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Leto XXX

Javni razpisi
Št. 4300-11/2018/623

Ob-2373/20

Sprememba
V Javnem razpisu »Mentorske sheme za socialna podjetja« (Uradni list RS, št. 54/18 in 52/19), se v
uvodnem odstavku, kjer so navedene pravne podlage,
nadomesti navedba določbe:
– v trideseti alineji se na koncu besedila izbriše piko
in doda besedilo: »ter spremembe Odločitve o podpori
Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko
kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja za strukturne sklade in kohezijski sklad št. 9-4/1/MGRT/2, z dne
1. 7. 2020.«
V 6. poglavju javnega razpisa, ki opredeljuje pogoje za kandidiranje, se spremeni prvi stavek osmega
odstavka, tako da se glasi:
»Javni razpis predvideva dve odpiranji, in sicer eno
v letu 2018 in eno v letu 2019.«
V 8. poglavju javnega razpisa, ki opredeljuje okvirno višino sredstev, se v prvem stavku prvega odstavka
spremeni navedba okvirne skupne višine sredstev, tako
da se glasi: 1.579.144,99.
Briše se tretja alineja prvega odstavka 8. poglavja,
ki navaja vrednosti sredstev za leto 2020.
V prvem odstavku 8. poglavja se spremenita tabeli,
in sicer na način:
»
Programsko
območje

%

Leto 2018

Leto 2019

SKUPAJ

160077 Mentorske sheme v socialnih podjetjih –
14 – 20 – Z – EU udeležba

Zahod

80

230.702,00

333.192,35

563.894,35

160078 – Mentorske sheme v socialnih podjetjih –
14 – 20 – Z Slovenija – slovenska udeležba

Zahod

20

57.675,00

83.298,33

140.973,33

100

288.377,00

416.490,68

704.867,68

Programsko
območje

%

Leto 2018

Leto 2019

SKUPAJ

160075 Mentorske sheme v socialnih podjetjih –
14 – 20 – V – EU udeležba

Vzhod

80

286.247,00

413.174,65

699.421,65

160076 – Mentorske sheme v socialnih podjetjih
– 14 – 20 – V Slovenija – slovenska udeležba

Vzhod

20

71.562,00

103.293,66

174.855,66

100

357.809,00

516.468,31

874.277,31

Proračunska postavka

Skupaj

Proračunska postavka

Skupaj

«
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V drugi vrstici petega odstavka 8. poglavja se briše
besedilo: »na zadnjem v letu 2020 pa 1.601.779,37 €«
V 10. poglavju javnega razpisa, ki opredeljuje obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva, se briše tretja alineja prvega odstavka.
Peti odstavek 10. poglavja javnega razpisa se briše.
V 12. poglavju. se v prvem odstavku za oklepajem
doda besedilo »oziroma Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list
RS, št. 75/19 in 61/20 – ZDLGPE)«.
V 14. poglavju, ki opredeljuje roke in načine prijave
na javni razpis, se v drugi vrstici prvega odstavka briše
besedilo: », rok za tretje odpiranje v letu 2020 bo objav
ljen naknadno«.
Ostale točke javnega razpisa ostanejo nespremenjene, v kolikor niso v nasprotju z navedenimi spremembami.
Skladno z navedenimi spremembami se, tako da
vsebinsko ustreza novim določilom, uskladi tudi besedilo razpisne dokumentacije, kar se objavi na spletnih
straneh gov.si oziroma Ministrstva za gospodarski razvoj
in tehnologijo.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Št. 5443-6/2020/53

Ob-2374/20

Popravek
Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44,
Ljubljana, objavlja popravek besedila javnega razpisa
za sofinanciranje projektov za pomoč najbolj ranljivim
skupinam prebivalcev zaradi epidemije COVID-19 in
zmanjševanju njenih posledic. Javni razpis se izvaja
v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, okviru
9. prednostne osi »Socialna vključenost in zmanjševanje
tveganja revščine« in 9.1 prednostne naložbe »Aktivno
vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti
in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti«,
specifičnega cilja 9.1.3 »Preprečevanje zdrsa v revšči-

no oziroma socialno izključenost in zmanjševanje ne
enakosti v zdravju«, objavljenega v Uradnem listu RS,
št. 89/20 z dne 19. 6. 2020 (v nadaljevanju: javni razpis),
z naslednjo vsebino:
Prvi stavek 4. poglavja javnega razpisa – »Obdobje in regija izvajanja« se popravi tako, da se glasi:
»Projektne aktivnosti, ki bodo sofinancirane iz sredstev
Evropskega socialnega sklada, so se lahko pričele izvajati s 13. 3. 2020 in se lahko izvajajo najkasneje do
31. 12. 2021.«.
Šesta alineja 14. poglavja javnega razpisa – »Pristojnosti, odgovornosti in naloge prijaviteljev, izbranih na
javnem razpisu«, ki se glasi »začetek izvajanja projekta
z dnem izdaje sklepa o izboru« se izbriše.
Skladno z navedenim se popravi tudi razpisna dokumentacija javnega razpisa in priloga št. 1: Vzorec
pogodbe o sofinanciranju.
Ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti
Ob-2381/20
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 ter 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, 82/18 in 89/20; v nadaljnjem besedilu: Uredba) in
– Mnenja o skladnosti sheme »de minimis« pomoči
št. M002-2399253-2016 z dne 23. junij 2020 za shemo
»de minimis« pomoči »Naložbe v osnovna sredstva in
nekmetijske dejavnosti iz Programa razvoja podeželja«
Ministrstva za finance, Sektorja za spremljanje državnih
pomoči,
objavlja

1. javni razpis za podukrep 6.4
Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj
nekmetijskih dejavnosti
1. Osnovni podatki o javnem razpisu
Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj
nekmetijskih dejavnosti.

Razpisana sredstva:

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 15.000.000 eurov.
Od tega:
– 10.000.000 eurov za nosilce dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (sklop A) ter
– 5.000.000 eurov za samostojne podjetnike posameznike, zavode, zadruge
in gospodarske družbe (sklop B).
Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer:
– 11.250.000 eurov iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja
2014–2020 – EU,
– 3.750.000 eurov 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 pa 25 odstotkov.
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Vrsta javnega razpisa:

Zaprti

Cilji podukrepa:

– vzpostavitev in razvoj novih oziroma že obstoječih nekmetijskih dejavnosti
na podeželju;
– izboljšanje dohodkovnega položaja in zaposlitvenih možnosti na podeželju;
– krepitev podjetništva na podeželju.

Vloga na javni razpis

Vlogo na javni razpis se vloži v skladu z 92. členom Uredbe.

Začetek vnosa vlog in
zaključek javnega razpisa:

Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 24. julija
2020 do vključno 21. oktobra 2020, do 23.59. ure.

Obdobje upravičenosti
stroškov:

V skladu s prvim odstavkom 99. člena Uredbe so do podpore upravičeni stroški
naložb, ki so nastali po vložitvi vloge na javni razpis do vložitve zadnjega zahtevka
za izplačilo sredstev.
V skladu z drugim odstavkom 99. člena Uredbe so do podpore upravičeni tudi
splošni stroški iz 98. člena Uredbe, ki so neposredno povezani s pripravo
in izvedbo naložbe in so nastali od 1. januarja 2014 do vložitve zadnjega zahtevka
za izplačilo sredstev, ki se v skladu z enaindvajsetim odstavkom 102. člena Uredbe
lahko vloži do 30. junija 2023.

Informacije o razpisu:

INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
(v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), Dunajska 160, 1000 Ljubljana,
tel.: 01/580-77-92, fax.: 01/478-92-06, e-mail: aktrp@gov.si
INFO točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenje (priloga razpisne
dokumentacije).

2. Namen podpore in vrsta naložb
1. Namen podpore in vrste naložb so določeni v
prvem in drugem odstavku 90.a člena Uredbe.
2. Vrsti naložb glede na velikost sta določeni v tretjem odstavku 90.a člena Uredbe, pri čemer je skupna
priznana vrednost naložbe določena v 22. točki 2. člena
Uredbe.
3. V skladu z drugo alinejo 3. točke prvega odstavka 90.d člena Uredbe so vrste naložbe, ki prispevajo k
horizontalnim ciljem, naslednje:
a) naložbe, ki prispevajo k varovanju okolja:
– ureditev čistilnih naprav,
– zmanjšanje izpustov in varčevanje z vodo, vključno z uporabo reciklirane vode za tehnološke namene,
– ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode,
– reciklaža in uporaba odpadnih surovin,
– zmanjševanje količine odpadkov,
– naložba se nanaša na objekt, ki je vpisan v Register nepremične kulturne dediščine;
b) naložbe, ki prispevajo k blažitvi podnebnih sprememb in prilagajanju nanje:
– naložbe v učinkovito rabo energije, kot so energetska učinkovitost stavb in opreme, posodobitev energetsko učinkovitih ogrevalnih sistemov in zmanjšanje
toplotnih izgub objektov z uporabo materialov z večjo
toplotno izolativnostjo,
– naložbe v pridobivanje električne in toplotne energije iz obnovljivih virov za namen prodaje,
– ureditev ali vzdrževanje enostavnih ali nezahtevnih objektov z večjo uporabo lesa, če so nadzemni
deli teh objektov zgrajeni oziroma sestavljeni iz lesenih
konstrukcijskih elementov.
3. Upravičenec: upravičenec do podpore je določen
v 90.b členu Uredbe.
4. Pogoji ob oddaji vloge na javni razpis
1. Upravičenec mora izpolnjevati pogoje iz 100. člena uredbe, razen pogojev iz 2., 6., 17. in 19. točke prve-
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ga odstavka, ter pogojev iz tretjega, četrtega, petega in
šestega odstavka 100. člena Uredbe:
a) za zahtevne naložbe se izpolnjevanje pogoja iz
11. točke prvega odstavka 100. člena Uredbe v skladu
s 101. členom Uredbe izkazuje:
– z izjavo banke ali druge finančne institucije, ki ima
dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev, iz katere je razvidna zaprtost finančne konstrukcije.
Šteje se, da je finančna konstrukcija naložbe zaprta, če
ima upravičenec zagotovljena sredstva v višini skupne
priznane vrednosti naložbe;
– s sklepom sveta zavoda ali sklepom pristojnega
organa občine, s katerim je bil potrjen finančni načrt in
program dela javnega zavoda, če je upravičenec javni
zavod (četrti odstavek 101. člena Uredbe);
b) šteje se, da se objekt, pripadajoča ali druga
oprema v skladu s 13. točko prvega odstavka 100. člena
Uredbe uporabljajo za drug namen, če se uporabljajo za
namen dejavnosti, ki jih upravičenec v skladu z drugim
odstavkom 90.c člena Uredbe ni opredelil v vlogi na
javni razpis. Če gre za pripadajočo ali drugo opremo, se
višina upravičenih stroškov določi glede na bruto površino ali prostornino objekta ali zmogljivost opreme. Višina
upravičenih stroškov se izkazuje s prilogo »Uporaba
naložbe tudi za druge namene«;
c) šteje se, da se naložba v skladu s 13. točko prvega odstavka 100. člena Uredbe uporablja za drug namen, če se ne uporablja za namen, ki ga je upravičenec
navedel v vlogi na javni razpis in je predmet podpore;
č) popis del in stroškov iz prve in druge alineje iz
14. točke prvega odstavka 100. člena Uredbe, morata
vsebovati podatke o vrsti dela in stroška, enoti mere,
količini in obsegu del, vrednosti brez DDV in vrednosti
z DDV.
2. Poleg pogojev iz prejšnje točke mora upravičenec izpolnjevati pogoje iz 90.d in 94. člena Uredbe:
a) če je upravičenec nosilec dopolnilne dejavnosti,
se izpolnjevanje pogoja iz 7. točke 90.d člena Uredbe
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izkazuje na podlagi naslednjih dokazil, ki se priložijo
vlogi na javni razpis:
– kopija pogodbe o zaposlitvi za osebo, ki je za polni ali krajši delovni čas zaposlena na kmetiji;
– potrdilo o vpisu za člana kmetije, ki ima status
dijaka ali študenta;
b) če upravičenec ob vložitvi vloge na javni razpis
vodi knjigovodstvo po dejanskih prihodkih in ni vpisan v
Poslovni register Slovenije, se izpolnjevanje pogoja iz
8. točke prvega odstavka 90.d člena Uredbe, izkazuje
s kopijo »Bilance stanja« na dan 31. 12. 2019 in kopijo
»Bilance uspeha« za obdobje od 1. 1. 2019 do 31. 12.
2019, potrjene s strani Finančne uprave Republike Slovenije, ki se priložita vlogi na javni razpis;
c) primeren prihodek iz 8. točke prvega odstavka
90.d člena Uredbe znaša 10.639,56 eurov na 1 PDM;
č) izpolnjevanje pogoja iz 10. točke prvega odstavka 90.d člena Uredbe se izkazuje s fotografijami zemljišča oziroma objekta, na katerem se bo izvajala naložba,
iz katerih je razvidna celotna lokacija predmeta naložbe
iz vsaj štirih zornih kotov. Če gre za novogradnjo enostavnega objekta v skladu s predpisi, ki urejajo graditev
objektov, se izpolnjevanje pogoja izkazuje z izrisom
tlorisa in prereza objekta z navedbo konstrukcijskih elementov v merilu M1:50 ali M1:100;
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d) izpolnjevanje pogoja iz 19. točke prvega odstavka 90.d člena in 94. člena Uredbe se izkazuje s prilogama »Izjava upravičenca, ki je prejemnik pomoči de
minimis« in prilogo »Izjava upravičenca o že dodeljenih
javnih sredstvih za iste upravičene stroške«;
e) izpolnjevanje pogoja iz 23. točke prvega odstavka 90.d člena Uredbe se izkazuje s fotografijami objekta
in prostora, v katerem bo oprema nameščena, iz vsaj štirih zornih kotov, ter skico postavitve opreme v prostoru,
v katerem bo oprema nameščena.
3. Priloge iz tega poglavja so določene v razpisni
dokumentaciji.
5. Merila za ocenjevanje vlog na javni razpis
1. Vloge, prispele na javni razpis, se ocenjujejo
na podlagi meril v skladu z 90.e, 93. in 93.a členom
Uredbe.
2. V skladu s prvim odstavkom 90.e. člena Uredbe
se med vlogami, ki dosežejo vstopni prag 30 odstotkov
najvišjega možnega števila točk, izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk, do porabe razpisanih sredstev.
3. Če upravičenec za posamezno merilo ne priloži
vseh podatkov, prilog in dokazil oziroma so podatki nepravilni, se vloga v tem delu oceni z 0 točk.
4. Podrobnejša merila in točkovnik za ocenjevanje
vlog

Merila

Število točk –
enostavne
naložbe

Število točk
– zahtevne
naložbe

I.

EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE – maksimalno število točk

30

30

1.

INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI – maksimalno število točk:
Upošteva se interna stopnja donosnosti (v nadaljnjem besedilu: ISD), ki je
razvidna iz poslovnega načrta:

30

15

– ISD je več kot 12 % do vključno 15 %;

30

15

– ISD je več kot 9 % do vključno 12 %;

25

13

– ISD je več kot 6 % do vključno 9 %;

20

11

– ISD je več kot 3 % do vključno 6 %;

15

10

– ISD je do vključno 3 % ali več kot 15 %;

9

9

EKONOMSKI UČINEK JAVNIH SREDSTEV – maksimalno število točk:
Ekonomski učinek javnih sredstev je količnik med ocenjeno neto sedanjo
vrednostjo (v nadaljnjem besedilu: NSV) naložbe pri 5 odstotni obrestni
meri in višino zaprošenih nepovratnih sredstev. NSV naložbe je razvidna iz
poslovnega načrta.
Število točk se dodeli po linearni lestvici in je na celo število zaokrožen
dvajsetkratnik količnika med NSV in zaprošenimi nepovratnimi sredstvi.
Maksimalno število točk (15 točk) se dodeli, če je količnik večji ali enak
od 15.

/

15

II.

DRUŽBENO SOCIALNI VIDIK UPRAVIČENCA – maksimalno število točk:

10

11

1.

IZOBRAZBA UPRAVIČENCA – maksimalno število točk:
Upravičenec je nosilec dopolnilne dejavnosti in je končal najmanj:

10

11

– univerzitetno izobrazbo, vključno s specializacijo po visokošolskih
strokovnih programih (7. raven) ali magisterij stroke (2. bolonjska stopnja);

10

11

– visoko ali višjo izobrazbo (6. raven) ali dodiplomski študij (1. bolonjska
stopnja);

8

9

2.
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– srednjo strokovno izobrazbo (5. raven);

6

6

– srednjo poklicno izobrazbo (4. raven);

4

4

– nižjo poklicno izobrazbo (3. raven).

2

2

SOCIALNI VIDIK PODJETJA – maksimalno število točk:

10

11

Upravičenec je zadruga, socialno podjetje ali invalidsko podjetje, ali
zaposlitveni center.
Socialno podjetje je vpisano v evidenco socialnih podjetij v skladu
z zakonom, ki ureja socialno podjetništvo.
Invalidsko podjetje ali zaposlitveni center sta vpisana v register invalidskih
podjetij ali razvid zaposlitvenih centrov v skladu z zakonom, ki ureja
zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov.

10

11

III.

GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE – maksimalno število točk:

10

10

1.

KOEFICIENT RAZVITOSTI OBČIN – maksimalno število točk:
Koeficienti razvitosti občin so določeni v Prilogi 1, ki je sestavni del tega
javnega razpisa, pri čemer se upošteva občina, v kateri bo predmet naložbe
iz drugega odstavka 90.a člena uredbe (v nadaljnjem besedilu: predmet
naložbe):

5

5

– koeficient razvitosti občin je do vključno 0,8;

5

5

– koeficient razvitosti občin je več kot 0,8 do vključno 1,3;

3

3

– koeficient razvitosti občin je več kot 1,3.

1

1

LOKACIJA NALOŽBE SE NAHAJA NA PROBLEMSKIH OBMOČJIH IZ PRP
2014-2020 – maksimalno število točk:
Predmet naložbe je na problemskih območjih iz Priloge 9 Uredbe.

5

5

Predmet naložbe je na problemskih območjih

5

5

IV.

ZAPOSLITVENI VIDIK – maksimalno število točk:

20

21

1.

NOVO USTANOVLJENA DELOVNA MESTA – maksimalno število točk:

15

16

Upravičenec bo za namen dejavnosti, ki je predmet podpore, zaposlil eno
osebo za polni delovni čas, ki traja neprekinjeno najmanj tri koledarska
leta po zadnjem izplačilu sredstev. Če je upravičenec nosilec dopolnilne
dejavnosti na kmetiji, se kot novoustanovljeno delovno mesto šteje tudi
vključitev člana kmetije, katere član je upravičenec, v pokojninsko, invalidsko
in zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti, ki
traja neprekinjeno najmanj tri koledarska leta po zadnjem izplačilu sredstev.
Merilo postane obveznost upravičenca po zadnjem izplačilu sredstev v
skladu 3. točko prvega odstavka 90.g člena Uredbe.

15

16

5

5

– najmanj 14,1 %

5

5

– od 12,1 % do vključno 14,0 %

4

4

– od 10,1 % do vključno 12,0 %

3

3

– do vključno 10,0 %

2

2

V.

PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM – maksimalno število točk:

30

28

1.

VAROVANJE OKOLJA – maksimalno število točk:
Naložba, ki prispeva k povečanju okoljske učinkovitosti, je:

15

15

2.

2.

2.

LOKACIJA NALOŽBE GLEDE NA STOPNJO REGISTRIRANE
BREZPOSELNOSTI – maksimalno število točk:
Stopnja registrirane brezposelnosti se upošteva na podlagi podatkov
Zavoda RS za zaposlovanje in Statističnega urada Republike Slovenije. Pri
razvrščanju se upoštevajo podatki o stopnji registrirane brezposelnosti
iz Priloge 2, ki je sestavni del tega javnega razpisa.
Stopnja registrirane brezposelnosti je:

1387

Stran

1388 /

Št.

93 / 3. 7. 2020

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

a) naložba v ureditev čistilnih naprav (ureditev bioloških in drugih čistilnih
naprav):
– naložba predstavlja do vključno 10 % skupne priznane vrednosti naložbe;

2

2

– naložba predstavlja več kot 10 % do vključno 15 % skupne priznane
vrednosti naložbe;

3

3

– naložba predstavlja več kot 15 % do vključno 20 % skupne priznane
vrednosti naložbe;

4

4

– naložba predstavlja več kot 20 % skupne priznane vrednosti naložbe ali če
gre za samostojno naložbo.

5

5

– naložbe v zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov in emisij;

4

4

– z naložbo se zmanjša poraba vode na enoto proizvoda, če je del naložbe,
s katero se povečuje obseg proizvodnje;

6

6

– ponovna uporaba odpadne vode;

4

4

– z naložbo se zmanjša poraba vode na enoto proizvoda, če ni del naložbe,
s katero se povečuje obseg proizvodnje oziroma gre za samostojno naložbo.

2

2

– z naložbo se zmanjša letna poraba vode do vključno 10 %;

2

2

– z naložbo se zmanjša letna poraba vode za več kot 10 % do vključno 20 %;

4

4

– z naložbo se zmanjša letna poraba vode za več kot 20 %.

6

6

4

4

4

4

Izpolnjevanje zahteve iz tega merila se izkazuje z elaboratom »Prispevek
naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti«, ki vsebuje sestavine iz
Priloge 10 Uredbe in prilogo »Opredelitev naložbe in izračun deleža
upravičenih stroškov celotne naložbe ki prispeva k horizontalnim ciljem«.
b) zmanjšanje izpustov in varčevanje z vodo, vključno z uporabo reciklirane
vode za tehnološke namene:

Izpolnjevanje zahteve iz tega merila se izkazuje z elaboratom »Prispevek
naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti« ki vsebuje sestavine iz
Priloge 10 Uredbe in prilogo »Opredelitev naložbe in izračun deleža
upravičenih stroškov celotne naložbe ki prispeva k horizontalnim ciljem«.
Delež naložbe, ki prispeva k povečanju okoljske učinkovitosti, mora
predstavljati najmanj 25 odstotkov skupne priznane vrednosti naložbe.
Točke na podlagi tega merila se seštevajo.
c) naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne
vode:

Izpolnjevanje zahteve iz tega merila se izkazuje z elaboratom »Prispevek
naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti«, ki vsebuje sestavine iz
Priloge 10 Uredbe.
č) reciklaža in uporaba odpadnih surovin:
– reciklaža in uporaba odpadnih surovin.
Izpolnjevanje zahteve iz tega merila se izkazuje z elaboratom »Prispevek
naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti«, ki vsebuje sestavine iz
Priloge 10 Uredbe in prilogo »Opredelitev naložbe in izračun deleža
upravičenih stroškov celotne naložbe ki prispeva k horizontalnim ciljem«.
Delež naložbe, ki prispeva k povečanju okoljske učinkovitosti, mora
predstavljati najmanj 25 odstotkov skupne priznane vrednosti naložbe.
d) zmanjševanje količine odpadkov:
– zmanjševanje količine odpadkov.
Izpolnjevanje zahteve iz tega merila se izkazuje z elaboratom »Prispevek
naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti«, ki vsebuje sestavine iz
Priloge 10 Uredbe in prilogo »Opredelitev naložbe in izračun deleža
upravičenih stroškov celotne naložbe ki prispeva k horizontalnim ciljem«.
Delež naložbe, ki prispeva k povečanju okoljske učinkovitosti, mora
predstavljati najmanj 25 odstotkov skupne priznane vrednosti naložbe.
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e) naložba se nanaša na objekt, ki je vpisan v Register nepremične kulturne
dediščine:
– objekt je vpisan v Register nepremične kulturne dediščine v skladu s
predpisom, ki ureja register kulturne dediščine.

5

5

15

13

5

4

– naložbe v pridobivanje električne energije iz obnovljivih virov za namen
prodaje, pri čemer se mora električna energija proizvajati iz obnovljivih virov,
kot so biomasa, voda, veter ali sonce.
Izpolnjevanje zahteve iz tega merila se ugotavlja na podlagi soglasja za
priključitev v skladu z zakonom, ki ureja energetiko.

5

6

– naložbe v pridobivanje toplotne energije iz obnovljivih virov za namen
prodaje, pri čemer se mora toplotna energija proizvajati iz obnovljivih virov,
kot so biomasa, voda, veter ali sonce.
Izpolnjevanje zahteve iz tega merila se ugotavlja na podlagi soglasja lokalne
skupnosti v skladu z zakonom, ki ureja energetiko.

5

6

– nadzemni del enostavnega ali nezahtevnega objekta je v celoti zgrajen ali
sestavljen iz lesenih konstrukcijskih elementov;

5

5

– nadzemni del enostavnega ali nezahtevnega objekta je večinoma zgrajen
ali sestavljen iz lesenih konstrukcijskih elementov, kar pomeni da leseni
konstrukcijski elementi predstavljajo vsaj 50 odstotkov prostornine vseh
konstrukcijskih elementov.

3

3

Register nepremične kulturne dediščine vodi Ministrstvo za kulturo in je
dostopen na spletišču:
https://www.gov.si/teme/register-kulturne-dediscine/.
Točke iz naslova merila »Varovanje okolja« se seštevajo, vendar seštevek
točk ne sme preseči 15 točk.
3.

