –
ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in Statuta Občine Ravne na
Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/2013)
objavlja Občina Ravne na Koroškem
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
izobraževanja odraslih v letu 2019
1. Naziv in sedež naročnika javnega razpisa: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne
na Koroškem.
2. Javni razpis se izvaja na podlagi pravnih predpisov, navedenih v uvodu.
3. Predmet javnega razpisa
Občina bo v skladu s Proračunom Občine Ravne
na Koroškem za leto 2019 sofinancirala naslednje programe:
3.1. Sofinanciranje programov:
3.1.1. izobraževanje odraslih ter
3.1.2. druge oblike izobraževanja
4. Pogoji za sodelovanju na razpisu:
4.1. Na razpisu lahko sodelujejo:
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge
organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti izobraževanja odraslih s sedežem na območju Občine
Ravne na Koroškem
4.2. Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da izvajajo programe na območju Občine Ravne
na Koroškem ter za občane Občine Ravne na Koroškem,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih programov in aktivnosti,
– da delujejo zakonito,
– za pridobitev sredstev pod točko 5.2. mora biti
izvajalec koordinator Tedna vseživljenjskega učenja
4.3. Merila in kriteriji za izbor:
Izbrani programi bodo sofinancirani, glede na spodaj navedeno:
Izobraževanje starejših odraslih:
– Dejavnost se izvaja v okviru programov Univerze
za tretje življenjsko obdobje – 40 točk

– Obseg posameznega programa je 40 ur in več
– 10 točk
– V posamezni program je vključenih vsaj 10 udeležencev – 10 točk
– Zagotovljeno je kontinuirano izvajanje programov
(nadgradnja) za isto skupino udeležencev:
– vsaj 3 leta – 20 točk
– nad 3 leta – 30 točk
– Vključene so različne oblike učenja (skupaj možnih 40 točk):
– tečaji / delavnice – 10 točk
– študijski krožki – 10 točk
– razstave – 10 točk
– ekskurzije – 10 točk
– Predstavljanje dosežkov v okolje – 10 točk
Drugi izobraževalni programi – Teden vseživljenjskega učenja
– koordinacija Tedna vseživljenjskega učenja –
30 točk
– izvajalec ima status izvajalca koordinacije prireditev v Tednu vseživljenjskega učenja s strani Andragoškega centra RS – 20 točk
– prireditve so občinskega pomena – 20 točk
– dejavnost se kontinuirano izvaja do vključno 5 let
– 5 točk
od 6 do vključno 10 let – 10 točk
nad 10 let – 20 točk
5. Okvirna višina sredstev:
5.1. Izobraževanje odraslih – do višine 2.096 €.
5.2. Drugi izobraževalni programi – do višine
1.328 €.
6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena do
31. 12. 2019.
7. Razpisni rok
Ponudbe izvajalci oddajo v zaprti kuverti v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem pri Andreji
Jezernik ali pošljejo na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem,
s pripisom »Ponudba – Ne odpiraj« in z oznako »Izobraževanje odraslih 2019«.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila
oddana v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem
oziroma posredovana s priporočeno pošiljko do vključno
18. 6. 2019.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti napisano ime in
naslov ponudnika.
8. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb bo komisija
opravila 19. 6. 2019 ob 13. uri v mali sejni sobi Občine
Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem.
9. Obveščanje o izboru: ponudniki bodo o izidu
javnega razpisa obveščeni v roku 30 dni po oddaji popolnih vlog.
10. Razpisna dokumentacija
Izvajalci morajo izdelati svoje ponudbe za izvajanje
programov izobraževanja odraslih v skladu z razpisno
dokumentacijo, ki jo od 31. 5. 2019 dobijo v sprejemni
pisarni Občine Ravne na Koroškem pri Andreji Jezernik.
Razpisno dokumentacijo si lahko predlagatelji natisnejo
tudi s spletne strani občine http://www.ravne.si.
Podrobne informacije o prijavi dobite na Občini Ravne na Koroškem pri mag. Mariji Vrhovnik Čas
(02/82-16-007).
11. Z izbranimi izvajalci bo Občina Ravne na Koroškem sklenila pogodbo o sofinanciranju programov
izobraževanja odraslih za leto 2019.
Občina Ravne na Koroškem
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Ob-2274/19

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, Ilirska
Bistrica na podlagi Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorskih novic, št. 18/95, 18/97 in 30/98,
Uradni list RS, št. 31/99, Uradne objave glasila Snežnik,
št. 4/06) in Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za
leto 2019 (Uradni list RS, št. 16/19) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje prireditev v Občini Ilirska Bistrica
za leto 2019
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa obsega sofinanciranje
prireditev:
– ki se izvajajo na območju Občine Ilirska Bistrica (v nadaljevanju: OIB), s katero prijavitelj pripomore
k promociji OIB,
– katerih vsebina je kulturne, športne, turistične,
zabavne ali socialne narave oziroma je namenjena otrokom ter mladini,
– kjer se kot prireditev šteje enodnevni ali večdnevni javni dogodek ali sklop enodnevnih prireditev, ki se
odvijajo v daljšem obdobju.
Tiste prireditve, ki niso predmet javnega razpisa, so
podrobneje opredeljene v razpisni dokumentaciji javnega razpisa. Take prijave prijaviteljev niso upravičene do
dodelitve sredstev in ne bodo obravnavane.
2. Pogoji in merila
Pogoji:
Na javni razpis se lahko prijavijo samostojne pravne osebe ali samostojne fizične osebe (s.p.), društva in
zveze društev, zasebni in javni zavodi, izobraževalne
ustanove.
Prijavitelj mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa ter zanj ne sme veljati omejitev poslovanja po 35. členu Zakona o integriteti
in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11).
Do sredstev iz tega javnega razpisa niso upravičeni
naslednji prijavitelji: krajevne skupnosti, fizične osebe,
javna podjetja.
OIB bo sofinancirala prireditve prijaviteljev:
– ki bodo izvedene v letu 2019,
– ki so odprtega značaja in so dostopne širšemu
krogu obiskovalcev,
– ki v letu 2019 ne bodo sofinancirane iz drugih
virov OIB,
– ki imajo pregledno in jasno finančno konstrukcijo
prihodkov in odhodkov ter zagotovljene druge tudi vire
financiranja,
– imajo svojo prepoznavno vsebino in značaj,
– dopolnjujejo kulturno, turistično in športno ponudbo OIB oziroma jo promovirajo zunaj območja OIB,
– katerih vsebina prijave ustreza predmetu javnega
razpisa.
Do sredstev (tako dodelitve kot izplačila odobrenih
sredstev) iz tega javnega razpisa ne bodo upravičeni tisti prijavitelji, ki prijavljene prireditve ne bodo oglaševali
v sredstvih javnega obveščanja (v končnem poročilu
morajo uspešni prijavitelji priložiti najmanj EN račun,
ki se nanaša na kritje stroškov oglaševanja prijavljene
prireditve). Prav tako, do sredstev ne bodo upravičeni
prijavitelji, ki na promocijskih materialih prijavljenega
programa ne bodo objavili logotipa OIB oziroma ne bodo
navedli, da je izvedbo programa sofinancirala OIB. Le-to
morajo prijavitelji ustrezno dokazati v končnem poročilu.
Merila:
Za določitev višine sofinanciranja posameznih prireditev bodo uporabljena merila, ki so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji javnega razpisa.
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3. Višina sredstev
Višina razpisanih sredstev je določena z Odlokom
o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2019, na
proračunski postavki 4001475 Sofinanciranje turističnih
prireditev.
Sredstva razpisana s tem Javnim razpisom so namenjena za sofinanciranje naslednjih prireditev:
1. Gorsko hitrostna dirka Ilirska Bistrica 2019, v višini 15.000 evrov,
2. Mednarodno srečanje motoristov Ilirska Bistrica 2019, v višini 5.000 evrov,
3. Mala južna 2019, v višini 1.000 evrov,
4. Gobarski praznik 2019, v višini 1.000 evrov.
Odobrena sredstva bodo prijaviteljem, ki bodo
uspešni na javnemu razpisu, nakazana po izvedbi prijavljenega programa, podpisani pogodbi in po predložitvi
popolnega končnega poročila z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili.
Sredstva bodo prijavitelju nakazana v višini priloženih kopij računov plačanih upravičenih stroškov.
Seznam upravičenih stroškov javnega razpisa je
podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji javnega razpisa.
OIB bo nudila še dodatno podporo tistim prijaviteljem, ki jim bo dodelila sredstva za sofinanciranje prireditve, če bodo prijavitelji pri organizaciji prireditve slednjo
potrebovali, in sicer:
– z oglaševanjem na spletni strani www.ilirska-bistrica.si,
– z oglaševanjem v glasilu Bistriški odmevi,
– s pripravo/pregledom sporočila za javnost (PR).
4. Rok za porabo sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2019 v skladu s predpisi, ki
določajo izvrševanje proračuna oziroma v skladu s pogodbo o sofinanciranju prijavljenega programa.
5. Vsebina prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno
na prijavnem obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, in mora vsebovati vse predpisane priloge,
dokazila in podpisan prijavni obrazec z izjavo.
Tako izpolnjena prijava bo obravnavana kot popolna.
S podpisom izjave na prijavnem obrazcu prijavitelj
soglaša s preverjanjem namenske porabe dodeljenih
proračunskih sredstev na podlagi tega javnega razpisa,
in sicer s strani pooblaščene osebe občine.
6. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti, kot priporočeno pošiljko, na naslov Občina Ilirska Bistrica,
Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, ali jo do tega
dne oddati v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica,
Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, pritličje levo, in
sicer v času uradnih ur, najkasneje do vključno 10. julija
2019, do 9. ure.
Prijave, ki ne bodo posredovane pravočasno, ne
bodo obravnavane in ne bodo upravičene do dodelitve
sredstev iz tega javnega razpisa.
Za prepozno se šteje prijava, ki ni bila oddana
skladno z opredeljenim rokom prijave in datumi izvedbe
prireditve.
Za nepopolno se šteje prijava, ki ne vsebuje vseh
obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo javnega razpisa in razpisne dokumentacije.
Za neupravičeno prijavo se šteje tista prijava, katere prijavitelj oziroma vsebina prijave ne izpolnjuje predmeta in pogojev določenih v besedilu javnega razpisa.
Izpolnjevanje predmeta javnega razpisa in pogojev
se ugotavlja na osnovi obveznih dokazil in vsebine prijave prijavitelja.
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Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z naslednjimi oznakami:
Na prvi strani mora biti navedeno: »Ne odpiraj –
Sofinanciranje prireditev 2019«;
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in
naslov prijavitelja.
7. Datum odpiranja prijav in obveščanje o izidu
Odpiranje prijav bo najkasneje v roku 3 delovnih dni
po poteku roka za prijavo, in sicer predvidoma 11. julija
2019, ob 10. uri, v prostorih OIB, Bazoviška cesta 14,
6250 Ilirska Bistrica. Odpiranje prijav ni javno.
Strokovna komisija bo pri odpiranju prijav ugotavljala njihovo popolnost glede na zahtevane pogoje in
dokazila. Če strokovna komisija ugotovi, da prijava ni
popolna, v roku 14 dni od odpiranja prijav prijavitelja
pozove pisno ali ustno, naj prijavo v določenem roku
dopolni. Če prijavitelj v tem roku prijave ne dopolni, se
prijavo prijavitelja zavrže kot nepopolno.
Popolne prijave bodo po pregledu popolnosti prijave predane v obravnavo komisiji, ki bo ugotavljala ali
prireditev ustreza merilom iz tega javnega razpisa.
Vse popolne prijave nato strokovna komisija obravnava na način, da dodeli višino sofinanciranja.
OIB bo vse prijavitelje o izidu razpisa obvestila najkasneje v roku 30 dni po sprejemu odločitve. Odločitev
se izda v obliki sklepa. Prijavitelji imajo možnost pritožbe
v skladu z določili Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije.
Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe,
v katerih bodo opredeljeni pogoji in način uporabe dodeljenih proračunskih sredstev.
8. Dostop do razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je od dneva objave tega
javnega razpisa, do izteka prijavnih rokov dostopna na
spletni strani OIB, www.ilirska-bistrica.si, lahko pa jo
v tem roku zainteresirani prijavitelji prevzamejo v času
uradnih ur v sprejemni pisarni OIB, Bazoviška cesta 14,
Ilirska Bistrica.
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so
na voljo vsak delovni dan med 8. in 11. uro na Občini
Ilirska Bistrica:
Tina Kocjan, tel. 05/71-12-310, e-pošta: tina.kocjan@ilirska-bistrica.si in
Tanja Šajina, tel. 05/71-12-315, e-pošta: tanja.sajina@ilirska-bistrica.si ali
osebno pri navedenih uradnih osebah.
Občina Ilirska Bistrica
Ob-2275/19
Na podlagi Pravilnika o vrednotenju kulturnih programov in projektov v Občini Straža (Uradni list RS,
št. 66/07), Meril in kriterijev za vrednotenje programov
na področju kulture v Občini Straža, Odloka o proračunu
Občine Straža za leto 2019 (Uradni list RS, št. 65/18,
17/19) in 6. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS,
št. 7/07, 27/08 in 38/13), objavlja Občina Straža, Ulica
talcev 9, 8351 Straža
javni razpis
za sofinanciranje kulturnih programov v Občini
Straža za leto 2019
1. Predmet razpisa in višina razpisanih sredstev: predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih programov v Občini Straža v višini 17.119,00 EUR iz proračunske postavke 18007 sofinanciranje programov društev
na področju kulture in 18043 Kulturne prireditve.
2. Na razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci
kulturnih programov:

– društvo, ki ima registrirano kulturno dejavnost,
– samostojni ustvarjalci na področju kulture,
– zasebniki, ki delujejo na področju ustvarjanja in
posredovanja kulturnih vrednot, ter so njihovi kulturni
programi v interesu občine in so vpisani v razvid samostojnih ustvarjalcev pri ministrstvu, pristojnem za
kulturo,
– javni zavodi, skladi, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za
opravljanje dejavnosti na področju kulture,
– javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki na
javni razpis:
– da imajo sedež ali stalno prebivališče v Občini
Straža,
– da so registrirani za opravljanje programov na
področju kulture,
– da izvajajo programe kulture, ki so vključeni v občinski kulturni program,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske
(sklenjene najemne pogodbe), kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje določene kulturne dejavnosti,
– da imajo urejeno evidenco o članih in imajo urejeno dokumentacijo v skladu z zakonom, ki ureja društva
(velja za društva), ter da delujejo v skladu z zakonom,
– da občini redno posredujejo podatke o članstvu,
poročila o organizaciji programov in doseženih rezultatih, plan načrtovanih aktivnosti, ter evidenco o opravljenih vajah in nastopih,
– aktivno delujejo vsaj eno leto pred objavo razpisa.
4. V letu 2019 bomo sofinancirali naslednje programe:
– ljubiteljska kulturna dejavnost (redna dejavnost
društva, sofinanciranje pevskih zborov, glasbena dejavnost, sofinanciranje gledaliških, lutkovnih, recitacijskih,
folklornih, plesnih, likovnih in fotografskih skupin, sofinanciranje likovne kolonije, kulturne prireditve v občini),
– strokovno izpopolnjevanje kadrov.
Kulturna društva in njihova združenja imajo pod
enakimi pogoji prednost pri izvajanju kulturnih programov. Izbrane programe bomo sofinancirali na podlagi
Pravilnika o vrednotenju kulturnih programov v Občini
Straža. Dodeljena sredstva bodo namenjena za sofinanciranje programov v letu 2019.
5. Predložitev vloge
Vlogo z vso potrebno dokumentacijo pošljite v zaprti
kuverti na naslov Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351
Straža, označeni z oznako »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov v Občini
Straža za leto 2019. Na hrbtni strani ovojnice mora biti
napisan naziv in naslov vlagatelja. Rok za oddajo vlog
je 26. 6. 2019. Komisija bo upoštevala vloge, ki bodo
prispele do 26. 6. 2019 na naslov Občina Straža, Ulica
talcev 9, 8351 Straža. Vloga poslana po pošti, se šteje,
da je prispela pravočasno, če je bila poslana priporočeno v navedenem roku, do vključno do zadnjega dne
(poštni žig, 26. 6. 2019). Osebno oddana vloga se šteje,
da je prispela pravočasno, če je bila oddana v glavno
pisarno na naslovu Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351
Straža do 13. ure 26. 6. 2019.
Nepravočasno prispele ali nepravilno označene vloge ne bodo obravnavane in bodo vrnjene vlagateljem.
6. Odpiranje vlog in obvestilo o izidu javnega razpisa
Odpiranje vlog bo 3. 7. 2019 in ne bo javno. Vloge
prispele na javni razpis, odpira in obravnava strokovna
komisija, ki jo imenuje župan (v nadaljevanju Komisija).
V kolikor bo Komisija ugotovila, da je vloga nepopolna
in nerazumljiva, bo pozvala vlagatelja, da v osmih dneh
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odpravi pomanjkljivosti oziroma, da vlogo ustrezno dopolni.
Zoper sklep o dodelitvi sredstev je možna pritožba
na župana, in sicer v 15 dneh od prejema sklepa. V pritožbi mora vlagatelj opredeliti razloge zaradi katerih
vlaga pritožbo.
Občina Straža bo z upravičenci sklenila pogodbe
v katerih bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja
sredstev.
7. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije
Razpisno dokumentacijo in dodatne informacije dobite pri Andreji Kren, tel. 07/38-48-550, e-pošta andreja.kren@obcina-straza.si.
Javni razpis je objavljen na oglasni deski, spletni
strani Občine Straža, v Uradnem listu RS in v časopisu
Stražan.
Občina Straža
Št. 6711-4/2019-2

Ob-2278/19

Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16),
17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17),
26. člena Odloka o izbiri in sofinanciranju dejavnosti
izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 74/17) in Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – UPB) objavlja
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: MOL)
najavo 2. javnega razpisa
za sofinanciranje programov, dodelitev domicila
in dodelitev uporabe prostora programom
Letnega programa športa v MOL za leto 2019
Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za
sofinanciranje programov, podprogramov oziroma dejavnosti Letnega programa športa in dodelitev uporabe
prostora v javnih športnih objektih, ki so v lasti MOL.
Vlagatelj poda predloge za sofinanciranje programov, podprogramov oziroma dejavnosti Letnega programa športa in dodelitev uporabe prostora za leto 2019.
Sofinanciranje programov Letnega programa športa
v MOL za leto 2019 obsega sofinanciranje naslednjih
programov:
a) Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine;
b) Športne prireditve in promocija športa.
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do
izteka prijavnega roka 14. 6. 2019 dosegljiva na spletni
strani MOL: http://www.Ljubljana.si/si/mol/mestna-uprava/oddelki/sport/razpisi/, kjer jo vlagatelji »on line« izpolnijo, elektronsko oddajo in natisnejo izpis s podatki
o vlogi.
Mestna občina Ljubljana
Št. 129-1/2019

Ob-2296/19

Občina Trebnje na podlagi 99. člena 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, 52/16 –
ZPPreb-1 in 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg in
31/18 – ZOA-A) in Odloka o proračunu Občine Trebnje
za leto 2019 (Uradni list RS, št. 32/19), in 5. člena Pravilnika o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje
programov in investicij na področju socialnega varstva
v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 58/07, 16/08, 33/10,
v nadaljevanju: Pravilnik) in na podlagi Letnega progra-
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ma socialnega varstva v Občini Trebnje za leto 2019,
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov s področja socialnega
varstva v Občini Trebnje za leto 2019
I. Naročnik javnega razpisa: Občina Trebnje, Goliev
trg 5, 8210 Trebnje.
II. Predmet javnega razpisa
Javna sredstva se zagotovijo za sofinanciranje naslednjih programskih sklopov:
1. Programi socialnega varstva drugih ranljivih skupin:
a) Programi na področju humanitarne dejavnosti,
in sicer:
– programi, ki omogočajo vključitev v skupnost osebam z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju in
drugi programi s področja varovanja duševnega zdravja;
– programi, ki omogočajo neodvisno življenje invalidov in drugi programi pomoči invalidom;
– programi, namenjeni odpravljanju socialnih stisk
ter pomoči socialno ogroženim posameznikom in družinam;
– programi, namenjeni svetovanju, pomoči in samopomoči ter preprečevanju socialne izključenosti;
– programi, ki omogočajo neodvisno življenje osebam s posebnimi potrebami ter drugi programi pomoči
osebam s posebnimi potrebami ter njihovim družinam;
– programi za kronične bolnike, ki s svojo dejavnostjo skrbijo za enakopravno vključevanje kroničnih bolnikov v življenje z zdravimi, za ohranjanje in izboljšanje
kakovosti življenja s kronično boleznijo ter za preprečevanje napredovanja kronične bolezni v invalidnost.
b) Programi za delo z zasvojenimi, in sicer:
– programi dela z zasvojenimi (informiranje, podpora, zmanjševanje škode, terensko delo, svetovanje,
urejanje, rehabilitacija);
– preventivni programi, namenjeni osveščanju in
zmanjševanju vpliva dejavnikov tveganja ter preprečevanju zasvojenosti.
c) Preventivni programi, in sicer:
– programi medgeneracijskih in drugih skupin za
samopomoč ter drugi programi, ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjšanje socialne izključenosti starostnikov;
– preventivni programi za ogrožene skupine otrok
in mladostnikov;
– preventivni programi za preprečevanje nasilja
v družinah;
– programi za usposabljanje in razvoj mreže prostovoljcev;
– preventivni programi za družine;
– drugi programi, ki so utemeljeni na podlagi analiz
in izraženih socialnih težavah;
– projekt »Trebnje zdrava občina – občina dobrih
medčloveških odnosov«.
2. Programi društev upokojencev s sedežem v Občini Trebnje
– programi medgeneracijskih in drugih skupin za
samopomoč ter drugi programi, ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjšanje socialne izključenosti starostnikov;
– program obdaritve starejših ob novem letu in jubilantov;
– drugi programi, ki so utemeljeni na podlagi analiz
in izraženih socialnih težavah.
III. Na razpis se lahko prijavijo:
a) javni socialno varstveni zavodi;
b) dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in težave občanov Občine Trebnje,
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ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom, ali verske
skupnosti;
c) humanitarne organizacije, zavodi, ustanove in
druge fizične ali pravne osebe ter verske skupnosti,
registrirane za opravljanje dejavnosti na področju socialnega varstva;
d) 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 občanov;
e) invalidske organizacije, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo invalidi ali 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 – občanov
Občine Trebnje,
f) druga društva, zavodi, zasebne ustanove in zasebniki, ki izvajajo občinske programe na področju sociale ali občinske programe za izboljšanje kvalitete življenja za občane Občine Trebnje, ob pogoju, da so registrirani za opravljanje dejavnosti na področju socialnega
varstva oziroma je iz ustanovitvenega akta razvidno, da
so registrirani za opravljanje glavne dejavnosti na področju socialnega varstva,
ob pogoju, da:
a) imajo sedež v občini in delujejo na območju Občine Trebnje za občane Občine Trebnje, razen invalidskih
in dobrodelnih organizacij, ki so zasnovane tako, da
združujejo člane na področju regije (v tem primeru se
upošteva število članov iz Občine Trebnje);
b) so registrirani in delujejo na področju socialno
varstvenih dejavnosti. V kolikor prijavitelji ne delujejo
najmanj eno leto na področju socialno varstvenih dejavnosti, o njihovi vključitvi na javni razpis, na podlagi
strokovne presoje programa, odloča pristojna komisija
za področje socialnega varstva, imenovana s strani
župana;
c) imajo urejeno evidenco članstva;
d) imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih programov;
e) se povezujejo in sodelujejo z drugimi sorodnimi
organizacijami na izbranem področju;
f) imajo v svojih aktih jasno opredeljeno delovanje
na področju, na katerega se prijavljajo v okviru socialno
varstvenega razpisa;
g) prijavljajo program socialnega varstva ali projekt,
ki je predmet javnega razpisa in imajo izdelano finančno
konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki za
izvedbo programa, delež lastnih sredstev, delež uporabnikov in sredstva, pridobljena iz drugih virov (občina,
sponzorstva, donatorstva, voluntersko delo ...).
Na programski sklop Programi društev upokojencev
s sedežem v Občini Trebnje se lahko prijavijo le društva
upokojencev, ki imajo sedež v Občini Trebnje.
Prijavitelji lahko v posameznem vsebinskem sklopu
prijavijo največ pet različnih programov naenkrat, ki pa jih
lahko strokovna služba združi, če meni, da je to smotrno. Odstopanja v številu programov so možna le za tiste
programe, ki so v posebnem interesu Občine Trebnje.
IV. Višina sredstev, ki so na razpolago v letu 2019:
Skupna višina sredstev je 54.000,00 EUR, in sicer:
– za programe socialnega varstva drugih ranljivih
skupin (Programi na področju humanitarne dejavnosti,
Programi za delo z zasvojenimi, Preventivni programi):
49.000,00 EUR,
– za programe društev upokojencev s sedežem
v Občini Trebnje: 5.000,00 EUR.
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Posamezni programi lahko s strani Občine Trebnje
prejmejo sredstva v višini največ 50 % vseh predvidenih
odhodkov programa, razen programov, določenih skladno s Pravilnikom.
Sredstva, ki se razdelijo, so namenjena za sofinanciranje:
– stroškov izvedbe programov in projektov, ki jih
posamezni izvajalci izvajajo kot razvojne in dopolnilne
programe ter programe rehabilitacij, ki so pomembni za
lokalno skupnost. Pri tem se upoštevajo stroški dela in
materialni stroški, ki so nujni za izvajanje programa oziroma projekta, in sicer: stroški dela, stroški dodatnega
usposabljanja, stroški supervizije za strokovne delavce,
stroški nagrade ter materialni stroški v zvezi z delom
prostovoljcev, stroški uporabe objekta za izvedbo programa, stroški administracije v zvezi z izvedbo prijavljenega programa. V primeru dvoma, ali gre za upravičene
stroške, odloča pristojna komisija za področje socialnega varstva, imenovana s strani župana;
– stroškov tistih programov in projektov, za katere
se finančna sredstva ne morejo pridobiti iz drugih naslovov.
Strokovna služba bo pri pripravi predloga sofinanciranja izbranih izvajalcev oziroma programov, upoštevala
upravičenost posameznega stroška za izvajanje ter primerjavo višine stroškov na uporabnika med posameznimi istovrstnimi programi oziroma projekti.
Strokovna služba pri pripravi predloga sofinanciranja izbranih izvajalcev oziroma programov, ne bo upoštevala tistih odhodkov, ki jih Občina Trebnje v skladu
s svojo usmeritvijo ne more sofinancirati. Odhodki bodo
ocenjeni v skladu z merili razpisa in glede na njihov pomen za izvajanje.
Sredstva se razdelijo glede na:
– doseženo število točk,
– višino razpoložljivih sredstev,
– realno prikazano finančno konstrukcijo.
Pri financiranju upokojenskih društev s sedežem
v Občini Trebnje, se sredstva razdelijo še glede na:
– število jubilantov in obdarovancev v letu 2018,
– število članov posameznega društva,
– število udeležencev posameznega programa.
Način financiranja je podrobneje opredeljen v Pravilniku.
V. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2019, v skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev.
VI. Merila za izbor programov/projektov
Za ocenjevanje posameznih programov in projektov
bodo uporabljena merila iz Pravilnika:
1. Splošna merila, ki so za vse prijavitelje enaka:
– kvaliteta in realnost predloženega programa,
– sodelovanje uporabnikov in prostovoljcev v programu,
– finančna konstrukcija programa,
– posebni interes Občine Trebnje.
2. Dodatna merila, ki so opredeljena po posameznih programskih sklopih.
3. Merila za sofinanciranje programov društev, ki
nimajo sedeža v Občini Trebnje.
VII. Razpisna dokumentacija
Prijavitelji morajo vlogo na razpis posredovati v zapečatenem ovitku, z navedbo javnega razpisa, na katerega se nanaša, po pošti kot priporočeno pošiljko ali
oddati na vložišču Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje
na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Razpisno dokumentacijo lahko prevzamete osebno
v sprejemni pisarni Občine Trebnje, ali na internetni
strani Občine Trebnje http://www.trebnje.si/.
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Obrazec SPL se nanaša na prijavitelja programov in
se izpolni za vsakega prijavitelja enkrat, obrazec A pa se
nanaša na posamezen program, zato se izpolni v celoti
za vsak program posebej.
VIII. Rok in način predložitve vlog
Vloge na javni razpis morajo biti predložene najkasneje dne 1. 7. 2019 na naslov: Občina Trebnje, Goliev
trg 5, Trebnje, s pripisom: Ne odpiraj – Javni razpis –
socialno varstvo oziroma najkasneje 1. 7. 2019 oddane
na pošti kot priporočene pošiljke.
Vloga, ki prispe po roku, se ne odpira in se zapečatena vrne prijavitelju. Obravnavane bodo le vloge,
ki bodo pravilno izpolnjene in oddane na predpisanih
obrazcih. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja
s pogoji ter kriteriji razpisa.
IX. Izid razpisa
Odpiranje prejetih vlog vodi strokovna služba. Odpirajo se samo v roku predložene in pravilno označene
vloge po vrstnem redu, v katerem so bile predložene.
O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje tudi ugotovitve o popolnosti vlog. Vlagatelje nepopolnih vlog se
pisno pozove k dopolnitvi vlog. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v roku, ki bo naveden v pozivu za dopolnitev, se
s sklepom zavržejo.
Na podlagi ocene vlog strokovna služba pripravi predlog sofinanciranja izbranih izvajalcev in ga predloži v obravnavo pristojni komisiji za področje socialnega
varstva, imenovani s strani župana. Pristojna komisija
najkasneje v petinštiridesetih dneh po roku, določenim
za odpiranje vlog, prispelih na javni razpis, odloči o razdelitvi razpoložljivih finančnih sredstvih, ki so za sofinanciranje programov in investicij socialnega varstva zagotovljeni v proračunu Občine Trebnje. Strokovna komisija
bo v vseh fazah postopka v skladu s 35. členom Zakona
o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS,
št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) dosledno spoštovala določbe o izogibanju nasprotju interesov.
Izvajalcem letnega programa socialnega varstva
izda direktor občinske uprave sklepe o izbranih programih, ki se bodo sofinancirali in o višini sofinanciranja ter
o neizbranih programih. Zoper izdane sklepe je dopustna pritožba županu občine v roku 15 dni. O vloženi
pritožbi župan ravna po Zakonu o splošnem upravnem
postopku. Župan z vsemi izbranimi izvajalci vsebin programov in investicij socialnega varstva sklene pogodbe
za tekoče koledarsko leto. Če izbrani izvajalec ne podpiše pogodbe v petnajstih dneh od prejema pogodbe
v podpis, se šteje, da je odstopil od svoje zahteve za
sofinanciranje.
Izvajalci letnega programa socialnega varstva so
seznanjeni in soglašajo z možnostjo uvedbe ukrepa
proporcionalnega zmanjšanja pravic porabe do višine
5 %, skladno z Odlokom o proračunu Občine Trebnje
za leto 2019.
X. Dodatne informacije: vse dodatne informacije
v zvezi z razpisom lahko interesenti dobijo od dneva
objave na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Trebnje pri Majdi Šalehar (e-mail: majda.salehar@trebnje.si,
tel. 07/34-81-133).
Občina Trebnje
Ob-2300/19
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16,
61/17 in 21/18 – ZNOrg) Zakona o varstvu kulturne
dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 –
ORZVKD39, 90/12, 111/13 in 32/16), v skladu z Odlo-
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kom o proračunu Občine Trebnje za leto 2019 (Uradni
list RS, št. 32/19) in Pravilnikom o postopkih in merilih
za vrednotenje javnih kulturnih programov in kulturnih
projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 22/06, 37/09 in 81/16), Občina
Trebnje objavlja
javni razpis
za izbor javnih kulturnih programov in kulturnih
projektov, ki jih bo v letu 2019 sofinancirala
Občina Trebnje
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Trebnje, Goliev
trg 5, 8210 Trebnje, tel. 07/348-11-00, faks 07/348-11-31,
e-naslov: obcina.trebnje@trebnje.si.
2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin:
I. javni kulturni programi (JKP) in
II. javni kulturni projekti:
B – varstvo kulturne dediščine,
C – javne kulturne prireditve,
D – založništvo,
E – nakup opreme in osnovnih sredstev,
F – izobraževanje,
G – materialni stroški zvez kulturnih društev
3. Na javni razpis lahko oddajo vloge:
– za področja: javni kulturni programi (JKP), C, D in
F se lahko prijavijo društva, zveze, ustanove, skladi, zavodi, klubi, gospodarske družbe in druge organizacije,
registrirane oziroma ustanovljene za izvajanje kulturne
dejavnosti (izjemoma izvajalci lahko tudi niso registrirani
za opravljanje kulturne dejavnosti, če so njihovi kulturni
projekti v javnem interesu Občine Trebnje); posamezniki, ki so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi pri
Ministrstvu za kulturo; javni zavodi s področja vzgoje in
izobraževanja za obseg dejavnosti na področju kulture,
ki ne sodi v osnovno dejavnost iz ustanovitvenega akta
javnega zavoda,
– za področje B: lastniki ali upravljalci nepremične
kulturne dediščine, ki se nahaja na območju Občine
Trebnje in ima status kulturnega spomenika,
– za področje E: izvajalci, ki redno, vsakoletno in
trajno izvajajo javne kulturne programe in redno vsakoletno organizirajo javne kulturne prireditve v domačem
kraju in občini ter na njih s svojo dejavnostjo tudi aktivno
sodelujejo,
– za področje G: zveze kulturnih društev in izvajalci
kulturnih dejavnosti, ki delujejo v interesu večine kulturnih društev v Občini Trebnje.
4. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Na javni razpis lahko oddajo vloge prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da se prijavijo na javni razpis na predpisanih
obrazcih in v določenih rokih,
– da izkažejo na predpisanih obrazcih zaprto finančno konstrukcijo za prijavljen javni kulturni program
ali kulturni projekt,
– da imajo sedež oziroma stalno prebivališče v Občini Trebnje (izjemoma se lahko sofinancira tudi kulturne
projekte izvajalca, ki nima sedeža v Občini Trebnje, če
so kulturni projekti v javnem interesu Občine Trebnje),
– delujejo na področju kulture najmanj eno leto,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvedbo javnega
kulturnega programa ali kulturnega projekta,
– da so v preteklih letih redno izpolnjevali pogodbene obveznosti, če so prejeli sredstva iz proračuna
Občine Trebnje,
– za posameznike, ki so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu za kulturo Republike
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Slovenije, je pogoj, da imajo stalno prebivališče v Občini
Trebnje,
– da izkažejo nepridobitni značaj javnega kulturnega programa ali kulturnega projekta, s katerim kandidirajo za sofinanciranje iz javnih sredstev.
5. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev
Za ocenjevanje javnih kulturnih programov bodo
upoštevana naslednja merila in kriteriji: vrednotenje kulturnih izvajalcev glede na posamezno vrsto kulturne dejavnosti, glede na kakovost izvedbe programa, glede na
število sekcij, število aktivnih članov in glede na število
nastopov na javnih prireditvah.
Za ocenjevanje projektov s področja varstva kulturne
dediščine bodo upoštevana sledeča merila: ovrednotenje
kulturnega spomenika, stopnja ogroženosti spomenika
zaradi človeških ali drugih zunanjih vplivov, izdelana izvedbena dokumentacija, pomembnost projekta za vlogo
v javnem dogajanju in za popularizacijo spomenika, zagotovljena lastna finančna sredstva, projekt je sofinanciran
iz državnih in evropskih virov. Sofinancirajo se izredni
stroški, ki presegajo gospodarsko korist in običajne stroške vzdrževanja: stroški konservatorsko-restavratorskih
posegov na kulturnih spomenikih, stroški gradbeno-obrtniških posegov, kakor jih zahtevajo kulturnovarstveni
pogoji (stroški sanacije temeljev, stroški sanacije sten
– zidov, stroški sanacije stropov, stroški sanacije stopnišč, stroški sanacije strešnih konstrukcij in streh – kritin,
stroški sanacije stavbnega pohištva – okna, vrata, stroški
sanacije stavbno-kleparskih del, stroški sanacije tlakov).
Za ocenjevanje javnih kulturnih prireditev bodo
upoštevani naslednji elementi točkovanja: raven prireditve, število nastopajočih, delež zagotovljenih lastnih
sredstev, število obiskovalcev, tradicionalnost, pomen
prireditve za širši kulturni prostor, vzpostavitev vzvodov
za partnerstvo.
Na področju založništva bodo upoštevani naslednji
elementi točkovanja: vsebinska tematika, število izvodov,
obseg edicije, delež zagotovljenih lastnih sredstev, izvirnost avtorskega dela, umetniška in kakovostna vrednost.
Pri nakupu opreme in osnovnih sredstev bodo upoštevani naslednji elementi točkovanja: delež zagotovljenih lastnih sredstev, kakovostni nivo produkcije oziroma
izvedbe programov predlagatelja, število uporabnikov, ki
jim je kulturni program/projekt namenjen, vrsta kulturne
dejavnosti in namen opreme, število članov oziroma
sekcij izvajalca.
Pri izobraževanju se bodo sofinancirali stroški kotizacije za izobraževanje in usposabljanje strokovnih
kadrov in članov kulturnih društev.
Pri materialnih stroških zvez ter izvajalcev kulturnih
dejavnosti, ki delujejo v interesu večine kulturnih društev,
se bodo sofinancirali materialni stroški, nastali v zvezi
z administrativnimi, finančnimi in računovodskimi deli,
stroški strokovne literature in promocijskega materiala.
Podrobnejše ocenjevanje po navedenih merilih in
kriterijih je določeno s Pravilnikom o postopkih in merilih za vrednotenje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine
Trebnje.
6. Skupna višina sredstev, ki je zagotovljena z Odlokom o proračunu Občine Trebnje za leto 2019 za sofinanciranje posameznih vsebin javnega razpisa znaša
59.300 EUR, oziroma po posameznih vsebinah javnega
razpisa:
– javni kulturni programi (JKP), okvirno 19.000 EUR,
– varstvo kulturne dediščine (B), okvirno
10.000 EUR,
– javne kulturne prireditve, okvirno 23.500 EUR,
– založništvo (D), okvirno 1.800 EUR,
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– nakup opreme in osnovnih sredstev (E), okvirno
3.000 EUR,
– izobraževanje (F), okvirno 1.000 EUR,
– materialni stroški zvez ter izvajalcev kulturnih dejavnosti, ki delujejo v interesu večine kulturnih društev
(G), okvirno 1.000 EUR.
Prijavitelj je seznanjen in soglaša z možnostjo uvedbe ukrepa proporcionalnega zmanjšanja pravic porabe
dodeljenih sredstev do višine 5 %, skladno z Odlokom
o proračunu Občine Trebnje za leto 2019.
7. Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2019, v skladu s predpisi, ki urejajo porabo
proračunskih sredstev.
8. Prevzem razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija je na voljo takoj po objavi tega razpisa.
Prevzamete jo lahko osebno v sprejemni pisarni Občine
Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje ali na spletni strani Občine
Trebnje: http://www.trebnje.si/
9. Rok in način predložitve vlog: vloge na javni razpis
morajo biti predložene najkasneje do 1. 7. 2019 oziroma
zadnji dan tega roka oddane na pošti kot priporočene
pošiljke. Za pravočasne se bodo štele vse vloge, ki bodo
do roka prispele na sedež naročnika: Občina Trebnje,
Goliev trg 5, 8210 Trebnje. Vloge, izpolnjene na razpisnih
obrazcih morajo biti z vsemi zahtevanimi prilogami dostavljene v zaprti kuverti, s pripisom »Vloga na JR Kultura
2019, področje: ________________« (navedba osnovnega razpisnega področja, kot npr.: varstvo kulturne dediščine, založništvo …). Če se prijavitelj prijavlja na več
razpisnih področij, mora navesti vsa področja. Na hrbtni
strani ovitka mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja. Vloge, ki bodo prispele po roku, se ne bodo odpirale
in bodo vrnjene prijavitelju. Oddaja vloge pomeni, da se
prijavitelj strinja s pogoji ter kriteriji javnega razpisa.
10. Postopek dodelitve in rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu razpisa: prijavitelji, ki bodo oddali
nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi. Vloge, ki
ne bodo dopolnjene v pozivnem roku, bodo s sklepom
zavržene. Strokovna komisija bo opravila vrednotenje
popolnih vlog po merilih in kriterijih iz javnega razpisa.
Strokovna komisija bo v vseh fazah postopka delovala
v skladu s 35. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in dosledno upoštevala določbe o izogibanju nasprotju interesov. Občinska uprava bo predvidoma v roku 45 dni po zaključku javnega razpisa izdala
prijaviteljem obvestila o višini sofinanciranja oziroma
o zavrnitvi posameznih javnih kulturnih programov in
kulturnih projektov. V roku 8 dni od prejema obvestila se
bodo lahko prijavitelji izjavili o predlogu strokovne komisije. Na podlagi predloga strokovne komisije bo župan
izdal izvajalcem odločbo o izboru oziroma o zavrnitvi
posameznih javnih kulturnih programov in projektov.
Na izdano odločbo ne bo pritožbe, možen bo upravni
spor. Z izbranimi izvajalci javnih kulturnih programov
in projektov bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo
opredeljene medsebojne pravice in obveznosti glede
izvedbe programov in projektov ter glede sofinanciranja izbranega programa v skladu s predpisi, ki urejajo
porabo proračunskih sredstev. Če se spremeni višina
proračunskih postavk, na katerih so sredstva tega razpisa, se naročnik in izvajalec z aneksom dogovorita za
spremembo obsega pogodbenih nalog oziroma za spremembo dinamike plačil.
11. Kontaktna oseba za dodatne informacije: Irena
Žužek, tel. 07/348-11-26, e-pošta: irena.zuzek@trebnje.si.
Občina Trebnje