PODNEBNE SPREMEMBE IN PRILAGODITEV NANJE
Naložbe, ki prispevajo k blažitvi in prilagajanju podnebnim spremembam, so:
a) naložbe v učinkovito rabo energije:
– naložbe v učinkovito rabo energije, kot so energetska učinkovitost stavb
in opreme, posodobitev energetsko učinkovitih ogrevalnih sistemov in
zmanjšanje toplotnih izgub objektov z uporabo materialov z večjo toplotno
izolativnostjo, pri čemer mora delež naložbe, ki prispeva k povečanju
okoljske učinkovitosti, predstavljati najmanj 25 odstotkov skupne priznane
vrednosti naložbe.
Za izkazovanje zahteve iz tega merila se vlogi na javni razpis priloži
»Elaborat gradbene fizike« (če gre za naložbo v rekonstrukcijo zahtevnih in
manj zahtevnih objektov) v skladu s predpisi s področja graditve objektov
ali »Energetski pregled« (če gre za naložbo v nakup opreme, vzdrževanje
ali rekonstrukcijo nezahtevnih objektov) v skladu s predpisom, ki ureja
metodologijo za izdelavo in vsebino energetskega pregleda in prilogo
»Opredelitev naložbe in izračun deleža upravičenih stroškov celotne naložbe
ki prispeva k horizontalnim ciljem«.
b) naložbe v pridobivanje električne in toplotne energije iz obnovljivih virov
za namen prodaje:

c) ureditev ali vzdrževanje enostavnih ali nezahtevnih objektov z uporabo
večjega deleža lesa:

Za izkazovanje zahteve iz tega merila se vlogi na javni razpis priloži izris
tlorisa in prereza objekta z navedbo konstrukcijskih elementov (računalniški
ali prostoročni izris) ter izračun volumenskega deleža konstrukcijskih
elementov za nadzemni del enostavnih in nezahtevnih objektov, ločeno za
lesene, kovinske, betonske in druge konstrukcijske elemente.
Točke na podlagi tega merila se seštevajo.
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6. Upravičeni in neupravičeni stroški
1. Upravičeni stroški so določeni v 90.c, 98. in
99. členu Uredbe.
2. Kot tržno primerljiva ponudba iz tretjega odstavka
90.c člena Uredbe se šteje ponudba, če je upravičenec vsem potencialnim ponudnikom poslal enako povpraševanje z minimalnimi zahtevanimi lastnostmi blaga
oziroma storitve, ponudba pa vsebuje vse minimalne
zahtevane lastnosti blaga oziroma storitve, ki so bile
navedene v povpraševanju.
3. V skladu s petim odstavkom 90.c člena Uredbe
vrednost prispevka v naravi v obliki porabljenega lesa ne
sme preseči 200 EUR/m3 žaganega lesa.
4. Neupravičeni stroški so določeni v 90.č in 96. členu Uredbe. Delovni stroj iz 1. točke 90.č člena Uredbe
je delovni stroj v skladu z zakonom, ki ureja motorna
vozila.
7. Finančne določbe
1. Finančne določbe so določene v 90.h členu
Uredbe.
2. V skladu s tretjim odstavkom 90.h člena Uredbe
se za diskontiranje pomoči uporabi zadnja referenčna
obrestna mera, ki je objavljena na osrednjem spletnem
mestu državne uprave: https://www.gov.si/podrocja/finance-in-davki/drzavne-pomoci.
8. Vloga in postopek za dodelitev sredstev
1. Vloga in postopek za dodelitev sredstev sta določena v 91., 92. in 93. členu Uredbe.
2. Javni razpis je v skladu s šestim odstavkom
91. člena Uredbe strukturiran v dva sklopa glede na
vrsto naložbe, in sicer:
– sklop A, ki je namenjen za nosilce dopolnilnih
dejavnosti na kmetiji ter
– sklop B, ki je namenjen za samostojne podjetnike
posameznike, zavode, zadruge in gospodarske družbe.
3. 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: 25 %;
– družbeno socialni vidik upravičenca: 15 %;
– geografski vidik naložbe: 20 %;
– zaposlitveni vidik: 30 %;
– prispevek k horizontalnim ciljem: 10 %.
4. 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) 2020/127 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 29. januarja 2020 o spremembi
Uredbe (EU) št. 1306/2013 glede finančne discipline
od proračunskega leta 2021 naprej in Uredbe (EU)
št. 1307/2013 glede prožnosti med stebri za koledarsko leto 2020 (UL L št. 27 z dne 31. 1. 2020, str. 1) se
vloga na javni razpis in zahtevek za izplačilo sredstev
zavrneta, če se ugotovi, da je vlagatelj umetno ustvaril
pogoje za izpolnitev zahtev za pridobitev podpore, tako
ustvarjeni pogoji pa niso v skladu s cilji tega podukrepa.
9. Vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev ter zahtevka za predplačilo
1. Vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev ter zahtevka za predplačilo sta določena v 102. in 105. členu
Uredbe.
2. Pogoji za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev
so določeni v 102. členu Uredbe:
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a) izpolnjevanje pogoja iz 2. točke šestega odstavka 102. člena Uredbe se izkazuje s prilogo »Izjava o
neizterljivosti DDV«;
b) izpolnjevanje pogoja iz 6. točke šestega odstavka 102. člena Uredbe upravičenec izkazuje s prilogo
»Kontrolni list za preveritev skladnosti izvedbe postopka oddaje javnega naročila glede na določbe Zakona o
javnem naročanju – ZJN3«;
c) izpolnjevanje pogoja iz 9. točke šestega odstavka 102. člena Uredbe upravičenec izkazuje s prilogo
»Izjava upravičenca o prejetih javnih sredstvih za iste
upravičene stroške«;
č) namenska raba naložbe oziroma dela naložbe iz
11. točke šestega odstavka 102. člena Uredbe pomeni,
da je naložba namenjena dejavnosti, ki jo je upravičenec
navedel v vlogi na javni razpis in je predmet podpore;
d) izpolnjevanje pogojev iz 12. točke šestega odstavka 102. člena upravičenec izkazuje z najmanj tremi
fotografijami, ki potrjujejo izvedbo podprte naložbe oziroma dela naložbe, ki predstavlja zaokroženo tehnološko
celoto, ter s fotografijami, iz katerih je razvidna označitev
vira sofinanciranja v skladu z osemnajstim odstavkom
102. člena Uredbe.
3. Poleg pogojev iz prejšnje točke mora upravičenec ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev izpolnjevati
tudi pogoje iz 90.f člena Uredbe.
4. Podrobnejši postopek glede zavarovanja predplačila z bančno garancijo je v skladu z osmim odstavkom 105. člena Uredbe opredeljen z Uredbo o izvajanju
sistema varščin za izpolnitev obveznosti, povezanih z
ukrepi kmetijske tržno-cenovne politike (Uradni list RS,
št. 52/09) in IV. poglavjem Delegirane Uredbe Komisije
(EU) št. 907/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi
Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in
Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in ostalimi organi,
finančnim upravljanjem, potrditvijo obračunov, varščinami in uporabo eura (UL L št. 255 z dne 28. 8. 2014,
str. 18), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2018/967 z dne 26. aprila 2018 o spremembi
Delegirane uredbe (EU) št. 907/2014 v zvezi z neupoštevanjem plačilnih rokov in menjalnim tečajem, ki se
uporablja pri pripravi izjave o odhodkih (UL L št. 174 z
dne 10. 7. 2018, str. 2).
5. V skladu z enaindvajsetim odstavkom 102. člena
Uredbe je zadnji možni rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev 30. junij 2023.
6. Priloge iz 2. točke tega poglavja so določene v
razpisni dokumentaciji.
10. Obveznosti upravičenca po zadnjem izplačilu
sredstev
1. Obveznosti upravičenca so določene v 90.g, 103.
in 106. členu Uredbe:
a) če je upravičenec nosilec dopolnilne dejavnosti,
izpolnjevanje obveznosti iz 1. točke 90.g člena Uredbe
izkazuje na podlagi naslednjih dokazil, ki se priložijo
poročilu o izpolnjevanju obveznosti:
– kopija pogodbe o zaposlitvi za osebo, ki je za polni ali krajši delovni čas zaposlena na kmetiji;
– potrdilo o vpisu za člana kmetije, ki ima status
dijaka ali študenta;
b) če je upravičenec pri ocenjevanju vloge na javni
razpis prejel točke v okviru merila iz prve alineje 4. točke
prvega odstavka 90.e člena te uredbe, mora poročilu o
izpolnjevanju obveznosti priložiti pogodbo o zaposlitvi,
razen če gre za novo ustanovljeno delovno mesto iz
naslova pokojninskega, invalidskega in zdravstvenega
zavarovanja.
11. Objava podatkov o upravičencih in varstvo
osebnih podatkov

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

93 / 3. 7. 2020 /

1. Objava podatkov o upravičencih, ki so prejeli
sredstva, je določena v 107. členu Uredbe.
2. 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.
12. Izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti
ter višja sila in izjemne okoliščine
1. Izvedba kontrol in sankcije za neizpolnitev oziroma kršitev obveznosti so določene v 108. členu Uredbe.
2. Višja sila in izjemne okoliščine so določene v
109. členu Uredbe.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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Priloga 1: Koeficienti razvitosti občin za leti 2020 in 2021

Zap. št.

ID

Občina

Koeficient razvitosti
občine

1.

001

Ajdovščina

0,99

2.

213

Ankaran

1,09

3.

195

Apače

0,81

4.

002

Beltinci

0,97

5.

148

Benedikt

1,04

6.

149

Bistrica ob Sotli

0,71

7.

003

Bled

1,11

8.

150

Bloke

1,06

9.

004

Bohinj

0,92

10.

005

Borovnica

1,01

11.

006

Bovec

0,86

12.

151

Braslovče

1,03

13.

007

Brda

1,01

14.

008

Brezovica

1,07

15.

009

Brežice

1,00

16.

152

Cankova

0,73

17.

011

Celje

1,15

18.

012

Cerklje na Gorenjskem

1,27

19.

013

Cerknica

1,10

20.

014

Cerkno

1,01

21.

153

Cerkvenjak

0,83

22.

196

Cirkulane

0,87

23.

015

Črenšovci

0,84

24.

016

Črna na Koroškem

0,97

25.

017

Črnomelj

0,88

26.

018

Destrnik

0,97

27.

019

Divača

1,02

28.

154

Dobje

0,93

29.

020

Dobrepolje

1,05

30.

155

Dobrna

1,10

31.

021

Dobrova - Polhov Gradec

1,10

32.

156

Dobrovnik/Dobronak

0,81

33.

022

Dol pri Ljubljani

1,13

34.

157

Dolenjske Toplice

0,97

35.

023

Domžale

1,28

36.

024

Dornava

1,08

37.

025

Dravograd

1,01

38.

026

Duplek

0,95

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

93 / 3. 7. 2020 /

39.

027

Gorenja vas - Poljane

1,18

40.

028

Gorišnica

1,05

41.

207

Gorje

0,94

42.

029

Gornja Radgona

0,96

43.

030

Gornji Grad

0,89

44.

031

Gornji Petrovci

0,53

45.

158

Grad

0,67

46.

032

Grosuplje

1,24

47.

159

Hajdina

1,03

48.

160

Hoče - Slivnica

1,01

49.

161

Hodoš/Hodos

0,28

50.

162

Horjul

1,27

51.

034

Hrastnik

0,98

52.

035

Hrpelje - Kozina

0,93

53.

036

Idrija

1,16

54.

037

Ig

1,02

55.

038

Ilirska Bistrica

0,97

56.

039

Ivančna Gorica

1,21

57.

040

Izola/Isola

1,10

58.

041

Jesenice

1,09

59.

163

Jezersko

0,98

60.

042

Juršinci

0,96

61.

043

Kamnik

1,15

62.

044

Kanal

1,05

63.

045

Kidričevo

1,16

64.

046

Kobarid

0,89

65.

047

Kobilje

0,67

66.

048

Kočevje

0,83

67.

049

Komen

0,77

68.

164

Komenda

1,34

69.

050

Koper/Capodistria

1,12

70.

197

Kostanjevica na Krki

0,92

71.

165

Kostel

0,60

72.

051

Kozje

0,78

73.

052

Kranj

1,16

74.

053

Kranjska Gora

0,96

75.

166

Križevci

1,04

76.

054

Krško

1,12

77.

055

Kungota

0,92

78.

056

Kuzma

0,59

79.

057

Laško

1,02

80.

058

Lenart

1,06
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81.

059

Lendava/Lendva

0,80

82.

060

Litija

1,13

83.

061

Ljubljana

1,21

84.

062

Ljubno

1,05

85.

063

Ljutomer

0,96

86.

208

Log - Dragomer

1,11

87.

064

Logatec

1,19

88.

065

Loška dolina

0,96

89.

066

Loški Potok

0,77

90.

167

Lovrenc na Pohorju

0,87

91.

067

Luče

0,86

92.

068

Lukovica

1,19

93.

069

Majšperk

0,91

94.

198

Makole

0,90

95.

070

Maribor

0,97

96.

168

Markovci

1,09

97.

071

Medvode

1,13

98.

072

Mengeš

1,25

99.

073

Metlika

1,00

100.

074

Mežica

1,19

101.

169

Miklavž na Dravskem polju

1,07

102.

075

Miren - Kostanjevica

0,94

103.

212

Mirna

1,08

104.

170

Mirna Peč

1,19

105.

076

Mislinja

1,04

106.

199

Mokronog - Trebelno

1,09

107.

077

Moravče

1,11

108.

078

Moravske Toplice

0,83

109.

079

Mozirje

1,07

110.

080

Murska Sobota

1,03

111.

081

Muta

1,04

112.

082

Naklo

1,18

113.

083

Nazarje

1,12

114.

084

Nova Gorica

1,09

115.

085

Novo mesto

1,27

116.

086

Odranci

1,10

117.

171

Oplotnica

0,93

118.

087

Ormož

0,98

119.

088

Osilnica

0,52

120.

089

Pesnica

0,99

121.

090

Piran/Pirano

0,95

122.

091

Pivka

0,94
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123.

092

Podčetrtek

0,97

124.

172

Podlehnik

0,91

125.

093

Podvelka

0,86

126.

200

Poljčane

0,80

127.

173

Polzela

1,01

128.

094

Postojna

1,03

129.

174

Prebold

1,19

130.

095

Preddvor

1,05

131.

175

Prevalje

1,10

132.

096

Ptuj

0,98

133.

097

Puconci

0,81

134.

098

Rače - Fram

1,01

135.

099

Radeče

0,98

136.

100

Radenci

0,98

137.

101

Radlje ob Dravi

1,04

138.

102

Radovljica

1,03

139.

103

Ravne na Koroškem

1,14

140.

176

Razkrižje

0,95

141.

209

Rečica ob Savinji

1,01

142.

201

Renče - Vogrsko

0,91

143.

104

Ribnica

1,06

144.

177

Ribnica na Pohorju

0,80

145.

106

Rogaška Slatina

1,08

146.

105

Rogašovci

0,56

147.

107

Rogatec

1,05

148.

108

Ruše

0,95

149.

178

Selnica ob Dravi

0,93

150.

109

Semič

0,91

151.

110

Sevnica

1,05

152.

111

Sežana

0,95

153.

112

Slovenj Gradec

1,10

154.

113

Slovenska Bistrica

1,00

155.

114

Slovenske Konjice

1,04

156.

179

Sodražica

1,07

157.

180

Solčava

0,71

158.

202

Središče ob Dravi

0,96

159.

115

Starše

1,00

160.

203

Straža

1,16

161.

181

Sveta Ana

0,90

162.

204

Sveta Trojica v Slov. goricah

0,94

163.

182

Sveti Andraž v Slov. goricah

0,92

164.

116

Sveti Jurij

0,78
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165.

210

Sveti Jurij v Slov. goricah

1,07

166.

205

Sveti Tomaž

0,97

167.

033

Šalovci

0,40

168.

183

Šempeter - Vrtojba

1,18

169.

117

Šenčur

1,25

170.

118

Šentilj

0,99

171.

119

Šentjernej

0,99

172.

120

Šentjur

1,07

173.

211

Šentrupert

1,08

174.

121

Škocjan

0,96

175.

122

Škofja Loka

1,21

176.

123

Škofljica

1,15

177.

124

Šmarje pri Jelšah

1,08

178.

206

Šmarješke Toplice

1,15

179.

125

Šmartno ob Paki

1,06

180.

194

Šmartno pri Litiji

1,01

181.

126

Šoštanj

1,16

182.

127

Štore

1,12

183.

184

Tabor

1,02

184.

010

Tišina

0,90

185.

128

Tolmin

1,03

186.

129

Trbovlje

0,89

187.

130

Trebnje

1,22

188.

185

Trnovska vas

1,02

189.

186

Trzin

1,35

190.

131

Tržič

0,96

191.

132

Turnišče

0,93

192.

133

Velenje

1,15

193.

187

Velika Polana

0,86

194.

134

Velike Lašče

0,99

195.

188

Veržej

0,88

196.

135

Videm

0,90

197.

136

Vipava

0,97

198.

137

Vitanje

1,01

199.

138

Vodice

1,11

200.

139

Vojnik

1,09

201.

189

Vransko

1,01

202.

140

Vrhnika

1,12

203.

141

Vuzenica

1,08

204.

142

Zagorje ob Savi

1,09

205.

143

Zavrč

0,96

206.

144

Zreče

1,06
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207.

190

Žalec

1,07

208.

146

Železniki

1,20

209.

191

Žetale

0,85

210.

147

Žiri

1,25

211.

192

Žirovnica

1,04

212.

193

Žužemberk

1,03

Vir: https://www.gov.si/teme/financiranje-obcin/ (junij, 2020)
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Priloga 2: Stopnje registrirane brezposelnosti po občinah

Občina
Ajdovščina
Ankaran/Ancarano
Apače
Beltinci
Benedikt
Bistrica ob Sotli
Bled
Bloke
Bohinj
Borovnica
Bovec
Braslovče
Brda
Brezovica
Brežice
Cankova
Celje
Cerklje na Gorenjskem
Cerknica
Cerkno
Cerkvenjak
Cirkulane
Črenšovci
Črna na Koroškem
Črnomelj
Destrnik
Divača
Dobje
Dobrepolje
Dobrna
Dobrova - Polhov Gradec
Dobrovnik
Dol pri Ljubljani
Dolenjske Toplice
Domžale
Dornava
Dravograd
Duplek
Gorenja vas - Poljane
Gorišnica
Gorje
Gornja Radgona

Stopnja registrirane brezposelnosti (april
2020)
6,4
8,5
15,4
13,5
7,0
9,5
7,3
5,9
5,1
8,6
8,4
7,3
5,6
6,9
10,3
16,8
11,0
5,2
5,8
3,5
6,9
8,6
15,4
9,5
11,8
7,9
8,0
6,8
6,4
7,6
4,7
16,8
6,3
6,0
6,8
7,6
9,4
11,7
4,0
7,5
8,1
12,3
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Gornji Grad
Gornji Petrovci
Grad
Grosuplje
Hajdina
Hoče - Slivnica
Hodoš/Hodos
Horjul
Hrastnik
Hrpelje - Kozina
Idrija
Ig
Ilirska Bistrica
Ivančna Gorica
Izola/Isola
Jesenice
Jezersko
Juršinci
Kamnik
Kanal
Kidričevo
Kobarid
Kobilje
Kočevje
Komen
Komenda
Koper/Capodistria
Kostanjevica na Krki
Kostel
Kozje
Kranj
Kranjska Gora
Križevci
Krško
Kungota
Kuzma
Laško
Lenart
Lendava/Lendva
Litija
Ljubljana
Ljubno
Ljutomer
Log - Dragomer
Logatec
Loška dolina
Loški Potok

Št.

93 / 3. 7. 2020 /
5,7
12,8
14,1
7,0
7,3
10,6
17,9
4,2
11,5
7,3
5,0
6,4
7,1
5,7
10,6
8,1
4,9
8,3
7,2
8,3
7,4
6,5
10,3
15,3
7,4
5,5
9,5
9,1
12,4
11,9
7,8
6,9
9,9
11,3
12,7
21,2
9,2
8,0
16,2
6,5
9,1
9,0
11,2
7,3
5,8
6,4
5,8
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Lovrenc na Pohorju
Luče
Lukovica
Majšperk
Makole
Maribor
Markovci
Medvode
Mengeš
Metlika
Mežica
Miklavž na Dravskem polju
Miren - Kostanjevica
Mirna
Mirna Peč
Mislinja
Mokronog - Trebelno
Moravče
Moravske Toplice
Mozirje
Murska Sobota
Muta
Naklo
Nazarje
Nova Gorica
Novo mesto
Odranci
Oplotnica
Ormož
Osilnica
Pesnica
Piran/Pirano
Pivka
Podčetrtek
Podlehnik
Podvelka
Poljčane
Polzela
Postojna
Prebold
Preddvor
Prevalje
Ptuj
Puconci
Rače - Fram
Radeče
Radenci
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10,6
8,4
6,1
8,1
8,4
14,0
7,2
7,1
6,8
10,7
10,1
10,1
4,7
4,7
4,9
7,5
5,7
5,3
12,3
7,4
15,8
10,2
6,1
7,6
7,2
6,9
9,6
7,1
10,4
16,8
9,8
12,0
7,6
8,6
9,6
12,8
10,0
8,7
8,5
8,4
6,6
8,9
9,8
14,2
9,5
9,1
11,7
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Radlje ob Dravi
Radovljica
Ravne na Koroškem
Razkrižje
Rečica ob Savinji
Renče - Vogrsko
Ribnica
Ribnica na Pohorju
Rogaška Slatina
Rogašovci
Rogatec
Ruše
Selnica ob Dravi
Semič
Sevnica
Sežana
Slovenj Gradec
Slovenska Bistrica
Slovenske Konjice
Sodražica
Solčava
Središče ob Dravi
Starše
Straža
Sveta Ana
Sveta Trojica v Slov. goricah
Sveti Andraž v Slov. goricah
Sveti Jurij ob Ščavnici
Sveti Jurij v Slov. goricah
Sveti Tomaž
Šalovci
Šempeter - Vrtojba
Šenčur
Šentilj
Šentjernej
Šentjur
Šentrupert
Škocjan
Škofja Loka
Škofljica
Šmarje pri Jelšah
Šmarješke Toplice
Šmartno ob Paki
Šmartno pri Litiji
Šoštanj
Štore
Tabor
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11,9
7,6
9,7
12,0
8,3
5,8
7,3
16,3
10,7
21,6
13,9
13,1
10,6
10,3
8,2
8,0
9,0
8,6
11,6
7,0
6,5
9,7
9,8
4,9
8,5
7,4
6,3
10,6
7,5
11,1
12,3
6,6
6,4
12,6
7,2
9,6
3,8
9,2
5,5
6,1
10,3
4,9
9,2
5,6
9,2
9,3
7,5
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Tišina
Tolmin
Trbovlje
Trebnje
Trnovska vas
Trzin
Tržič
Turnišče
Velenje
Velika Polana
Velike Lašče
Veržej
Videm
Vipava
Vitanje
Vodice
Vojnik
Vransko
Vrhnika
Vuzenica
Zagorje ob Savi
Zavrč
Zreče
Žalec
Železniki
Žetale
Žiri
Žirovnica
Žužemberk
Slovenija
Vir: SURS, ZRSZ (junij, 2020)
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15,1
7,4
13,8
5,7
6,7
6,9
7,6
12,3
10,6
12,0
6,2
7,1
8,1
5,7
7,0
6,0
8,2
8,2
7,0
10,3
7,9
8,8
9,3
10,9
3,7
6,6
3,8
5,3
5,1
9,1
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Št.

Ob-2357/20

Slovenski regionalno razvojni sklad (v nadaljevanju Sklad) na podlagi Zakona o javnih skladih,
ZJS-1 (Uradni list RS, št. 77/08, 8/10 – ZSKZ-B, 61/20
ZDLGPE), Zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz
naslova kupnine na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, ZUKLPP (Uradni list RS, št. 45/95,
34/96, 60/99 – ZSRR, 22/00 – ZJS, 67/01, 47/02), Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,
ZSRR-2 (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12, 46/16), Ustanovitvenega akta Sklada, št. 01401-4/2009/6 z dne
23. 7. 2009 (čistopis SV 04/20 z dne 7. 1. 2020), Splošnih pogojev poslovanja, št. 012-6/2019-12 z dne 8. 11.
2019 (s sprem. in dopol., v nadaljevanju SPP), Pravilnika o dodeljevanju spodbud z dne 19. 3. 2015 (s spr. in
dop.), Poslovnega in finančnega načrta Sklada za leti
2020 in 2021 z dne 27. 3. 2020 (s sprem. in dopol.),
Uredbe o metodologiji za določitev razvitosti občin
(Uradni list RS, št. 78/19), Zakona o Triglavskem narodnem parku, ZTNP-1 (Uradni list RS, št. 52/10, 46/14
– ZON-C, 60/17, 82/20), Koeficienta razvitosti občin za
leto 2020 in 2021, Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014
z dne 17. 6. 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.
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Stran

2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije
(EU) 2017/1084 z dne 14. 6. 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 o skupinskih izjemah), 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), Uredbe Komisije (EU) št. 1388/2014 z
dne 16. 12. 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) objavlja

javni razpis
za dodeljevanje posojil za pred- financiranje
projektov neprofitnih organizacij – PF1
1. Uvodna določila
1.1 Višina in vir sredstev
Skupni razpisani znesek je 3.000.000,00 EUR, kot
sledi v nadaljevanju

Znesek v EUR Iz postavke za leto Oblika sredstev
3.000.000,00

2020

Posojilo

1403

Vir sredstev
Namensko premoženje Slovenski regionalno razvojni sklad

1.2 Namen in cilj javnega razpisa
Namen razpisa je omogočiti izvedbo projektov z
odobrenimi evropskimi sredstvi na območju Republike
Slovenije, ki zasleduje cilj
– premostitveno financiranje za projekte, ki so odobreni po razpisih za Evropska sredstva, ki ustreza naslednjemu ukrepu:
– Premostitveno financiranje razvojnih projektov
neprofitnih organizacij.
1.3 Razpisna dokumentacija in navodila za vlagatelja
Sestavni del razpisa je tudi razpisna dokumentacija
in navodila za vlagatelje, ki jih mora vlagatelj upoštevati,
objavljena na spletni strani Sklada http://www.regionalnisklad.si/razpisi.
Razpisna dokumentacija vsebuje:
– elektronski prijavni obrazec, vključno z izjavo vlagatelja,
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– seznam prilog,
– plan likvidnosti,
– merila za ocenjevanje,
– vzorec pogodbe.
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 vlagatelja in prijavljeni projekt. Izpolnjevanje pogojev mora biti razvidno iz vsebine celotne vloge.
Glede izpolnjevanja razpisnih pogojev vlagatelj podpiše
Izjavo vlagatelja, s katero pod kazensko in materialno
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 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 2019, ki so objavljeni na Ebonitete.si. V kolikor
finančni izkazi niso razvidni iz Ebonitete.si, jih mora vlagatelj priložiti k vlogi.
4. Sredstva se za isti projekt odobrijo praviloma
enkrat.
5. Vlagatelj, ki se prijavi kot pravna oseba ali fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno
dejavnost, mora imeti ob oddaji vloge bonitetno oceno,
določeno na podlagi podatkov iz Ebonitete.si, najmanj
5,00. V kolikor bonitetne ocene ni razvidne v Ebonitete.
si, jo mora vlagatelj proti plačilu sam pridobiti pri isti
bonitetni družbi.
6. Vlagatelj mora za projekt izkazati zaprto finančno
konstrukcijo. V ta namen mora vlagatelj priložiti ustrezna
dokazila, skladno z opredelitvijo drugih virov v finančni
konstrukciji.
7. Vlagatelj ne sme imeti 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 50,00 EUR ali več). Hkrati, v kolikor je vlagatelj
gospodarski subjekt in je zavezanec, mora imeti predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz
delovnega razmerja za obdobje 12 mesecev od oddaje
vloge. V ta namen Sklad po uradni dolžnosti s strani Finančne uprave RS pridobi ustrezno potrdilo, na osnovi
pooblastila vlagatelja, ki je opredeljeno v okviru Izjave
vlagatelja.
8. V kolikor je vlagatelj že prejemnik sredstev Sklada, na dan odpiranja vloge ne sme imeti neporavnanih
zapadlih obveznosti z zamudo nad 30 dni.
9. Vlagatelj, ki je že prejemnik sredstev Sklada,
vendar je Sklad zaradi nepravilnosti porabe javnih sredstev in izpolnjevanju pogodbenih obveznosti, odstopil
od pogodbe, od odstopa pa še ni preteklo pet let, ni
upravičen do spodbude.
10. Skupna višina izpostavljenosti vlagatelja po programu PF ne sme presegati 200.000,00 EUR.
11. Skupna višina izpostavljenosti vlagatelja po posameznem podprogramu ne sme presegati
150.000,00 EUR.
12. Skupna višina zadolženosti vlagatelja do Sklada
ne sme presegati 10,00 % vrednosti namenskega pre-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
moženja Sklada, ki znaša 99.295.621,75 EUR na dan
31. 12. 2019.
13. Vlagatelj ne sme biti dolžnik iz naslova evropskih in slovenskih javnih sredstev.
14. Vlagatelj, ki ni pravna oseba, organizirana kot
gospodarska družba, fizična oseba, ki na trgu oprav
lja pridobitno dejavnost, in zadruga, mora imeti delež
dolgov v financiranju na dan 31. 12. 2019 manjši od
100,00 %.
15. 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.
16. Vlagatelj ne sme biti domnevno insolventen
glede na 14. člen veljavnega Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem
prenehanju.
17. Vlagatelj (razen mikro, malo in srednje veliko
podjetje, ki posluje manj kot 3 leta) ne sme biti (1) v težavah, kot jih opredeljuje Zakon o pomoči za reševanje
in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah ter Uredba o skupinskih izjemah ali Kmetijska uredba za skupinske izjeme ali Ribiška uredba 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. O izpolnjevanju navedenega pogoja se mora
vlagatelj izreči v izjavi.
18. Vlagatelj ne sme prijaviti ekološko sporen projekt.
2.2 Pogoji po podprogramu PF1.2 – Projekti neprofitnih organizacij – izven pravil državnih pomoči
2.2.1 Upravičeni vlagatelji po podprogramu PF1.2
Pravne osebe, ki izkazujejo neprofitni status in namen delovanja, organizirani kot:
– Zavodi: javni zavod, zavod, zavod v zasebni lasti,
javni gospodarski zavod, javni raziskovalni zavod, zavod
v družbeni lasti, skupnost zavodov;
– Zadruge: zadruga z.o.o., zadruga z.b.o., zadruga,
zadruga v zasebni lasti, zadružna enota, kmetijska zadruga, obrtna zadruga, stanovanjska zadruga;
– Zbornica: zbornica, gospodarska zbornica;
– Skladi: javni sklad, sklad;
– Društva: društvo, zveza društev;
– Ustanove: ustanova;
– Organizacije, kot so opredeljene v Zakonu o gospodarskih družbah, organizirane kot: družba z omejeno odgovornostjo, družba z neomejeno odgovornostjo, delniška družba, gospodarsko interesno združenje
GIZ;
– Ostale organizacije, organizirane kot: dobrodelna
organizacija, nevladna organizacija, študentska organizacija, narodnostna skupnost, javna agencija, javno
podjetje.
Vlagatelj mora biti vpisan v sodni register pred 1. 7.
2019.
Vlagatelj mora biti prejemnik evropskih sredstev v
programskem obdobju 2014–2020, kar pomeni, da je že
prejel pozitivno odločitev in/ali že ima podpisano pogodbo o sofinanciranju, v kolikor je le-ta podlaga za črpanje.
2.2.2 Upravičena velikost vlagatelja po podprogramu PF1.2
– Mikro
– Mala
– Srednja
– Velika
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Za opredelitev velikosti vlagateljev se uporabljajo
določbe iz Priloge I Uredbe o skupinskih izjemah. 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.
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.
Za opredelitev velikosti vlagateljev se uporabljajo
določbe iz Priloge I Ribiške 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.
2.2.3 Upravičene dejavnosti po podprogramu PF1.2
Vse dejavnosti po SKD, razen
– 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,
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– 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.
Vlagatelj mora prijaviti projekt v okviru registrirane
dejavnosti skladno z veljavno Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti.
2.2.4 Upravičeno območje projektov po podprogramu PF1.2
– Celotno območje Republike Slovenije (višina razpoložljivih sredstev 3.000.000,00 EUR)
2.2.5 Obdobje upravičenosti po podprogramu PF1.2
Upravičeni stroški lahko nastanejo od 1. 1. 2014.
2.2.6 Stroški po podprogramu PF1.2
1. Upravičeni stroški so:
Delež sofinanciranja projekta s strani Sklada je do
vključno 80,00 % upravičenih stroškov projekta. Upravičeni stroški so tabelarično prikazani v nadaljevanju, pri
čemer je lahko pri posameznem strošku opredeljena
omejitev (izražena v deležu, v znesku ali datumu, vse
glede na vrsto omejitve).

Omejitev na posameznem strošku
Upravičeni stroški

Odobrena, neizplačana
EU sredstva

Vrsta
Delež % Znesek EUR Datum Velikost
omejitve
vlagatelja
/

/

/

1405

/

Odstotek sofinanciranja Sklada

velika
srednja
mala
mikro

Podrobnejša navodila o stroških so razvidna v Navodilu o upravičenih stroških, ki so objavljena na spletni
strani Sklada.
2.2.7 Višina zaprošenih sredstev in višina upravičenih stroškov po podprogramu PF1.2
Najnižja zaprošena vrednost sredstev je
5.000,00 EUR, najvišja vrednost zaprošenih sredstev
pa 150.000,00 EUR.
Minimalna vrednost upravičenih stroškov je
6.250,00 EUR.
2.2.8 Posojilni pogoji po podprogramu PF1.2
1. Obrestna mera je ROM za izračun državnih pomoči + pribitek 1,00 % letno.
– ROM vključuje izhodiščno obrestno mero, kateri
se doda 100 bazičnih točk oziroma 1,0 odstotne točke.
– V primeru, da je izhodiščna obrestna mera negativna, se zanjo uporabi vrednost 0,00 %.

80,00
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– Obresti se obračunavajo in plačujejo mesečno.
– Posojilo ne vsebuje elementov državnih pomoči.
– Vlagatelj posojilo 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.
2.2.9 Cilji projekta po podprogramu PF1.2
Cilji projekta so sledeči:
– za ukrep Premostitveno financiranje razvojnih
projektov neprofitnih organizacij
– Izvedba projekta.
2.3 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. Podrobnejša navodila o zavarovanju in vsa zahtevana dokazila so opredeljena v Navodilu o pogojih
zavarovanja, ki so objavljena na spletni strani Sklada.
2.4 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. Pogodba mora biti sklenjena v eni izmed naslednjih oblik, glede na obliko zavarovanja:
– 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 vlagatelj 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.
6. Stroški sklepanja pogodbe, sklenitve dodatka k
pogodbi, zavarovanja posojila in vodenja posojila bremenijo vlagatelja. Stroški, razen stroškov zavarovanja,
so opredeljeni v 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.
2.5 Pogoji črpanja
1. V kolikor mora vlagatelj pridobiti soglasje k zadolžitvi, 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 kreditne pogodbe. Ob utemeljenem razlogu
lahko Sklad s pisnim soglasjem na prošnjo vlagatelja
ta rok tudi podaljša.
3. Črpanje sredstev mora biti skladno z Navodili za
črpanje in se izvede na podlagi zahtevka za črpanje, ki
ga mora vlagatelj oddati najkasneje pet dni pred predvidenim črpanjem.
4. Če vlagatelj ne bo v določenem roku in na dogovorjeni način dostavil zahtevka za črpanje, se bo
upoštevalo, da je enostransko odstopil od dodeljenega
posojila.
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2.6 Pogoji spremljanja in zaključka projekta
1. Rok zaključka projekta se opredeli v odločbi o
odobritvi sredstev in pogodbi. Skrajni rok zaključka projekta po javnem razpisu je do 31. 12. 2024.
2. Za zaključek projekta se šteje črpanje EU sredstev, vendar najkasneje v roku 3 let po podpisu pogodbe.
3. Vlagatelj mora v roku 2 mesecev po zaključku
projekta Skladu posredovati izpolnjeno Poročilo o projektu.
4. Vlagatelj mora poročati tudi o doseženih ciljih, kar
je podrobneje opredeljeno v pogodbi.
3 Vsebina in oddaja vloge
3.1 Vsebina vloge
Vloga je v obliki elektronskega prijavnega obrazca
(EPO), ki vlagatelja usmerja pri izpolnjevanju, skladno s
prijavljenim projektom in mora vsebovati:
– izjavo vlagatelja, ki je sestavni del elektronskega
prijavnega obrazca, in mora biti oddana tudi priporočeno
po pošti najkasneje naslednji dan od oddaje vloge preko
spletne aplikacije »Rsklad«,
– likvidnostni plan, ki mora biti izpolnjen na predlogi, ki je sestavni del elektronskega prijavnega obrazca,
– priloge, ki so opredeljene v javnem razpisu in so
odvisne od prijavljenega projekta,
– priloge v povezavi z ocenjevanjem vloge, ki niso
obvezne, v kolikor so priložene, se zanje lahko pridobi
točke.
3.2 Oddaja vloge
1. Vlogo lahko odda vlagatelj ali po njem pooblaščena oseba, katera mora k vlogi predložiti podpisano
pooblastilo.
2. Vloga se odda preko spletne aplikacije »Rsklad«,
na naslovu www.r-sklad.si, in sicer skladno z razpisnim
rokom za oddajo vloge.
3. Zainteresirani lahko informacije pridobijo v času
uradnih ur v Sektorju za izvajanje spodbud, na tel.
01/836-19-53.
3.3 Rok za oddajo vloge
Vlagatelj vlogo lahko odda od objave javnega razpisa do posameznega razpisnega roka, in sicer
1. rok do 27. 7. 2020,
2. rok do 31. 8. 2020,
3. rok do 21. 9. 2020,
4. rok do 19. 10. 2020,
5. rok do 16. 11. 2020.
Vloge ni možno oddati po zadnjem razpisnem roku
oziroma po zaprtju javnega razpisa.
4 Obravnava vloge
4.1 Merila za ocenjevanje
1. Posamezna vloga lahko skupaj prejme 100 točk,
po sledečih kriterijih
– regionalni vidik,
– ocena vlagatelja,
– ocena projekta.
2. Za odobritev mora vloga doseči najmanj 30 točk.
3. 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. Komisija za obravnavo vlog
1. Postopek javnega razpisa vodi Komisija za
obravnavo vlog (v nadaljevanju Komisija), ki jo z odločbo
imenuje direktor Sklada.
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2. Pri obravnavi vloge lahko sodelujejo zunanji
ocenjevalci in/ali strokovnjaki iz delovnega področja javnega razpisa, ki jih na podlagi soglasja direktorja Sklada
k sodelovanju povabi Komisija.
3. Komisija o svojem delu vodi zapisnik.
4. Odpiranje vloge
1. Vloge, prispele na javni razpis, obravnava
Komisija, ki ugotavlja popolnost vloge.
2. Odpiranje vlog se začne najkasneje 3. delovni
dan po izteku roka za oddajo vlog.
3. Vloge se odpirajo in obravnavajo sočasno.
4. Odpiranje vlog ni javno.
5. Poziv za dopolnitev vlog
1. Komisija vlagatelju nepopolne vloge najkasneje v roku 8 dni od odpiranja vloge posreduje poziv
za dopolnitev vloge.
2. Komisija vlagatelju posreduje poziv za dopolnitev vloge po pošti z osebno vročitvijo.
3. Poziv za dopolnitev vloge, posredovan v papirni obliki velja za vročenega z dnem, ko vlagatelj
prevzame dokument. Če dokumenta ne prevzame v 15
dneh od poskusa vročitve, velja vročitev za opravljeno z
dnem preteka tega roka, v skladu z veljavnim zakonom,
ki ureja splošni upravni postopek.
6. Dopolnitev vloge
1. Vlagatelj mora dopolnitev vloge oddati priporočeno po pošti ali po elektronski pošti v roku 8 dni od
dneva vročitve.
2. Vloga, ki v roku ni dopolnjena ali je neustrezno
dopolnjena, se kot nepopolna zavržena.
7. Rezultat obravnave
1. Komisija opravi pregled in se opredeli glede
popolnosti vlog.
2. Vloga mora ob oddaji obvezno vsebovati
ustrezno izpolnjen elektronski prijavni obrazec in poslovno dokumentacijo, sicer se vloga zavrže kot nepopolna.
3. Vloga, ki ne ustreza razpisnim pogojem in/ali
ne dosega minimalnega števila točk, se kot neutemeljena zavrne.
4. Popolna vloga bo ocenjena s strani dveh neodvisnih ocenjevalcev na podlagi meril, ki so navedena
v javnem razpisu in natančneje opredeljena v razpisni
dokumentaciji.
5. Ocenjene vloge se razvrsti glede na doseženo
število točk. Prednost pri izboru za dodelitev sredstev
imajo vloge, ki dosežejo višje število točk, do porabe
razpisanih sredstev, ostale vloge se kot neutemeljene
zavrnejo.
6. V kolikor bodo vloge dosegle enako število
točk, bo imela prednost 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
predlagala odobritev sredstev v obsegu še razpoložljivih
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sredstev, ob predpostavki, da se vlagatelj strinja in zagotovi druge vire za zaprtje finančne konstrukcije projekta.
4.3 Obveščanje o izboru
1. Na podlagi predloga Komisije o izdaji odločbe o
ne/odobritvi sredstev odloči direktor 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 in kreditna sposobnost vlagatelja ne morejo biti
predmet presoje s strani vlagatelja.
Slovenski regionalno razvojni sklad
Št. 3021-003/2020

Ob-2358/20

Slovenski regionalno razvojni sklad (v nadaljevanju
Sklad) na podlagi Zakona o javnih skladih, ZJS-1 (Uradni list RS, št. 77/08, 8/10 – ZSKZ-B, 61/20 – ZDLGPE),
Zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju
podjetij, ZUKLPP (Uradni list RS, št. 45/95, 34/96, 60/99
– ZSRR, 22/00 – ZJS, 67/01, 47/02), Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, ZSRR-2 (Uradni
list RS, št. 20/11, 57/12, 46/16), Ustanovitvenega akta
Sklada, št. 01401-4/2009/6 z dne 23. 7. 2009 (čistopis
SV 04/20 z dne 7. 1. 2020), Splošnih pogojev poslovanja,
št. 012-6/2019-12 z dne 8. 11. 2019 (s sprem. in dopol., v
nadaljevanju SPP), Pravilnika o dodeljevanju spodbud z
dne 19. 3. 2015 (s spr. in dop.), Poslovnega in finančnega načrta Sklada za leti 2020 in 2021 z dne 27. 3. 2020
(s sprem. in dopol.), Uredbe o metodologiji za določitev
razvitosti občin (Uradni list RS, št. 78/19), Zakona o
Triglavskem narodnem parku, ZTNP-1 (Uradni list RS,
št. 52/10, 46/14 – ZON-C, 60/17, 82/20), Koeficienta razvitosti občin za leto 2020 in 2021, Uredbe Komisije (EU)
št. 651/2014 z dne 17. 6. 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), zadnjič spremenjene z Uredbo
Komisije (EU) 2017/1084 z dne 14. 6. 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 o skupinskih izjemah) objavlja
javni razpis
za dodeljevanje posojil za pred- financiranje
podjetniških projektov – PF3
1. Uvodna določila
1.1 Višina in vir sredstev

Skupni razpisani znesek je 1.000.000,00 EUR, kot sledi v nadaljevanju
Znesek v EUR Iz postavke za leto Oblika sredstev
1.000.000,00

2020

Posojilo

1407

Vir sredstev
Namensko premoženje Slovenski regionalno razvojni sklad
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1.2 Namen in cilj javnega razpisa
Namen razpisa je omogočiti izvedbo projektov z
odobrenimi evropskimi sredstvi na območju Republike
Slovenije, ki zasleduje cilj
– premostitveno financiranje za projekte, ki so odobreni po razpisih za Evropska sredstva, ki ustreza naslednjemu ukrepu:
– Premostitveno financiranje razvojnih projektov
profitnih organizacij.
1.3 Razpisna dokumentacija in navodila za vlagatelja
Sestavni del razpisa je tudi razpisna dokumentacija
in navodila za vlagatelje, ki jih mora vlagatelj upoštevati,
objavljena na spletni strani Sklada http://www.regionalnisklad.si/razpisi.
Razpisna dokumentacija vsebuje:
– elektronski prijavni obrazec, vključno z izjavo vlagatelja,
– seznam prilog,
– plan likvidnosti,
– merila za ocenjevanje,
– vzorec pogodbe.
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 vlagatelja in prijavljeni projekt. Izpolnjevanje pogojev mora biti razvidno iz vsebine celotne vloge.
Glede izpolnjevanja razpisnih pogojev vlagatelj podpiše
Izjavo vlagatelja, s katero pod kazensko in materialno
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 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 2019, ki so objavljeni na Ebonitete.si. V kolikor
finančni izkazi niso razvidni iz Ebonitete.si, jih mora vlagatelj priložiti k vlogi.
4. Sredstva se za isti projekt odobrijo praviloma
enkrat.
5. Vlagatelj, ki se prijavi kot pravna oseba ali fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno
dejavnost, mora imeti ob oddaji vloge bonitetno oceno,
določeno na podlagi podatkov iz Ebonitete.si, najmanj
5,00. V kolikor bonitetne ocene ni razvidne v Ebonitete.
si, jo mora vlagatelj proti plačilu sam pridobiti pri isti
bonitetni družbi.
6. Vlagatelj mora za projekt izkazati zaprto finančno
konstrukcijo. V ta namen mora vlagatelj priložiti ustrezna
dokazila, skladno z opredelitvijo drugih virov v finančni
konstrukciji.
7. Vlagatelj ne sme imeti 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 50,00 EUR ali več). Hkrati, v kolikor je vlagatelj
gospodarski subjekt in je zavezanec, mora imeti predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz
delovnega razmerja za obdobje 12 mesecev od oddaje
vloge. V ta namen Sklad po uradni dolžnosti s strani Fi-
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nančne uprave RS pridobi ustrezno potrdilo, na osnovi
pooblastila vlagatelja, ki je opredeljeno v okviru Izjave
vlagatelja.
8. V kolikor je vlagatelj že prejemnik sredstev Sklada, na dan odpiranja vloge ne sme imeti neporavnanih
zapadlih obveznosti z zamudo nad 30 dni.
9. Vlagatelj, ki je že prejemnik sredstev Sklada,
vendar je Sklad zaradi nepravilnosti porabe javnih sredstev in izpolnjevanju pogodbenih obveznosti, odstopil
od pogodbe, od odstopa pa še ni preteklo pet let, ni
upravičen do spodbude.
10. Skupna višina izpostavljenosti vlagatelja po programu PF ne sme presegati 200.000,00 EUR.
11. Skupna višina izpostavljenosti vlagatelja po posameznem podprogramu ne sme presegati
150.000,00 EUR.
12. Skupna višina zadolženosti vlagatelja do Sklada
ne sme presegati 10,00 % vrednosti namenskega premoženja Sklada, ki znaša 99.295.621,75 EUR na dan
31. 12. 2019.
13. Vlagatelj ne sme biti dolžnik iz naslova evropskih in slovenskih javnih sredstev.
14. 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.
15. Vlagatelj ne sme biti domnevno insolventen
glede na 14. člen veljavnega Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem
prenehanju.
16. Vlagatelj (razen mikro, malo in srednje veliko
podjetje, ki posluje manj kot 3 leta) ne sme biti (1) v težavah, kot jih opredeljuje Zakon o pomoči za reševanje
in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah ter Uredba o skupinskih izjemah, (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. O izpolnjevanju
navedenega pogoja se mora vlagatelj izreči v izjavi.
17. Vlagatelj ne sme prijaviti ekološko sporen projekt.
2.2 Pogoji po podprogramu PF3.2 – Projekti v gospodarstvu – izven pravil državnih pomoči
2.2.1 Upravičeni vlagatelji po podprogramu PF3.2
Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o gospodarskih družbah, registrirani kot:
– pravna oseba: družba z neomejeno odgovornostjo, komanditna družba, družba z omejeno odgovornostjo, delniška družba, komanditna delniška družba,
evropska delniška družba, gospodarsko interesno združenje, evropsko gospodarsko interesno združenje;
– fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost: samostojni podjetnik;
– subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o zadrugah,
registrirani kot: zadruga, zadružna zveza.
Vlagatelj mora biti vpisan v sodni register pred 1. 7.
2019.
Vlagatelj mora biti prejemnik evropskih sredstev v
programskem obdobju 2014–2020, kar pomeni, da je že
prejel pozitivno odločitev in/ali že ima podpisano pogodbo o sofinanciranju, v kolikor je le-ta podlaga za črpanje.
2.2.2 Upravičena velikost vlagatelja po podprogramu PF3.2
– Mikro
– Mala
– Srednja
– Velika
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Za opredelitev velikosti vlagateljev se uporabljajo
določbe iz Priloge I Uredbe o skupinskih izjemah. 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.
2.2.3 Upravičene dejavnosti po podprogramu PF3.2
Vse dejavnosti po SKD, razen
– 01 Kmetijska proizvodnja in lov ter z njima povezane storitve,
– 02.10 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,
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Odobrena, neizplačana
EU sredstva

Vrsta
Delež %
omejitve

/

/

1409

– 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.
Vlagatelj mora prijaviti projekt v okviru registrirane
dejavnosti skladno z veljavno Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti.
2.2.4 Upravičeno območje projektov po podprogramu PF3.2
– Celotno območje Republike Slovenije (višina razpoložljivih sredstev 1.000.000,00 EUR)
2.2.5 Obdobje upravičenosti po podprogramu PF3.2
Upravičeni stroški lahko nastanejo od 1. 1. 2014.
2.2.6 Stroški po podprogramu PF3.2
1. Upravičeni stroški so:
Delež sofinanciranja projekta s strani Sklada je do
vključno 80,00 % upravičenih stroškov projekta. Upravičeni stroški so tabelarično prikazani v nadaljevanju, pri
čemer je lahko pri posameznem strošku opredeljena
omejitev (izražena v deležu, v znesku ali datumu, vse
glede na vrsto omejitve).

Omejitev na posameznem strošku
Upravičeni stroški

Stran

Znesek
EUR

/

Velikost
Datum
vlagatelja

/

velika
srednja
mala
mikro

Podrobnejša navodila o stroških so razvidna v Navodilu o upravičenih stroških, ki so objavljena na spletni
strani Sklada.
2.2.7 Višina zaprošenih sredstev in višina upravičenih stroškov po podprogramu PF3.2
Najnižja zaprošena vrednost sredstev je
5.000,00 EUR, najvišja vrednost zaprošenih sredstev
pa 150.000,00 EUR.
Minimalna vrednost upravičenih stroškov je
6.250,00 EUR.
2.2.8 Posojilni pogoji po podprogramu PF3.2
1. Obrestna mera je ROM za izračun državnih pomoči + pribitek 1,00 % letno.
– ROM vključuje izhodiščno obrestno mero, kateri
se doda 100 bazičnih točk oziroma 1,0 odstotne točke.
– 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 vrača sproti, ob vsakokratnem
prejemu evropskih sredstev za prijavljeni projekt, vse-