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Ob-2301/19
Na podlagi Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (ZJIMS), (Uradni list RS, št. 42/10 in
21/18 – ZNOrg), Odloka o proračunu Občine Trebnje
za leto 2019 (Uradni list RS, št. 32/19) in Pravilnika za
sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter
sofinanciranje stroškov delovanja izvajalcev mladinskih
programov in projektov iz proračuna Občine Trebnje
(Uradni list RS, št. 22/06), Občina Trebnje objavlja
javni razpis
za sofinanciranje mladinskih programov
in projektov ter stroškov delovanja izvajalcev
mladinskih programov in projektov
v Občini Trebnje v letu 2019
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Trebnje, Goliev
trg 5, 8210 Trebnje, tel. 07/348-11-00, e-pošta: obcina.trebnje@trebnje.si.
2. Predmet razpisa
Predmet sofinanciranja so sledeče vsebine:
– mladinski programi (dejavnost) – kontinuirano izvajanje in koordiniranje mladinskih aktivnosti skozi celo
leto – vsaj enkrat tedensko, devet mesecev v letu, ob
zaključku obvezna predstavitev dejavnosti širši javnosti
(prireditev, razstava, delavnica, življenje z naravo ipd.),
– mladinski projekti (posamična aktivnost izvajalca)
– posamični zaključen enkratni dogodek (predavanje,
okrogla miza ipd.),
– stroški delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov – neprogramski stalni stroški za izvedbo njihove dejavnosti (stroški najemnine, telekomunikacij, komunalnih storitev, energije, vode, pisarniškega
materiala, stroški dela).
3. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis lahko oddajo vloge prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani za opravljanje dejavnosti, za katero
se prijavljajo oziroma so njihovi programi in projekti po
presoji strokovne komisije v javnem interesu Občine
Trebnje,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti,
– programi in projekti se izvajajo za mladino v Občini Trebnje (mladi od 15 do 29 let),
– imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so
razvidni prihodki in odhodki, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež
sredstev iz drugih virov,
– vsako leto občinski upravi redno dostavijo poročilo o realizaciji programov in projektov za preteklo leto ter
redno izpolnjujejo pogodbene obveznosti.
Pravico do sofinanciranja mladinskih programov
in projektov imajo neprofitne organizacije, zavodi, društva, zveze, zasebniki in druge organizacije, ki so nosilci
programov in projektov, namenjenih mladim med 15. in
29. letom starosti. Pravico do sofinanciranja stroškov
delovanja imajo tisti izvajalci, ki izvajajo izključno programe in projekte za mlade, njihovo delovanje pa je širšega
javnega pomena v občini.
4. Vrednost razpisanih sredstev
Za sofinanciranje mladinske dejavnosti je
v proračunu Občine Trebnje za leto 2019 zagotovljenih
10.000 EUR, od tega za:
– mladinske programe in projekte, sredstva do
okvirno 5.000 EUR,
– za sofinanciranje stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov, do okvirno
5.000 EUR.
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Prijavitelj je seznanjen in soglaša z možnostjo
uvedbe ukrepa proporcionalnega zmanjšanja pravic
porabe dodeljenih sredstev do višine 5 %, skladno z določili Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2019.
5. Merila in kriteriji za vrednotenje
Za vrednotenje vlog za sofinanciranje mladinskih
programov in projektov bodo upoštevana naslednja
merila in kriteriji: preglednost, število vključenih članov
v mladinskih programih in projektih, delež lastnih sredstev za izvedbo mladinskih programov in projektov, ciljna populacija, dostopnost, ekonomičnost, primerljivost.
Podrobnejše ocenjevanje vlog po navedenih merilih
in kriterijih je določeno s Pravilnikom za sofinanciranje
mladinskih programov in projektov ter sofinanciranje
stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in
projektov iz proračuna Občine Trebnje.
6. Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2019, v skladu s predpisi, ki urejajo porabo
proračunskih sredstev.
7. Prevzem razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija je na voljo takoj po objavi tega razpisa.
Prevzamete jo lahko osebno v sprejemni pisarni Občine Trebnje ali na internetni strani Občine Trebnje:
http://www.trebnje.si, do roka za oddajo vlog.
8. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge
in način predložitve vlog: vloge na javni razpis morajo
biti predložene najkasneje do 1. 7. 2019 oziroma zadnji
dan tega roka oddane na pošti kot priporočene pošiljke. Za pravočasne se bodo štele vse vloge, ki bodo do
roka prispele na sedež naročnika: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje. Vloge, izpolnjene na razpisnih
obrazcih in z vsemi zahtevanimi prilogami, dostavite
v zaprti kuverti, s pripisom »Prijava na javni razpis –
Mladina 2019«. Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden
naziv in naslov prijavitelja. Vloge, ki bodo prispele po
roku, se ne bodo odpirale in bodo vrnjene naslovniku.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji ter
kriteriji razpisa.
9. Postopek dodelitve in rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu razpisa
Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo
pozvani k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v pozivnem roku, bodo s sklepom zavržene. S strani strokovne komisije bo opravljeno vrednotenje popolnih vlog
po merilih in kriterijih iz javnega razpisa. Strokovna
komisija bo v vseh fazah postopka delovala v skladu
s 35. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno
besedilo) in dosledno upoštevala določbe o izogibanju
nasprotju interesov.
Občinska uprava Občine Trebnje bo v 45 dneh
po zaključku javnega razpisa izdala odločbe o izboru,
višini in namenu odobrenih sredstev izvajalcem mladinskih programov in projektov. V 8 dneh od prejema
odločbe bodo prijavitelji lahko vložili pritožbo pri županu Občine Trebnje. Po pravnomočnosti odločb bodo
z izbranimi izvajalci programov in projektov sklenjene
pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti glede izvedbe programov in projektov
ter glede sofinanciranja izbranega programa v skladu
s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev. Če
med proračunskim letom občinski svet spremeni višino proračunskih postavk, na katerih so sredstva tega
razpisa, se naročnik in izvajalec z aneksom dogovorita
za spremembo obsega pogodbenih nalog oziroma za
spremembo dinamike plačil.
10. Kontaktna oseba za dodatne informacije: Irena
Žužek, tel. 07/348-11-26, e-pošta: irena.zuzek@trebnje.si.
Občina Trebnje
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Razpisi delovnih mest
Ob-2277/19
Svet zavoda Vrtec Ribnica, Majnikova ulica 3, 1310
Ribnica, na podlagi 58. člena Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09,
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12
– ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj)
in sklepa 19. seje Sveta zavoda Vrtca Ribnica z dne
23. 5. 2019, razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja (m/ž)
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja
izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09,
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12
– ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda.
Predvideni začetek dela je 21. 12. 2019. Delo na
delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let.
Pisne prijave s kratkim življenjepisom, programom
vodenja zavoda za mandatno obdobje in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem
ravnateljskem izpitu (kandidat lahko kandidira tudi brez
ravnateljskega izpita, a si ga mora pridobiti v roku enega
leta), delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat
ni v kazenskem postopku – potrdili ne smeta biti starejši
od 30 dni) pošljite do vključno 8. 6. 2019 na naslov: Svet
zavoda Vrtec Ribnica, Majnikova ulica 3, 1310 Ribnica,
z oznako »Ne odpiraj – Prijava na razpis za ravnatelja«.
Vsa dokazila in potrdila morajo biti originalna ali pa
overovljene kopije, v nasprotnem primeru bodo vloge
obravnavane kot nepopolne.
Upoštevane bodo prijave, ki bodo v roku prispele na
naslov, vključno s prijavami, ki bodo oddane na zadnji dan
roka s priporočeno poštno pošiljko. Prijave v e-obliki ne
bodo upoštevane. Nepopolne vloge se izločijo in zavržejo.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli
v zakonitem roku.
Svet zavoda Vrtec Ribnica
Št. pogodbe C2030-19-556320

Ob-2281/19

Na podlagi drugega odstavka 10. člena Zakona
o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 33/07 – ZSReg-B, 45/08 in 91/13) ter skladno
z Odredbo o številu in sedežih notarskih mest (Uradni
list RS, št. 40/94, 8/95, 16/97, 24/98, 117/05, 68/06,
7/07, 8/07, 69/08, 23/09 in 38/09), Ministrstvo za pravosodje razpisuje
eno prosto notarsko mesto
s sedežem v Ormožu
Razpisni pogoji:
Za notarja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje iz 8. člena Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07
– uradno prečiščeno besedilo, 33/07 – ZSReg-B, 45/08
in 91/13, v nadaljevanju: ZN). Uporabljeni izrazi, zapisa-

ni v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot
nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.
Prijava mora vsebovati:
1. dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti (2. točka prvega odstavka 8. člena ZN),
2. opis praktičnih (delovnih) izkušenj in dokazila,
iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja iz 5. točke
prvega odstavka 8. člena ZN,
3. dokazilo, da ima kandidat opremo in prostore, ki
so potrebni in primerni za opravljanje notariata (8. točka
prvega odstavka 8. člena ZN), pri čemer morajo biti iz
dokazila o izpolnjevanju pogojev glede prostorov razvidni zemljiškoknjižni podatki, v primeru neskladja med
dejanskim in zemljiškoknjižnim stanjem pa tudi vse predhodne listine, iz katerih bo razvidno, da je zadnjo pogodbo podpisala upravičena oseba,
4. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije ali druge države
članice Evropske unije ali Evropskega gospodarskega
prostora ali državljan Švicarske konfederacije ali države
članice Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (1. točka prvega odstavka 8. člena ZN),
– je poslovno sposoben (2. točka prvega odstavka 8. člena ZN),
– ima v Republiki Sloveniji pridobljen strokovni naslov univerzitetni diplomirani pravnik ali strokovna naslova diplomirani pravnik (UN) in magister prava oziroma je
v tujini končal primerljivo izobraževanje s področja prava,
ki se dokazuje s tujo listino o izobraževanju in priloženim
mnenjem o izobraževanju ali z odločbo o priznavanju
izobraževanja za namen zaposlovanja ali z odločbo o nostrifikaciji (3. točka prvega odstavka 8. člena ZN),
– je opravil pravniški državni izpit, z navedbo datuma opravljenega izpita (4. točka prvega odstavka 8. člena ZN),
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja, zaradi katerega je moralno nevreden za opravljanje notariata (6. točka prvega odstavka 8. člena ZN),
– še ni dopolnil 64 let (9. točka prvega odstavka 8. člena ZN).
5. izjavo, da lahko Ministrstvo za pravosodje za namen tega razpisnega postopka pridobi podatke iz prve
do šeste alinee 4. točke iz uradnih evidenc.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski
naslov kandidata, telefonsko številko, na kateri je dosegljiv, enotno matično številko občana (EMŠO) ter kratek
življenjepis.
V primeru pisnega preizkusa usposobljenosti in/ali
ustnega razgovora (10.a člen ZN), bodo kandidati obveščeni pisno, ustno in/ali preko elektronskega naslova.
Kandidati naj se v primeru prijave na prosto notarsko mesto s sedežem v Ormožu sklicujejo na številko
704-31/2019. Izbrani kandidat bo na omenjeno notarsko
mesto lahko imenovan najprej z dnem 22. 8. 2019.
Pisne prijave na razpisano notarsko mesto sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3,
15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Su KS 36/2019-2