Odstotek sofinanciranja
Sklada

80,00

Stran
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kakor 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.
2.2.9 Cilji projekta po podprogramu PF3.2
Cilji projekta so sledeči:
– za ukrep Premostitveno financiranje razvojnih
projektov profitnih organizacij
– Izvedba projekta.
2.3 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. Podrobnejša navodila o zavarovanju in vsa zahtevana dokazila so opredeljena v Navodilu o pogojih
zavarovanja, ki so objavljena na spletni strani Sklada.
2.4 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. Pogodba mora biti sklenjena v eni izmed nasled
njih oblik, glede na obliko zavarovanja:
– 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 vlagatelj 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.
6. Stroški sklepanja pogodbe, sklenitve dodatka k
pogodbi, zavarovanja posojila in vodenja posojila bremenijo vlagatelja. Stroški, razen stroškov zavarovanja,
so opredeljeni v 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.
2.5 Pogoji črpanja
1. V kolikor mora vlagatelj pridobiti soglasje k zadolžitvi, 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 kreditne pogodbe. Ob utemeljenem razlogu
lahko Sklad s pisnim soglasjem na prošnjo vlagatelja ta
rok tudi podaljša.
3. Črpanje sredstev mora biti skladno z Navodili za
črpanje in se izvede na podlagi zahtevka za črpanje, ki
ga mora vlagatelj oddati najkasneje pet dni pred predvidenim črpanjem.
4. Če vlagatelj ne bo v določenem roku in na dogovorjeni način dostavil zahtevka za črpanje, se bo upoštevalo, da je enostransko odstopil od dodeljenega posojila.
2.6 Pogoji spremljanja in zaključka projekta
1. Rok zaključka projekta se opredeli v odločbi o
odobritvi sredstev in pogodbi. Skrajni rok zaključka projekta po javnem razpisu je do 31. 12. 2024.
2. Za zaključek projekta se šteje črpanje EU sredstev, vendar najkasneje v roku 3 let po podpisu pogodbe.
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3. Vlagatelj mora v roku 2 mesecev po zaključku
projekta Skladu posredovati izpolnjeno Poročilo o projektu.
4. Vlagatelj mora poročati tudi o doseženih ciljih, kar
je podrobneje opredeljeno v pogodbi.
3 Vsebina in oddaja vloge
3.1 Vsebina vloge
Vloga je v obliki elektronskega prijavnega obrazca
(EPO), ki vlagatelja usmerja pri izpolnjevanju, skladno s
prijavljenim projektom in mora vsebovati:
– izjavo vlagatelja, ki je sestavni del elektronskega
prijavnega obrazca, in mora biti oddana tudi priporočeno
po pošti najkasneje naslednji dan od oddaje vloge preko
spletne aplikacije »Rsklad«,
– likvidnostni plan, ki mora biti izpolnjen na predlogi, ki je sestavni del elektronskega prijavnega obrazca,
– priloge, ki so opredeljene v javnem razpisu in so
odvisne od prijavljenega projekta,
– priloge v povezavi z ocenjevanjem vloge, ki niso obvezne, v kolikor so priložene se zanje lahko pridobi točke.
3.2 Oddaja vloge
1. Vlogo lahko odda vlagatelj ali po njem pooblaščena oseba, katera mora k vlogi predložiti podpisano
pooblastilo.
2. Vloga se odda preko spletne aplikacije »Rsklad«,
na naslovu www.r-sklad.si, in sicer skladno z razpisnim
rokom za oddajo vloge.
3. Zainteresirani lahko informacije pridobijo v
času uradnih ur v Sektorju za izvajanje spodbud, na
tel. 01/836-19-53.
3.3 Rok za oddajo vloge
Vlagatelj vlogo lahko odda od objave javnega razpisa do posameznega razpisnega roka, in sicer
1. rok do 27. 7. 2020,
2. rok do 31. 8. 2020,
3. rok do 21. 9. 2020,
4. rok do 19. 10. 2020,
5. rok do 16. 11. 2020.
Vloge ni možno oddati po zadnjem razpisnem roku
oziroma po zaprtju javnega razpisa.
4 Obravnava vloge
4.1 Merila za ocenjevanje
1. Posamezna vloga lahko skupaj prejme 100 točk,
po sledečih kriterijih
– regionalni vidik,
– ocena vlagatelja,
– ocena projekta.
2. Za odobritev mora vloga doseči najmanj 30 točk.
3. 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. Komisija za obravnavo vlog
1. Postopek javnega razpisa vodi Komisija za
obravnavo vlog (v nadaljevanju Komisija), ki jo z odločbo
imenuje direktor Sklada.
2. Pri obravnavi vloge lahko sodelujejo zunanji
ocenjevalci in/ali strokovnjaki iz delovnega področja javnega razpisa, ki jih na podlagi soglasja direktorja Sklada
k sodelovanju povabi Komisija.
3. Komisija o svojem delu vodi zapisnik.
4. Odpiranje vloge
1. Vloge, prispele na javni razpis, obravnava
Komisija, ki ugotavlja popolnost vloge.
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2. Odpiranje vlog se začne najkasneje 3. delovni
dan po izteku roka za oddajo vlog.
3. Vloge se odpirajo in obravnavajo sočasno.
4. Odpiranje vlog ni javno.
5. Poziv za dopolnitev vlog
1. Komisija vlagatelju nepopolne vloge najkasneje v roku 8 dni od odpiranja vloge posreduje poziv
za dopolnitev vloge.
2. Komisija vlagatelju posreduje poziv za dopolnitev vloge po pošti z osebno vročitvijo.
3. Poziv za dopolnitev vloge, posredovan v papirni obliki, velja za vročenega z dnem, ko vlagatelj
prevzame dokument. Če dokumenta ne prevzame v
15 dneh od poskusa vročitve, velja vročitev za opravljeno z dnem preteka tega roka, v skladu z veljavnim
zakonom, ki ureja splošni upravni postopek.
6. Dopolnitev vloge
1. Vlagatelj mora dopolnitev vloge oddati priporočeno po pošti ali po elektronski pošti v roku 8 dni od
dneva vročitve.
2. Vloga, ki v roku ni dopolnjena ali je neustrezno
dopolnjena, se kot nepopolna zavržena.
7. Rezultat obravnave
1. Komisija opravi pregled in se opredeli glede
popolnosti vlog.
2. Vloga mora ob oddaji obvezno vsebovati
ustrezno izpolnjen elektronski prijavni obrazec in poslovno dokumentacijo, sicer se vloga zavrže kot nepopolna.
3. Vloga, ki ne ustreza razpisnim pogojem in/ali
ne dosega minimalnega števila točk, se kot neutemeljena zavrne.
4. Popolna vloga bo ocenjena s strani dveh neodvisnih ocenjevalcev na podlagi meril, ki so navedena
v javnem razpisu in natančneje opredeljena v razpisni
dokumentaciji.
5. Ocenjene vloge se razvrsti glede na doseženo
število točk. Prednost pri izboru za dodelitev sredstev
imajo vloge, ki dosežejo višje število točk, do porabe
razpisanih sredstev, ostale vloge se kot neutemeljene
zavrnejo.
6. V kolikor bodo vloge dosegle enako število
točk, bo imela prednost 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 predlagala odobritev sredstev v obsegu še
razpoložljivih sredstev, ob predpostavki, da se vlagatelj
strinja in zagotovi druge vire za zaprtje finančne konstrukcije projekta.
4.3 Obveščanje o izboru
1. Na podlagi predloga Komisije o izdaji odločbe o
ne/odobritvi sredstev odloči direktor 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 in kreditna sposobnost vlagatelja ne morejo biti
predmet presoje s strani vlagatelja.
Slovenski regionalno razvojni sklad
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Ob-2334/20
Na podlagi Odloka o ustanovitvi Javnega sklada
malega gospodarstva Goriške (Časopis OKO, Uradne objave, št. 14/2003 in Uradni list RS, št. 21/16) in
Splošnih pogojev poslovanja Javnega sklada malega
gospodarstva Goriške za gospodarstvo (spletna stran:
www.jsmg-goriska.com) objavlja Javni sklad malega gospodarstva Goriške
javni razpis
neposrednih dolgoročnih posojil za podporo
poslovanja gospodarskih subjektov na območju
Mestne občine Nova Gorica in občin Brda, Kanal
ob Soči, Miren - Kostanjevica, Renče - Vogrsko
in Šempeter - Vrtojba
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa so neposredna dolgoročna posojila za financiranje obratnih sredstev, ki jih mikro, mala in
srednja podjetja na območju občin ustanoviteljic Javnega sklada malega gospodarstva Goriške potrebujejo za
tekoče poslovanje in izvedbo razvojnih projektov.
Namen javnega razpisa je omogočiti gospodarskim
subjektom lažji dostop do ugodnih virov financiranja za
ohranjanje likvidnosti in razvijanje poslovanja.
Skupna višina razpisanih sredstev je 200.000 EUR.
2. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
2.1. Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednja
podjetja (gospodarske družbe, samostojni podjetniki), ki
so posojilno sposobna in opravljajo gospodarsko dejavnost na območju občin ustanoviteljic Javnega sklada ter
ustrezajo kriterijem za mikro, mala in srednja podjetja.
V okvir mikro, malih in srednjih podjetij sodijo podjetja, ki imajo najmanj 1 zaposlenega in manj kot 250 zaposlenih ter letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR
in/ali bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR.
Podlagi za pridobitev podatkov o višini letnega prometa
in bilančne vsote sta bilanca stanja na dan 31. 12. preteklega leta in izkaz poslovnega izida za preteklo leto.
Za izpolnjevanje pogoja vsaj 1 zaposlenega v podjetju se število zaposlenih preverja z izjavo o številu zaposlenih. Podjetje mora imeti vsaj enega zaposlenega
za polni delovni čas na zadnji dan preteklega meseca
glede na mesec oddaje vloge na Javni sklad. Za potrebe tega razpisa se upošteva kot zaposlena oseba tudi
samostojni podjetnik, če je to njegova edina podlaga za
zavarovanje, in direktor enoosebne družbe z omejeno
odgovornostjo s pogodbo o poslovodenju, v kolikor je ta
direktor hkrati tudi lastnik te družbe.
Prijavitelji morajo imeti sedež podjetja na območju
Mestne občine Nova Gorica, Občine Brda, Občine Kanal
ob Soči, Občine Miren - Kostanjevica, Občine Renče Vogrsko ali Občine Šempeter - Vrtojba vsaj 1 leto pred
prijavo na razpis.
Do pridobitve sredstev niso upravičena podjetja:
– ki delujejo v izločenih sektorjih:
a) ribištvo in akvakultura;
b) pridelava kmetijskih proizvodov;
c) predelava in trženje kmetijskih proizvodov (samo
v primerih, kadar je znesek pomoči določen na podlagi
cene oziroma količine proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje, ter kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali
v celoti prenese na primarne proizvajalce);
d) cestnoprometni sektor (v kolikor gre za nabavo
vozil ali delov vozil za cestni prevoz tovora);
– za dejavnosti, povezane z izvozom, če je pomoč
neposredno povezana z izvoženimi količinami, vzpo-
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stavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi
tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo;
– za pomoč, ki je pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi;
– ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete
državne pomoči;
– ki so v težavah, po določbah Zakona o pomoči
za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v
težavah (Uradni list RS, št. 44/07, UPB2);
– katerih obveznosti iz že prejetih posojil presegajo 60 % zgornje meje vrednosti za posojila, določene v
Splošnih pogojih poslovanja za gospodarstvo;
– imajo neporavnane davčne obveznosti do Republike Slovenije;
– ki nimajo v celoti izpolnjenih zapadlih finančnih
in drugih obveznosti do Javnega sklada malega gospodarstva Goriške;
– podjetja, ki so v več kot 25 % javni lasti;
– ki izkazujejo bilančno izgubo za preteklo leto;
– ki ne zagotavljajo zakonsko predpisane višine
osnovnega kapitala (g.d.) oziroma izkazujejo terjatve
do podjetnika (s.p.);
– za nakupe med povezanimi osebami (več kot
50 % lastniški delež oziroma delež glasovalnih pravic
ali sorodstveno razmerje) ali vlaganja v drugo pravno
oziroma fizično osebo pod netržnimi pogoji;
– prejemniki, ki so pri skladu že prejeli sredstva za
isti projekt oziroma iste upravičene stroške.
2.2. Pomoč de minimis
Posojila sklada predstavljajo pomoč de minimis, ki se dodeljuje na podlagi Uredbe Komisije (ES)
št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 o uporabi členov 107
in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči
de minimis (Uradni list EU L 352/1 z dne 24. 12. 2013)
ter mnenja Ministrstva za finance o skladnosti sheme
de minimis pomoči, št. priglasitve: M001-5628849-2014.
Višina pomoči de minimis
Skupna višina pomoči, dodeljene »enotnemu podjetju«, ne sme presegati 200.000 EUR v obdobju treh
proračunskih let (predhodni dve proračunski leti in tekoče proračunsko leto) ne glede na to, iz katerih javnih
virov (občina, država ali mednarodni viri) je pomoč dodeljena. V kolikor gre za »enotno podjetje«, ki deluje v
cestnoprometnem sektorju, dodeljena pomoč v obdobju
treh proračunskih let ne sme presegati 100.000 EUR.
Za namene tega razpisa pojem »enotno podjetje«
pomeni vsa podjetja, ki so med seboj povezana oziroma
so 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 družbeni pogodbi ali
statutu;
d) podjetje, ki je delničar ali družbenik navedenega
podjetja in na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali
družbeniki samo nadzoruje večino glasovalnih pravic
delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk od
a) do d) preko enega ali več drugih podjetij, prav tako
veljajo za enotno podjetje.
Skupaj s pomočjo de minimis se v zvezi z istimi
upravičenimi stroški ne sme dodeliti še druga državna
pomoč.
Pomoč je dodeljena z dnem izdaje odločbe oziroma
sklenitve pogodbe.
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Prosilec se na razpis lahko prijavi samo z eno
vlogo.
2.3. Osnovni pogoji za pridobitev pomoči:
– Zagotovljena likvidnost za dobo trajanja posojila
in zaprta finančna konstrukcija.
2.4. Upravičeni stroški, za katere se dodeljujejo
posojila:
– Nakup storitev.
– Nakup materiala in blaga.
– Najemnine za poslovne prostore in opremo.
– Stroški plač (bruto bruto plača, nadomestilo za
prehrano in prihod na delo) – največ do višine 50 %
zneska posojila.
Prijavitelj ne more pridobiti posojila zgolj za pokrivanje stroškov plač. Maksimalna višina upravičenih
stroškov plač je omejena s skupno višino upravičenih
stroškov za nakup storitev, materiala, trgovskega blaga
in najemnin.
Nakupi in najemi so dovoljeni le od tretjih oseb1 po
tržnih pogojih.
2.5. Posojilni pogoji
Višina lastnih sredstev: prijavitelji morajo imeti med
viri financiranja najmanj 25 % lastnih sredstev.
Najvišja vrednost posojila: 100.000 EUR2.
Najnižja vrednost posojila: 4.000 EUR.
Obrestna mera za posojilo: letna obrestna mera
je 0 %.
Odplačilna doba posojila: od 3 do 9 let z možnim
1 letom moratorija (moratorij je vključen v odplačilno
dobo).
Zavarovanje posojila: pri zavarovalnici, z bančno
garancijo, z zastavo nepremičnine ali drugim ustreznim
instrumentom zavarovanja oziroma s kombinacijo le-teh,
če nudijo zadostno zavarovanje za izpolnitev dolžnikovih
obveznosti.
Vrednost zastavljene nepremičnine ne sme biti nižja
od 2-kratne vrednosti odobrenega posojila.
Stroški: Javni sklad ne zaračunava stroškov odobritve, vodenja ali predčasnega odplačila posojila. Stroške
zavarovanja posojila v celoti poravna posojilojemalec
po tržni tarifi.
2.6. Pogoji koriščenja posojila
Koriščenje posojila je možno po podpisu posojilne
pogodbe in ureditvi zavarovanja. Sredstva se nakažejo
na transakcijski račun posojilojemalca za namen oziroma upravičene stroške, navedene v vlogi na razpis.
Upoštevajo se vsi upravičeni stroški, nastali od 1. 6.
2020 dalje. Rok za predložitev dokazil o namenski porabi posojila se določi v posojilni pogodbi.
Posojilo ni namenjeno refundaciji dolgoročnega
bančnega kredita ali leasinga!
3. Merila za izbor končnih prejemnikov posojil
Vse formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale
pogoje za kandidiranje in bodo skladne z namenom
javnega razpisa, bo ocenila komisija za dodelitev sredstev na osnovi meril, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
Merila za ocenjevanje vloge so:
– Kvantitativna merila: bonitetna ocena vlagatelja
S.BON-1 AJPES in finančni kazalniki.
– Kvalitativna merila: ocena na podlagi vloge, ki prikazuje ekonomsko-finančni položaj podjetja in dodatnih
1
Tretja oseba ne sme biti več kot 50 % povezana (last
niški delež) s podjetjem upravičencem/prijaviteljem
2
Okvirni znesek posojila do 1/5 čistih prihodkov od
prodaje na podlagi predloženega S.BON-1 ozirma največ
100.000 EUR.
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elementov, kot so npr. osebna predstavitev prijavitelja
in/ali ogled podjetja.
– Zavarovanje: stvarno in realno zavarovanje glede
na višino posojila.
Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije.
Vloga, ki je iz kvantitavne ocene (A) prejela 40 ali
več točk od možnih 85 točk, preide v kvalitativno ocenjevanje (B).
V primeru, da je vloga prejela manj kot 40 točk iz
kvantitativne ocene, takoj pridobi negativno mnenje in
kot taka ne more pridobiti posojila Javnega sklada.
V okviru kvalitativne ocene vloga pridobi pozitivno
ali negativno mnenje.
V primeru, da sredstva v razpisnem roku ne zadoščajo za vse obdelane vloge s pozitivnim mnenjem, se
sredstva dodelijo tistim vlogam, ki dosežejo več točk po
kvantitativnih merilih. V kolikor več vlog doseže enako
število točk iz kvantitativnih meril, se sredstva dodelijo
vlogam, ki jih strokovna komisija oceni kot ustreznejše
glede na namen razpisa.
4. Vsebina vloge za neposredno posojilo
Prijavitelji predložijo:
1. Prijavni obrazec za obratna sredstva (obr. 1‑PP).
2. Dokazila glede na vrsto stroška:
– Nakup storitev – ponudba, predračun, račun ali
pogodba o opravljanju storitev.
– Nakup materiala in blaga – ponudba, predračun,
račun ali kupoprodajna pogodba.
– Najem prostora in opreme – pogodba o najemu
in/ali račun najemodajalca.
– Stroški plač – poimenski seznam zaposlenih. Za
vsakega zaposlenega je potrebno priložiti veljavno pogodbo o zaposlitvi in plačilno listo za pretekli mesec/e,
v primeru nove zaposlitve pa dokument o prihodnji zaposlitvi.
3. Dokazilo GURS-a o vrednosti nepremičnine, ki
bo predmet zastavitve, in/ali kupoprodajna pogodba
in/ali cenitev nepremičnine (oddajo samo prijavitelji, ki
bodo urejali zavarovanje posojila z zastavo nepremičnine).
4. Bilanca stanja, Izkaz poslovnega izida in Izkaz
bilančnega dobička/izgube za leto 2019 ali 2020, oddano na AJPES.
5. Bonitetna dokazila S.BON-1 na podlagi letnega
poročila, oddanega na AJPES.
6. Potrdilo FURS o plačanih davkih, ki ni starejše
od 30 dni.
7. Izjava vlagatelja o številu zaposlenih na zadnji
dan preteklega meseca glede na mesec prijave (obr. 2).
8. Popisni list prejetih in še neodplačanih posojil,
potrjen s strani bank oziroma leasingodajalca (obr. 3).
9. Izjava o povezanih podjetjih – enotno podjetje
(obr. 4).
10. Izjava o kumulaciji pomoči (obr. 5).
11. Izjava o združitvi, pripojitvi ali razdružitvi podjetij
(obr. 6).
Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju od
št. 1 do št. 11.
Sklad lahko od prosilca zahteva tudi dodatno dokumentacijo, pojasnila in opravi ogled.
5. Rok za prijavo in odločanje
Rok za prijavo je odprt od dneva objave razpisa do
dneva skupne odobritve sredstev v razpisanem obsegu
oziroma najkasneje do vključno 27. 8. 2021. V primeru,
da se bodo sredstva porabila pred 27. 8. 2021, bo Javni sklad objavil zaprtje razpisa na svoji spletni strani.
Vloge, ki bodo prispele po 27. 8. 2021 ali objavi zaprtja
razpisa, se kot prepozne zavržejo.
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V kolikor se sredstva ne bodo v celoti porabila, se
lahko prerazporedijo na druge razpise Javnega sklada.
Roki za prijavo so: 17. 7. 2020, 31. 8. 2020, 16. 10.
2020, 4. 1. 2021, 12. 2. 2021, 30. 4. 2021, 11. 6. 2021,
27. 8. 2021 oziroma do porabe sredstev.
Prijavitelji morajo vlogo oddati osebno ali poslati po
pošti kot priporočeno pošiljko. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko je organ prejel vlogo,
šteje dan oddaje na pošto; v primeru osebne izročitve se
za pravočasno šteje vloga, ki je bila oddana na sedežu
Javnega sklada najkasneje na zadnji dan prijave.
Komisija bo obravnavala vse popolne in ustrezne
vloge ter podala predlog direktorici v odločanje. Direktorica bo sprejela odločitev najkasneje v 60 dneh od
posameznega roka za prijavo.
Vlagatelji, katerih vloge ne bodo popolne, bodo pozvani k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v roku
(največ 5 dni), se zavržejo.
Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in
bodo objavljeni na spletni strani Javnega sklada malega
gospodarstva Goriške.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na Javnem
skladu in spletnem naslovu www.jsmg-goriska.com.
Informacije v zvezi z razpisom dobijo prosilci na
sedežu Javnega sklada ali po tel. 05/335-01-73 in
335-03-61.
Vloge skupaj z dokazili pošljite na naslov Javni
sklad malega gospodarstva Goriške, Trg E. Kardelja 1,
5000 Nova Gorica ali osebno oddajte na sedežu Javnega sklada v času uradnih ur, soba št. 19/II. nadstropje,
s pripisom na ovojnici: Ne odpiraj – Razpis neposrednih
posojil 2020 – gospodarstvo – podpora poslovanja.
Javni sklad malega gospodarstva Goriške
Ob-2335/20
Na podlagi Odloka o ustanovitvi Javnega sklada
malega gospodarstva Goriške (Časopis OKO, Uradne
objave, št. 14/2003 in Uradni list RS, št. 21/16) in Splošnih pogojev poslovanja Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za gospodarstvo (spletna stran: www.
jsmg-goriska.com) objavlja Javni sklad malega gospodarstva Goriške
javni razpis
neposrednih dolgoročnih posojil za ublažitev
posledic epidemije COVID-19 na področju
gospodarstva na območju Mestne občine Nova
Gorica in občin Brda, Kanal ob Soči, Miren Kostanjevica, Renče - Vogrsko in Šempeter Vrtojba
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa so neposredna dolgoročna posojila za financiranje obratnih sredstev gospodarskih sub
jektov na območju občin ustanoviteljic Javnega sklada
malega gospodarstva Goriške.
Namen javnega razpisa je omogočiti mikro in malim
podjetjem lažji dostop do ugodnih virov financiranja za
ohranjanje likvidnosti poslovanja.
Skupna višina razpisanih sredstev je 200.000 EUR.
2. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
2.1. Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja
(gospodarske družbe, samostojni podjetniki), ki so posojilno sposobna in opravljajo gospodarsko dejavnost na
območju občin ustanoviteljic Javnega sklada ter ustrezajo kriterijem za mikro in mala podjetja.
V okvir mikro in malih podjetij po tem razpisu sodijo
podjetja, ki imajo najmanj 1 zaposlenega in največ 50 za-
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poslenih ter letni promet, ki ne presega 8 milijonov EUR
in/ali bilančno vsoto, ki ne presega 4 milijonov EUR.
Podlagi za pridobitev podatkov o višini letnega prometa
in bilančne vsote sta bilanca stanja na dan 31. 12. preteklega leta in izkaz poslovnega izida za preteklo leto.
Za izpolnjevanje pogoja vsaj 1 zaposlenega v podjetju se število zaposlenih preverja z izjavo o številu zaposlenih. Podjetje mora imeti vsaj enega zaposlenega
za polni delovni čas na zadnji dan preteklega meseca
glede na mesec oddaje vloge na Javni sklad. Za potrebe tega razpisa se upošteva kot zaposlena oseba tudi
samostojni podjetnik, če je to njegova edina podlaga za
zavarovanje, in direktor enoosebne družbe z omejeno
odgovornostjo s pogodbo o poslovodenju, v kolikor je ta
direktor hkrati tudi lastnik te družbe.
Prijavitelji morajo imeti sedež podjetja na območju
Mestne občine Nova Gorica, Občine Brda, Občine Kanal
ob Soči, Občine Miren - Kostanjevica, Občine Renče Vogrsko ali Občine Šempeter - Vrtojba vsaj eno leto pred
prijavo na razpis.
Do pridobitve sredstev niso upravičena podjetja:
– ki delujejo v izločenih sektorjih:
a) ribištvo in akvakultura;
b) pridelava kmetijskih proizvodov;
c) predelava in trženje kmetijskih proizvodov (samo
v primerih, kadar je znesek pomoči določen na podlagi
cene oziroma količine proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje, ter kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali
v celoti prenese na primarne proizvajalce);
d) cestnoprometni sektor (v kolikor gre za nabavo
vozil ali delov vozil za cestni prevoz tovora);
– za dejavnosti, povezane z izvozom, če je pomoč
neposredno povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi
tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo;
– za pomoč, ki je pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi;
– ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete
državne pomoči;
– ki so v težavah, po določbah Zakona o pomoči
za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v
težavah (Uradni list RS, št. 44/07, UPB2);
– katerih obveznosti iz že prejetih posojil presegajo 60 % zgornje meje vrednosti za posojila, določene v
Splošnih pogojih poslovanja za gospodarstvo;
– imajo neporavnane davčne obveznosti do Republike Slovenije;
– ki nimajo v celoti izpolnjenih zapadlih finančnih
in drugih obveznosti do Javnega sklada malega gospodarstva Goriške;
– podjetja, ki so v več kot 25 % javni lasti;
– ki izkazujejo bilančno izgubo za preteklo leto;
– ki ne zagotavljajo zakonsko predpisane višine
osnovnega kapitala (g.d.) oziroma izkazujejo terjatve
do podjetnika (s.p.);
– za nakupe med povezanimi osebami (več kot
50 % lastniški delež oziroma delež glasovalnih pravic
ali sorodstveno razmerje) ali vlaganja v drugo pravno
oziroma fizično osebo pod netržnimi pogoji;
– prejemniki, ki so pri skladu že prejeli sredstva za
iste upravičene stroške.
2.2. Pomoč de minimis
Posojila sklada predstavljajo pomoč de minimis, ki se dodeljuje na podlagi Uredbe Komisije (ES)
št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 o uporabi členov 107
in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči
de minimis (Uradni list EU L 352/1 z dne 24. 12. 2013)
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ter mnenja Ministrstva za finance o skladnosti sheme
de minimis pomoči, št. priglasitve: M001-5628849-2014.
Višina pomoči de minimis
Skupna višina pomoči, dodeljene »enotnemu podjetju«, ne sme presegati 200.000 EUR v obdobju treh
proračunskih let (predhodni dve proračunski leti in tekoče proračunsko leto) ne glede na to, iz katerih javnih
virov (občina, država ali mednarodni viri) je pomoč dodeljena. V kolikor gre za »enotno podjetje«, ki deluje v
cestnoprometnem sektorju, dodeljena pomoč v obdobju
treh proračunskih let ne sme presegati 100.000 EUR.
Za namene tega razpisa pojem »enotno podjetje«
pomeni vsa podjetja, ki so med seboj povezana oziroma
so 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 družbeni pogodbi ali
statutu;
d) podjetje, ki je delničar ali družbenik navedenega
podjetja in na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali
družbeniki samo nadzoruje večino glasovalnih pravic
delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk od
a) do d) preko enega ali več drugih podjetij, prav tako
veljajo za enotno podjetje.
Skupaj s pomočjo de minimis se v zvezi z istimi
upravičenimi stroški ne sme dodeliti še druga državna
pomoč.
Pomoč je dodeljena z dnem izdaje odločbe oziroma
sklenitve pogodbe.
Prosilec se na razpis lahko prijavi samo z eno
vlogo.
2.3. Osnovni pogoji za pridobitev pomoči:
– Zagotovljena likvidnost za dobo trajanja posojila
in zaprta finančna konstrukcija.
2.4. Upravičeni stroški, za katere se dodeljujejo
posojila:
– Nakup materiala in trgovskega blaga.
– Nakup storitev.
– Najemi poslovnih prostorov in opreme.
– Stroški plač1.
Nakupi in najemi so dovoljeni le od tretjih oseb2 po
tržnih pogojih.
2.5. Posojilni pogoji
Višina lastnih sredstev: prijavitelji morajo imeti med
viri financiranja najmanj 25 % lastnih sredstev.
Najvišja vrednost posojila: 20.000 EUR3.
Najnižja vrednost posojila: 4.000 EUR.
Obrestna mera za posojilo: letna obrestna mera
je 0 %.
Odplačilna doba posojila: 3 leta z možnim 1 letom
moratorija (moratorij je vključen v odplačilno dobo).
Zavarovanje posojila: pri zavarovalnici, z bančno
garancijo ali zastavo nepremičnine ali drugim ustreznim
instrumentom zavarovanja oziroma s kombinacijo le-teh,
1
Plače so upravičen strošek le v deležu, ki ni predmet
refundacije iz katerega koli naslova.
2
Tretja oseba ne sme biti več kot 50 % povezana (lastniški delež) s podjetjem upravičencem/prijaviteljem.
3
Okvirna višina posojila do ½ čistih prihodkov od
prodaje na podlagi predloženega S.BON-1 oziroma največ
20.000 EUR.
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če nudijo zadostno zavarovanje za izpolnitev dolžnikovih
obveznosti.
Vrednost zastavljene nepremičnine ne sme biti nižja
od 2-kratne vrednosti odobrenega posojila.
Stroški: Javni sklad ne zaračunava stroškov odobritve, vodenja ali predčasnega odplačila posojila. Stroške
zavarovanja posojila po tržni tarifi poravnata posojilojemalec in Javni sklad, vsak ½.
2.6. Pogoji koriščenja posojila
Koriščenje posojila je možno po podpisu posojilne
pogodbe in ureditvi zavarovanja. Sredstva se nakažejo
na transakcijski račun posojilojemalca za namen oziroma upravičene stroške, navedene v vlogi na razpis.
Upoštevajo se vsi upravičeni stroški, nastali od 1. 3.
do 31. 8. 2020.
V primeru, da bo v v času do 30. 6. 2021 ponovno
razglašena epidemija, se kot upravičeni stroški upoštevajo stroški, nastali v obdobju od prvega dne meseca,
ko je bila epidemija uradno razglašena, do zadnjega
dne tretjega meseca po uradno razglašenem koncu
epidemije.
Rok za predložitev dokazil o namenski porabi posojila se določi v posojilni pogodbi, ni pa daljši od 3 mesecev.
Posojilo ni namenjeno refundaciji dolgoročnega
bančnega kredita ali leasinga!
3. Merila za izbor končnih prejemnikov posojil
Vse formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale
pogoje za kandidiranje in bodo skladne z namenom
javnega razpisa, bo ocenila komisija za dodelitev sredstev na osnovi meril, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
Merila za ocenjevanje vloge so:
– Kvantitativna merila: bonitetna ocena vlagatelja
S.BON-1 AJPES.
– Kvalitativna merila: oblika zavarovanja glede na
finančno poslovanje podjetja in preteklo finančno poslovanje. Komisija pri končni odločitvi lahko upošteva tudi
elemente, kot so npr. osebna predstavitev prijavitelja
in/ali ogled podjetja.
– Zavarovanje: stvarno in realno zavarovanje glede
na višino posojila.
Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije.
Vloga, ki je iz kvantitavne ocene (A) prejela 50 ali
več točk od možnih 60 točk, preide v kvalitativno ocenjevanje (B).
V primeru, da je vloga prejela manj kot 50 točk iz
kvantitativne ocene, takoj pridobi negativno mnenje in
kot taka ne more pridobiti posojila Javnega sklada.
V okviru kvalitativne ocene vloga pridobi pozitivno
ali negativno mnenje.
V primeru, da sredstva v razpisnem roku ne zadoščajo za vse obdelane vloge s pozitivnim mnenjem, se
sredstva dodelijo tistim vlogam, ki dosežejo več točk po
kvantitativnih merilih. V kolikor več vlog doseže enako
število točk iz kvantitativnih meril, se sredstva dodelijo
vlogam, ki jih strokovna komisija oceni kot ustreznejše
glede na namen razpisa.
4. Vsebina vloge za neposredno posojilo
Prijavitelji predložijo:
1. Prijavni obrazec za posojila (obr. 1-COV).
2. Dokazila glede na vrsto stroška:
– Nakup materiala in trgovskega blaga – ponudba,
predračun, račun ali kupoprodajna pogodba.
– Nakup storitev – ponudba, predračun, račun ali
pogodba o opravljanju storitev.
– Najem prostora in opreme – pogodba o najemu
in/ali račun najemodajalca.
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– Stroški plač – poimenski seznam zaposlenih,
veljavna pogodba o zaposlitvi, plačilna lista za mesec
pred uradno razglašenim začetkom epidemije ter vse
plačilne liste do datuma oddaje vloge za posameznega
zaposlenega.
3. Dokazilo GURS-a o vrednosti nepremičnine, ki
bo predmet zastavitve, in/ali kupoprodajna pogodba
in/ali cenitev nepremičnine (oddajo samo prijavitelji, ki
bodo urejali zavarovanje posojila z zastavo nepremičnine).
4. Bilanca stanja, Izkaz poslovnega izida in Izkaz
bilančnega dobička/izgube za leto 2019 ali 2020, oddani
na AJPES.
5. Bonitetna dokazila S.BON-1 na podlagi letnega
poročila, oddanega na AJPES.
6. Potrdilo FURS o plačanih davkih, ki ni starejše
od 30 dni.
7. Izjava vlagatelja o številu zaposlenih na zadnji
dan preteklega meseca glede na mesec prijave (obr. 2).
8. Popisni list prejetih in še neodplačanih posojil,
potrjen s strani bank oziroma leasingodajalca (obr. 3)
oziroma izjava prijavitelja, da nima nobenih posojil.
9. Izjava o povezanih podjetjih – enotno podjetje
(obr. 4).
10. Izjava o kumulaciji pomoči (obr. 5).
11. Izjava o združitvi, pripojitvi ali razdružitvi podjetij
(obr. 6).
Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju od
št. 1 do št. 11.
Sklad lahko od prosilca zahteva tudi dodatno dokumentacijo, pojasnila in opravi ogled.
5. Rok za prijavo in odločanje
Rok za prijavo je odprt od dneva objave razpisa do
dneva skupne odobritve sredstev v razpisanem obsegu
oziroma najkasneje do vključno 27. 8. 2021. V primeru,
da se bodo sredstva porabila pred 27. 8. 2021, bo Javni sklad objavil zaprtje razpisa na svoji spletni strani.
Vloge, ki bodo prispele po 27. 8. 2021 ali objavi zaprtja
razpisa, se kot prepozne zavržejo.
V kolikor se sredstva ne bodo v celoti porabila, se
lahko prerazporedijo na druge razpise Javnega sklada.
Roki za prijavo so: 17. 7. 2020, 31. 8. 2020, 16. 10.
2020, 4. 1. 2021, 12. 2. 2021, 30. 4. 2021, 11. 6. 2021,
27. 8. 2021 oziroma do porabe sredstev.
Prijavitelji morajo vlogo oddati osebno ali poslati po
pošti kot priporočeno pošiljko. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko je organ prejel vlogo,
šteje dan oddaje na pošto; v primeru osebne izročitve
vloge, se za pravočasno šteje vloga, ki je bila oddana
na sedežu Javnega sklada najkasneje na zadnji dan
prijave.
Komisija bo obravnavala vse popolne in ustrezne
vloge ter podala predlog direktorici v odločanje. Direktorica bo sprejela odločitev najkasneje v 60 dneh od
posameznega roka za prijavo.
Vlagatelji, katerih vloge ne bodo popolne, bodo pozvani k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v roku
(največ 5 dni), se zavržejo.
Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in
bodo objavljeni na spletni strani Javnega sklada malega
gospodarstva Goriške.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na Javnem
skladu in spletnem naslovu www.jsmg-goriska.com.
Informacije v zvezi z razpisom dobijo prosilci na
sedežu Javnega sklada ali po tel. 05/335-01-73 in
335-03-61.
Vloge skupaj z dokazili pošljite na naslov Javni
sklad malega gospodarstva Goriške, Trg E. Kardelja 1,
5000 Nova Gorica ali osebno oddajte na sedežu Javne-
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ga sklada v času uradnih ur, soba št. 19/II. nadstropje,
s pripisom na ovojnici: Ne odpiraj – Razpis neposrednih
posojil 2020 – gospodarstvo – COVID19.
Javni sklad malega gospodarstva Goriške
Ob-2336/20
Na podlagi Odloka o ustanovitvi Javnega sklada
malega gospodarstva Goriške (Časopis OKO, Uradne objave, št. 14/2003 in Uradni list RS, št. 21/16) in
Splošnih pogojev poslovanja Javnega sklada malega
gospodarstva Goriške za gospodarstvo (spletna stran:
www.jsmg-goriska.com) objavlja Javni sklad malega gospodarstva Goriške
javni razpis
neposrednih dolgoročnih investicijskih posojil
za pospeševanje razvoja gospodarstva na območju
Mestne občine Nova Gorica ter občin Brda, Kanal
ob Soči, Miren - Kostanjevica, Renče - Vogrsko
in Šempeter - Vrtojba
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa so neposredna dolgoročna investicijska posojila za pospeševanje razvoja v mikro, malih in
srednjih podjetjih na območju občin ustanoviteljic Javnega sklada malega gospodarstva Goriške.
Namen javnega razpisa je spodbujanje podjetij pri
investicijah, ki so potrebne za izvedbo novih projektov,
katerih cilj je ohranjanje obstoječih delovnih mest in
odpiranje novih zaposlitev, izboljšanje tržnega položaja, prodor na nove trge ter širitev in obnova dejavnosti.
Skupna višina razpisanih sredstev je 700.000 EUR.
2. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
2.1. Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednja
podjetja (gospodarske družbe, samostojni podjetniki), ki
so posojilno sposobna in opravljajo gospodarsko dejavnost na območju občin ustanoviteljic Javnega sklada ter
ustrezajo kriterijem za mikro, mala in srednja podjetja.
V okvir mikro, malih in srednjih podjetij sodijo podjetja, ki imajo najmanj 1 zaposlenega in manj kot 250 zaposlenih ter letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR
in/ali bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR.
Podlagi za pridobitev podatkov o višini letnega prometa
in bilančne vsote sta bilanca stanja na dan 31. 12. preteklega leta in izkaz poslovnega izida za preteklo leto.
Za izpolnjevanje pogoja vsaj 1 zaposlenega v podjetju se število zaposlenih preverja z izjavo o številu zaposlenih. Podjetje mora imeti vsaj enega zaposlenega
za polni delovni čas na zadnji dan preteklega meseca
glede na mesec oddaje vloge na Javni sklad. Za potrebe tega razpisa se upošteva kot zaposlena oseba tudi
samostojni podjetnik, če je to njegova edina podlaga za
zavarovanje, in direktor enoosebne družbe z omejeno
odgovornostjo s pogodbo o poslovodenju, v kolikor je ta
direktor hkrati tudi lastnik te družbe.
Prijavitelji morajo imeti sedež podjetja na območju
Mestne občine Nova Gorica, Občine Brda, Občine Kanal
ob Soči, Občine Miren - Kostanjevica, Občine Renče Vogrsko ali Občine Šempeter - Vrtojba. Investicija mora
biti izvedena na področju navedenih občin.
Do pridobitve sredstev niso upravičena podjetja:
– ki delujejo v izločenih sektorjih:
a) ribištvo in akvakultura;
b) pridelava kmetijskih proizvodov;
c) predelava in trženje kmetijskih proizvodov (samo
v primerih, kadar je znesek pomoči določen na podlagi
cene oziroma količine proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno pod-

jetje, ter kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali
v celoti prenese na primarne proizvajalce);
d) cestnoprometni sektor (v kolikor gre za nabavo
vozil ali delov vozil za cestni prevoz tovora);
– za dejavnosti, povezane z izvozom, če je pomoč
neposredno povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi
tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo;
– za pomoč, ki je pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi;
– ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete
državne pomoči;
– ki so v težavah, po določbah Zakona o pomoči
za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v
težavah (Uradni list RS, št. 44/07, UPB2);
– katerih obveznosti iz že prejetih posojil presegajo 60 % zgornje meje vrednosti za posojila, določene v
Splošnih pogojih poslovanja za gospodarstvo;
– imajo neporavnane davčne obveznosti do Republike Slovenije;
– ki nimajo v celoti izpolnjenih zapadlih finančnih
in drugih obveznosti do Javnega sklada malega gospodarstva Goriške;
– podjetja, ki so v več kot 25 % javni lasti;
– ki izkazujejo bilančno izgubo za preteklo leto;
– ki ne zagotavljajo zakonsko predpisane višine
osnovnega kapitala (g.d.) oziroma izkazujejo terjatve
do podjetnika (s.p.);
– za nakupe med povezanimi osebami (več kot
50 % lastniški delež oziroma delež glasovalnih pravic
ali sorodstveno razmerje) ali vlaganja v drugo pravno
oziroma fizično osebo pod netržnimi pogoji;
– prejemniki, ki so pri skladu že prejeli sredstva za
isto investicijo.
2.2. Pomoč de minimis
Posojila sklada predstavljajo pomoč de minimis, ki se dodeljuje na podlagi Uredbe Komisije (ES)
št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 o uporabi členov 107
in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči
de minimis (Uradni list EU L 352/1 z dne 24. 12. 2013)
ter mnenja Ministrstva za finance o skladnosti sheme
de minimis pomoči, št. priglasitve: M001-5628849-2014.
Višina pomoči de minimis
Skupna višina pomoči, dodeljene »enotnemu
podjetju«, ne sme presegati 200.000 EUR v obdobju
treh proračunskih let (predhodni dve proračunski leti
in tekoče proračunsko leto) ne glede na to, iz katerih
javnih virov (občina, država ali mednarodni viri) je
pomoč dodeljena. V kolikor gre za »enotno podjetje«,
ki deluje v cestnoprometnem sektorju, dodeljena pomoč v obdobju treh proračunskih let ne sme presegati
100.000 EUR.
Za namene tega razpisa pojem »enotno podjetje«
pomeni vsa podjetja, ki so med seboj povezana oziroma
so 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 družbeni pogodbi ali
statutu;
d) podjetje, ki je delničar ali družbenik navedenega
podjetja in na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali
družbeniki samo nadzoruje večino glasovalnih pravic
delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
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Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk od
a) do d) preko enega ali več drugih podjetij, prav tako
veljajo za enotno podjetje.
Skupaj s pomočjo de minimis se v zvezi z istimi
upravičenimi stroški ne sme dodeliti še druga državna
pomoč!
Pomoč je dodeljena z dnem izdaje odločbe oziroma
sklenitve pogodbe.
Prosilec se na razpis lahko prijavi samo z eno
vlogo.
2.3. Osnovni pogoji za pridobitev pomoči:
– Ohranitev obstoječih delovnih mest – preverja se
uresničitev napovedi o zaposlitvah.
– Zagotovljena likvidnost za dobo trajanja posojila
in zaprta finančna konstrukcija za izvedbo projekta.
2.4. Upravičeni stroški, za katere se dodeljujejo
posojila:
– materialne investicije – stroški za:
– nakup opreme,
– gradnjo (novogradnjo ali adaptacijo) in/ali nakup poslovnega prostora,
– komunalno in infrastrukturno opremljanje zemljišč za poslovno dejavnost,
– nakup zemljišč, v neposredni povezavi z namenom investicije iz druge in tretje alineje tega odstavka
(upravičeni stroški za vlaganja v zemljišče lahko znašajo
največ 10 % vseh upravičenih stroškov);
– nematerialne investicije – stroški za prenos tehnologije v obliki nakupa patentnih pravic, licenc, znanja
in nepatentiranega tehničnega znanja.
Nakup osebnega vozila ni upravičen strošek, razen
v primeru, da podjetje z osebnim vozilom opravlja gospodarsko dejavnost in mu vozilo nadomešča pomemben del poslovnega prostora (avtošola, taksi služba …).
2.5. Posojilni pogoji:
Višina lastnih sredstev: prijavitelji morajo imeti med
viri financiranja najmanj 25 % lastnih sredstev.
Najvišja vrednost posojila: 100.0001 EUR.
Najnižja vrednost posojila: 4.000 EUR.
Obrestna mera za posojilo: letna obrestna mera
je 0 %.
Odplačilna doba posojila:
– od 3 do 9 let z možnim 1 letom moratorija (moratorij je vključen v odplačilno dobo).
Zavarovanje posojila: pri zavarovalnici, z bančno
garancijo, z zastavo nepremičnine ali drugim ustreznim
instrumentom zavarovanja oziroma s kombinacijo le-teh,
če nudijo zadostno zavarovanje za izpolnitev dolžnikovih
obveznosti.
Vrednost zastavljene nepremičnine ne sme biti nižja
od 2-kratne vrednosti odobrenega posojila.
Stroški: Javni sklad ne zaračunava stroškov odobritve, vodenja ali predčasnega odplačila posojila. Stroške
zavarovanja posojila v celoti poravna posojilojemalec
po tržni tarifi.
2.5. Pogoji koriščenja posojila
Koriščenje posojila je možno po podpisu posojilne
pogodbe in ureditvi zavarovanja. Sredstva se praviloma nakažejo na transakcijski račun posojilojemalca za
namen oziroma upravičene stroške, navedene v vlogi
na razpis. Upoštevajo se vsi upravičeni stroški, ki so
nastali od 1. 6. 2020 dalje. Rok za zaključek investicije
oziroma predložitev dokazil o namenski porabi posojila
je odvisen od narave projekta in se določi v posojilni
pogodbi.
1
Okvirni znesek posojila do 1/2 čistih prihodkov od
prodaje na podlagi predloženega S.BON-1 ozirma največ
100.000 EUR.
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Posojilo ni namenjeno refundaciji dolgoročnega
bančnega kredita ali leasinga.
3. Merila za izbor končnih prejemnikov posojil
Vse formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale
pogoje za kandidiranje in bodo skladne z namenom
javnega razpisa, bo ocenila komisija za dodelitev sredstev na osnovi meril, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
Merila za ocenjevanje vloge so:
– Kvantitativna merila: projekcija zaposlitev v času
od 1 leta do 3 let po realizaciji projekta, bonitetna ocena
vlagatelja S.BON-1 AJPES in finančni kazalniki.
– Kvalitativna merila: ocena na podlagi vloge, ki
prikazuje ekonomsko upravičenost projekta glede na
situacijo na trgu ter realnost izvedbe projekta ob upoštevanju finančnega položaja podjetja. Komisija lahko pri
končni odločitvi upošteva tudi dodatne elemente, kot so
npr. osebna predstavitev prijavitelja in/ali ogled podjetja.
– Zavarovanje: stvarno in realno zavarovanje glede
na višino posojila.
Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije.
Vloga, ki je iz kvantitavne ocene (A) prejela 50 ali
več točk od možnih 100 točk, preide v kvalitativno ocenjevanje (B).
V primeru, da je vloga prejela manj kot 50 točk iz
kvantitativne ocene, takoj pridobi negativno mnenje in
kot taka ne more pridobiti posojila Javnega sklada.
V okviru kvalitativne ocene vloga pridobi pozitivno
ali negativno mnenje.
V primeru, da sredstva v razpisnem roku ne zadoščajo za vse obdelane vloge s pozitivnim mnenjem, se
sredstva dodelijo tistim vlogam, ki dosežejo več točk po
kvantitativnih merilih. V kolikor več vlog doseže enako
število točk iz kvantitativnih meril, se prednostno obravnava vloge, ki so prejele več točk iz merila o projekciji
zaposlitev v času od 1 leta do 3 let po realizaciji projekta.
V kolikor več vlog doseže enako število točk iz
kvantitativnih meril in projekcije zaposlitev, se sredstva
dodelijo vlogam, ki jih strokovna komisija oceni kot perspektivnejše.
4. Vsebina vloge za neposredno posojilo
Prijavitelji predložijo:
1. Prijavni obrazec za podjetniške investicije
(obr. 1-INV).
2. Poslovni načrt (samo za investicije v znesku
50.001 EUR ali več).
3. Dokazila glede na vrsto investicije:
– nakup opreme – pred(račun) ali kupoprodajna
(pred)pogodba;
– nakup zemljišča – kupoprodajna (pred)pogodba;
– komunalno opremljanje zemljišča – ustrezen
upravni dokument in (pred)račun oziroma (pred)pogodba;
– nakup poslovnega prostora – kupoprodajna
(pred)pogodba;
– gradnja ali adaptacija poslovnih prostorov – gradbeno dovoljenje oziroma drugo upravno dovoljenje, v
kolikor je potrebno, ter (pred)račun investicije oziroma
(pred)pogodba z izvajalcem gradbenih del;
– nakup patenta, licence in drugih pravic – kupoprodajna (pred)pogodba.
4. Dokazilo GURS-a o vrednosti nepremičnine, ki
bo predmet zastavitve, in/ali kupoprodajna pogodba
in/ali cenitev nepremičnine (oddajo samo prijavitelji, ki
bodo urejali zavarovanje posojila z zastavo nepremičnine).
5. Bilanca stanja, Izkaz poslovnega izida in Izkaz
bilančnega dobička/izgube za leto 2019 ali 2020, oddani
na AJPES.
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6. Bonitetna dokazila S.BON-1 na podlagi letnega
poročila za leto 2019 ali 2020, oddanega na AJPES.
7. Potrdilo FURS o plačanih davkih, ki ni starejše
od 30 dni.
8. Izjava vlagatelja o številu zaposlenih na zadnji
dan preteklega meseca glede na mesec prijave (obr. 2).
9. Popisni list prejetih in še neodplačanih posojil,
potrjen s strani bank oziroma leasingodajalca (obr. 3).
10. Izjava o povezanih podjetjih – enotno podjetje
(obr. 4).
11. Izjava o kumulaciji pomoči (obr. 5).
12. Izjava o združitvi, pripojitvi ali razdružitvi podjetij
(obr. 6).
Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju od
št. 1 do št. 12.
Sklad lahko od prosilca zahteva tudi dodatno dokumentacijo, pojasnila in opravi ogled.
5. Rok za prijavo in odločanje
Rok za prijavo je odprt od dneva objave razpisa do
dneva skupne odobritve sredstev v razpisanem obsegu
oziroma najkasneje do vključno 27. 8. 2021. V primeru,
da se bodo sredstva porabila pred 27. 8. 2021, bo Javni sklad objavil zaprtje razpisa na svoji spletni strani.
Vloge, ki bodo prispele po 27. 8. 2021 ali objavi zaprtja
razpisa, se kot prepozne zavržejo.
V kolikor se sredstva ne bodo v celoti porabila, se
lahko prerazporedijo na druge razpise Javnega sklada.
Roki za prijavo so: 17. 7. 2020, 31. 8. 2020, 16. 10.
2020, 4. 1. 2021, 12. 2. 2021, 30. 4. 2021, 11. 6. 2021,
27. 8. 2021 oziroma do porabe sredstev.
Prijavitelji morajo vlogo oddati osebno ali poslati po
pošti kot priporočeno pošiljko. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko je organ prejel vlogo,
šteje dan oddaje na pošto; v primeru osebne izročitve se
za pravočasno šteje vloga, ki je bila oddana na sedežu
Javnega sklada najkasneje na zadnji dan prijave.
Komisija bo obravnavala vse popolne in ustrezne
vloge ter podala predlog direktorici v odločanje. Direktorica bo sprejela odločitev najkasneje v 60 dneh od
posameznega roka za prijavo.
Vlagatelji, katerih vloge ne bodo popolne, bodo pozvani k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v roku
(največ 5 dni), se zavržejo.
Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in
bodo objavljeni na spletni strani Javnega sklada malega
gospodarstva Goriške.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na Javnem
skladu in spletnem naslovu www.jsmg-goriska.com.
Informacije v zvezi z razpisom dobijo prosilci na
sedežu Javnega sklada ali po tel. 05/335-01-73 in
335-03-61.
Vloge skupaj z dokazili pošljite na naslov Javni
sklad malega gospodarstva Goriške, Trg E. Kardelja 1,
5000 Nova Gorica ali osebno oddajte na sedežu Javnega sklada v času uradnih ur, soba št. 19/II. nadstropje,
s pripisom na ovojnici: Ne odpiraj – Razpis neposrednih
posojil 2020 – gospodarstvo investicije.
Javni sklad malega gospodarstva Goriške
Ob-2337/20
Na podlagi Odloka o ustanovitvi Javnega sklada
malega gospodarstva Goriške (Časopis OKO, Uradne
objave, št. 14/2003 in Uradni list RS, št. 21/16) in Splošnih pogojev poslovanja Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za gospodarstvo (spletna stran: www.
jsmg-goriska.com) objavlja Javni sklad malega gospodarstva Goriške