Ob-2286/19

Vrhovno sodišče Republike Slovenije na podlagi
prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški službi
razpisuje

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
2 prosti mesti okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču v Ljubljani
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.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izvolitev
sodnika lahko Vrhovno sodišče Republike Slovenije pridobi 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, v roku 15 dni po objavi.
Vrhovno sodišče Republike Slovenije
Ob-2292/19
Svet Doma dr. Janka Benedika Radovljica (Svet
DJB), Šercerjeva ulica 35, 4240 Radovljica, na podlagi
34. in 35. člena Zakona o zavodih (ZZ, Uradni list RS,
št. 12/91 in spremembe), 25. člena Zakona o delovnih
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razmerjih (ZDR-1, Uradni list RS, št. 21/13 in spremembe),
56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (ZSV, Uradni
list RS, št. 3/07 – UPB in spremembe), 34. člena Statuta
DJB z dne 26. 2. 2019 in sprememb, 76. člena Poslovnika
o delu Sveta DJB, z dne 26. 2. 2019, ter sklepa 16. redne
seje, z dne 27. 5. 2019, razpisuje delovno mesto
direktorja/direktorice
Doma dr. Janka Benedika Radovljica
Za direktorja (m/ž) Doma dr. Janka Benedika Radovljica je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje splošne
zakonske pogoje in pogoje, določene v 56. in 57. členu
Zakona o socialnem varstvu.
Izpolnjevanje pogojev morajo kandidati dokazati
s pisnimi listinami:
1. življenjepis,
2. dokazila o pridobljenih znanjih s področja vodenja in organizacije socialno varstvene dejavnosti,
3. dokazila o delovnih izkušnjah (potrdilo o dosedanjih zaposlitvah Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje ali potrdilo delodajalcev o dosedanjih zaposlitvah),
4. dokazilo o doseženi strokovni izobrazbi,
5. kopija dokazila o opravljenem strokovnem izpitu
po ZSV,
6. potrdilo, da kandidat/ka ni bil/a pravnomočno
obsojen/a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in da kandidat/ka ni bil/a
obsojen/a na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev. Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni,
7. potrdilo, da zoper kandidata/ko ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Potrdilo ne sme
biti starejše od 30 dni,
8. program razvoja in vodenja Doma dr. Janka
Benedika.
(V primeru, da bo kandidat/ka vabljen/a na razgovor, mora na razgovor prinesti na vpogled originalna
dokazila, zahtevana zgoraj, od točke 3 do 7.)
Program za vodenje socialnega varstva zavoda je
potrebno opraviti najkasneje v enem letu od začetka
opravljanja nalog direktorja/ice, v nasprotnem primeru
mandat na podlagi zakona preneha.
Kandidat mora k vlogi predložiti svojo izjavo:
1. o aktivnem znanju slovenskega jezika,
2. o pridobljenem osnovnem znanju za delo z računalnikom,
3. da dovoljuje Domu dr. Janka Benedika, da pri
pristojnih institucijah preveri resničnost vseh v vlogi navedenih podatkov in verodostojnost pisnih listin.
Mandat direktorja/ice traja 5 let. Z imenovanim direktorjem/ico se sklene delovno razmerje za določen
čas, za obdobje trajanja mandata.
Za pravočasne se štejejo vloge, ki so oddane priporočeno po pošti v zaprti kuverti ali ovojnici do 8. 6. 2019,
na naslov: Svet Doma dr. Janka Benedika Radovljica,
Šercerjeva ul. 35, 4240 Radovljica, s pripisom »Razpis
za direktorja – Ne odpiraj«.
Svet Doma prepozno prispelih in nepopolnih vlog
ne bo obravnaval.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Svet Doma dr. Janka Benedika Radovljica
Ob-2298/19
Ministrstvo za pravosodje razpisuje na podlagi prvega odstavka 118. člena Zakona o državnem tožilstvu
(Uradni list RS, št. 58/11 – ZDT-1, 21/12 – ZDU-1F, 47/12
– ZDT-1A, 15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G, 48/13 –
ZSKZDČEU-1, 19/15 – ZDT-1B in 23/17 – ZSSve)
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prosto mesto vodje
Okrožnega državnega tožilstva v Celju
Razpisni pogoji:
V skladu s tretjim odstavkom 117. člena ZDT-1 je za
vodjo okrožnega državnega tožilstva lahko imenovan državni tožilec, ki je ob prijavi mlajši od 64 let in izpolnjuje
pogoje za imenovanje v naziv višjega državnega tožilca.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti:
– življenjepis z opisom strokovne dejavnosti;
– program vodenja državnega tožilstva, ki mora
skladno s četrtim odstavkom 118. člena ZDT-1 vsebovati
zlasti oceno stanja na državnem tožilstvu, oceno tveganj
in priložnosti za izboljšanje njegovega delovanja, način
zagotavljanja izvajanja politike pregona, področja prednostnega obravnavanja zadev ter navedbo ukrepov in
rokov za dosego ciljev;
– dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev iz tretjega odstavka 117. člena ZDT-1.
Skladno z prvim odstavkom 117. člena ZDT-1 vodjo
okrožnega državnega tožilstva imenuje Državnotožilski
svet, na obrazložen predlog ministra po predhodnem
mnenju generalnega državnega tožilca, za šest let z možnostjo ponovnega imenovanja.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 30 dni po objavi razpisa,
z oznako na ovojnici »prijava za 701-37/2019 – Celje«.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-2299/19
Ministrstvo za pravosodje razpisuje na podlagi prvega odstavka 29. člena Zakona o državnem tožilstvu
(Uradni list RS, št. 58/11 – ZDT-1, 21/12 – ZDU-1F, 47/12
– ZDT-1A, 15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G, 48/13 –
ZSKZDČEU-1, 19/15 – ZDT-1B in 23/17; ZDT-1):
1 prosto mesto okrajnega državnega tožilca
na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev v sodniško funkcijo, določene
v 8. členu Zakona o sodniški službi (Uradni list RS,
št. 94/07, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 69/13, 17/15 in
23/17; ZSS) in posebne pogoje za imenovanje na mesto okrajnega državnega tožilca, določene v 24. členu
ZDT-1.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča,
– kontaktno telefonsko številko, lahko tudi elektronski naslov kandidata.
Prijavi kandidata je potrebno priložiti:
– življenjepis v obliki Europass z opisom strokovne
dejavnosti po pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili,
– dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za
imenovanje na razpisano državnotožilsko mesto, ki jih
kandidat izkaže z izpisom obdobij zavarovanj Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje in
– izjavo kandidata, da Ministrstvu za pravosodje
dovoljuje pridobitev podatkov iz kazenske evidence, ki
jo vodi ministrstvo in podatkov iz uradnih evidenc, da
kandidat ni v kazenskem postopku.
Kandidat, ki še ni bil imenovan za državnega tožilca, mora prijavi priložiti tudi:

– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti, ki na
dan objave razpisa ni starejše od šestih mesecev,
– podatke o uspešnosti kandidata v času študija
prava,
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika,
če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki
Sloveniji,
– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti in pisno
izjavo kandidata, da ni v kazenskem postopku.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega
odstavka 8. člena ZSS ter podatke iz 30. člena ZDT-1
pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za pravosodje,
Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi razpisa.
Ministrstvo za pravosodje
Št.110-1/2019/8

Ob-2320/19

Svet javnega zavoda Osnovna šola Miška Kranjca,
Kamnogoriška cesta 35, 1000 Ljubljana, na podlagi
sklepa, sprejetega na 19. redni seji, dne 29. 5. 2019,
ponovno razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo
ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje,
skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr.,
65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D,
47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj).
Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške, vodstvene,
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predviden začetek dela je 1. 9. 2019. Izbrani/-a
kandidat/-ka bo imenovan/-a za obdobje 5 let.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja
polni delovni čas. Za čas mandata bo s kandidatom/-ko
sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu
ravnatelja/-ice.
Pisno prijavo z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev:
– dokazila o izobrazbi,
– dokazilo o strokovnem izpitu s področja vzgoje in
izobraževanja,
– dokazilo o strokovnem nazivu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu,
– potrdilo o nekaznovanosti – izpis iz kazenske
evidence,
– potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku,
– kratek življenjepis z opisom dosedanjih delovnih
izkušenj in e-naslov za obveščanje,
– program vodenja zavoda za razpisano mandatno
obdobje,
pošljite v 8 dneh po objavi razpisa, v zaprti ovojnici, na
naslov: Svet šole OŠ Miška Kranjca, Kamnogoriška
cesta 35, 1000 Ljubljana, s pripisom »Ne odpiraj – Razpis za ravnatelja/ravnateljico«.
Potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da kandidat/-ka
ni v kazenskem postopku, ne sme biti starejše od 30 dni.
Na razpis za delovno mesto ravnatelja/-ice se lahko prijavi tudi kadidat/-ka, ki nima ravnateljskega izpita,
vendar si ga mora pridobiti najkasneje v enem letu po
začetku mandata. Če ga v tem obdobju ne pridobi, preneha mandat po zakonu.
Kandidat/-ka bo prejel/-a pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet šole OŠ Miška Kranjca Ljubljana
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Druge objave
Ob-2266/19
Obvestilo
o zaključku Javnega poziva 41SUB-OBPO16
Nepovratne finančne spodbude za nove skupne
naložbe večje energijske učinkovitosti starejših
večstanovanjskih stavb
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, objavlja,
da je Javni poziv 41SUB-OBPO16 Nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe večje energijske
učinkovitosti starejših večstanovanjskih stavb (Uradni
list RS, št. 54/16, 53/18 in 30/19), zaključen.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
Ob-2267/19
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. 0141-7/2019-2
z dne 7. 5. 2019 (objavljeni na spletni strani https://www.
ekosklad.si/cms/tinymce/upload/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 in
v skladu s Shemo de minimis pomoči »Spodbude za
okoljske naložbe gospodarskih družb in drugih pravnih
oseb ter samostojnih podjetnikov posameznikov oziroma zasebnikov (št. priglasitve M001-5854067-2014/I) ter
Pravilnikom o dodeljevanju pomoči po pravilu »de minimis« št. 0141-12/2019-1 z dne 23. 5. 2019, (objavljen na
spletni strani: https://www.ekosklad.si/cms/tinymce/upload/dokumenti/Pravilnik.pdf), Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljnjem besedilu: Eko sklad), Eko
sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljnjem besedilu: Eko sklad), objavlja
javni poziv 67SUB-OBPO19
Nepovratne finančne spodbude za nove skupne
naložbe večje energijske učinkovitosti starejših
stavb s tremi ali več posameznimi deli stavbe
1. Predmet in namen javnega poziva
Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občanom in nepovratne finančne pomoči/spodbude pravnim osebam (v nadaljnjem besedilu:
nepovratne finančne spodbude) za nove skupne naložbe v starejših stavbah.
Namen javnega poziva je večja energijska učinkovitost starejših stavb.
Starejša stavba je stavba na območju Republike
Slovenije s tremi ali več posameznimi deli stavbe, ki so

namenjeni bivanju ali poslovnim dejavnostim in za katero je bilo gradbeno dovoljenje izdano pred 1. 7. 2010,
morebitna odločba o legalizaciji stavbe, zgrajene pred
1. 7. 2010, oziroma odločba 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) za stavbo, zgrajeno pred
31. 12. 1967, pa pred izdajo odločbe po tem javnem
pozivu (v nadaljnjem besedilu: starejša stavba).
Nova skupna naložba je naložba za izvedbo enega
ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov na skupnih
delih stavbe, ki še ni bila zaključena ob oddaji vloge za
pridobitev nepovratne finančne spodbude (v nadaljnjem
besedilu: vloga) po tem javnem pozivu:
A – toplotna izolacija fasade, zunanjega zidu/tal ali
zidu proti terenu,
B – toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe
ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju,
C – toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo,
D – optimizacija sistema ogrevanja,
E – vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote
odpadnega zraka.
Za izvedbo katerega koli ukrepa po tem javnem
pozivu (razen pri izvedbi izolacije stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju) mora biti obvezno izdelana
Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (v nadaljnjem besedilu: PZI) v skladu s Pravilnikom o podrobnejši
vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18 in 51/18 – popr.;
v nadaljnjem besedilu: Pravilnik). Pri izvedbi mora biti
zagotovljen nadzor, kot ga določa GZ.
PZI se izdela s tistimi načrti, s katerimi se prikaže
način izvedbe posameznega ukrepa.
Vodilni načrt glede na namen, način in vrsto izvedbe
ukrepa vsebuje najmanj:
– podatke o udeležencih, gradnji in dokumentaciji;
– kazalo vsebine projekta in zbirno tehnično poročilo, kadar projekt vsebuje več načrtov;
– lokacijski prikaz, izdelan najmanj na zemljiškokatastrskem prikazu s prikazom varovalnih pasov in
omejitev prostorskega akta;
– soglasja soglasodajalcev, kadar so potrebna;
– izjavo projektanta in vodje projekta v PZI.
PZI glede na vrsto ukrepa vsebuje najmanj:
– pri ukrepu A: načrte s področja arhitekture;
– pri ukrepu B in C: načrte s področja arhitekture
ali gradbeništva;
– pri ukrepu D in E: načrte s področja strojništva.
Načrt glede na vsebino ukrepa vsebuje najmanj:
– tehnično poročilo z opisom projektnih rešitev, navedbo materialov ali naprav z navodili za vgradnjo;
– popis del in projektantski predračun;
– pri ukrepu A in B in C:
– tehnične prikaze s podatki o sestavi posameznih površin;
– tehnične prikaze detajlov gradbenih, obrtniških
in inštalacijskih del.
Pri izvedbi ukrepa D mora PZI vsebovati dodatne
vsebine, in sicer:
– tehnično poročilo:
– pregled obstoječega stanja sistema ogrevanja
s popisom dejansko vgrajenih grelnih teles, obstoječih
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ventilov, termostatskih in zapornih ventilov na povratku,
obtočnih črpalk in drugih elementov z vplivnimi parametri delovanja;
– izračun in določitev potrebnih elementov za
hidravlično uravnoteženje sistema ogrevanja s shemo
dvižnih vodov;
– izračun pretoka na radiatorskih termostatskih
ventilih in določitev prednastavitev ventilov na že vgrajenih ustreznih radiatorskih termostatskih ventilih in na
novih radiatorskih termostatskih ventilih izbranega tipa;
pri tem morajo imeti termostatski ventili avtoriteto večjo
od 0,3;
– tehnične prikaze:
– shemo dvižnih vodov hidravlično uravnoteženega sistema ogrevanja, ki mora vključevati: moč radiatorjev, želeno temperaturo prostorov, oznake dvižnih vodov, pretoke in prednastavitev radiatorskih termostatskih
ventilov, ventile za hidravlično uravnoteženje sistema in
regulatorje diferenčnega tlaka s pripadajočimi dimenzijami in nastavitvami;
– tlorise nadstropij ogrevanja – hidravlično uravnoteženje (po potrebi).
Pri izvedbi ukrepa E mora PZI vsebovati tudi druge
potrebne tehnične prikaze:
– funkcionalne sheme sistemov in naprav s tehničnimi podatki;
– tehnične prikaze poteka strojnih inštalacij in strojne opreme s shemo posameznih priklopov.
Ustreznost izvedene naložbe se med drugim izkazuje tudi z Dokazilom o zanesljivosti objekta, ki vsebuje:
– vodilno mapo dokazila o zanesljivosti objekta;
– mape s prilogami;
– navodila za obratovanje in vzdrževanje.
Če je med gradnjo prišlo do spremenjenih tehničnih
rešitev, je potrebno izdelati načrt s prikazi izvedenega
stanja.
A – toplotna izolacija fasade, zunanjega zidu/tal ali
zidu proti terenu
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za izvedbo toplotne izolacije fasade, zunanjega zidu/tal
ali zidu proti terenu, če bo izkazano razmerje med toplotno prevodnostjo (λ) in debelino (d) nove toplotne
izolacije λ/d ≤ 0,230 W/(m2K). Če je predmet naložbe
izvedba toplotne izolacije fasade, mora biti ta izvedena
s preizkušenim fasadnim sistemom.
V delu, kjer je na stavbi že vgrajena toplotna izolacija in ta ne bo odstranjena, je lahko naložba izvedena
z dodatno toplotno izolacijo ob izpolnjevanju enačbe,
s katero se zagotovi zahtevano razmerje λ/d ≤ 0,230
W/(m2K):

Pri izračunu potrebne dodatne toplotne izolacije se
upošteva toplotna prevodnost obstoječe toplotne izolacije λ = 0,045 W/(mK) in debelina obstoječe toplotne
izolacije (dobst), ki je razvidna z merilnega traku na fotografiji obstoječega stanja, ki mora biti priložena k vlogi
za pridobitev nepovratne finančne spodbude.
Priznani stroški vključujejo:
– izdelavo PZI in opravljanje nadzora;
– nakup in vgradnjo toplotne izolacije;
– nakup in vgradnjo fasadnega sistema;
– postavitev gradbenega odra;
– odstranitev in izravnavo obstoječega ometa ali
ostalih gradbenih materialov, vgradnjo vertikalne hidroizolacije na predelu podzidka (»cokla«);
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– odstranitev obstoječih oken/vhodnih vrat in nakup
ter vgradnjo novih oken/vhodnih vrat v skupnih prostorih,
skupaj s pripadajočimi elementi;
– demontažo starih okenskih polic, nakup in vgradnjo okenskih polic, obdelavo špalet;
– odstranitev, vgradnjo oziroma nakup elementov
stavbe (balkonskih ograj, nadstreškov, žlebov, ipd.);
– ostale stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo
naložbe.
B – toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe
ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za izvedbo toplotne izolacije ravne strehe, poševne
strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju, če bo izkazano razmerje med toplotno prevodnostjo
(λ) in debelino (d) nove toplotne izolacije λ/d ≤ 0,140
W/(m2K). Pri navedenem izračunu razmerij se morebitne
obstoječe izolacije ne upošteva.
Priznani stroški vključujejo:
– izdelavo PZI in opravljanje nadzora;
– nakup in vgradnjo toplotne izolacije;
– nakup in vgradnjo parne zapore/ovire, paroprepustne folije oziroma drugih materialov v funkciji sekundarne kritine, letvanje;
– zaključne obloge pri izolaciji strehe, npr. mavčno-kartonske plošče, lesene in druge obloge, pri izolaciji
stropa proti neogrevanemu prostoru pa npr. izdelavo
betonskega estriha, lesene pohodne obloge;
– pri obnovi ravne strehe tudi strošek odstranitve
starih slojev, vgradnjo nove hidroizolacije in izvedbo
estriha oziroma druge zaključne obloge;
– odstranitev, vgradnjo oziroma nakup elementov
stavbe;
– ostale stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo
naložbe.
C – toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za izvedbo toplotne izolacije tal na terenu ali tal nad
neogrevanim prostorom/kletjo, če bo izkazano razmerje med toplotno prevodnostjo (λ) in debelino (d) nove
toplotne izolacije λ/d ≤ 0,280 W/(m2K). Pri navedenem
izračunu razmerij se morebitne obstoječe izolacije ne
upošteva.
Priznani stroški vključujejo:
– izdelavo PZI in opravljanje nadzora;
– nakup in vgradnjo toplotne izolacije;
– odstranitev oblog, tlakov, izkop, izvedbo odvodnjavanja v delu, ki je povezan z obnovo, izvedbo hidroizolacije, izvedbo novih tlakov in oblog;
– odstranitev ostalih gradbenih materialov;
– odstranitev in ponovno vgradnjo elementov stavbe, povezanih z izvedbo naložbe;
– izvedbo prezračevanja kleti;
– ostale stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo
naložbe.
D – optimizacija sistema ogrevanja
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za optimizacijo sistema ogrevanja, ki zajema nakup in
vgradnjo radiatorskih termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje celotnega sistema ogrevanja.
Priznani stroški vključujejo:
– izdelavo PZI in opravljanje nadzora;
– nakup in vgradnjo radiatorskih termostatskih ventilov s prednastavitvijo pretoka ali radiatorskih termostatskih ventilov in priključnih ventilov s tehnologijo avtomatske omejitve pretoka, ki hkrati tudi avtomatsko regulirajo
spremembo tlačne razlike ali nakup in vgradnjo termostatskih ventilov pri enocevnih ogrevalnih sistemih;

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– nakup in vgradnjo ventilov za hidravlično uravnoteženje;
– nakup in vgradnjo regulatorjev diferenčnega tlaka
v dvižne vode, kadar gre za spremenljiv pretok v sistemu in če razlika tlaka črpalke (dobavna višina) pri kateremkoli pretoku preseže 25 kPa; pri uporabi tehnologije
avtomatske omejitve pretoka regulatorji diferenčnega
tlaka niso potrebni;
– izvedbo nastavitev pretokov na termostatskih
ventilih po predhodnih izračunih prednastavitev, s pripravo poročila o teh nastavitvah; pri enocevnih sistemih prednastavitev pretokov termostatskih ventilov ni
potrebna;
– izvedbo hidravličnega uravnoteženja sistema
ogrevanja s pripravo poročila o pregledu delovanja hidravlično uravnoteženega sistema ogrevanja z analizo
rezultatov doseženih pretokov in s poročilom o meritvah
hidravličnega uravnoteženja;
– nakup in vgradnjo naprav za odzračevanje ter
vzdrževanje tlaka v sistemu ogrevanja;
– nakup in vgradnjo toplotne izolacije cevovodnega
razvoda in ostalih elementov sistema ogrevanja;
– nakup in vgradnjo obtočne črpalke s frekvenčno
regulacijo pri spremenljivem pretoku vode v sistemu
ogrevanja, in sicer le v primeru, če je črpalka ustrezno
dimenzionirana v projektu za optimizacijo sistema ogrevanja;
– izvedbo centralne regulacije sistema ogrevanja
glede na zunanjo temperaturo zraka in vgradnjo regulacijskih ter ostalih ventilov;
– ostale stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo
naložbe.
E – vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote
odpadnega zraka
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za izvedbo skupne naložbe v izbrani sistem prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka, in
sicer s prezračevalnimi napravami s sistemom za rekuperacijo toplote (v nadaljnjem besedilu: prezračevana
naprava).
Stanovanjske prezračevalne naprave, namenjene
centralnemu prezračevanju, morajo dosegati toplotni
izkoristek rekuperacije toplote (ηt) vsaj 80 %, razen naprav z entalpijskim prenosnikom toplote, ki morajo dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote vsaj 74 %.
Stanovanjske prezračevalne naprave za lokalno prezračevanje morajo dosegati toplotni izkoristek rekuperacije
toplote (ηt) vsaj 70 %; vse stanovanjske prezračevalne
naprave pa ne smejo presegati specifične vhodne moči
(SPI) 0,45 W/(m3/h).
Stanovanjske prezračevalne naprave za lokalno
prezračevanje, ki izmenjujoče dovajajo zrak v prostor in
odvajajo zrak iz prostora, morajo biti vgrajene v paru in
med seboj sinhronizirane.
Nestanovanjske prezračevalne naprave morajo
dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote (ηt nrvu)
vsaj 80 %, razen nestanovanjskih prezračevalnih naprav
z decentraliziranim sistemom za rekuperacijo toplote, ki
morajo dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote
(ηt_nrvu) vsaj 68 %.
Ustreznost prezračevalne naprave bo preverjana na
podlagi izjave o skladnosti in v primeru stanovanjske
prezračevalne naprave podatkovnega lista izdelka, skladnega z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 1254/2014
z dne 11. julij 2014 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU
Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z označevanjem
stanovanjskih prezračevalnih enot z energijskimi nalepkami (UL L št. 337 z dne 25. 11. 2014, str. 27; v nadaljnjem
besedilu: Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1254/2014)
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oziroma v primeru nestanovanjske prezračevalne naprave z ustrezno dokumentacijo, ki navaja podatke zahtevane z Uredbo Komisije (EU) št. 1253/2014 z dne 7. julija 2014 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega
parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno
zasnovo prezračevalnih enot (UL L št. 337 z dne 25. 11.
2014, str. 8; v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU)
št. 1253/2014) oziroma z drugo dokumentacijo, ki bo izkazovala ustreznost prezračevalne naprave.
Priznani stroški vključujejo:
– izdelavo PZI in opravljanje nadzora;
– nakup in vgradnjo izbranega sistema prezračevanja, vključno s prezračevalnimi napravami s sistemom
za rekuperacijo toplote;
– nakup in vgradnjo sistema za distribucijo zraka
z elementi za vpihavanje in odsesavanje ter krmilnimi
elementi;
– odstranitev obstoječih naprav in opreme za prezračevanje;
– nakup in vgradnjo sistema za predgrevanje zraka;
– električne in strojne instalacije za potrebe delovanja in krmiljenja sistema ter zagon sistema;
– ostale stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo
naložbe.
2. Vir in višina sredstev ter višina nepovratne finančne spodbude
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 6.300.000,00 EUR.
b) višina nepovratne finančne spodbude
Višina nepovratne finančne spodbude se za posamezno upravičeno osebo določi na podlagi solastniških
deležev, ki so razvidni iz predpisanega obrazca, ki je
del razpisne dokumentacije, razen pri ukrepu D, kjer se
višina nepovratne finančne spodbude določi na podlagi
števila grelnih teles. K solastniškim deležem štejejo vsi
deli stavbe, ki so razvidni iz seznama lastnikov/solastnikov oziroma etažnih lastnikov/solastnikov na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, vključno
z garažami, kletmi idr.
V primeru skupnega PZI, ki vključuje več posameznih ukrepov in ko pripadajoči strošek PZI ni specifično
porazdeljen na posamičen ukrep s strani pooblaščenca, se pri izračunu višine nepovratne finančne spodbude vrednost PZI in opravljanja nadzora za posamezen
ukrep upošteva v sorazmernem deležu glede na višino
investicije v posamezen ukrep, ki ga PZI vsebuje.
A – toplotna izolacija fasade, zunanjega zidu/tal ali
zidu proti terenu
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do
20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot
16 EUR na m2 toplotne izolacije fasade, zunanjega
zidu/tal ali zidu proti terenu.
B – toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe
ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do
20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot
16 EUR na m2 toplotne izolacije ravne strehe oziroma ne
več kot 12 EUR na m2 toplotne izolacije poševne strehe
ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju.
C – toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do
20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot
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12 EUR na m2 toplotne izolacije tal na terenu ali tal nad
neogrevanim prostorom/kletjo.
D – optimizacija sistema ogrevanja
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do
20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot
40 EUR na grelno telo.
E – vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote
odpadnega zraka
Višina nepovratne finančne spodbude znaša 30 %
priznanih stroškov naložbe.
c) višina nepovratne finančne spodbude v primeru
hkratne izvedbe 3 ali več ukrepov po tem javnem pozivu
V primeru, da upravičena oseba z isto vlogo kandidira za najmanj 3 ukrepe po tem javnem pozivu, ki
bodo izvedeni v isti starejši stavbi, je upravičena do
višje nepovratne finančne spodbude. Višja nepovratna
finančna spodbuda je vsota zneskov, ki so opredeljeni za posamezen ukrep v točki 2. b) javnega poziva,
povečanih za 50 %, a ne sme znašati več kot 30 %
upravičenih stroškov naložbe. Pri izvedbi ukrepa E,
pri katerem je že osnovna višina nepovratne finančne
spodbude določena v višini 30 % priznanih stroškov
naložbe, ni mogoče pridobiti višje nepovratne finančne
spodbude od 30 %.
d) višina nepovratne finančne spodbude za socialno šibke občane
Nepovratna finančna spodbuda za izvajanje kateregakoli ukrepa v starejši stavbi, ki je predmet tega
javnega poziva, je za socialno šibkega občana določena
v obsegu 100 % priznanih stroškov naložbe glede na
njegov pripadajoči delež financiranja naložbe. Socialno
šibek občan je vsak lastnik, solastnik ali etažni lastnik
posameznega dela starejše stavbe, ki je v času oddaje
vloge na ta javni poziv upravičen do denarne socialne
pomoči, ki ni izredna denarna socialna pomoč, ali do
varstvenega dodatka po predpisih Republike Slovenije,
ki urejajo socialne transfere. Socialno šibek občan izkazuje svojo upravičenost do ustrezno višje nepovratne
finančne spodbude s kopijo odločbe Centra za socialno
delo o pravici do denarne socialne pomoči, ki ni izredna
socialna pomoč oziroma odločbe o pravici do varstvenega dodatka.
3. Upravičene osebe
Do nepovratne finančne spodbude po tem javnem
pozivu je upravičena vsaka fizična oseba (občan), ki je
investitor in:
– lastnik ali solastnik stavbe s pisnim soglasjem
solastnikov stavbe, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet
javnega poziva;
– etažni lastnik ali solastnik posameznega dela
stavbe, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega
poziva;
– imetnik stavbne pravice na nepremičnini, kjer bo
izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva;
– najemnik stavbe oziroma posameznega dela
stavbe ali lizingojemalec posameznega dela stavbe,
kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva,
s pisnim soglasjem lastnika.
Do nepovratne finančne spodbude po tem javnem
pozivu so upravičene tudi pravne osebe javnega prava,
ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih proračunskih uporabnikov, pravne osebe zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki ter fizične
osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost kot poklic ali
so registrirane za opravljanje dejavnosti skladno z določbami posebnih predpisov, ki so investitorji in:
– solastniki stavbe s pisnim soglasjem solastnikov
stavbe, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega
poziva;
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– etažni lastniki (ne izključni) ali solastniki posameznega dela stavbe, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet
javnega poziva;
– imetniki stavbne pravice (ne izključni) na nepremičnini, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega
poziva;
– najemniki oziroma lizingojemalci posameznega
dela stavbe, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva, s pisnim soglasjem lastnika.
Pravna oseba ni upravičena oseba po tem javnem
pozivu, če je izključni (edini) lastnik oziroma izključni
etažni lastnik starejše stavbe.
4. Dodatne zahteve in pogoji
a) 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.
Vlogo na javni poziv lahko v imenu upravičenih
oseb vloži upravnik, ki upravlja stavbo v skladu z določbami Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03,
18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08,
62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF,
14/17 – odl. US in 27/17), predsednik skupnosti lastnikov ali drugi pooblaščenec upravičenih oseb ali skupni predstavnik upravičenih oseb (v nadaljnjem besedilu: pooblaščenec).
Vloga mora biti oddana pred zaključkom del za izvedbo naložbe, ki je predmet tega javnega poziva.
Vloga je popolna, ko pooblaščenec predloži v celoti
izpolnjen obrazec Vloga 67SUB-OBPO19 in obvezne
priloge:
– seznam lastnikov/solastnikov stavbe oziroma seznam etažnih lastnikov/solastnikov posameznih delov
stavbe, ki so v lasti fizičnih in pravnih oseb ali s.p.,
z razvidnimi solastniškimi deleži, in sicer v elektronski
obliki na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije;
– soglasje lastnikov/solastnikov ali etažnih lastnikov/solastnikov stavbe v zakonsko predpisanem obsegu glede na njihove solastniške deleže, in sicer zbirno
na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije oziroma na ustreznih drugih dokumentih, iz katerih
bo razvidno:
– soglasje za izvedbo posameznega ukrepa;
– soglasje, da se sredstva nepovratne finančne
spodbude nakažejo na bančni račun pooblaščenca, če
bo račun izvajalca naložbe v celoti poravnan pred nakazilom nepovratne finančne spodbude;
– pooblastilo upravičenih oseb za zastopanje
v upravnem postopku predmetnega javnega poziva in
pooblastilo za podpis pogodbe o izplačilu nepovratne
finančne spodbude, če upravičene osebe v predmetnem
upravnem postopku zastopa pooblaščenec;
– kopija odločbe Centra za socialno delo o pravici
do denarne socialne pomoči, ki ni izredna socialna pomoč oziroma odločbe o pravici do varstvenega dodatka,
ki ga morajo predložiti le tisti upravičenci, ki uveljavljajo
ustrezno višjo spodbudo kot socialno šibki občani;
– izjavo o že prejetih »de minimis« pomočeh s strani pravnih oseb, ki nastopajo kot upravičene osebe,
vključno z navedbo, pri katerih dajalcih in v kakšnem
znesku je v relevantnem obdobju upravičena oseba še
kandidirala za »de minimis« pomoč; o drugih že prejetih
ali zaprošenih pomočeh za iste upravičene stroške; ali
gre za primer pripojenega podjetja ali delitve podjetja;
seznam vseh podjetij, ki z upravičeno osebo tvorijo
enotno podjetje, vse na predpisanem obrazcu, ki je del
razpisne dokumentacije;
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– PZI (razen pri izvedbi izolacije stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju);
– predračun za pripravo PZI in nadzor oziroma račun in dokazilo o plačilu računa za pripravo PZI (razen
pri izvedbi izolacije stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju), če je bil ta izdelan in plačan pred oddajo
vloge na javni poziv;
– dodatne obvezne priloge glede na izbrani ukrep:
A – toplotna izolacija fasade, zunanjega zidu/tal ali
zidu proti terenu
– predračun izvajalca za izvedbo naložbe, ki mora
vključevati popis del, oznako, vrsto, debelino, toplotno
prevodnost (λ) in površino toplotne izolacije, v primeru
izvedbe toplotne izolacije fasade pa mora predračun
vsebovati tudi tip fasadnega sistema;
– izjavo o lastnostih toplotne izolacije skladno
z Uredbo (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: Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov) ali po Zakonu o gradbenih
proizvodih (Uradni list RS, št. 82/13; v nadaljnjem besedilu: ZGPro-1), če podatek o toplotni prevodnosti (λ)
toplotne izolacije ni naveden na predračunu;
– izjavo o lastnostih skladno z Uredbo (EU)
št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov in evropsko tehnično oceno (ETA), izdelano na podlagi ustreznega evropskega ocenjevalnega dokumenta (EAD/ETAG),
v primeru, da toplotno-izolacijski fasadni sistem ni naveden na informativnem seznamu, objavljenem na spletni
strani www.ekosklad.si;
– fotografije dela stavbe, kjer se bo naložba izvajala; v primeru izvedbe toplotne izolacije fasade morajo
biti fasade vidne v celoti;
– fotografijo vgrajene obstoječe toplotne izolacije, iz
katere bo razvidna vrsta in debelina toplotne izolacije,
izmerjena z merilnim trakom ob toplotni izolaciji; fotografijo je potrebno predložiti v primeru, če se vgradi dodatna
toplotna izolacija na obstoječo.
B – toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe
ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju
– predračun izvajalca za izvedbo naložbe, ki mora
vključevati popis del, oznako, vrsto, debelino, toplotno
prevodnost (λ) in površino toplotne izolacije;
– izjavo o lastnostih toplotne izolacije skladno
z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov ali po ZGPro-1, če podatek o toplotni prevodnosti (λ) toplotne izolacije ni naveden na predračunu;
– fotografije dela stavbe, kjer se bo naložba izvajala.
C – toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo
– predračun izvajalca za izvedbo naložbe, ki mora
vključevati popis del, oznako, vrsto, debelino, toplotno
prevodnost (λ) in površino toplotne izolacije;
– izjavo o lastnostih toplotne izolacije skladno
z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov ali po ZGPro-1, če podatek o toplotni prevodnosti (λ) toplotne izolacije ni naveden na predračunu;
– fotografije dela stavbe, kjer se bo naložba izvajala.
D – optimizacija sistema ogrevanja
– predračun izvajalca za izvedbo naložbe, ki mora
vključevati nakup in vgradnjo ter izvedbo prednastavitev
radiatorskih termostatskih ventilov, nakup in vgradnjo
ventilov za hidravlično uravnoteženje sistema ogrevanja, nakup in vgradnjo regulatorjev diferenčnega tlaka
ter hidravlično uravnoteženje celotnega sistema ogrevanja stavbe, skladno s PZI;
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– seznam lastnikov vseh delov stavbe, ki so v lasti
fizičnih in pravnih oseb ali s.p. oziroma ostalih posameznih delov stavbe, ki naj vključuje število vseh grelnih
teles, število grelnih teles z že vgrajenimi termostatskimi
ventili in število grelnih teles, kjer termostatski ventili še
niso vgrajeni, in sicer za vse posamezne dele stavbe
v lasti fizičnih in pravnih oseb ali s.p.;
– fotografije ključnih delov sistema ogrevanja pred
izvedbo ukrepa (predvidena mesta vgradnje ventilov,
obstoječi radiatorski ventili).
E – vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote
odpadnega zraka
– predračun izvajalca za izvedbo naložbe, ki mora
vključevati popis del in opreme, število, vrsto in točno
oznako ter proizvajalca prezračevalne naprave;
– v primeru stanovanjske prezračevalne naprave
izjavo o skladnosti in podatkovni list izdelka skladen
z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 1254/2014, če
izbrana stanovanjska prezračevalna naprava še ni navedena na informativnem seznamu, objavljenem na spletni
strani www.ekosklad.si; oziroma v primeru nestanovanjske prezračevalne naprave ustrezna dokumentacija,
ki navaja podatke zahtevane z Uredbo Komisije (EU)
št. 1253/2014 ali druga dokumentacija, ki bo izkazovala
ustreznost prezračevalne naprave;
– fotografije prostorov, kamor bodo nameščene prezračevalne naprave, z označeno lokacijo namestitve.
b) starejša stavba in izvedba naložbe v skladu z veljavno zakonodajo
Naložba, za katero bo dodeljena nepovratna finančna spodbuda, mora biti izvedena skladno z vsemi
veljavnimi predpisi s področja graditve objektov, energijske učinkovitosti stavb, predpisi, ki urejajo področje
proizvodov, povezanih z energijo, ter drugimi veljavnimi predpisi.
Starejša stavba in njeni deli, na katerih bodo izvedeni ukrepi tega javnega poziva, morajo biti zgrajeni
skladno s predpisi o graditvi objektov.
Starejša stavba je stavba, za katero je bilo gradbeno dovoljenje izdano pred 1. 7. 2010, morebitna odločba
o legalizaciji stavbe, zgrajene pred 1. 7. 2010, oziroma
odločba o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po 118. členu GZ za stavbo, zgrajeno pred 31. 12. 1967, pa pred izdajo odločbe po tem
javnem pozivu. Za dele stavb, ki so bili zgrajeni po 1. 7.
2010, nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena. Podatki o letnici izgradnje starejše stavbe bodo
preverjeni z vpogledom v prostorski portal Geodetske
uprave Republike Slovenije. V primeru dvoma o letnici
izgradnje starejše stavbe oziroma v primeru, da so bili
na starejši stavbi v novejšem času izvedeni gradbeno-rekonstrukcijski posegi, bo Eko sklad pooblaščenca
pozval k predložitvi gradbenega oziroma uporabnega
dovoljenja.
Če je starejša stavba, kjer se bo naložba izvajala,
kulturnovarstveno zaščitena, ali pa se stavba nahaja na
kulturnovarstveno zaščitenem območju, je pri izvedbi
naložbe treba upoštevati pogoje zaščite, ki veljajo za ta
kulturnovarstveni režim.
Zaradi posebne obravnave kulturne dediščine v zakonodaji, lahko izvedba posameznega ukrepa, ki bo
izveden pri obnovi kulturno-varstveno zaščitenih stavb,
odstopa od pogojev za energetsko učinkovitost, ki so
navedeni v javnem pozivu. Nepovratna finančna spodbuda je v tem primeru lahko dodeljena le, če bodo
pri načrtovanju in izvedbi ukrepa upoštevane Smernice za energetsko prenovo stavb kulturne dediščine
(http://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/podrocja/energetika/javne_stavbe/smernice_kd_
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23. 2. 2017.pdf) in uporabljeno zadnje stanje gradbene
tehnike ob hkratnem upoštevanju razumnih stroškov.
Pooblaščenec mora v tem primeru k vlogi priložiti tudi
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojnega Zavoda
za varstvo kulturne dediščine.
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.
c) kandidiranje za enega ali več ukrepov
Upravičena oseba lahko z eno vlogo kandidira in
pridobi pravico do nepovratne finančne spodbude tudi
za več posameznih ukrepov, ki so predmet tega javnega poziva in se bodo izvajali na isti starejši stavbi.
d) prepoved dodelitve spodbude za vgradnjo prototipne in rabljene opreme/naprav ali gradbenih proizvodov
Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena za naložbe, ki vključujejo dobavo in vgradnjo
prototipne in rabljene opreme, naprav in gradbenih
proizvodov.
e) izvedba naložbe s strani usposobljenega izvajalca z registrirano dejavnostjo
Vgradnjo in zagon posameznih naprav oziroma
opreme ter vgradnjo gradbenih proizvodov, ki so predmet naložbe, lahko opravi le za to usposobljen izvajalec z registrirano dejavnostjo.
f) omejitev glede dodeljevanja pomoči »de minimis«
Za pridobitev nepovratne finančne spodbude po
tem javnem pozivu veljajo za pravne osebe (razen za
pravne osebe javnega prava v delu, ko ne opravljajo
pridobitne dejavnosti na trgu) pravila o dodeljevanju
pomoči po pravilu »de minimis«.
Nepovratna finančna spodbuda se ne dodeli za
naložbe v naslednje dejavnosti:
– dejavnosti v sektorjih ribištva in akvakulture,
kakor jih zajema Uredba Sveta (ES) št. 104/2000 (1),
– dejavnosti v primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov, kolikor te vrste pomoči niso zajete v Uredbi
Komisije (ES) št. 1857/2006 oziroma dovoljene na
podlagi drugega predpisa EU,
– dejavnosti v predelavi in trženju 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, ali
– kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno
ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
Nepovratna finančna spodbuda se ne dodeli:
– za aktivnosti, povezane z izvozom, ko je pomoč
neposredno vezana na izvožene količine, na vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na
druge tekoče izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo,
– če pomoč daje prednost uporabi domačega
blaga pred uporabo uvoženega,
– za upravičene osebe, ki so v postopku vračanja
neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila
za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom EU,
– za upravičene osebe v težavah, v skladu
s Smernicami Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C št. 249
z dne 31. 7. 2014) in Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug
v težavah (Uradni list RS, št. 5/17). Mala in srednja
podjetja, ki delujejo manj kot tri leta od registracije,
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se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic
Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo merila za insolvenčni postopek po predpisih, ki urejajo
finančno poslovanje podjetij,
– za upravičene osebe, ki na dan izdaje odločbe
o dodelitvi pomoči nimajo poravnanih obveznosti iz
naslova plač ali socialnih prispevkov oziroma nimajo
poravnanih davčnih in drugih obveznosti do Republike
Slovenije.
Skupna višina pomoči »de minimis«, dodeljena
upravičeni osebi, ne sme preseči 200.000,00 EUR v zadnjih treh proračunskih letih oziroma 100.000,00 EUR
pri podjetjih v cestno tovornem prometu.
Podatke o že prejetih pomočeh »de minimis« bo
Eko sklad preveril pri pristojnem ministrstvu, od upravičene osebe pa pridobil pisno izjavo:
– o že prejetih »de minimis« pomočeh, vključno
z navedbo, pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku
je v relevantnem obdobju še kandidirala za »de minimis« pomoč,
– o drugih že prejetih ali zaprošenih pomočeh za
iste upravičene stroške,
– ali gre za primer pripojenega podjetja ali delitve
podjetja,
– s seznamom vseh podjetij, ki z upravičeno osebo tvorijo enotno podjetje.
Če obstaja za iste upravičene stroške drug vir
državne ali de minimis pomoči (javno financiranje),
kumulacija teh pomoči ne sme presegati največje dovoljene intenzivnosti ali zneska pomoči.
Nepovratna finančna spodbuda dodeljena v obliki
pomoči »de minimis« po tem javnem pozivu se pripiše
pravni osebi, ki opravlja (tudi) pridobitno dejavnost na
trgu in ki je lastnik, solastnik oziroma etažni lastnik
nepremičnine, na kateri se bo naložba izvedla.
g) prepoved odtujitve naložbe, ki je bila predmet
nepovratne finančne spodbude
Vgrajenih gradbenih proizvodov, naprav in opreme, za katere je bila dodeljena nepovratna finančna
spodbuda, ni dovoljeno odstraniti najmanj 3 leta po
izplačilu nepovratne finančne spodbude.
h) prepoved dodelitve nepovratne finančne spodbude v primeru že dodeljenih spodbud
Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena za ukrepe, za katere je že bila 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). Če je za posamezen ukrep
ali več ukrepov, ki so 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 tega ukrepa ni več mogoče pridobiti pravice do
nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu.
i) možnost pridobitve kredita in nepovratne finančne spodbude za isti ukrep
Upravičena oseba je poleg nepovratne finančne
spodbude po tem javnem pozivu upravičena pridobiti
tudi kredit Eko sklada po javnem pozivu za kreditiranje okoljskih naložb. Pri tem mora naložba izpolnjevati
pogoje tega javnega poziva in javnega poziva za kreditiranje. Upravičena oseba 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.
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5. Pridobitev obrazcev in informacije o javnem po-