javni razpis
neposrednih dolgoročnih mikroposojil za mikro
in mala podjetja na področju gospodarstva na
območju Mestne občine Nova Gorica in občin
Brda, Kanal ob Soči, Miren - Kostanjevica, Renče Vogrsko in Šempeter - Vrtojba
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa so neposredna dolgoročna posojila za pospeševanje razvoja in/ali financiranje obratnih
sredstev v mikro in malih podjetjih na območju občin
ustanoviteljic Javnega sklada malega gospodarstva Goriške.
Namen javnega razpisa je omogočiti mikro in malim
podjetjem lažji dostop do ugodnih virov financiranja za
tekoče poslovanje, investicijska vlaganja, razvoj in rast
podjetij.
Skupna višina razpisanih sredstev je 200.000 EUR.
2. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
2.1. Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja
(gospodarske družbe, samostojni podjetniki), ki so posojilno sposobna in opravljajo gospodarsko dejavnost na
območju občin ustanoviteljic Javnega sklada ter ustrezajo kriterijem za mikro in mala podjetja.
V okvir mikro in malih podjetij po tem razpisu sodijo
podjetja, ki imajo najmanj 1 zaposlenega in največ 50 zaposlenih ter letni promet, ki ne presega 8 milijonov EUR
in/ali bilančno vsoto, ki ne presega 4 milijonov EUR.
Podlagi za pridobitev podatkov o višini letnega prometa
in bilančne vsote sta bilanca stanja na dan 31. 12. preteklega leta in izkaz poslovnega izida za preteklo leto.
Za izpolnjevanje pogoja vsaj 1 zaposlenega v podjetju se število zaposlenih preverja z izjavo o številu zaposlenih. Podjetje mora imeti vsaj enega zaposlenega
za polni delovni čas na zadnji dan preteklega meseca
glede na mesec oddaje vloge na Javni sklad. Za potrebe tega razpisa se upošteva kot zaposlena oseba tudi
samostojni podjetnik, če je to njegova edina podlaga za
zavarovanje, in direktor enoosebne družbe z omejeno
odgovornostjo s pogodbo o poslovodenju, v kolikor je ta
direktor hkrati tudi lastnik te družbe.
Prijavitelji morajo imeti sedež podjetja na območju
Mestne občine Nova Gorica, Občine Brda, Občine Kanal
ob Soči, Občine Miren - Kostanjevica, Občine Renče Vogrsko ali Občine Šempeter - Vrtojba vsaj eno leto pred
prijavo na razpis.
Investicija mora biti izvedena na področju navedenih občin.
Do pridobitve sredstev niso upravičena podjetja:
– ki delujejo v izločenih sektorjih:
a) ribištvo in akvakultura;
b) pridelava kmetijskih proizvodov;
c) predelava in trženje kmetijskih proizvodov (samo
v primerih, kadar je znesek pomoči določen na podlagi
cene oziroma količine proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje, ter kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali
v celoti prenese na primarne proizvajalce);
d) cestnoprometni sektor (v kolikor gre za nabavo
vozil ali delov vozil za cestni prevoz tovora);
– za dejavnosti, povezane z izvozom, če je pomoč neposredno povezana z izvoženimi količinami,
vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali
drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo;
– za pomoč, ki je pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi;
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– ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete
državne pomoči;
– ki so v težavah, po določbah Zakona o pomoči
za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v
težavah (Uradni list RS, št. 44/07, UPB2);
– katerih obveznosti iz že prejetih posojil presegajo 60 % zgornje meje vrednosti za posojila, določene v
Splošnih pogojih poslovanja za gospodarstvo;
– imajo neporavnane davčne obveznosti do Republike Slovenije;
– ki nimajo v celoti izpolnjenih zapadlih finančnih
in drugih obveznosti do Javnega sklada malega gospodarstva Goriške;
– podjetja, ki so v več kot 25 % javni lasti;
– ki izkazujejo bilančno izgubo za preteklo leto;
– ki ne zagotavljajo zakonsko predpisane višine
osnovnega kapitala (g.d.) oziroma izkazujejo terjatve
do podjetnika (s.p.);
– za nakupe med povezanimi osebami (več kot
50 % lastniški delež oziroma delež glasovalnih pravic
ali sorodstveno razmerje) ali vlaganja v drugo pravno
oziroma fizično osebo pod netržnimi pogoji;
– prejemniki, ki so pri skladu že prejeli sredstva za
isti projekt/upravičene stroške.
2.2. Pomoč de minimis
Posojila sklada predstavljajo pomoč de minimis, ki se dodeljuje na podlagi Uredbe Komisije (ES)
št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 o uporabi členov 107
in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči
de minimis (Uradni list EU L 352/1 z dne 24. 12. 2013)
ter mnenja Ministrstva za finance o skladnosti sheme
de minimis pomoči, št. priglasitve: M001-5628849-2014.
Višina pomoči de minimis
Skupna višina pomoči, dodeljene »enotnemu podjetju«, ne sme presegati 200.000 EUR v obdobju treh
proračunskih let (predhodni dve proračunski leti in tekoče proračunsko leto) ne glede na to, iz katerih javnih
virov (občina, država ali mednarodni viri) je pomoč dodeljena. V kolikor gre za »enotno podjetje«, ki deluje v
cestnoprometnem sektorju, dodeljena pomoč v obdobju
treh proračunskih let ne sme presegati 100.000 EUR.
Za namene tega razpisa pojem »enotno podjetje«
pomeni vsa podjetja, ki so med seboj povezana oziroma
so 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 družbeni pogodbi ali
statutu;
d) podjetje, ki je delničar ali družbenik navedenega
podjetja in na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali
družbeniki samo nadzoruje večino glasovalnih pravic
delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk od
a) do d) preko enega ali več drugih podjetij, prav tako
veljajo za enotno podjetje.
Skupaj s pomočjo de minimis se v zvezi z istimi
upravičenimi stroški ne sme dodeliti še druga državna
pomoč.
Pomoč je dodeljena z dnem izdaje odločbe oziroma
sklenitve pogodbe.
Prosilec se na razpis lahko prijavi samo z eno vlogo!
2.3. Osnovni pogoji za pridobitev pomoči:
– Zagotovljena likvidnost za dobo trajanja posojila
in zaprta finančna konstrukcija.
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2.4. Upravičeni stroški, za katere se dodeljujejo
posojila:
– Materialne investicije:
– nakup opreme,
– gradnja ali adaptacija poslovnih prostorov,
– nakup poslovnih prostorov.
– Nakup materiala in trgovskega blaga.
– Nakup storitev.
– Najemnine poslovnih prostorov in opreme.
– Stroški plač (bruto bruto plača, nadomestilo za
prehrano in prihod na delo) – največ do višine 50 %
zneska posojila.
Prijavitelj ne more pridobiti posojila zgolj za pokrivanje stroškov plač. Maksimalna višina upravičenih
stroškov plač je omejena s skupno višino upravičenih
stroškov za materialne investicije, nakup materiala, trgovskega blaga, storitev in najemnin.
Med upravičene stroške ne spada nakup prevoznih
sredstev.
Nakupi in najemi so dovoljeni le od tretjih oseb1 po
tržnih pogojih.
2.5. Posojilni pogoji
Višina lastnih sredstev: prijavitelji morajo imeti med
viri financiranja najmanj 25 % lastnih sredstev.
Najvišja vrednost posojila: 25.000 EUR2.
Najnižja vrednost posojila: 4.000 EUR.
Obrestna mera za posojilo: letna obrestna mera
je 0 %.
Odplačilna doba posojila: od 3 do 6 let z možnim 1 letom moratorija (moratorij je vključen v odplačilno dobo).
Zavarovanje posojila: pri zavarovalnici, z bančno
garancijo, z zastavo nepremičnine ali drugim ustreznim
instrumentom zavarovanja oziroma s kombinacijo le-teh,
če nudijo zadostno zavarovanje za izpolnitev dolžnikovih
obveznosti.
Vrednost zastavljene nepremičnine ne sme biti nižja
od 2-kratne vrednosti odobrenega posojila.
Stroški: Javni sklad ne zaračunava stroškov odobritve, vodenja ali predčasnega odplačila posojila. Stroške
zavarovanja posojila v celoti poravna posojilojemalec
po tržni tarifi.
2.6. Pogoji koriščenja posojila
Koriščenje posojila je možno po podpisu posojilne
pogodbe in ureditvi zavarovanja. Sredstva se nakažejo
na transakcijski račun posojilojemalca za namen oziroma upravičene stroške, navedene v vlogi na razpis.
Upoštevajo se vsi upravičeni stroški, nastali od 1. 6.
2020 dalje. Rok za predložitev dokazil o namenski porabi posojila se določi v posojilni pogodbi.
Posojilo ni namenjeno refundaciji dolgoročnega
bančnega kredita ali leasinga.
3. Merila za izbor končnih prejemnikov posojil
Vse formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale
pogoje za kandidiranje in bodo skladne z namenom
javnega razpisa, bo ocenila komisija za dodelitev sredstev na osnovi meril, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
Merila za ocenjevanje vloge so:
– Kvantitativna merila: bonitetna ocena vlagatelja
S.BON-1 AJPES.
– Kvalitativna merila: ocena na podlagi vloge, ki prikazuje ekonomsko-finančni položaj podjetja in dodatnih
1
Tretja oseba ne sme biti več kot 50 % povezana (lastniški delež) s podjetjem upravičencem/prijaviteljem.
2
Okvirna višina posojila do ½ čistih prihodkov od prodaje na podlagi predloženega S.BON-1 oziroma največ
25.000 EUR.
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elementov, kot so npr. osebna predstavitev prijavitelja
in/ali ogled podjetja.
– Zavarovanje: stvarno in realno zavarovanje glede
na višino posojila.
Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije.
Vloga, ki je iz kvantitavne ocene (A) prejela 50 ali
več točk od možnih 60 točk, preide v kvalitativno ocenjevanje (B).
V primeru, da je vloga prejela manj kot 50 točk iz
kvantitativne ocene, takoj pridobi negativno mnenje in
kot taka ne more pridobiti posojila Javnega sklada.
V okviru kvalitativne ocene vloga pridobi pozitivno
ali negativno mnenje.
V primeru, da sredstva v razpisnem roku ne zadoščajo za vse obdelane vloge s pozitivnim mnenjem, se
sredstva dodelijo tistim vlogam, ki dosežejo več točk po
kvantitativnih merilih. V kolikor več vlog doseže enako
število točk iz kvantitativnih meril, se sredstva dodelijo
vlogam, ki jih strokovna komisija oceni kot ustreznejše
glede na namen razpisa.
4. Vsebina vloge za neposredno posojilo
Prijavitelji predložijo:
1. Prijavni obrazec za mikroposojila (obr. 1-MP).
2. Dokazila glede na vrsto stroška:
– Materialne investicije:
– nakup opreme – predračun, račun ali kupoprodajna (pred)pogodba;
– gradnja ali adaptacija poslovnih prostorov –
gradbeno dovoljenje oziroma drugo upravno dovoljenje,
v kolikor je potrebno, ter predračun ali račun za investicijo oziroma (pred)pogodba z izvajalcem gradbenih del;
– nakup poslovnega prostora – kupoprodajna
(pred)pogodba.
– Nakup materiala in trgovskega blaga – ponudba,
predračun, račun ali kupoprodajna pogodba.
– Nakup storitev – ponudba, predračun, račun ali
pogodba o opravljanju storitev.
– Najem prostora in opreme – pogodba o najemu
in/ali račun najemodajalca.
– Stroški plač – poimenski seznam zaposlenih. Za
vsakega zaposlenega je potrebno priložiti veljavno pogodbo o zaposlitvi in plačilno listo za pretekli mesec/e,
v primeru nove zaposlitve pa dokument o prihodnji zaposlitvi.
3. Dokazilo GURS-a o vrednosti nepremičnine, ki
bo predmet zastavitve, in/ali kupoprodajna pogodba
in/ali cenitev nepremičnine (oddajo samo prijavitelji, ki
bodo urejali zavarovanje posojila z zastavo nepremičnine).
4. Bilanca stanja, Izkaz poslovnega izida in Izkaz
bilančnega dobička/izgube za leto 2019 ali 2020, oddani
na AJPES.
5. Bonitetna dokazila S.BON-1 na podlagi letnega
poročila, oddanega na AJPES.
6. Potrdilo FURS o plačanih davkih, ki ni starejše
od 30 dni.
7. Izjava vlagatelja o številu zaposlenih na zadnji
dan preteklega meseca glede na mesec prijave (obr. 2).
8. Popisni list prejetih in še neodplačanih posojil,
potrjen s strani bank oziroma leasingodajalca (obr. 3)
oziroma izjava prijavitelja, da nima nobenih posojil.
9. Izjava o povezanih podjetjih – enotno podjetje
(obr. 4).
10. Izjava o kumulaciji pomoči (obr. 5).
11. Izjava o združitvi, pripojitvi ali razdružitvi podjetij
(obr. 6).
Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju od
št. 1 do št. 11.
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Sklad lahko od prosilca zahteva tudi dodatno dokumentacijo, pojasnila in opravi ogled.
5. Rok za prijavo in odločanje
Rok za prijavo je odprt od dneva objave razpisa do
dneva skupne odobritve sredstev v razpisanem obsegu
oziroma najkasneje do vključno 27. 8. 2021. V primeru,
da se bodo sredstva porabila pred 27. 8. 2021, bo Javni sklad objavil zaprtje razpisa na svoji spletni strani.
Vloge, ki bodo prispele po 27. 8. 2021 ali objavi zaprtja
razpisa, se kot prepozne zavržejo.
V kolikor se sredstva ne bodo v celoti porabila, se
lahko prerazporedijo na druge razpise Javnega sklada.
Roki za prijavo so: 17. 7. 2020, 31. 8. 2020, 16. 10.
2020, 4. 1. 2021, 12. 2. 2021, 30. 4. 2021, 11. 6. 2021,
27. 8. 2021 oziroma do porabe sredstev.
Prijavitelji morajo vlogo oddati osebno ali poslati po
pošti kot priporočeno pošiljko. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko je organ prejel vlogo,
šteje dan oddaje na pošto; v primeru osebne izročitve se
za pravočasno šteje vloga, ki je bila oddana na sedežu
Javnega sklada najkasneje na zadnji dan prijave.
Komisija bo obravnavala vse popolne in ustrezne
vloge ter podala predlog direktorici v odločanje. Direktorica bo sprejela odločitev najkasneje v 60 dneh od
posameznega roka za prijavo.
Vlagatelji, katerih vloge ne bodo popolne, bodo pozvani k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v roku
(največ 5 dni), se zavržejo.
Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in
bodo objavljeni na spletni strani Javnega sklada malega
gospodarstva Goriške.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na Javnem
skladu in spletnem naslovu www.jsmg-goriska.com.
Informacije v zvezi z razpisom dobijo prosilci na
sedežu Javnega sklada ali po tel. 05/335-01-73 in
335-03-61.
Vloge skupaj z dokazili pošljite na naslov Javni
sklad malega gospodarstva Goriške, Trg E. Kardelja 1,
5000 Nova Gorica ali osebno oddajte na sedežu Javnega sklada v času uradnih ur, soba št. 19/II. nadstropje,
s pripisom na ovojnici: Ne odpiraj – Razpis neposrednih
posojil 2020 – gospodarstvo – mikroposojila.
Javni sklad malega gospodarstva Goriške
Ob-2338/20
Na podlagi Odloka o ustanovitvi Javnega sklada
malega gospodarstva Goriške (Časopis OKO, Urad
ne objave, št. 14/2003 in Uradni list RS, št. 21/16)
in Splošnih pogojev poslovanja Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za kmetijstvo v programskem obdobju 2016–2020 (Uradni list RS, št. 98/15,
4/16), mnenja o skladnosti sheme državne pomoči, št. K-BE126-5628849-2015, ident. št. potrdila EK:
SA.44143(2016/XA), mnenja o skladnosti sheme pomoči de minimis, št. priglasitve: M001-5628849-2015,
objavlja Javni sklad malega gospodarstva Goriške
javni razpis
neposrednih posojil v letu 2020 za pospeševanje
razvoja kmetijstva v Mestni občini Nova Gorica,
Občini Brda, Občini Kanal ob Soči, Občini Miren
- Kostanjevica, Občini Renče - Vogrsko in Občini
Šempeter - Vrtojba
I. Predmet razpisa: dodelitev dolgoročnih posojil za
naložbe v osnovno kmetijsko dejavnost, predelavo in
trženje kmetijskih proizvodov in nekmetijske dejavnosti
na kmetiji (dopolnilne dejavnosti na kmetiji).
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II. Namen razpisa: povečanje konkurenčnosti in
izboljšanje dohodkovnega položaja kmetijskih gospodarstev ter ustvarjanje pogojev za nova delovna mesta
na kmetiji.
III. Višina razpisanih sredstev: 500.000 EUR.
IV. Splošni pogoji: na razpis se lahko prijavijo mikro
kmetijska gospodarstva – fizične osebe, ki opravljajo osnovno kmetijsko dejavnost in/ali drugo dopolnilno
dejavnost na kmetiji (predelava in trženje kmetijskih
proizvodov in druge nekmetijske dejavnosti na kmetiji).
Prijavitelj mora imeti sedež kmetije na območju Mestne
občine Nova Gorica, Občine Brda, Občine Kanal ob
Soči, Občine Miren - Kostanjevica, Občine Renče Vogrsko ali Občine Šempeter - Vrtojba (v nadaljevanju
občine ustanoviteljice), naložba pa mora biti realizirana
na območju občin ustanoviteljic sklada.
V. Upravičenci
Osnovna kmetijska dejavnost
Na podlagi tega razpisa se posojila dodelijo prijaviteljem, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– prijavitelj – kmetijsko gospodarstvo mora imeti
sedež kmetije na območju občin ustanoviteljic,
– investicija mora biti izvedena na območju občin
ustanoviteljic,
– prijavitelj (kmetijsko gospodarstvo) mora biti vpisan v register kmetijskih gospodarstev,
– prijavitelj na razpis je nosilec kmetijskega gospodarstva, na katerega se morajo glasiti tudi dokazila o
namenski porabi posojila,
– kmetijsko gospodarstvo mora imeti najmanj 3 ha
primerljivih kmetijskih površin v uporabi (GERK),
– naložba prijavitelja mora prispevati k izboljšanju
splošne učinkovitosti kmetijskega gospodarstva in izpolnjevati vsaj enega izmed naslednjih ciljev: zmanjšanje
proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti, ohranjanje in izboljšanje
naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali
standardov za dobro počutje živali.
Predelava in trženje kmetijskih proizvodov, nekmetijske dejavnosti na kmetiji (turizem, obrt …) – dopolnilne
dejavnosti na kmetiji
Na podlagi tega razpisa se posojila dodelijo prijaviteljem, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– prijavitelj – kmetijsko gospodarstvo mora imeti
sedež kmetije na območju občin ustanoviteljic,
– investicija mora biti izvedena na območju občin
ustanoviteljic,
– prijavitelj (kmetijsko gospodarstvo) mora biti vpisan v register kmetijskih gospodarstev,
– prijavitelj na razpis je nosilec kmetijskega gospodarstva, na katerega se morajo glasiti tudi dokazila o
namenski porabi posojila,
– kmetijsko gospodarstvo mora imeti najmanj 3 ha
primerljivih kmetijskih površin v uporabi (GERK).
Do pridobitve sredstev niso upravičena kmetijska
gospodarstva:
1. za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice, če je pomoč neposredno povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem
distribucijske mreže ali drugimi tekočimi stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo,
2. za pomoč, ki je odvisna od prednostne uporabe
domačega blaga, pred uporabo uvoženega blaga,
3. za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov iz
seznama v prilogi I k pogodbi o delovanju EU, v kolikor
je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine
proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev, ali
jih zadevna podjetja dajo na trg, ali če je pomoč pogo-
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jena s tem, da se v celoti ali delno prenese na primarne
proizvajalce,
4. ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete
državne pomoči,
5. ki ne plačujejo redno plač/socialnih prispevkov,
6. ki so v težavah,
7. ki nimajo poravnanih vseh obveznosti zaradi
sklepa Komisije o razglasitvi pomoči za nezakonito in
nezdružljivo z notranjim trgom,
8. so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ter so
kapitalsko neustrezna,
9. za nakupe med povezanimi osebami (več kot
50 % lastniški delež ali sorodstveno razmerje), za vlaganja v drugo pravno oziroma fizično osebo pod netržnimi
pogoji,
10. ki imajo neporavnane obveznosti do FURS-a,
11. ki nimajo v celoti izpolnjenih zapadlih finančnih
obveznosti do sklada,
12. prejemniki, ki so pri skladu že prejeli sredstva in
niso izpolnjevali finančnih obveznosti,
13. prejemniki, ki so pri skladu že prejeli sredstva
za isto investicijo.
Za potrebe tega razpisa se za 1 ha primerljive kmetijske površine šteje:
– 1 ha njiv ali vrtov,
– ali 2 ha travnikov ali pašnikov oziroma ekstenzivnih sadovnjakov,
– ali 0,25 ha plantažnih trajnih nasadov ali pokritih
površin v vrtnarstvu, pri pridelavi jagod, jagodičja ali gob,
– ali 8 ha gozdov.
Prosilec se lahko prijavi na razpis z največ eno vlogo za financiranje investicije na področju osnovne kmetijske dejavnosti in z največ eno vlogo za financiranje
investicije na področju dopolnilne dejavnosti na kmetiji
– predelava in trženje, nekmetijske dejavnosti na kmetiji.
VI. Upravičeni stroški, za katere se dodeljujejo posojila
Kot upravičeni stroški se upoštevajo stroški naložb
v kmetijska gospodarstva, ki se nanašajo na proizvodnjo
in/ali predelavo kmetijskih proizvodov in/ali trženje in/ali
opravljanje drugih dopolnilnih dejavnosti na kmetiji.
Upravičeni stroški so:
– stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije nepremičnin za opravljanje osnovne kmetijske dejavnosti
(gospodarska poslopja in drugi pomožni objekti na kmetiji, ureditev izpustov …),
– stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije nepremičnin za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji
(objekti za turizem, vinska klet, degustacijski prostor …),
(Posojila se za investicije v nočitvene kapacitete
turističnih kmetij dodelijo ob pogoju, da turistična kmetija
zagotavlja skupaj z investicijo najmanj tri ločene oziroma
samostojne prenočitvene enote.)
– stroški nakupa poslovne opreme (osnovna sredstva) za osnovno kmetijsko proizvodnjo (kmetijski stroji,
oprema gospodarskih poslopij in hlevov, rastlinjaki, protitočne mreže in druga oprema za zaščito pred neugodnimi vremenskimi razmerami …),
– stroški nakupa poslovne opreme (osnovna sredstva) za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji (vinske posode, oprema za turistične objekte …),
– stroški za vzpostavitev in obnovo trajnih nasadov
(nakup sadik, stroški urejanja zemljišča).
Stroški nakupa prevoznih in obratnih sredstev niso
upravičen strošek.
VII. Intenzivnost pomoči:
a) Posojila sklada na področju osnovne kmetijske
dejavnosti predstavljajo državno pomoč, ki se dodeljuje na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 702/2014 z
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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 (UL L št. 193
z dne 1. 7. 2014).
Intenzivnost pomoči: Posojila sklada se dodelijo za
upravičene stroške naložbe, za katero prosilec ni prejel
državne pomoči iz mednarodnih ali državnih virov in ni
v postopku pridobivanja pomoči iz državnih ali mednarodnih virov. Za posamezno naložbo lahko upravičenec
združuje sredstva pomoči samo iz občinskih virov in
virov sklada, pri čemer višina pomoči za isto naložbo ne
sme presegati 50 % upravičenih stroškov.
b) Posojila sklada na področju dopolnilnih dejavnosti na kmetiji – predelava in trženje kmetijskih proizvodov, nekmetijske dejavnosti na kmetiji predstavljajo
pomoč de minimis, ki se dodeljuje v skladu z Uredbo
Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske
unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352 z dne
24. 12. 2013).
Intenzivnost pomoči: Skupna višina pomoči, dodeljena enotnemu podjetju, ne sme presegati 200.000 EUR
v obdobju treh proračunskih let od zadnjega prejema
takšne pomoči, ne glede na to, iz katerih javnih virov
(občina, država ali mednarodni viri) je dodeljena. Za
posamezno naložbo, ki je predmet prijave na ta razpis,
lahko upravičenec združuje sredstva pomoči samo iz
občinskih virov in virov sklada.
VIII. Obdobje porabe sredstev in rok za predložitev
dokazil
Za področje osnovne kmetijske dejavnosti se kot
upravičeni stroški upoštevajo le tisti stroški naložbe (računi, pogodbe in plačila), ki nastanejo po dnevu izdaje
odločbe javnega sklada, s katero se posojilo odobri. Davek je upravičen strošek, v kolikor upravičenec ni zavezanec za DDV. V primeru, da je upravičenec zavezanec
za DDV, davek ni upravičen strošek. Rok za predložitev
dokazil o namenski porabi se določi v posojilni pogodbi,
vendar znaša praviloma največ 6 mesecev od dneva
sklenitve posojilne pogodbe.
Za področje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji – predelava in trženje, nekmetijske dejavnosti se kot upravičeni stroški upoštevajo stroški, nastali od 1. 6. 2020 do
dneva, določenega v posojilni pogodbi. Davek je upravičen strošek, v kolikor upravičenec ni zavezanec za
DDV. V primeru, da je upravičenec zavezanec za DDV,
davek ni upravičen strošek. Rok za predložitev dokazil
o namenski porabi se določi v posojilni pogodbi, vendar
znaša praviloma največ 6 mesecev od dneva sklenitve
posojilne pogodbe.
IX. Sklad bo dodeljeval posojila pod naslednjimi
pogoji:
1. višina odobrenega posojila: najmanj 2.000 EUR
in največ 60.000 EUR,
2. doba vračanja posojila: 5 let z možnim 1 letom
moratorija na odplačilo glavnice,
3. letna obrestna mera je 0 %,
4. prijavitelji morajo imeti med viri financiranja najmanj 20 % lastnih sredstev,
5. sklad ne zaračunava stroškov odobritve, vodenja
ali predčasnega odplačila posojila,
6. prijavitelj mora biti posojilno sposoben,
7. nova posojila se ne odobrijo za refundacijo že
odobrenih dolgoročnih bančnih kreditov,
8. pred koriščenjem posojila mora prijavitelj posojilo
ustrezno zavarovati.
Zavarovanje posojila je možno pri zavarovalnici, z
bančno garancijo ali zastavo nepremičnine. Vrednost
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zastavljene nepremičnine mora biti najmanj v 2 x vrednosti odobrenega posojila. Stroški zavarovanja bremenijo prijavitelja po tržni ceni.
X. Merila za ocenjevanje
Javni sklad bo pri ocenjevanju upošteval merila, ki
so sestavni del razpisne dokumentacije.
Vse formalno popolne vloge bo ocenila komisija za
dodelitev sredstev. V primeru, da sredstva ne zadoščajo
za vse obdelane vloge s pozitivnim mnenjem, se dodelijo tistim vlogam, ki na razpisnem roku prijave dosežejo
več točk po kvantitativnih merilih.
XI. Vlogi se priloži dokumentacija, ki jo prosilec uredi po zaporedju od št. 1. do št. 4.:
1. prijavni obrazec,
2. poslovni načrt za investicije v znesku 50.001 EUR
ali več (za investicije do vključno 50.000 EUR poslovnega načrta ni potrebno prilagati),
3. dokazila o registraciji in finančnem poslovanju:
– dokazilo o vpisu kmetije v register kmetijskih gospodarstev (Upravna enota),
– dokazilo o registraciji dopolnilne dejavnosti na
kmetiji (predelava in trženje kmetijskih proizvodov, ne
kmetijske dejavnosti) oziroma dokazilo o vpisu v drug
ustrezni register, glede na veljavne predpise (oddajo
samo prosilci, ki prijavljajo investicijo, katera se navezuje na dejavnost iz te točke),
– strokovno mnenje Kmetijske svetovalne službe o
ekonomski upravičenosti investicije,
– potrdilo FURS-a o plačanih davkih, ki ni starejše
od 30 dni,
– izpis prometa na TRR iz dejavnosti po mesecih,
za zadnjih 12 mesecev,
– popisni list prejetih posojil, potrjen s strani banke
oziroma druge finančne institucije, oziroma izjava prijavitelja, da ni zadolžen,
4. dokazila glede na vrsto investicije:
– pri gradnji, rekonstrukciji ali adaptaciji poslovnih
prostorov gradbeno dovoljenje ali drugo upravno dovoljenje, če je s predpisi s področja gradnje objektov to
potrebno, ter (pred)račun investicije oziroma (pred)pogodba z izvajalcem gradbenih del,
– pri nakupu opreme – (pred)račun ali (pred)pogodba,
– stroški za vzpostavitev in obnovo trajnih nasadov
– (pred)račun ali (pred)pogodba.
Sklad lahko od prosilca zahteva tudi dodatno dokumentacijo in dodatna pojasnila ter opravi ogled investicije na “terenu” oziroma v prostorih prijavitelja.
XII. Rok za prijavo in odločanje
Rok za prijavo je odprt od dneva objave razpisa do
dneva skupne odobritve sredstev v razpisanem obsegu
oziroma najkasneje do vključno 27. 8. 2021. V primeru,
da bodo sredstva porabljena pred 27. 8. 2021, bo Javni
sklad objavil zaprtje razpisa na svoji spletni strani. Vloge, ki bodo prispele po 27. 8. 2021 ali po objavi zaprtja
razpisa, se kot prepozne zavržejo. Če sredstva ne bodo
porabljena v celoti, se lahko prerazporedijo na druge
razpise sklada.
Roki za prijavo: 17. 7. 2020, 31. 8. 2020, 16. 10.
2020, 4. 1. 2021, 12. 2. 2021, 30. 4. 2021, 11. 6. 2021,
27. 8. 2021 oziroma do porabe sredstev.
Prijavitelji morajo vlogo oddati osebno ali poslati po
pošti kot priporočeno pošiljko. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko je organ prejel vlogo,
šteje dan oddaje na pošto; v primeru osebne izročitve se
za pravočasno šteje vloga, ki je bila oddana na sedežu
Javnega sklada najkasneje na zadnji dan prijave.
Komisija bo obravnavala vse popolne in ustrezne
vloge ter podala predlog direktorici v odločanje. Direk-
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torica bo sprejela odločitev najkasneje v 60 dneh od
posameznega roka za prijavo.
Vlagatelji, katerih vloge ne bodo popolne, bodo pozvani k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v roku,
se zavržejo.
Odpiranje vlog se bo izvedlo v roku 5 delovnih dni
od navedenega datuma za prijavo.
Rezultati razpisa so informacija javnega značaja in
bodo objavljeni na spletnem naslovu sklada.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na skladu in
spletnem naslovu: www.jsmg-goriska.com, pod rubriko
Razpisi.
Informacije v zvezi z razpisom lahko dobijo prosilci
na sedežu sklada ali po tel. 05/33-50-173, 05/33-50-361.
Vloge skupaj z dokazili pošljite na naslov Javni
sklad malega gospodarstva Goriške, Trg E. Kardelja 1,
5000 Nova Gorica ali osebno oddajte na sedežu Javnega sklada v času uradnih ur, soba št. 19/II. nadstropje, s
pripisom na ovojnici: »Ne odpiraj – Razpis neposrednih
posojil 2020 – kmetijstvo«.
Javni sklad malega gospodarstva Goriške
Št. 3526-3/2020 O405
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Na podlagi določil Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 –
ZIPRS1011, 3/13, 81/16) in Odloka o proračunu Občine
Krško za leto 2020 (Uradni list RS, št. 79/19 in 58/20)
Občina Krško objavlja
javni razpis
za sofinanciranje obnove mestnega jedra Krško,
trga Brestanica in posameznih zgodovinskih stavb
za leto 2020
I. Neposredni proračunski uporabnik: Občina Krško,
Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je:
1. sofinanciranje projektne dokumentacije za funkcionalno obnovo stavb v mestnem jedru Krško, trgu
Brestanica ter za posamezne zgodovinske stavbe, katerih oblikovanje nosi značilnosti, zaradi katerih je bilo
območje kot celota prepoznano za naselbinsko kulturno
dediščino v okviru dela naselij, varovanih kot naselbinska dediščina:
– Podbočje – Vas (EŠD 17412)
– Leskovec pri Krškem – Mestno jedro (EŠD 17322)
– Raka – Vas (EŠD 17321)
2. sofinanciranje izvedbe obnov zunanjih delov
stavb s ciljem funkcionalne izrabe in izgleda:
– za obnovo fasade
– za obnovo strehe
– za dodatna podstrešna stanovanja za oddajo v
neprofitni najem
– za lokale s turistično ponudbo (spominki, bižuterija, gostinska ponudba, predstavitvene dejavnosti,
turistične sobe …)
– za obnovo objekta kulturne dediščine
– za obnovo zunanjosti gospodarskih objektov.
III. Pogoji za dodeljevanje sredstev
Na razpis se lahko prijavijo fizične osebe, ki:
– so lastniki zgradb v predelu starega mesta Krško
od vhoda iz Pijavške strani do mostu čez reko Savo, ali
so lastniki zgradb v območju starega trga Brestanica, ali
so lastniki posameznih zgodovinskih stavb, katerih oblikovanje nosi značilnosti, zaradi katerih je bilo območje
kot celota prepoznano za naselbinsko kulturno dediščino v okviru dela naselij, varovanih kot naselbinska dedi-
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ščina: Podbočje – Vas, Leskovec pri Krškem – Mestno
jedro, Raka – Vas;
– so ali bodo do konca razpisa pripravile dokumentacijo za obnovo ali so dela tudi izvedle;
– so dela izvedle na osnovi veljavnega dovoljenja
in Soglasja Zavoda za varstvo kulturne dediščine, če
pa so obnavljale fasado na območju Zatona, so dela
izvedle v skladu z usmeritvami za prenovo fasad, ki so
podane v prilogi Strokovnih podlag za obnovo fasad na
območju Zatona;
– lahko predložijo ustrezne račune za izvedbo del
v letu 2020 (do konca razpisnega roka) z dokazilom o
plačilu;
– niso prejele sredstev iz drugih razpisov.
IV. Višina razpoložljivih sredstev
Okvirna višina sredstev, namenjenih za Projekt obnove individualnih hiš v mestnih jedrih na proračunski
postavki 5762 Obnova individualnih hiš v mestnih jedrih,
konto 4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom, je 50.000,00 EUR.
Najvišji odobreni znesek po posameznem upravičencu je lahko do 50 % celotne vrednosti posameznega
projekta na osnovi izkazanih dokazil o izvedenih delih.
Če pa ostanejo na proračunski postavki sredstva neporabljena, se lahko sorazmerno prerazporedijo med
upravičence do višine 70 % upravičenih stroškov.
V. Vsebina vloge
Vloga je sestavljena iz naslednje zahtevane dokumentacije:
1. Prijavni obrazec,
2. Priloge:
Priloga 1: Dokazila o lastništvu objektov,
Priloga 2: Projektna dokumentacija,
Priloga 3: Popis del in predračunska vrednost investicije,
Priloga 4: Dokazilo o pravici graditi,
Priloga 5: Pogoje in Soglasje Zavoda za varstvo
kulturne dediščine Slovenije OE Ljubljana – Izpostava
Krško, Valvasorjevo nabrežje 4, Krško,
Priloga 6: Fotografija (lahko v e-obliki – CD/DVD,
USB ključ ali drug spominski medij) stanja pred izvedbo
del,
Priloga 7: Fotokopije računov in dokazil plačil izvedenih del,
Priloga 8: Izjava vlagatelja, da sprejema razpisne
pogoje, ki so sestavni del javnega razpisa,
3. Vzorec pogodbe.
Vloga mora biti izdelana in oddana v skladu z javnim razpisom za sofinanciranje obnove starega mestnega jedra Krško, trga Brestanica in posameznih zgodovinskih stavb za leto 2020 in to razpisno dokumentacijo.
Vloga mora biti izpolnjena v slovenskem jeziku.
Vloga je popolna, če:
– je priložen izpolnjen originalni obrazec »Prijavni
obrazec – sofinanciranje obnove starega mestnega jedra Krško, trga Brestanica in posameznih zgodovinskih
stavb za leto 2020«;
– je obrazec »Prijavni obrazec – sofinanciranje obnove starega mestnega jedra Krško, trga Brestanica in
posameznih zgodovinskih stavb za leto 2020« datiran in
podpisan na zahtevanih mestih;
– so vse zahtevane priloge in dokazila, ki so navedene v točki V. te razpisne dokumentacije, priložene v
navedenem vrstnem redu.
VI. Rok za prijavo in način prijave
Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po
tem razpisu morajo prispeti najkasneje do ponedeljka,
12. 10. 2020, na naslov: Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško. Šteje se, da
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je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka
za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko
(velja datum poštnega žiga) ali do 15. ure oddana v glavni
pisarni Občine Krško.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah,
opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako:
»Javni razpis za sofinanciranje obnove starega mestnega
jedra Krško, trga Brestanica in posameznih zgodovinskih
stavb za leto 2020«.
VII. Odpiranje in obravnava vlog:
1. Vloge bo odpirala in ocenjevala ter pripravila predlog prejemnikov sredstev strokovna komisija, ki jo z odločbo imenuje župan.
2. Odpiranje prejetih vlog bo opravila strokovna komisija v roku 14 delovnih dni po razpisnem roku na Občini
Krško. Odpiranje vlog ne bo javno.
3. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku 8 dni
od odpiranja vlog pozvala, da jih dopolnijo v roku 8 dni
od prejema obvestila. Nepopolna vloga, ki jo predlagatelj
v navedenem roku ne bo dopolnil, se zavrže. Vloge, ki
bodo pravočasno dopolnjene, vendar neustrezno, bodo
zavrnjene.
4. Prepozno prejete vloge se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo (vloge, ki ne ustrezajo in ne izpolnjujejo
razpisnih pogojev).
5. Vse pravočasno prispele in popolne vloge bo
strokovna komisija ocenjevala na podlagi pogojev, ki so
sestavni del tega javnega razpisa.
6. Na podlagi predloga prejemnikov sredstev, ki ga
pripravi komisija, občinska uprava s sklepom sprejme
odločitev o izboru prejemnikov sredstev in višini dodeljenih sredstev.
7. Občina bo s prejemniki sredstev sklenila pogodbo,
v kateri se opredelijo medsebojne obveznosti. Prejemnikom bodo sredstva nakazana 30. dan od prejema podpisane pogodbe.
VIII. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa
Na podlagi predloga komisije odloča o dodelitvi oziroma nedodelitvi sredstev občinska uprava s sklepom v
roku 45 dni po izteku razpisnega roka. Istočasno bodo
prejemniki pozvani tudi k podpisu pogodb. Če prejemnik
v roku osmih dni od prejema sklepa ne vrne podpisane pogodbe se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev
sredstev.
Zoper sklep je dovoljena pritožba na župana Občine
Krško v roku 8 dni od prejema sklepa. Pritožnik mora
natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljeni pogoji
za dodeljevanje sredstev. Pritožba se poda pisno priporočeno po pošti, pisno neposredno ali ustno na zapisnik.
Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi
izbranimi predlagatelji vlog. O pritožbi odloči župan, njegova odločitev je dokončna.
IX. Informacije: razpisna dokumentacija je od dneva
objave razpisa v Uradnem listu dosegljiva na spletni strani
Občine Krško www.krsko.si v rubriki razpisi in objave ali
pa jo lahko zainteresirani dvignejo v času uradnih ur na
Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Krško. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje Miloš
Kukovičič, tel. 07/49-81-309, e-mail: milos.kukovicic@
krsko.si, v času uradnih ur.
Občina Krško
Št. 322-7/2020-1