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 upravičene osebe natisnejo same, je enakovredna tiskanim obrazcem. Javni poziv in obrazce lahko upravičene
osebe 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 upravičene
osebe 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. Brezplačno energetsko svetovanje za občane
V skoraj šestdesetih pisarnah mreže ENSVET, lociranih po celi Sloveniji, delujejo neodvisni energetski
svetovalci. Upravnik, pooblaščenec ali občan se lahko
v izbrani lokalni pisarni v imenu občanov naroči na
energetsko svetovanje, kjer mu neodvisni svetovalci
z brezplačnimi nasveti pomagajo pri izboru, načrtovanju
in uresničevanju investicijskih ukrepov učinkovite rabe
energije in rabe obnovljivih virov energije v stavbi.
Več informacij o brezplačnem energetskem svetovanju lahko upravnik oziroma pooblaščenec dobi na
spletni strani Eko sklada www.ekosklad.si ali na brezplačni tel. 080/16-69.
7. Rok in način prijave
Upravičene osebe se lahko prijavijo na javni poziv
od objave v Uradnem listu Republike Slovenije dalje.
Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva
v Uradnem listu Republike Slovenije.
Upravičene osebe vložijo pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili 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 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.
Upravičene osebe lahko pridobijo pravico do nepovratne finančne spodbude za novo naložbo, s katero
bo izveden eden ali več z javnim pozivom opredeljenih
ukrepov. Upravičena oseba pridobi pravico do nepovratne finančne spodbude po javnem pozivu ob upoštevanju višine razpisanih sredstev, omejitev in višine
nepovratne finančne spodbude po javnem pozivu ter
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 38/18 – 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 fi-
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nančne spodbude skladno z izdano dokončno odločbo,
s katero je bila upravičenim osebam dodeljena pravica
do nepovratne finančne spodbude.
b) rok za zaključek naložbe
Rok za zaključek naložbe pri izvedbi enega ali
dveh ukrepov po tem javnem pozivu je 12 mesecev od
dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne
finančne spodbude. Odločba postane dokončna z njeno vročitvijo pooblaščencu.
Če je z odločbo pridobljena pravica do nepovratne finančne spodbude za hkratno izvajanje najmanj
3 ukrepov po tem javnem pozivu v isti starejši stavbi,
je rok za zaključek naložbe 18 mesecev od dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne
spodbude. Odločba postane dokončna z njeno vročitvijo pooblaščencu.
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 upravičene osebe niso mogle predvideti niti odkloniti in se tudi ne morejo pripisati njihovi
krivdi. V primeru zamude roka za zaključek naložbe,
pogoji za izplačilo niso izpolnjeni.
Kot datum zaključka naložbe se po tem javnem
pozivu šteje datum opravljene storitve, ki je naveden na
računu, iz katerega nedvoumno izhaja, da je naložba
v celoti izvedena, 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 pooblaščenec predložiti najkasneje v 2 mesecih po izteku
roka za zaključek naložbe.
Dokumentacija o zaključku naložbe za ukrepe od
A do E mora obvezno vsebovati:
– podpisano pogodbo o izplačilu nepovratne finančne spodbude s strani pooblaščenca;
– Dokazilo o zanesljivosti objekta, ki vsebuje vodilno mapo dokazila o zanesljivosti objekta, mape s prilogami in navodila za obratovanje in vzdrževanje glede
na izvedeni ukrep (razen pri izvedbi izolacije stropa
proti neogrevanemu prostoru/podstrešju);
– načrt izvedenega stanja v primeru, da so med
izvedbo nastale spremembe (razen pri izvedbi izolacije
stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju);
– račun/-e izvajalca/-ev naložbe s popisom izvedenih del, gradbenih proizvodov ali naprav in opreme za
celoten obseg naložbe;
– račun za pripravo projektne dokumentacije in
račun za opravljanje nadzora. Računa za pripravo projektne dokumentacije ni potrebno prilagati, če je bil že
priložen k vlogi;
– dokazilo o plačilu celotnega/-ih računa/-ov
iz predhodnih alinej, če je/so predmetni račun/i že
v celoti poravnan/i;
– dodatne obvezne vsebine zaključne dokumentacije glede na posamezni ukrep:
A – toplotna izolacija fasade, zunanjega zidu/tal
ali zidu proti terenu
– fotografijo, posneto v času izvajanja naložbe,
tako da je vidna vrsta in debelina nove toplotne izolacije, izmerjena z merilnim trakom ob vgrajeni toplotni
izolaciji;
– fotografije izvedene naložbe. V primeru izvedbe
toplotne izolacije fasade je potrebno priložiti fotografije
vseh strani stavbe po izvedbi naložbe (z izvedenim
zaključnim slojem fasade), tako da so vse fasade v celoti vidne.

Stran

1230 /

Št.

35 / 31. 5. 2019

B – toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe
ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju
– fotografijo, posneto v času izvajanja naložbe, tako
da je vidna vrsta in debelina nove toplotne izolacije, izmerjena z merilnim trakom ob vgrajeni toplotni izolaciji;
– fotografije izvedene naložbe.
C – toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo
– fotografijo, posneto v času izvajanja naložbe, tako
da je vidna vrsta in debelina nove toplotne izolacije, izmerjena z merilnim trakom ob vgrajeni toplotni izolaciji;
– fotografije izvedene naložbe.
D – optimizacija sistema ogrevanja
– poročilo o pregledu delovanja hidravlično uravnoteženega sistema ogrevanja z analizo rezultatov doseženih pretokov in s poročilom o meritvah hidravličnega
uravnoteženja;
– poročilo o izvedbi prednastavitev radiatorskih termostatskih ventilov pri sistemih ogrevanja s spremenljivim pretokom;
– fotografije ključnih delov optimiziranega sistema
ogrevanja.
E – vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka
– fotografije vgrajene prezračevalne naprave/naprav.
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
praviloma na bančni račun izvajalca naložbe. Če je račun
za izvedeno naložbo že v celoti poravnan, se nepovratna
finančna spodbuda izplača na bančni račun pooblaščenca. Znesek izplačila se uskladi s predloženimi računi ob
upoštevanju pogojev javnega poziva.
V primeru, da pravico do nepovratne finančne spodbude pridobi socialno šibek občan, se nepovratna finančna spodbuda v višini, kot je določena v točki 2.b) in 2.c)
tega javnega poziva, izplača na način, kot določa predhodni odstavek, razlika do celotne višine nepovratne finančne spodbude kot je določena v točki 2.d) javnega poziva
pa se izplača na račun socialno šibkega občana.
Nepovratna finančna spodbuda za hkratno izvedbo
treh ali več ukrepov, ki je priznana v odločbi, se izplača
šele po predložitvi dokumentacije o zaključku naložbe, iz
katere je razvidno, da so izvedeni vsi oziroma vsaj trije
od predvidenih ukrepov na isti starejši stavbi. Če upravičena oseba ne izvede vsaj treh ukrepov, za katere je
pridobila pravico do višje nepovratne finančne spodbude,
se nepovratna finančna spodbuda izplača le za izvedeni
oziroma izvedena ukrepa v višini, ki je opredeljena za
posamezen ukrep v točki 2.b) javnega poziva in šele po
poteku roka za zaključek naložbe.
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 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
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Ob-2272/19
Na podlagi sklepa stečajne upraviteljice z dne 21. 5.
2019 objavlja Pomurka mesna industrija d.d. – v stečaju
poziv
za podajo ponudbe za odstranitev mazuta
in čiščenje rezervoarja za mazut
Opis pomembnih informacij
Pomurka mesna industrija d.d. – v stečaju skladišči
v nadzemnem enoplaščnem rezervoarju cca 100 m3 mazuta. Zaloga mazuta je služila kot rezerva za morebitni
izpad dobave zemeljskega plina. Predvidevamo, da je
bil mazut nabavljen pred letom 2000.
Mazut je skladiščen v rezervoarju volumna 500 m3.
Rezervoar je postavljen v betonsko lovilno skledo prostornine 562,8 m3.
Rezervoar ni priklopljen na gretje, niti za segrevanje ni več možnosti. Glede na navedeno je prevzem in
odvoz mazuta mogoč v poletnih mesecih, ko je mazut
v tekočem stanju in ga je možno odstraniti brez dodatnega ogrevanja.
Opravljen je preizkus mazuta na vsebnost žvepla,
poročilo o preskusih št. 575/19 z dne 20. 5. 2019.
Vsebnost žvepla po preizkusni metodi SIST EN ISO
8754:2003 znaša 1,31 % m/m.
Skladno z Uredbo o fizikalno kemijskih lastnostih
tekočih goriv (Uradni list RS, št 74/11), Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o fizikalno kemijskih
lastnostih tekočih goriv (Uradni list RS, št 64/14), je
vsebnost žvepla v vzorcu mazuta presežena.
V kolikor bo mazut prevzet kot odpadek, izvajalec
preizkusa predlaga uvrstitev odpadka pod klasifikacijsko
številko 16 07 09* Odpadki, ki vsebujejo druge nevarne
snovi.
Podrobne analize mazuta na ostale parametre nimamo.
Rok za odstranitev mazuta je po odločbi Inšpektorata RS za okolje 30. 9. 2019.
Vsebina ponudbe
Ponudbo je potrebno oddati za:
1. Odstranitev – prevzem mazuta in predajo pooblaščenemu prevzemniku;
2. Čiščenje rezervoarja za mazut ter odvoz vseh
materialov (kemikalij in usedlin) po izvedenem postopku.
Ker količina mazuta ni točno znana, je potrebno
ponudbo podati po enoti opravljene storitve, navesti je
potrebno rok izvedbe ponujene storitve.
Rok za oddajo ponudb
Rok za oddajo ponudb je 15. 6. 2019. Ponudbe je potrebno poslati priporočeno na naslov stečajne
upraviteljice: Alenka Gril s.p., Lorbekova ulica 19, 2341
Limbuš, s pripisom: Pomurka ponudba za odstranitev
mazuta – ne odpiraj.
Ponudnik mora ponudbi priložiti dokazila, da izpolnjuje zakonske pogoje za prevzem mazuta in čiščenje
rezervoarja.
Kriterij za izbor ponudnika: pri izboru ponudnika bo
kriterij najnižja cena. Prednost bo imel ponudnik, ki bo
ponudil izvedbo vseh del (odstranitev mazuta in čiščenje
rezervoarja).
Kontaktne osebe za podajo informacij: ogled rezervoarja, skladiščenega mazuta in odvzem vzorca mazuta
je mogoč na naslovu stečajnega dolžnika – Pomurka
mesna industrija d.d. – v stečaju, Panonska 11, 9000
Murska Sobota po predhodnem dogovoru z Alenko Gril
(alenka.gril@galbi.si; tel. 041/633-023) ali Ivanko Horvat
(ivanka.horvat@pomurka.si; tel. 02/522-10-07).
Pomurka mesna industrija d.d. – v stečaju
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Ob-2287/19
Notarska zbornica Slovenije, Tavčarjeva ul. 2, Ljubljana, skladno s 17. členom Zakona o notariatu (Uradni
list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo, 33/07,
45/08 in 91/13) določa in objavlja datum nastopa poslovanja notarja.
1. 6. 2019 prične s poslovanjem notarka Nina Verbajs v Trbovljah, Obrtniška cesta 14.
Notarska zbornica Slovenije
Ob-2288/19
Notarska zbornica Slovenije, Tavčarjeva ul. 2, Ljubljana, skladno s 17. členom Zakona o notariatu (Uradni
list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo, 33/07,
45/08 in 91/13) določa in objavlja datum nastopa poslovanja notarja.
1. 6. 2019 prične s poslovanjem notarka Aleksandra
Leban v Tolminu, Brunov drevored 13.
Notarska zbornica Slovenije
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Evidence sindikatov
Št. 10100-4/2019-2

Ob-2156/19

Statut Sindikata menedžerjev v kulturi in umetnosti SINKUL se hrani pri Ministrstvu za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti.
Statut je vpisan v evidenco statutov sindikatov 7. 5.
2019 pod zaporedno številko 240.
Št. 101-7/2019-2

Ob-2193/19

Sindikat zavoda za gasilsko in reševalno službo, vpisan v evidenco statutov sindikatov pri Upravni
enoti Maribor, dne 22. 11. 1993, pod zaporedno številko
178/1993 in spremembi: z dne 31. 7. 1997 pod zaporedno številko 4/1997 (sprememba naziva sindikata) in
z dne 4. 5. 2007 pod zaporedno številko 29/2007 (sprememba naziva sindikata) je spremenil naziv sindikata,
in sicer v SINDIKAT GASILSKE BRIGADE MARIBOR.
Skrajšano ime sindikata je SPGS GB Maribor.
Sprememba naziva sindikata je vpisana v evidenco
statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor pod zaporedno številko 7/2019, z dne 14. 5. 2019.
Sprememba naziva sindikata velja od 14. 5. 2019
dalje.
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Objave sodišč

Oklici o začetku vzpostavitve
pravnega naslova
N 31/2018

Os-2116/19

Okrajno sodišče v Sežani je po sodnici Tatjani Marušič Kodele v nepravdni zadevi predlagateljev: 1. Pavletič Andrej, Ulica Hermana Potočnika 25, Ljubljana,
2. Obid Alenka, Ulica Zvonimira Miloša 20, Izola, 3. Štok
Boris, Ob cesti 5, Log pri Brezovici, 4. Čotič Žarko, Kidričeva ulica 30, Koper, 5. Šukljan Stanko, Kidričeva
ulica 30, Koper, 6. Ulamec Željko, Kidričeva ulica 30,
Koper, 7. Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper,
Verdijeva ulica 10, Koper, 8. Skupnost etažnih lastnikov
stavbe št. 1003 k.o. 2605 Koper, Kidričeva ulica 30,
Koper, ki jo zastopa upravnik Dom Koper d.o.o., Ferrarska ulica 17, Koper, ki jih vse zastopa Veronika Zorn
Hočevar iz Kopra, zoper nasprotne udeležence: 1. Adriacommerce, financiranje, ustanavljanje in upravljanje
podjetij d.d. – v stečaju, Pristaniška ulica 8, Koper,
2. Intereuropa, globalni logistični servis d.d., Vojkovo
nabrežje 32, Koper, 3. Investbiro Koper, podj. za inženir.,
projektir., urbanizem in geodez., d.d., Obrtniška ulica 15,
Koper, 4. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana 5. Neznani pravni nasledniki izbrisane družbe Primorski Tisk, trgovsko
podjetje, d.d. Koper – v stečaju, Muzejski trg 7, Koper, ki
jih kot skrbnik za poseben primer zastopa odvetnik Dean
Babič iz Kopra, 6. Neznani pravni nasledniki izbrisane
družbe Group Tomos, d.o.o., industrijski holding, Koper
– v likvidaciji, Šmarska cesta 4, Koper, ki jih kot skrbnik
za poseben primer zastopa odvetnik Blaž Poljanšek iz
Kopra, 7. Sonja Novak, Šmarska cesta 82, Koper, 8. Republika Slovenija, Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana, ki jo
zastopa Državno odvetništvo, Zunanji oddelek v Kopru,
9. Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, ki jo
zastopa Odvetniška pisarna Gvozdić iz Sežane, zaradi
vzpostavitve etažne lastnine in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, dne 27. 3. 2019 izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– pogodbe o prodaji št. 352-3/2006 z dne 19. 1.
2007, sklenjene med Mestno občino Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, kot prodajalcem in Boženo Lasič,
Trg prekomorskih brigad 7, Ljubljana, kot kupcem, za
stanovanje v stanovanjski stavbi v Kopru, na naslovu
Kidričeva ulica 30, stoječi na parc. št. 35/2 k.o. Koper,
vpisani v zemljiškoknjižnem vložku št. 910 te k.o., v izmeri 73,96 m2. Iz navedb predlagateljev izhaja, da je
navedeno stanovanje v Katastru stavb evidentirano kot
posamezni del št. 1 v stavbi št. 1003 k.o. Koper;
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 362-806/93 z dne 13. 10. 1993, sklenjene med Občino Koper kot prodajalcem in Šukljan Stankom, roj. 9. 12.
1947 kot kupcem, za stanovanje v stanovanjski hiši
v Kopru, Kidričeva ulica 30, ki stoji na parc. št. 35/2 k.o.
Koper. Iz navedb predlagateljev izhaja, da je navedeno
stanovanje v Katastru stavb evidentirano kot posamezni
del št. 9 v stavbi št. 1003 k.o. Koper;
– kupoprodajne pogodbe z dne 7. 7. 1992, sklenjene med Josifovska Radmilo iz Kopra, Kidričeva ulica 30,
kot prodajalko in Kabanica Jovanko iz Kopra, Cankar-

jeva ulica 21, kot kupcem, za stanovanje na naslovu
Kidričeva ulica 30, Koper, ki stoji na parc. št. 35/2 k.o.
Koper in katerega skupna površina znaša 35 m2. Iz navedb predlagateljev izhaja, da je navedeno stanovanje
v Katastru stavb evidentirano kot posamezni del št. 10
v stavbi št. 1003 k.o. Koper;
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 362-1110/92 z dne 13. 5. 1992, za stanovanje v stanovanjski hiši v Kopru, Kidričeva ulica 30, sklenjene med
Občino Koper kot prodajalcem in Josifoska Radmilo, roj.
8. 9. 1959, kot kupcem, za stanovanje v stanovanjski
hiši v Kopru, Kidričeva ulica 30, ki stoji na parc. št. 35/2
k.o. Koper. Iz navedb predlagateljev izhaja, da je navedeno stanovanje v Katastru stavb evidentirano kot posamezni del št. 10 v stavbi št. 1003 k.o. Koper.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega
oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev Andreja Pavletiča (posamezni del št. 1 v stavbi št. 1003 k.o. Koper),
Stanka Šukljana (posamezni del št. 9 v stavbi št. 1003
k.o. Koper) in Željka Ulameca (posamezni del št. 10
v stavbi št. 1003 k.o. Koper).
Okrajno sodišče v Sežani
dne 3. 5. 2019

Oklici o začasnih zastopnikih
in skrbnikih
Ig 2/2009

Os-2098/19

Okrajno sodišče v Ajdovščini je po okrajnemu sodniku Patriciju Bratužu v izvršilni zadevi upnice Občine Ajdovščina, cesta 5. maja 6a, Ajdovščina, proti
dolžniku Tomislavu Grahovac, Liminjanska cesta 104,
Portorož, sedaj neznanega bivališča, zaradi izterjave
40.526,36 EUR s pp, v smislu 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi
in zavarovanju, dne 3. 1. 2018 postavilo začasnega
zastopnika dolžniku Tomislavu Grahovcu, ki je neznanega bivališča.
Začasna zastopnica je odvetnica Vida Mali Lemut,
Tovarniška cesta 2a, 5270 Ajdovščina.
Postavljena začasna zastopnica bo zastopala dolžnika Tomislava Grahovca vse do takrat, dokler le-ta
ali njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 29. 4. 2019
I 84/2016

Os-2115/19

V izvršilni zadevi upnice Republike Slovenije, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki jo zastopa zak. zast.
Državno odvetništvo Republike Slovenije, Šubičeva
ulica 2, Ljubljana, proti dolžniku Dragu Vujanovič, EMŠO
3007960500631, Schefferstraat 45, Rotterdam, ki ga za-

Stran

1234 /

Št.

35 / 31. 5. 2019

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

stopa zak. zast. Kaučič Janez – odvetnik, Kerenčičeva
ulica 2, Gornja Radgona, zaradi izterjave 3.959,89 EUR
s pp.
Dolžniku Dragu Vujanoviču, Schefferstraat 45, Rotterdam, se na podlagi 5. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Janez Kaučič, Kerenčičeva ulica 2, Gornja Radgona. 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 Gornji Radgoni
dne 6. 5. 2019
I 225/2018

Os-2099/19

Okrajno sodišče na Jesenicah je v izvršilni zadevi
upnika ENOS, oskrba s toplo vodo, paro, elektriko in
plinom, d.d., Cesta železarjev 8, Jesenice, proti dolžniku
Marijanu Benedičič, Romerweg Strasse 11, Graz, zaradi
izterjave 1.501,87 EUR s pp, sklenilo:
Dolžniku se na podlagi 5. točke drugega odstavka
in prvega 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 Danica
Novak Kenda, Cesta maršala Tita 38, Jesenice.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do
takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 29. 4. 2019
IV P 45/2019

Os-1699/19

Okrožno sodišče v Kranju je po okrožni sodnici
svetnici mag. Kseniji Kejžar, v pravdni zadevi tožeče
stranke Natalije Magdič, Jelendol 9, Tržič, ki jo zastopa Odvetniška pisarna Zaman in partnerji iz Ljubljane,
zoper toženo stranko Juvette Tabot Enow, neznanega
bivališča, Kranj, zaradi razveze zakonske zveze, na
podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju: ZPP), postavilo toženi stranki Juvette Tabot
Enow, neznano prebivališče, začasno zastopnico odvetnico Jelko Sajovic, Jezerska cesta 41, Kranj.
Začasna zastopnica ima v postopku, v katerem je
postavljena, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika tožene stranke.
Te pravice in dolžnosti ima začasna zastopnica od
dneva postavitve in vse do takrat, dokler tožena stranka
ali njen pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem oziroma dokler organ za socialne zadeve ne sporoči sodišču,
da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 12. 3. 2019
I P 203/2018

Os-2163/19

Okrožno sodišče v Krškem je po okrajnem sodniku Bojanu Trampušu v pravdni zadevi tožečih strank:
1. Rafael Peterkovič, stan. Neckartenzlinger Str. 24, DE
72766 Reutlingen in 2. Peter Peterkovič, stan. Neckartenzlinger Str. 25, DE 72766 Reutlingen, ki ju zastopa
odv. Dušan Dornik ml. iz Krškega, zoper toženo stranko
Boštjana Peterkovič, stan. Šolska ulica 3, p. Brežice,
zaradi plačila 50.000,00 EUR, dne 10. 5. 2019, sklenilo:

Toženi stranki Boštjanu Peterkoviču, sedaj neznanega naslova, se postavi začasna zastopnica odv. Kristina Jalovec iz Krškega, ki bo zastopala toženo stranko
v pravdni zadevi z opr. št. I P 203/2018.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 10. 5. 2019
VL 36122/2018

Os-2251/19

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: HIŠA
PRAVA, upravljanje, pravno in nepremičninsko svetovanje d.o.o., Ljubljanska cesta 20A, Celje, ki ga zastopa zak. zast. Damjana Štante, Malgajeva ulica 2a,
Celje, proti dolžniku Mersija Ramić, Cankarjeva ulica 8,
Celje, ki ga zastopa zak. zast. Zorko Dragica – odvetnica, Glavni trg 3, Celje, zaradi izterjave 777,83 EUR,
sklenilo:
Dolžniku Mersija Ramić, Cankarjeva ulica 8, 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 Zorko Dragica,
Glavni trg 3, 3000 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 16. 5. 2019
0014 I 302/2017

Os-2093/19

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je
v izvršilni zadevi upnice Republike Slovenije, matična
št. 5854814000, davčna št. 17659957, Gregorčičeva
ulica 20, Ljubljana, ki jo zastopa zak. zast. Državno odvetništvo Republike Slovenije, Šubičeva ulica 2, Ljubljana, proti dolžniku Marku Ferlin, EMŠO 1805986500008,
Kolner Strasse 176/a, 51645 Gummersbach, Nemčija - DEU, ki ga zastopa Urban Seničar – odvetnik,
Ulica v Zadrže 1, Šmarje pri Jelšah, zaradi izterjave
11.620,91 EUR, sklenilo:
Dolžniku Marku Ferlinu, Kölner Strasse 176/a,
51645 Gummersbach, se na podlagi 5. 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 Urban Seničar, Ulica v Zadrže 1, Šmarje pri Jelšah.
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 Šmarju pri Jelšah
dne 12. 4. 2019
0014 I 22/2019

Os-2158/19

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je
v izvršilni zadevi upnice Republike Slovenije, matična št. 5854814000, davčna št. 17659957, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki jo zastopa zak. zast. Državno odvetništvo Republike Slovenije, Šubičeva ulica 2,
Ljubljana, proti dolžnici Maji Sabljić Zečević, EMŠO
1001960506227, Krunska 85, Vračar – Beograd, Srbija,
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ki jo zastopa Odvetniška družba Tratnik, Sočan in Bogataj o.p. d.o.o., Ajdovščina 4, Ljubljana, zaradi izterjave
34.153,10 EUR, sklenilo:
Dolžnici Maji Sabljić Zečević, Krunska 85, Vračar
– Beograd, Srbija, se na podlagi 5. 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 Odvetniška
družba Tratnik, Sočan, Bogataj, o.p., d.o.o., Ajdovščina 4, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse dotlej,
dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 26. 4. 2019

Oklici dedičem in neznanim upnikom
D 285/2017

Os-1987/19

V zapuščinski zadevi po pokojnem Nikolaju Marinkoviću, rojenem 14. 9. 1951, nazadnje stan. Gregorčičeva ulica 19, Brežice, ki je umrl 16. 10. 2017, državljanu
Republike Slovenije gre za zapuščino brez dedičev,
zato sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a člena
Zakona o dedovanju (ZD) izdaja sledeči oklic neznanim
upnikom.
Sodišče opozarja Republiko Slovenijo in (ne)znane
upnike, da bo zapuščina brez dedičev prešla na Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil
zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja
zapuščine, in da Republika Slovenija ne odgovarja za
zapustnikove dolgove.
Sodišče seznanja naslovnike tega oklica, da smejo
upniki pri naslovnem sodišču pridobiti podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in zapustnikovih obveznostih ter da lahko upniki v šestih mesecih od dneva
objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev
prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena ZD.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 17. 4. 2019
D 226/2019

Os-1957/19

Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapuščinski postopek po pokojni Štefaniji Ulaga, hčeri Karola
Šelige, rojeni 27. 12. 1939, Slovenki, vdovi, umrli 22. 2.
2019, nazadnje stanujoči Cesta Kozjanskega odreda
3, Štore.
Zapustnica oporoke ni napravila. Bila je vdova,
potomcev ni imela. Sodišču podatki drugih zakonitih
dedičev, ki bi prišli v poštev za dedovanje, 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 zapuščinski postopek nadaljevalo
ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov v spisu.
Okrajno sodišče v Celju
dne 9. 4. 2019

Št.