Ob-2351/20

Na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Nova
Gorica za leto 2019 (Uradni list RS, št. 12/19) ter na
podlagi 5. člena Pravilnika o sofinanciranju programov in

projektov turističnih društev v Mestni občini Nova Gorica
(Uradni list RS, št. 3/08, v nadaljevanju: pravilnik), Mestna
občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova
Gorica, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov in projektov turističnih
društev v Mestni občini Nova Gorica
za leto 2020
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov oziroma projektov turističnih društev z naslednjimi
vsebinami:
– promocijsko-turistična dejavnost;
– urejanje in vzdrževanje turistične signalizacije;
– spodbujanje razvoja celovitih turističnih proizvodov;
– trženje turistične ponudbe;
– razvoj in vzdrževanje turistične infrastrukture;
– razvoj in vzdrževanje javnih površin, namenjenih
turistom;
– organizacija in izvajanje prireditev;
– ozaveščanje in spodbujanje lokalnega prebivalstva
za pozitiven odnos do turistov in turizma;
– akcije na področju ohranjanja naravne in kulturne
dediščine ter akcije za spodbujanje trajnostnega razvoja
turizma.
Predmet sofinanciranja na podlagi tega javnega razpisa niso:
– programi in projekti, ki se ne izvajajo na območju
Mestne občine Nova Gorica. Izjema so programi in projekti, katerih vsebina je promocija oziroma trženje turistične ponudbe Mestne občine Nova Gorica;
– programi in projekti, ki se sofinancirajo iz posebnih
proračunskih postavk oziroma, ki so že pridobili proračunska sredstva Mestne občine Nova Gorica;
– stroški dela oziroma stroški plač prijaviteljev;
– stroški vlaganj v nakup oziroma vzdrževanje nepremičnin ali opreme, ki jih ima prijavitelj v lasti, najemu
ali upravljanju;
– materialni stroški, potrebni za delovanje prijavitelja
(stroški telefona, elektrike, vode, ogrevanja …);
– programi in projekti Turistične zveze Nova Gorica.
II. Pogoji za dodelitev sredstev
Za kandidiranje na javnem razpisu mora prijavitelj
izpolnjevati naslednje pogoje:
– imeti mora sedež na območju Mestne občine Nova
Gorica;
– biti mora registriran skladno z Zakonom o društvih;
– iz uradnega naziva prijavitelja mora biti razvidno,
da gre za turistično društvo;
– namen in cilji delovanja prijavitelja ter njegove dejavnosti in naloge morajo biti pretežno s področja turizma;
– prijavitelj mora biti registriran in delovati na področju iz prejšnje alineje najmanj eno leto pred dnevom
vložitve prijave na javni razpis;
– imeti mora, skladno z veljavno zakonodajo, urejeno
vso potrebno dokumentacijo;
– imeti mora zagotovljene pravne, organizacijske,
materialne, prostorske, kadrovske in druge pogoje za
realizacijo prijavljenih programov in projektov;
– imeti mora pravočasno in v celoti izpolnjene zakonske in pogodbene obveznosti do Mestne občine Nova
Gorica iz predhodnega javnega razpisa, če je na njem
sodeloval;
Odobrena sredstva se izplačajo pod pogojem, da
prijavitelj predloži pisni zahtevek za izplačilo z dokazili iz
VII. poglavja tega razpisa. Rok za predložitev zahtevka s
potrebnimi dokazili je 30. 11. 2020.
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III. Merila
Komisija za sofinanciranje programov in projektov turističnih društev v Mestni občini Nova Gorica (v nadaljnjem
besedilu: komisija) bo pri ocenjevanju prijavljenih programov in projektov upoštevala naslednja merila:
(1) Promocijsko-turistična dejavnost (do 25 točk)
a) nastop na turističnih in drugih sejmih ter prireditvah
(15 točk)
b) izdaja promocijskega materiala ter vzdrževanje in
ažuriranje spletnih strani (10 točk).
(2) Razvoj in vzdrževanje turistične infrastrukture (do
35 točk)
a) postavitev označevalnih in info tabel (5 točk)
b) vzdrževanje označevalnih in info tabel (5 točk)
c) urejanje in vzdrževanje kolesarskih in pešpoti
(15 točk)
d) urejanje in vzdrževanje druge turistične infrastrukture (10 točk).
(3) Spodbujanje razvoja celovitih turističnih proizvodov (do 20 točk)
a) oblikovanje tematskih turističnih proizvodov
(do 10 točk)
b) ustvarjanje nove turistične ponudbe (10 točk).
(4) Organizacija in izvedba prireditve (do 80 točk)
a) enodnevna prireditev ali prireditev med 500 in 1000
obiskovalci (5 točk)
b) dvodnevna prireditev ali prireditev med 1000 in
3000 obiskovalci (8 točk)
c) večdnevna prireditev ali prireditev nad 3000 obiskovalcev (12 točk)
d) program prireditve (do 50 točk)
e) spremljajoča ponudba prireditve (do 10 točk)
f) tradicionalna prireditev (3 točke)
g) promocija prireditve (do 5 točk).
(5) Ostale prireditve (do 10 točk)
a) prireditve, ki imajo značaj ohranjanja kulturne dediščine in pospešujejo turistično dogajanje v kraju (do
10 točk).
(6) Akcije na področju ohranjanja naravne in kulturne
dediščine ter akcije za spodbujanje trajnostnega razvoja
turizma (do 10 točk).
(7) Splošna merila (do 20 točk)
a) Črpanje finančnih sredstev iz drugih virov: lokalni,
državni viri, EU sredstva (do 10 točk)
b) Sodelovanje s tujimi sorodnimi organizacijami
(10 točk).
IV. Priloge
Vlogi na razpis mora prijavitelj priložiti:
– izpolnjene obrazce razpisne dokumentacije;
– fotokopijo odločbe o registraciji društva, ki odraža
zadnje stanje;
– fotokopijo temeljnega akta društva, ki odraža zadnje
stanje.
Vse obrazce razpisne dokumentacije podpiše in žigosa zakoniti zastopnik društva oziroma od njega pooblaščena oseba.
V. Višina razpisanih sredstev: okvirna višina sredstev,
ki so na razpolago za predmet javnega razpisa in so predvidena na proračunski postavki 09.035 – Sredstva za programe-Turistična društva, znaša 36.000,00 EUR.
VI. Višina dodeljenih sredstev
Na podlagi ocenjevanja vlog komisija pripravi predlog
prejemnikov sredstev in razdelitve razpisanih sredstev ter
ga posreduje organu mestne uprave Mestne občine Nova
Gorica, pristojnemu za turizem (v nadaljevanju: pristojni
organ), ki izda odločbe, s katerimi odloči o dodelitvi razpisanih sredstev. Pri pripravi predloga razdelitve razpisanih
sredstev se upošteva višino razpoložljivih proračunskih
sredstev, skupno število vseh doseženih točk vseh prijaviteljev na javni razpis in doseženo število točk posameznega prijavitelja na razpis.
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Sredstva se izplačajo na podlagi pisnega zahtevka
za izplačilo, h kateremu je potrebno predložiti dokazila iz
VII. poglavja tega razpisa. Prijavitelju se bodo izplačala
sredstva v višini, ki bodo izkazana z dokazili iz VII. poglavja tega razpisa, vendar največ v višini, določeni z odločbo.
Upoštevana bodo izključno tista dokazila, ki jih bo pristojni
organ prejel do 30. 11. 2020.
VII. Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sredstva
porabljena
Obdobje za porabo sredstev je od 1. 12. 2019 do
30. 11. 2020.
Sredstva se izplačajo pod pogojem, da prijavitelj predloži pristojnemu organu najkasneje do 30. 11. 2020 zahtevek za izplačilo z naslednjimi dokazili:
– fotokopije računov ali pogodb za vsako posamezno
prijavljeno vsebino v okviru programa oziroma projekta, ki
izkazujejo namensko porabo sredstev,
– fotokopije dokazil o plačilu računov ali pogodb iz
prejšnje alinee,
– poročilo in dokazila o realizaciji vsake posamezne
prijavljene vsebine v okviru programa oziroma projekta –
lahko tudi delno (izvod promocijskega prospekta, brošure,
letaka, prispevki iz medijev o izvedeni prireditvi, fotografije
ipd.).
VIII. Rok za vložitev vlog: rok za vložitev vlog za dodelitev sredstev iz tega razpisa je do ponedeljka, dne 20. 7.
2020, do 14. ure. Za pravočasno se šteje vloga, ki najkasneje do ponedeljka, dne 20. 7. 2020, do 14. ure prispe na
naslov naročnika Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda
Kardelja 1, 5000 Nova Gorica ali je vložena v sprejemni
pisarni naročnika (soba 12/pritličje). Prepozne vloge bodo
s sklepom zavržene.
IX. Odpiranje in obravnava vlog
Odpiranje vlog bo v sredo, dne 22. 7. 2020, ob 17. uri.
Vloge, ki prispejo na razpis, komisija odpre, pregleda in
oceni.
Prepozne vloge in vloge, ki ne bodo oddane na obrazcih razpisne dokumentacije, bo s sklepom zavrgel pristojni
organ.
Prijavitelje, katerih vloge na razpis ne bodo popolne, bo pristojni organ v roku petih delovnih dni od dneva
odpiranja vlog pisno pozval, naj vloge dopolnijo. Rok za
dopolnitev ne sme biti daljši od osmih delovnih dni. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji v postavljenem roku ne bodo
dopolnili, bo zavrgel pristojni organ s sklepom.
X. Obvestilo o izidu razpisa: prijavitelji bodo o izidu
razpisa obveščeni z odločbo najkasneje v 60 dneh od datuma odpiranja vlog.
XI. Podpis pogodbe: pristojni organ posreduje prejemniku sredstev odločbo o dodelitvi sredstev ter ga hkrati
pozove k podpisu pogodbe. Če se prejemnik sredstev, v
roku petnajstih dni od prejema poziva, nanj ne odzove, se
šteje, da je umaknil vlogo na razpis.
XII. Razpisna dokumentacija in označitev vlog: razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka prijavnega
roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Nova Gorica http://www.nova-gorica.si, pod rubriko Javni razpisi ali
pa jo zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur v sobi
št. 12/pritličje. Vloga, ki jo je potrebno oddati na obrazcih
razpisne dokumentacije, mora vsebovati vse zahtevane
priloge oziroma dokazila. Vloga mora biti označena na
naslovni strani z »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis TD
2020«, na hrbtni strani pa z navedbo prijavitelja in njegovega naslova. Vloga se pošlje ali osebno odda na naslov
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000
Nova Gorica, v vložišču – soba 12/pritličje. Za vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko pokličete na tel.
05/33-50-136 ali pošljete vprašanje na mestna.obcina@
nova-gorica.si.
Mestna občina Nova Gorica
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Razpisi delovnih mest
Ob-2340/20
Na podlagi 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07, 41/07, 5/08,
73/08, 53/09, 56/10, 57/11, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 –
ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 40/11 – ZSVarPre-A, 57/12,
39/16, 15/17 – DZ, 29/17, 52/16 – ZPPreb-1, 21/18 –
ZNOrg, 53/17, 31/18 – ZAO-A, 46/19, 28/19), 35. člena
Zakona o zavodih (Uradni list RS-stari, št. 12/91, Uradni
list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92
– ZVDK, 13/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 –
ZP-L, 26/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 32. in 33. člena
Statuta DSO Grosuplje in sklepa 9. redne seje Sveta
Doma starejših občanov Grosuplje z dne 18. 6. 2020,
Svet zavoda objavlja prosto delovno mesto
direktorja/direktorice
Doma starejših občanov Grosuplje
1. Uporaba izrazov: v javnem razpisu uporabljeni
izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot
nevtralni za ženski in moški spol.
2. Delovno mesto, kraj opravljanja dela in mandatna
doba: javni razpis se objavi za imenovanje direktorja
javnega zavoda Dom starejših občanov Grosuplje, Ob
Grosupeljščici 28, 1290 Grosuplje. Mandat direktorja
traja 5 let. Pričetek mandata je 30. 12. 2020.
3. Pogoji za opravljanje dela
Poleg splošnih pogojev za zaposlitev, ki jih določajo
delovno pravni predpisi, mora kandidat izpolnjevati še
naslednje pogoje:
– visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo iz
56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni
list RS, št. 3/07, uradno prečiščeno besedilo) in 5 let
delovnih izkušenj,
– ne glede na določbe prve alineje je lahko kandidat
tudi oseba, ki ima končano višjo strokovno izobrazbo iz
69. člena Zakona o socialnem varstvu, dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva,
– opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem
varstvu,
– opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda (v kolikor ga nima, ga bo moral opraviti najkasneje v roku enega leta od začetka opravljanja nalog
direktorja, sicer mu mandat preneha na podlagi zakona).
4. Dokazila, ki jih mora kandidat predložiti k prijavi:
– dokazilo o izobrazbi,
– dokazilo o delovnih izkušnjah,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu po Zakonu o socialnem varstvu,
– dokazilo o opravljenem programu za vodenje socialnovarstvenega zavoda,
– program dela in vizijo razvoja zavoda v mandatnem obdobju,
– življenjepis,
– izjavo o:
– državljanstvu,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, zoper katerega se storilec preganja po urani dolžnosti in ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, zoper katerega se storilec preganja po uradni dolžnosti,
– da so vse priložene kopije enake originalu.

5. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih
pogojev morajo kandidati poslati priporočeno po pošti
v zaprti ovojnici na naslov: Svet Doma starejših občanov Grosuplje, Ob Grosupeljščici 28, 1290 Grosuplje,
z oznako »Za razpis direktorja/ice« in s pripisom »Ne
odpiraj« najkasneje v roku 15 dni po objavi razpisa v
Uradnem listu RS.
6. Svet bo obravnaval le popolne vloge z vsemi
dokazili.
7. O izbiri bodo kandidati obveščeni v zakonitem
roku.
Svet zavoda Dom starejših občanov Grosuplje
Ob-2342/20
Nadzorni svet Javnega sklada Republike Slovenije
za kulturne dejavnosti na podlagi 36. člena Zakona o
uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list
RS, št. 77/07 in nadaljnji), 7. člena Zakona o javnem
skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/10) in 13. ter 17. člena Akta o ustanovitvi
Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 72/10) razpisuje javni natečaj
za delovno mesto
direktor/direktorica
Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne
dejavnosti (JSKD)
1. Pogoji:
– najmanj visokošolska izobrazba druge stopnje
ali izobrazba, v skladu z veljavnimi predpisi ustrezna tej
izobrazbeni ravni,
– najmanj osem let delovnih izkušenj, od tega pet
let na vodilnih delovnih mestih podobne zahtevnosti,
– poznavanje področja dela sklada in sposobnost
za organizacijo in vodenje dela,
– kandidat ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo
dejanje, pa obsodba ni pogojna,
– aktivno znanje slovenskega jezika na visoki ravni* in najmanj enega svetovnega jezika na osnovni
ravni**.
*Za aktivno znanje slovenskega jezika na visoki ravni
se šteje, če je oseba v razpisu zahtevano izobrazbo dosegla
na slovenski šoli ali končala vsaj slovensko štiriletno srednjo šolo. Osebe, ki nimajo končanih ustreznih slovenskih
šol, potrebno znanje slovenščine dokazujejo s posebnim
potrdilom uradno pooblaščene izobraževalne ustanove o
uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenščine po javno veljavnem izobraževalnem programu ustrezne stopnje v
Republiki Sloveniji. Pri tem se šteje, da visoko raven znanja
slovenščine obvlada, kdor je uspešno opravil preizkus po
izobraževalnem programu za slovensko gimnazijo oziroma
tej ustrezno štiriletno šolo.
**Izpolnjevanje pogoja osnovne ravni znanja svetovnega jezika se izkazuje s potrdilom o jezikovnem izobraževanju pri ustrezni izobraževalni instituciji (šola tujega
jezika), potrdilom o udeležbi na strokovnih srečanjih ali
dokazilom o uspešno zaključenem srednješolskem izobraževanju (V. stopnja izobrazbe), iz katerega je razvidno, da je
bilo izobraževanje iz svetovnega jezika uspešno zaključeno
oziroma drugim ustreznim dokazilom, ki izkazuje znanje
svetovnega jezika.
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2. Kandidat/kandidatka mora k prijavi na javni natečaj o izpolnjevanju pogojev iz prejšnje točke priložiti:
– program razvoja in vizijo dela sklada za mandatno
obdobje, za katerega se prijavlja ter vsebuje finančni,
kadrovski in organizacijski vidik;
– dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane
izobrazbe;
– opis dosedanjih delovnih izkušenj in dokazila, s
katerimi dokazuje pogoje iz druge in tretje alineje prve
točke;
– dokazila o znanju slovenščine in svetovnega tujega jezika iz pete alineje prve točke;
– potrdilo o nekaznovanosti.
Mandat direktorja/direktorice traja štiri leta, s predvidenim pričetkom dela 1. januarja 2021.
Javni natečaj za delovno mesto direktorja Javnega
sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti začne
teči s 3. 7. 2020 in se zaključi z 20. 8. 2020.
Nadzorni svet Javnega sklada Republike Slovenije
bo izbranega kandidata/kandidatko, predlagal v imenovanje Vladi Republike Slovenije. Izbrani/-a kandidat/-ka
bo sklenil/-a pogodbo o zaposlitvi za določen čas, za
čas mandata.
Prijave pošljite priporočeno v zaprti ovojnici na
naslov: Javni sklad Republike Slovenije za kulturne
dejavnosti, Nadzorni svet, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, s pripisom: »Javni natečaj – direktor/direktorica
– JSKD«.
Oseba, pristojna za posredovanje informacij v zvezi
z javnim razpisom, je Matej Maček, tel. 01/24-10-518 ali
elektronski naslov: matej.macek@jskd.si.
Nadzorni svet Javnega sklada
Republike Slovenije za kulturne dejavnosti
Ob-2349/20
Na podlagi 36., 38. in 39. člena Odloka o ustanovitvi
in organiziranju Javnega podjetja Komunalno podjetje
Vrhnika, d.o.o. (Uradni list RS, št. 100/13 in 44/16) Komisija za izvedbo postopka razpisa direktorja JP KPV
d.o.o. objavlja prosto delovno mesto
direktor
javnega podjetja Javno podjetje Komunalno
podjetje Vrhnika, d.o.o.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno
mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj VII/2 stopnjo izobrazbe,
– najmanj 7 let delovnih izkušenj, od tega najmanj
5 let na vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega
dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in
socialno varnost, zoper pravni promet, zoper upravljanje
družbenih sredstev in naravna bogastva ter zoper družbeno in zasebno premoženje, in sicer za obdobje petih
let po pravnomočnosti sodbe, vendar ne prej kot dve leti
po prestani kazni zapora,
– mu ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, in sicer za čas trajanja prepovedi,
– če je bil član uprave podjetja, nad katerim je bil
začet stečajni postopek, da ni bil pravnomočno obsojen
na plačilo odškodnine upnikom po 19. členu Zakona o
finančnem poslovanju podjetij, in sicer za obdobje dveh
let po pravnomočnosti sodbe.
Dela in naloge delovnega mesta:
– organizira in vodi delovni proces,
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– predlaga temeljne razvojne in poslovne politike
ter letni poslovni načrt,
– sprejema ukrepe za izvajanje letnega poslovnega
načrta,
– daje poročilo o rezultatih poslovanja po letnem in
periodičnem obračunu,
– zadrži sklep sveta delavcev oziroma drugega organa, če je z njim kršen zakon ali splošni akt,
– izdaja posamične akte in pravilnike, ki urejajo delo
in poslovanje javnega podjetja,
– določa notranjo organizacijo ter odloča o razporeditvi in zaposlitvi delavcev,
– odloča o nagradah in pohvalah delavcem,
– predlaga uvedbo disciplinskega postopka ter izreka disciplinske ukrepe v skladu z zakonskimi pooblastili,
– sklepa pogodbe, podpisuje poslovne akte, listine
ter druge dokumente, ki se nanašajo na poslovanje javnega podjetja,
– na predlog strokovnih služb podjetja določa cene
za opravljanje dopolnilnih dejavnosti,
– pripravlja predloge za statusne spremembe in
prenehanje javnega podjetja ter spremembe v tehnično
tehnoloških postopkih,
– opravlja druge naloge, določene z zakonom, odlokom in drugimi akti javnega podjetja ter sklepi skupščine
in občin ustanoviteljic.
Prijava na prosto delovno mesto mora vsebovati:
1. kratek življenjepis in v njem, poleg formalne izobrazbe, tudi navedbe in/ali dokazila o drugih znanjih in
veščinah, ki jih je pridobil,
2. program in vizijo razvoja JP KPV za štiriletno
obdobje,
3. dokazilo pristojne institucije o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katerega mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter datum (dan, mesec
in leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri
je bila izobrazba pridobljena,
4. dokazilo o delovnih izkušnjah, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih
izkušenj, med drugim tudi, da ima kandidat delovne izkušnje na vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih,
5. izjavo kandidata, da:
a. ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega
dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in
socialno varnost, zoper pravni promet, zoper upravljanje
družbenih sredstev in naravna bogastva ter zoper družbeno in zasebno premoženje, in sicer za obdobje petih
let po pravnomočnosti sodbe, vendar ne prej kot dve leti
po prestani kazni zapora,
b. mu ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi
opravljanja poklica, in sicer za čas trajanja prepovedi,
c. če je bil član uprave podjetja, nad katerim je bil
začet stečajni postopek, da ni bil pravnomočno obsojen
na plačilo odškodnine upnikom po 19. členu Zakona o
finančnem poslovanju podjetij, in sicer za obdobje dveh
let po pravnomočnosti sodbe,
d. za namen tega natečajnega postopka dovoljuje
komisiji pridobitev podatkov o izpolnjevanju vseh razpisnih pogojev iz uradnih evidenc.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v
zaprti ovojnici z označbo: »za javno objavo – delovno
mesto Direktor javnega podjetja« na naslov: Občina Log
- Dragomer, Na Grivi 5, 1358 Log pri Brezovici, in sicer v
roku 30 dni od dneva objave v Uradnem listu Republike
Slovenije, javnih glasilih, ki jih določi organ za izvedbo
javne objave in v uradnih prostorih Zavoda za zaposlovanje Republike Slovenije.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska
oblika, poslana na elektronski naslov obcina@log-dra-
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gomer.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z
elektronskim podpisom.
Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno, in sicer
najkasneje zadnji dan roka za prijavo.
Obravnavale se bodo pravočasne, ustrezne in popolne prijave. Za popolno prijavo se šteje, če so priloženi vsi dokumenti, navedeni v točkah 1–5. V izbirni
postopek se bodo uvrstili kandidati, ki bodo na podlagi
predloženih dokazil izpolnjevali pogoje za imenovanje.
Kandidati, uvrščeni v izbirni postopek, bodo povabljeni
na razgovor.
Izpolnjevanje pogojev kandidatov in izbiro kandidata bo komisija presojala na podlagi predloženih dokazil
in na podlagi razgovora s kandidati.
Pri razgovoru se bo poseben poudarek dalo na:
– vodstvene sposobnosti, dosedanje delovne izkušnje in rezultate kandidata,
– ambicioznosti in uresničljivosti programa in vizije
razvoja JP KPV za štiriletno obdobje,
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– poznavanje normativne ureditve področja dela.
O imenovanju direktorja dokončno odločijo občinski sveti občin ustanoviteljic, skladno z ustanovitvenim
aktom.
Z izbranim kandidatom se sklene delovno razmerje za določen čas, za mandatno dobo štiri leta,
ista oseba pa je lahko po preteku mandata ponovno
imenovana. Pogodbo z direktorjem javnega podjetja
podpiše predsednik nadzornega sveta javnega podjetja.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v 30 dneh
po končanem izbirnem postopku.
Dodatne informacije o javni objavi prostega delovnega mesta je mogoče dobiti na elektronskem naslovu
obcina@log-dragomer.si.
V tem besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški
spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za
ženske in za moške.
Komisija za izvedbo postopka
razpisa direktorja JP KPV, d.o.o.
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Druge objave
Ob-2350/20
Na podlagi prvega odstavka 13. člena v zvezi s
tretjim odstavkom 14. člena Zakona o Slovenski tiskovni agenciji (Uradni list RS, št. 50/11) ter sklepa
Vlade Republike Slovenije št. 01410-15/2020/3 z dne
24. 6. 2020 objavljamo
javni poziv
Vlade Republike Slovenije kandidatom
za predstavnika ustanovitelja v Nadzornem svetu
Slovenske tiskovne agencije
Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
Vlada) poziva zainteresirane, da kandidirajo za člana
Nadzornega sveta Slovenske tiskovne agencije d.o.o.,
Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: STA), ki ga imenuje
Državni zbor Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Državni zbor) na predlog Vlade.
Rok za oddajo vloge je 15 dni po objavi tega javnega poziva!
V skladu z Zakonom o Slovenski tiskovni agenciji (Uradni list RS, št. 50/11; v nadaljnjem besedilu:
ZSTAgen) Vlada objavlja javni poziv, s katerim poziva
zainteresirane posameznike, da kandidirajo za člana
nadzornega sveta STA.
Kandidat, ki se bo javili na javni poziv, mora v skladu z ZSTAgen izpolnjevati naslednje pogoje:
– je pravni strokovnjak;
– imeti mora najmanj visokošolsko izobrazbo pridobljeno po študijskih programih druge stopnje oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza
izobrazbi druge stopnje in vsaj deset let delovnih ali
pet let vodstvenih izkušenj na področju, ki zagotavljajo ustrezna znanja in izkušnje za opravljanje funkcije
nadzora STA;
– ob nastopu funkcije mora imeti potrdilo o usposobljenosti za člane nadzornih svetov ali upravnih odborov gospodarskih družb, veljavno v Republiki Sloveniji.
V skladu s sedmim odstavkom 12. člena ZSTAgen
član nadzornega sveta STA ne more biti:
– oseba, ki opravlja funkcijo v organih politične
stranke;
– predsednik republike, predsednik vlade, poslanec v Državnem zboru ali Evropskem parlamentu, član
Državnega sveta, župan, ustavni sodnik, minister, generalni sekretar vlade, državni sekretar in drugi funkcionar v državnih organih ali v institucijah in organih
Evropske unije;
– generalni direktor direktorata ministrstva, generalni sekretar ministrstva, predstojnik organa v sestavi ministrstva in predstojnik vladne službe, načelnik
upravne enote ter direktor občinske uprave;
– oseba, ki je član ali zaposlen v organu, ki je pristojen za nadzor nad izvajanjem predpisov, ki urejajo
medije;
– oseba, ki v skladu z določbami zakona, ki ureja
gospodarske družbe, ne more biti imenovana za člana
organa vodenja ali nadzora v delniški družbi;
– oseba, zaposlena na STA;
– oseba, ki je član organa vodenja, upravljanja ali
nadzora ali je v delovnem razmerju oziroma pogodbeno sodeluje s podjetji, ki opravljajo enake oziroma