D 718/2018
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Os-1981/19

Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapuščinski postopek po pokojni Mariji Planinšek, rojeni
Pleteršek, hčeri Ludovika, rojeni 28. 8. 1934, državljanki RS, razvezani, umrli 13. 9. 2018, nazadnje stanujoči
Muzejski trg 4, Celje.
Na podlagi četrtega odstavka 142.a člena Zakona
o dedovanju poziva sodišče vse zapustnikove upnike,
da priglasijo svoje terjatve pri tem sodišču najkasneje
v roku 6 mesecev od objave tega oklica, v katerem
lahko zahtevajo tudi, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu
z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju. Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo podatke
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustničinih
obveznostih.
Če morebitni upniki v določenem roku sodišču ne
bodo predložili prijave zahteve za prenos zapuščine
v stečajno maso zapuščine brez dedičev in potrdila
o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez
dedičev, bo sodišče opravilo in zaključilo zapuščinski
postopek tako, da bo bo zapuščino brez dedičev izročilo
Republiki Sloveniji.
Okrajno sodišče v Celju
dne 12. 4. 2019
D 100/2019

Os-2001/19

Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapuščinski postopek po pokojnem Marjanu Polšaku, sinu
Karla, rojenem 11. 6. 1965, državljanu RS, vdovcu,
umrlem 17. 1. 2019, nazadnje stanujočem Dobojska
ulica 1, Celje.
Na podlagi četrtega odstavka 142.a člena Zakona
o dedovanju poziva sodišče vse zapustnikove upnike,
da priglasijo svoje terjatve pri tem sodišču najkasneje
v roku 6 mesecev od objave tega oklica, v katerem
lahko zahtevajo tudi, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu
z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju. Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo podatke
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih
obveznostih.
Če morebitni upniki v določenem roku sodišču ne
bodo predložili prijave zahteve za prenos zapuščine
v stečajno maso zapuščine brez dedičev in potrdila
o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez
dedičev, bo sodišče opravilo in zaključilo zapuščinski
postopek tako, da bo zapuščino brez dedičev izročilo
Republiki Sloveniji.
Okrajno sodišče v Celju
dne 15. 4. 2019
D 6/2019

Os-2103/19

Pri Okrajnem sodišču v Cerknici teče zapuščinski
postopek po pokojni Rožič Zofiji, roj. 3. 2. 1924, nazadnje stalno bivajoča Grahovo 84, Cerknica, ki je umrla
dne 17. 12. 2018.
Zapustnica nima dedičev I. in II. dednega reda,
sodišču pa niso znani vsi dediči III. dednega reda, to
so zapustničini bratranci in sestrične oziroma njihovi
potomci. Zato sodišče na podlagi 206. člena Zakona
o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do
dediščine oziroma do sodelovanja v zapuščinskem postopku po pokojni Zofiji Rožič, naj se priglasijo sodišču
v enem letu od objave tega oklica.
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Po poteku enoletnega oklicnega roka bo sodišče
zapuščinski postopek nadaljevalo in ga končalo na podlagi podatkov, ki jih bo imelo takrat.
Okrajno sodišče v Cerknici
dne 6. 5. 2019
D 123/2015

Os-2075/19

Okrajno sodišče v Črnomlju v zapuščinski zadevi po
pokojnem Francu Pirkovič, rojen 19. 11. 1960, nazadnje
stanujoč na naslovu Naselje Staneta Rozmana 8, Metlika, umrl 27. 10. 2014, izdaja naslednji oklic:
Pozivajo se neznani upniki po pokojnem Francu
Pirkoviču, da v šestih mesecih od dneva objave oklica
zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z drugim
odstavkom 142.a člena Zakona o dedovanju.
Po preteku 6-mesečnega roka bo zapuščina brez
dedičev prešla na Republiko Slovenijo (9. člen Zakona
o dedovanju), če noben upnik ne bo pravočasno vložil
zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja
zapuščine. Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Podatke o premoženju, ki sestavljajo zapuščino in
zapustnikove obveznosti, lahko upniki pridobijo pri zapuščinskem sodišču.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 18. 4. 2019
D 286/2016

Os-2204/19

Zapuščinska zadeva: po pok. Urši Olenik, hčeri
Janeza Primožiča, roj. dne 21. 2. 1864, neznanega
bivališča, ki je bila razglašena za mrtvo s sklepom tega
sodišča opr. št. N 95/2014 z dne 6. 10. 2015 in določenim datumom smrti 22. 2. 1934.
V predmetni zapuščinski zadevi iz spisovnih podatkov izhaja, da je bila zapustnica poročena z Antonom
Olenikom. Skupaj sta imela sinove Jožefa, Antona in
Andreja Olenika ter hči Marijo Olenik, por. Lazar. Vsi navedeni so že pokojni. V njihova dednopravno upravičenja so vstopili njihovi dediči, ki pa sodišču niso vsi znani.
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 16. 5. 2019
D 29/2016

Os-1845/19

V zapuščinski zadevi po dne 21. 11. 1939 umrli
Kati Vidović, roj. Milaković, roj. 14. 10. 1868, nazadnje
stanujoči Osunje 6, Republika Hrvaška, gre z zapuščino brez dedičev, zato sodišče na podlagi drugega
odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju (ZD) izdaja
sledeči oklic neznanim upnikom.
Sodišče opozarja Republiko Slovenijo in (ne)znane
upnike, da bo zapuščina brez dedičev prešla na Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil
zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja
zapuščine, in da Republika Slovenija ne odgovarja za
zapustnikove dolgove.
Sodišče seznanja naslovnike tega oklica, da smejo
upniki pri naslovnem sodišču pridobiti podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in zapustnikovih obve-

znostih ter da lahko upniki v šestih mesecih od dneva
objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev
prenese v stečajno maso brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena ZD.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 27. 3. 2019
D 67/2018

Os-1988/19

Okrajno sodišče v Litiji, Jerebova 6, 1270 Litija,
v zapuščinski zadevi po pokojni Rozaliji Prašiček, roj.
26. 8. 1925, umrla 21. 3. 2018, nazadnje stan. Moravče
pri Gabrovki 28, Gabrovka, za potrebe izdaje sklepa
o dedovanju izdaja oklic dediču, ki naj bi živel v tujini po
206. členu Zakona o dedovanju.
Po doslej znanih podatkih je imela zapustnica ob
smrti pet otrok, med njimi je to tudi Karl Prašiček, ki naj
bi živel v tujini (Združene države Amerike), kateremu
sodišče vabila ni moglo vročiti.
Sodišče tako poziva Karla Prašička, naj se priglasi
sodišču v roku enega leta od objave tega oklica na sodni
deski/spletni strani sodišča in v Uradnem listu RS.
Po preteku enega leta bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Litiji
dne 17. 4. 2019
II D 1982/2017

Os-3350/18

V zapuščinski zadevi po pok. Jerkič Antoniji, hčeri
Jerkič Antona, drž. RS, roj. 13. 6. 1930, samski, nazadnje stan. Roška ulica 16, umrli 7. 11. 2017, gre za zapuščino brez dedičev.
Sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju (ZD) morebitne upnike obvešča, da lahko pri naslovnem sodišču pridobijo podatke
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih
obveznostih ter v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena ZD.
Po teh določbah lahko upnik zahteva, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine
brez dedičev, če v šestih mesecih po prejemu obvestila
o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih mesecih
od dneva objave oklica, če gre za neznanega upnika: (1) prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in
(2) vloži predlog za začetek postopka stečaja zapuščine
brez dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti
potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine
brez dedičev.
Če v danem roku nihče od upnikov ne bo pričel stečaja zapuščine brez dedičev, bo premoženje, ki je predmet dedovanja, postalo last Republike Slovenije, ki na
podlagi 142.a člena ZD ne odgovarja za zapustnikove
dolgove.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 26. 11. 2018
D 252/68

Os-2179/19

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek
po dne 27. 11. 1968 umrli Šilar Mariji, rojeni Torkar, rojeni
dne 30. 1. 1891, nazadnje stanujoči Bohinjska Bistrica
št. 111, Bohinjska Bistrica.
Sodišču niso poznani podatki o vseh zakonitih dedičih zapustnice, da bi jih sodišče povabilo na zapuščin-
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sko obravnavo oziroma jih pozvalo na podajo dedne
izjave.
Vse zakonite dediče zapustnice pozivamo, da se
v enem letu po objavi tega oklica prijavijo tukajšnjemu
sodišču kot dediči. Če se po preteku enega leta od objave oklica ne bodo zglasili pri sodišču, bo sodišče nadaljevalo postopek na podlagi do sedaj znanih podatkov.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 8. 5. 2019
D 5/2018

Os-1998/19

Okrajno sodišče v Trebnjem, je v zapuščinski zadevi po pokojnem Jožetu Poglajen, roj. 25. 7. 1926, ki je
umrl 10. 5. 1946, Vavpča vas 6, Dobrnič, sodišče poziva
neznane dediče ter vse, ki mislijo, da imajo pravico do
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zapuščine po pokojnem Jožetu Poglajnu, da se priglasijo sodišču v roku enega leta od objave tega oklica,
v skladu z 206. členom Zakona o dedovanju (ZD).
Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 18. 4. 2019

Oklici pogrešanih

Os-1999/19

Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici na podlagi
206. člena Zakona o dedovanju (ZD) objavlja oklic dedičem:
Na Okrajnem sodišču v Slovenski Bistrici je pod
opravilno številko D 5/2018 v teku zapuščinski postopek
po pokojni Emici Puntar, rojeni 1. 3. 1933, vdovi, umrli
30. 11. 2017, nazadnje stanujoči Ob gozdu 1, Zgornja
Polskava, in sicer za naknadno najdeno premoženje.
Ker sta se zakonita dediča odpovedala dedovanju
naknadno najdenega premoženja, 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 in v Uradnem listu RS.
Če se po preteku enega leta od objave oklica na
sodni deski tega sodišča in v Uradnem listu RS ne bo
zglasil noben dedič, bo sodišče odločilo, da postane dodatna zapuščina lastnina Republike Slovenije.
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
dne 16. 4. 2019
D 61/2018-8

Št.

N 16/2019

Os-2183/19

Pri Okrajnem sodišču v Kopru teče postopek za
razglasitev pogrešane nasprotne udeleženke Marije
Markučič, roj. Primožič, nazadnje stanujoče v Podpeči,
Črni Kal, za mrtvo.
Pogrešanko se poziva, da se oglasi sodišču, vse, ki
kaj vedo o njenem življenju, pa se poziva, da to sporočijo tukajšnjemu sodišču v treh mesecih od objave tega
oklica. Po preteku tega roka bo sodišče pogrešanko
razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 13. 5. 2019
N 18/2019

Os-2186/19

Pri Okrajnem sodišču v Kopru teče postopek za
razglasitev pogrešane nasprotne udeleženke Marije Rodela, roj. dne 4. 11. 1879 v Ospu, roj. Šturman, z zadnjim
znanim naslovom Osp 47, Črni Kal, za mrtvo.
Pogrešanko se poziva, da se oglasi sodišču, vse, ki
kaj vedo o njenem življenju, pa se poziva, da to sporočijo tukajšnjemu sodišču v treh mesecih od objave tega
oklica. Po preteku tega roka bo sodišče pogrešanko
razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 13. 5. 2019
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Preklici
Spričevala preklicujejo
Fleisinger Črtomir, Krimska 19, Ljubljana, indeks,
št. 31120028, izdala Univerza v Ljubljani, Fakulteta za
farmacijo leto izdaje 2012. gnp-340531
Korošec Janez, Ulica Antona Kodra 3A, Cerklje na
Gorenjskem, indeks, št. 20140088, izdala Pravna fakulteta, leto izdaje 2014. gni-340538

Drugo preklicujejo
ANDREJ TOMAŽIČ S.P., Gladomes 49, Zgornja Ložnica, izvod licence, št. 013349/003, za vozilo Man, reg.
št. MB UC-047, veljavno do 15. 7. 2019. gno-340532
Babić Miloš, Celovška cesta 90, Ljubljana, certifikat NPK: Izvajalec del nizkih gradenj,
št. 7582853011-9-2017-87004, izdajatelj Šolski center
Celje, leto izdaje 2017. gne-340521
BORUT BELEC S.P., Horjulska cesta 14, Dobrova, izvod licence, št. 013285/002, za vozilo Mercedes-Benz, reg. št. LJ D8-43Y, veljaven do 10. 7. 2019.
gnn-340533
Božić Dragan, Vojkova cesta 4, Ljubljana, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500031596013, izdal Cetis d.d. gnn-340537
CFLEET d.o.o., Vojkova cesta 51, Ljubljana, taksi
nalepko, št. G008991/07830/055, za vozilo Dacia Logan
MCU, reg. št. LJ-55-AAF, veljavnost do 17. 8. 2022.
gny-340522
E-MT MANUEL ŽNIDARČIČ S.P., Rejčeva
ulica 5A, Nova Gorica, licenco, št. 013354/001 za vo-

zilo Opel, reg. št. GO KH-590, veljavno do 4. 7. 2019.
gnx-340523
E-MT MANUEL ŽNIDARČIČ S.P., Rejčeva ulica 5A,
Nova Gorica, licenco, št. 013354/002 za vozilo Opel, reg.
št. GO CR-082, veljavno do 14. 7. 2019. gnw-340524
EASYTRANS d.o.o., Cesta ob železnici 4, Žalec,
potrdilo za voznika, št. 014399/RB72-4-2732/2018, izdano na ime Zoran Novičić, veljavno do 16. 5. 2019.
gnm-340534
EASYTRANS d.o.o., Cesta ob železnici 4, Žalec,
potrdilo za voznika, št. 014399/RB72-3-2732/2018, izdano na ime Nemanja Isaković, veljavno do 16. 5. 2019.
gnl-340535
ENES DRAGANOVIĆ s.p., Cesta ob železnici 4, Žalec, potrdilo za voznika, št. 014558/BGD72-4-361/2017,
izdano na ime Edin Demirović, veljavno do 23. 6. 2019.
gnr-340529
ENES DRAGANOVIĆ s.p., Cesta ob železnici 4, Žalec, potrdilo za voznika, št. 014558/BGD72-37-361/2017,
izdano na ime Alen Mujkić. gnq-340530
Grabner Lan, Ob Suhi 4b, Ravne na Koroškem,
potrdilo NPK sekač, izdano pri Gozdarski šoli Postojna,
leta 2017. gnu-340526
Gravitacija d.o.o., Podklopca 15, Bovec, izvod licence, št. 013502/001 za vozilo Citroen Jumper, reg.
št. LJ 87-7EL, veljavno do 5. 6. 2020. gns-340528
Maljevac Blaž, Dellavallejeva ulica 14, Koper –
Capodistria, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu
– višja raven italijanskega jezika, št. Z143/J22/115372,
izdano pri RIC, leta 2014. gnk-340536
Nuhi Ramče, Vinje 47a, Dol pri Ljubljani, certifikat
za NPK voznik, št. 2195/209, izdan 31. 8. 2009, izdala
Agencija za promet. gnt-340527
Yanesi Mohamad, Gregorčičeva 13, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad. gnv-340525
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