podobne storitve kot STA, zaradi česar bi lahko prišlo
do konflikta interesov;
– oseba, ki je ožji družinski član oseb, ki sestavljajo organe vodenja, upravljanja ali nadzora podjetji,
ki opravljajo enake oziroma podobne storitve kot STA,
zaradi česar bi lahko prišlo do konflikta interesov.
Kot ožji družinski član se v skladu z določbo
osmega odstavka 12. člena ZSTAgen šteje zakonec
ali oseba, s katero živi oseba iz osme alinee prejšnjega odstavka v zunajzakonski skupnosti ali sklenjeni ali
nesklenjeni partnerski zvezi, njen otrok, vnuk in starš
ter druga oseba, ki živi z njo v skupnem gospodinjstvu.
Kandidati morajo posredovati vlogo s prilogami v
predpisani obliki. Vlogi morajo kandidati priložiti:
– v celoti izpolnjen Europass življenjepis, iz katerega so razvidne strokovne izkušnje s pravnega področja;
– dokazilo o izpolnjevanju zahtevane stopnje izobrazbe;
– dokazilo o delovnih oziroma vodstvenih izkušnjah, iz katerega so razvidna leta delovne dobe oziroma leta vodstvenih izkušenj na področjih, ki zagotavljajo ustrezna znanja in izkušnje za opravljanje funkcije
nadzora STA;
– potrdilo o usposobljenosti za člane nadzornih
svetov ali upravnih odborov gospodarskih družb, veljavno v Republiki Sloveniji; v kolikor kandidat potrdila
še nima, ga bo v skladu z določbo petega odstavka
12. člena ZSTAgen moral predložiti Državnemu zboru najkasneje ob nastopu funkcije člana nadzornega
sveta STA. V tem primeru kandidat vlogi priloži izjavo,
v kateri navede, da bo zahtevano potrdilo dostavil
najkasneje ob nastopu funkcije in da se strinja z imenovanjem za člana nadzornega sveta STA z odložnim
pogojem, da najkasneje ob nastopu funkcije člana
nadzornega sveta STA predloži Državnemu zboru –
potrdilo o usposobljenosti za člane nadzornih svetov
ali upravnih odborov gospodarskih družb, veljavno v
Republiki Sloveniji;
– izjavo, da izpolnjujejo zahteve iz sedmega odstavka 12. člena ZSTAgen (izjava je Priloga 1, ki je kot
priloga sestavni del tega javnega poziva);
– izjavo, s katero izrecno dovoljujejo obdelavo in
uporabo njihovih osebnih podatkov, vendar izključno z
namenom in v zvezi s postopkom imenovanja (izjava
je 8. točka Priloge 1).
Kandidati pošljejo pisne prijave v zaprti ovojnici
z označbo: »Ne odpiraj – prijava za člana nadzornega sveta STA«, na naslov: Ministrstvo za kulturo,
Maistrova 10, 1000 Ljubljana, in sicer v roku 15 dni
po objavi javnega poziva. Prijavo je možno oddati
tudi v glavno (oziroma sprejemno) pisarno Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, od ponedeljka do četrtka med 8.00 in 15.30 uro, v petek
pa med 8.00 in 14.30 uro, ali na elektronski naslov:
gp.mk@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena
z elektronskim podpisom.
Prijava in obvezne izjave na Prilogi 1 morajo biti
obvezno lastnoročno podpisane.
Kontaktna oseba za dodatna pojasnila:
Skender Adem, +3861-36-95-985, skender.
adem@gov.si
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Komisija bo izmed vseh prispelih vlog izločila prepozne in nepopolne vloge ter pripravila seznam kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za imenovanje predstavnika ustanovitelja v nadzornem svetu STA in ga poslala
Vladi. Vlada bo najkasneje v 15 dneh po preteku roka
za prijavo na javni poziv Državnemu zboru poslala
predlog kandidata za člana nadzornega sveta. Člana
nadzornega sveta bo imenoval Državni zbor z večino
glasov vseh poslancev.
Kandidati bodo obveščeni le v primeru imenovanja. V postopku izbire kandidata ni možnosti vlaganja
pravnih sredstev.
Kandidati kazensko in materialno odgovarjajo za
pravilnost navedb v vlogi.
V besedilu javnega poziva uporabljeni izrazi, ki
se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški
spol.
Vlada Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

93 / 3. 7. 2020 /

Stran

Priloga 1
IZJAVA
ob kandidaturi za člana/članico nadzornega sveta Slovenske tiskovne agencije
Podpisani/a……………......................................rojen/a..................v/na...............................,
stanujoč/a.............................................................................................................................,
za namen imenovanja v nadzorni svet Slovenske tiskovne agencije d.o.o., Ljubljana
(v nadaljnjem besedilu: STA)
izjavljam sledeče:

nisem
□

ja,
opravljam
□
sem
□

3. v času kandidature nisem član/ica ali zaposlen/a v organu, ki je
pristojen za nadzor nad izvajanjem predpisov, ki urejajo medije

nisem
□

sem
□

4. nisem oseba, ki v skladu z določbami zakona, ki ureja
gospodarske družbe, ne more biti imenovana za člana organa
vodenja ali nadzora v delniški družbi (je že član drugega organa
vodenja ali nadzora te družbe; je bila pravnomočno obsojena
zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno
razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper
premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine. Ta oseba
ne sme biti član organa vodenja ali nadzora pet let od
pravnomočnosti sodbe in dve leti po prestani kazni zapora; ji je bil
izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, in sicer
dokler traja prepoved, ali je bila kot član organa vodenja ali
nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni postopek,
pravnomočno obsojena na plačilo odškodnine upnikom v skladu z
določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o
odškodninski odgovornosti, in sicer še dve leti po pravnomočnosti
sodbe.)
5. v času kandidature nisem zaposlen/a v STA

nisem
□

sem
□

nisem
□
nisem
□

sem
□
sem
□

1. v času kandidature ne opravljam funkcije v organih politične
stranke
2. v času kandidature nisem:
- predsednik/ica republike, predsednik/ica vlade, poslanec/ka v
Državnem zboru ali Evropskem parlamentu, član/ica Državnega
sveta, župan/ja, ustavni/a sodnik/ica, minister/ica, generalni/a
sekretar/ka vlade, državni/a sekretar/ka in drugi funkcionar/ka v
državnih organih ali v institucijah in organih Evropske unije;

□ ne

- generalni/a direktor/ica direktorata ministrstva, generalni/a
sekretar/ka ministrstva, predstojnik/ica organa v sestavi ministrstva
in predstojnik/ica vladne službe, načelnik/ica upravne enote ter
direktor/ica občinske uprave;

6. v času kandidature nisem član/ica organa vodenja, upravljanja ali
nadzora ali v delovnem razmerju oziroma ne sodelujem
pogodbeno s podjetji, ki opravljajo enake oziroma podobne
storitve kot STA, zaradi česar bi lahko prišlo do konflikta interesov
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7. v času kandidature nisem ožji/a družinski/a član/ica oseb, ki
sestavljajo organe vodenja, upravljanja ali nadzora podjetji, ki
opravljajo enake oziroma podobne storitve kot STA, zaradi česar
bi lahko prišlo do konflikta interesov
8. dovoljujem obdelavo in uporabo svojih osebnih podatkov,
pridobitev ter preveritev podatkov iz te izjave iz uradnih evidenc,
vendar izključno z namenom in v zvezi s postopkom imenovanja
Dne ........................., v ......................

nisem
□

sem
□

□ ne

□ da

Podpis ................................

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Št. 0143-5/2020-3

Ob-2339/20

Na podlagi zlasti:
– 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 spremenjena
z Uredbo (EU) 2018/1719 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 14. novembra 2018 o spremembi Uredbe
(EU) št. 1303/2013 glede virov za ekonomsko, socialno
in teritorialno kohezijo ter virov za cilj „naložbe za rast in
delovna mesta“ (UL L št. 291 z dne 16. 11. 2018, str. 5)
(v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 1300/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Kohezijskem
skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1084/2006
z vsemi spremembami;
– 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);
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2020
(DP2020) (Uradni list RS, št. 75/19);
– 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);
– Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020,
št. CCI 2014SI16MAOP001, z dne 4. 7. 2016 z vsemi
spremembami;
– 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);
– Odločitve o podpori št. 4-1/37//MZ/0 za program
»Subvencioniranje ukrepov učinkovite rabe energije v
500 gospodinjstvih z nizkimi prihodki za reševanje energetske revščine – program ZERO500« z dne 8. 4. 2020;
– Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (Uradni list RS, št. 112/09, 1/12,
98/12 in 20/13);
– Poslovnega in finančnega načrta Eko sklada,
Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto 2020,
potrjenim s strani Vlade Republike Slovenije s sklepom
št. 47602-4/2020/4 z dne 3. 3. 2020 ter
– Splošnih pogojev poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, pt. 0141-7/2019-2 z
dne 7. 5. 2019 (https://www.ekosklad.si/informacije/zakonodaja-in-pravilniki/pravilniki/splosni-pogoji-poslovanja),
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, Bleiweisova
cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja
javni poziv ZERO500
Nepovratne finančne spodbude socialno šibkim
občanom za investicije v ukrepe večje energetske
učinkovitosti eno- ali dvostanovanjskih stavb
1. Predmet in cilji javnega poziva
Predmet javnega poziva so nepovratne finančne
spodbude socialno šibkim občanom, ki bivajo v gospo-
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dinjstvih z nizkimi prihodki, za investicije v ukrepe večje
energetske učinkovitosti eno- ali dvostanovanjskih stavb
na celotnem območju Republike Slovenije skladno s
tem javnim pozivom (v nadaljnjem besedilu: nepovratne
finančne spodbude).
Cilji javnega poziva so:
– zmanjševanje energetske revščine v gospodinjstvih socialno šibkih občanov,
– povečati energijsko učinkovitost stavb,
– izboljšati socialni status in življenjske pogoje vseh
članov gospodinjstva,
– prispevati k zmanjševanju onesnaženosti zraka in
– ozaveščanje občanov o pomenu učinkovite rabe
energije.
Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena
le za investicije v ukrepe, ki se bodo začele izvajati po
podpisu pogodbe, katera se na podlagi izdane odločbe
o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude s
strani Eko sklada, j.s. (v nadaljnjem besedilu: odločba)
sklene med vlagateljem, izvajalcem posameznega ukrepa in Eko skladom, j.s. (v nadaljnjem besedilu: tripartitna
pogodba).
Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena
za investicije v naslednje ukrepe:
A. toplotna izolacija strehe in/ali stropa proti neogrevanemu prostoru,
B. toplotna izolacija zunanjih sten,
C. vgradnja energijsko učinkovitih oken in/ali vhodnih vrat,
D. zamenjava neučinkovitega sistema priprave tople vode z grelnikom vode s sprejemniki sončne energije,
E. zamenjava neučinkovitega sistema priprave tople vode z grelnikom vode s toplotno črpalko,
F. vgradnja lokalnega prezračevanja z vračanjem
toplote odpadnega zraka.
Po tem javnem pozivu predstavlja investicija v posamezni ukrep ali kombinacijo ukrepov v gospodinjstvu,
ki izpolnjuje pogoje po tem javnem pozivu, projekt (v nadaljnjem besedilu: projekt).
2. Vir in razpoložljiva sredstva, višina nepovratne
finančne spodbude, upravičeni stroški
a) vir in razpoložljiva sredstva
Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih
spodbud se zagotavljajo v okviru proračuna Republike
Slovenije – namenska sredstva kohezijske politike za
leto 2020, 2021 in 2022, in sicer:
– PP160328 PN4.1-Energetska prenova stavb14-20-KS-EU (85 %) in
–
PP160329
PN4.1-Energetska
prenova
stavb-14-20-KS-slovenska udeležba (15 %).
Skupna okvirna višina razpoložljivih sredstev po
tem javnem pozivu je 960.000,00 EUR. Vrednost vseh
razpoložljivih sredstev se lahko spremeni, zlasti v skladu s spremembami proračuna Republike Slovenije ter
proračunskih zmogljivosti pristojnega Ministrstva za infrastrukturo.
Javni poziv se izvaja v okviru programa »Subvencioniranje ukrepov učinkovite rabe energije v eno in
dvostanovanjskih objektih – program ZERO500«, na
podlagi Operativnega programa za izvajanje evropske
kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne
osi »Trajnostna raba in proizvodna energije in pametna omrežja«, prednostne naložbe »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo in
uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi,
vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«
in specifičnega cilja »Povečanje učinkovitosti rabe energije v gospodinjstvih«.
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b) višina in način delitve nepovratne finančne spodbude med ukrepe
Višina nepovratne finančne spodbude znaša
100 % upravičenih stroškov projekta, vendar ne več kot
9.620,00 EUR z DDV.
Točna višina nepovratne finančne spodbude se določi s tripartitnimi pogodbami, in sicer na podlagi predračuna/ov za izbrani ukrep ali kombinacijo ukrepov, ki
ga/jih vlagatelj, po izdani odločbi skladno s tem javnim
pozivom predloži Eko skladu, j.s.
Usmeritve izvajalcem in ostalim udeležencem pri izvajanju programa ZERO500 pri opredelitvi posameznih
del v ponudbenem predračunu/popis del so podrobneje opredeljene v Smernicah za pripravo ponudbenega
predračuna (Priloga 1 tega javnega poziva).
Skupna vrednost predračunov za izvedbo izbranih
ukrepov ne sme presegati 9.620,00 EUR z DDV.
V primeru več predvidenih ukrepov, se celotni znesek nepovratne finančne spodbude deli med posamezne ukrepe po vrstnem redu ukrepov, ki je določen v
odločbi (npr. če je skupni upravičeni strošek ukrepa,
ki je naveden kot prvi v odločbi skladno s predloženim
predračunom 5.000,00 EUR z DDV, skupni upravičeni
strošek ukrepa, ki je naveden v odločbi kot drugi, ne
sme presegati 4.620,00 EUR z DDV. Če je v predračunu
ocenjeni strošek za drugi ukrep nižji, se lahko preostali
znesek porabi za naslednji ukrep, skladno s prednostnim vrstnim redom določenem v odločbi).
Če je cena za posamezni ukrep navedena v predračunu neobičajno nizka ali neobičajno visoka glede na
cene na trgu ali v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti
izvedbe ukrepa, si Eko sklad, j.s. pridržuje pravice, da
tak predračun zavrne in pozove vlagatelja k pridobitvi
novega predračuna.
V primeru, da bo do zaključka javnega poziva v
Uradnem listu Republike Slovenije prispelo več vlog, na
podlagi katerih bi vsota nepovratnih finančnih spodbud
presegla razpisana sredstva po tem javnem pozivu, bo
meja za dodelitev nepovratne finančne spodbude določena glede na datum, uro in minuto prejema popolne
vloge, s katero se porabijo vsa razpoložljiva sredstva.
V primeru, da preostanek razpoložljivih sredstev na javnem pozivu ne zadostuje za odobritev celotne vloge (za
izvedbo vseh predvidenih ukrepov), se vlagatelju ponudi
višina sredstev, ki so preostala na javnem pozivu, in sicer za izvedbo ukrepa/ov po prednostnem vrstnem redu,
določenem v odločbi, upoštevajoč višino razpoložljivih
sredstev. V kolikor vlagatelj ponujenih razpoložljivih
sredstev ne sprejme, sredstva ostanejo nerazdeljena.
c) upravičeni stroški
Financiranje upravičenih stroškov bo potekalo
skladno s pravili evropske kohezijske politike in z veljavnimi Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških
za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 (dostopna na spletni strani
http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila) ter pogoji določenimi v tem javnem pozivu.
Stroški spadajo med upravičene le, če se nanašajo
na energetsko prenovo, in sicer na ukrepe, ki so predmet tega javnega poziva, o čemer presoja Eko sklad, j.s.
Obdobje upravičenosti stroškov za izvedbo projekta
se šteje od datuma podpisa tripartitne pogodbe do najkasneje 30. 6. 2022. Stroški, ki so nastali pred ali po tem
obdobju, niso upravičeni stroški po tem javnem pozivu.
Upravičeni stroški po tem javnem pozivu so stroški, ki so neposredno povezani z izvajanjem gradbenih,
obrtniških in inštalacijskih del ter instalacijo opreme (GOI
dela), ki so potrebni za izvedbo posameznega ukrepa,
npr. stroški:
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– nakupa in vgradnje toplotne izolacije za izvedbo
toplotne izolacije zunanjih sten, strehe in/ali stropa proti
neogrevanemu prostoru toplotne,
– nakupa in vgradnje oken in vhodnih vrat,
– nakupa in vgradnje grelnika vode s sprejemniki
sončne energije za pripravo tople vode,
– nakupa in vgradnje grelnika vode s toplotno črpalko za pripravo tople vode (sanitarne toplotna črpalke),
– nakupa in vgradnje lokalnih stanovanjskih prezračevalnih naprav z vračanjem toplote odpadnega zraka,
– ki so drugače smiselno povezani z izvedbo posameznega ukrepa
ter pripadajoči DDV.
Stroški so upravičeni samo, če:
– so s projektom/izvedbo projekta neposredno povezani, so potrebni za izvedbo posameznega ukrepa
skladno s tem javnim pozivom;
– so dejansko nastali za dela, ki so bila opravljena
oziroma za blago, ki je bilo dobavljeno oziroma za storitve, ki so bile izvedene;
– so prepoznani v skladu s skrbnostjo dobrega
gospodarja;
– nastanejo v obdobju upravičenosti;
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih
listin in
– so izkazani in dokumentirani v skladu z veljavnimi
pravili EU in nacionalnimi predpisi.
Stroški so neupravičeni zlasti, če gre za:
– stroške za nakup in vgradnjo prototipnih in rabljenih naprav ali opreme in gradbenih proizvodov;
– ostale stroške, ki niso posebej navedeni oziroma
jih ni možno smiselno umestiti pod upravičene stroške;
– notarske in odvetniške stroške idr.
Nepredvidena in dodatna dela, ki niso zajeta v
predloženem predračunu, so praviloma neupravičeni
stroški in niso predmet nepovratne finančne spodbude,
razen v izrednih primerih, ko gre za okoliščine ali dogodke, ki jih izvajalec v svoji ponudbi ni mogel ali moral
predvideti kljub temu, da je ravnal z vso dolžno skrbnostjo. V takih primerih velja, da so stroški upravičeni, če:
– se ukrep izvede le delno do višine nepovratne
finančne spodbude določene s tripartitno pogodbo, ali
– se ukrep ne izvede, temveč se vzpostavi prvotno
stanje; v tem primeru se dopušča, da se povrnejo stroški, ki nastanejo z vzpostavitvijo prvotnega stanja.
Stroški iz prejšnjega odstavka se štejejo za upravičene, če je bil o nastalem izrednem primeru Eko sklad,
j.s. predhodno obveščen s strani izvajalca in je delno izvedbo ukrepa ali vzpostavitev prvotnega stanja odobril.
V zgoraj navedenih primerih se znesek priznanih
upravičenih stroškov za posamezni ukrep prilagodi dejansko nastalim stroškom, ki pa ne smejo presegati pogodbeno dogovorjene višine nepovratne finančne
spodbude za posamezni ukrep. Morebitna neporabljena
sredstva nepovratne finančne spodbude, predvidena za
posamezni ukrep, ki se ni izvedel v celoti, se razporedijo
k naslednjim ukrepom, po prednostnem vrstnem redu,
določenem v odločbi.
3. Upravičene osebe in pogoji ter zahteve za kandidiranje
a) upravičene osebe
Na javni poziv lahko kandidira vsaka fizična oseba
(v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), ki izpolnjuje naslednje
pogoje:
1. je polnoletni državljan Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji;
2. ima prijavljeno stalno prebivališče in dejansko
živi na naslovu stavbe, kjer se bo investicija izvajala;
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3. je bil zadnjih 9 mesecev pred vložitvijo vloge ter
je na dan vložitve vloge prejemnik denarne socialne
pomoči ali varstvenega dodatka po predpisih Republike
Slovenije, ki urejajo socialne transfere;
4. je vlagatelj sam ali skupaj z enim oziroma več
družinskih članov, ki so navedeni v Odločbi Centra za
socialno delo o priznanju pravice vlagatelja do denarne
socialne pomoči ali varstvenega dodatka, lastnik ali solastnik vsaj do ½ eno- oziroma dvostanovanjske stavbe
ali etažni lastnik ali solastnik vsaj do ½ stanovanja v
dvostanovanjski stavbi, kjer se bo izvedel projekt.
V primeru, da vlagatelj ni lastnik ali solastnik stavbe,
je ta pogoj izpolnjen tudi, če je en oziroma skupaj več
družinskih članov, ki so navedeni v Odločbi Centra za
socialno delo o priznanju pravice vlagatelja do denarne
socialne pomoči ali varstvenega dodatka, lastnik ali solastnik vsaj do ½ eno- oziroma dvostanovanjske stavbe
ali etažni lastnik ali solastnik vsaj do ½ stanovanja v
dvostanovanjski stavbi, kjer se bo izvedel projekt.
b) pogoji, ki jih mora izpolnjevati stavba, kjer se bo
projekt izvajal
Predmet nepovratne finančne spodbude je eno- ali
dvostanovanjska stavba oziroma stanovanje v dvostanovanjski stavbi, zgrajeni pred 31. 12. 1967 (v nadaljnjem besedilu: predmetna stavba):
– ki je upoštevana v priloženi odločbi Centra za
socialno delo o priznanju pravice vlagatelja do denarne
socialne pomoči ali varstvenega dodatka ter
– je legalna in se lahko uporablja.
Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena
za predmetne stavbe, ki imajo izvedene prizidave ali
nadzidave stavbe po 31. 12. 1967, če je bila pridobljena
upravna odločba, ki izkazuje legalnost gradnje prizidave

Št.

93 / 3. 7. 2020 /

Stran

1435

oziroma nadzidave in je bila izdana pred oddajo vloge
na ta javni poziv.
Nepovratna finančna spodbuda po tem javnem pozivu je lahko dodeljena le za dele predmetne stavbe,
katerih namembnost je stanovanjska.
Zgoraj navedene pogoje za upravičenost do nepovratne finančne spodbude vlagatelj izkazuje z obveznimi
prilogami k vlogi, ki so navedeni v 5. točki tega poziva.
Eko sklad, j.s. si pridržuje pravico, da zahteva dodatna
dokazila, če meni, da izpolnjevanje določenega pogoja
ni izkazano.
V primeru ugotovljene neskladnosti, neupravičenosti ali napačnih in neresničnih podatkov, vlagatelj ni
upravičen do dodelitve pravice do nepovratne finančne spodbude oziroma v kolikor se to ugotovi po izdaji
odločbe, lahko Eko sklad, j.s. pravico do nepovratne
finančne spodbude odvzame, kršitve pa naznani pristojnim organom.
4. Tehnični pogoji ukrepov
Tehnični pogoji ukrepov, za katere se lahko dodeli
nepovratna finančna spodbuda:
A. toplotna izolacija strehe in/ali stropa proti neogrevanemu prostoru
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za izvedbo toplotne izolacije strehe in/ali stropa proti
neogrevanemu prostoru, če je izkazano razmerje med
toplotno prevodnostjo (λ) in debelino (d) toplotne izolacije λ/d ≤ 0,20 W/(m2K).
V delu, kjer je na stavbi že vgrajena toplotna izolacija in ta ne bo odstranjena, je lahko toplotna izolacija
izvedena z dodatno toplotno izolacijo ob izpolnjevanju enačbe, s katero se zagotovi zahtevano razmerje
λ/d ≤ 0,20 W/m2K:

Pri izračunu potrebne dodatne nove 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.
Zamenjava strešne kritine je upravičen strošek
samo v primeru, če je ta potrebna zaradi dotrajanosti in
povezana s smiselnostjo izvedbe ukrepa.
B. toplotna izolacija zunanjih sten
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za vgradnjo toplotne izolacije zunanjih sten (tudi sten
proti neogrevanim prostorom), če je izkazano razmerje
med toplotno prevodnostjo (λ) in debelino (d) nove toplotne izolacije λ/d ≤ 0,280 W/(m2K). Če je predmet ukrepa
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 toplotna izolacija
izvedena z dodatno toplotno izolacijo ob izpolnjevanju enačbe, s katero se zagotovi zahtevano razmerje
λ/d ≤ 0,280 W/m2K:
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Pri izračunu potrebne dodatne nove 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.
C. vgradnja energijsko učinkovitih oken in/ali vhodnih vrat
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za zamenjavo obstoječih vertikalnih in strešnih oken,
balkonskih vrat in fiksnih zasteklitev (v nadaljnjem besedilu: okna) ter vhodnih vrat z novimi energijsko učinkovitimi okni in vhodnimi vrati s toplotno prehodnostjo
U ≤ 1,2 W/m2K.
Okna in vhodna vrata morajo biti vgrajena v ustrezno pripravljeno okensko odprtino, ustrezno mehansko
pritrjena in tesnjena v treh ravneh.
D. zamenjava neučinkovitega sistema priprave tople vode z grelnikom vode s sprejemniki sončne energije
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za zamenjavo električnega bojlerja ali drugega neučinkovitega sistema za pripravo tople vode z grelnikom
vode s sprejemniki sončne energije, in sicer za nakup
in vgradnjo solarnega sistema za pripravo tople vode s
ploščatimi ali vakuumskimi sprejemniki sončne energije.
E. zamenjava neučinkovitega sistema priprave tople vode z grelnikom vode s toplotno črpalko
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za zamenjavo električnega bojlerja ali drugega neučinkovitega sistema za pripravo tople vode z grelnikom
vode s toplotno črpalko (sanitarna toplotna črpalka)
razreda energijske učinkovitosti A ali več.
F. vgradnja lokalnega prezračevanja z vračanjem
toplote odpadnega zraka
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za vgradnjo prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka (rekuperacijo), in sicer za stanovanjske
prezračevalne naprave za lokalno prezračevanje razred
energijske učinkovitosti A ali več.
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.
5. 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, kot je opredeljeno v 8. točki tega
javnega poziva.
Vloga je popolna, ko vlagatelj priloži v celoti izpolnjeno osnovno vlogo s prilogami:
– v primeru, da bo vlagatelja zastopal pooblaščenec, pooblastilo;
– izjava vlagatelja, ki je sestavni del obrazca Vloga,
podpisano pod kazensko in materialno odgovornostjo
vlagatelja, s katero le-ta izjavlja, da izpolnjuje pogoje
in zahteve tega javnega poziva kot upravičena oseba;
– kopijo(e) Odločbe Centra za socialno delo o priznanju pravice do denarne socialne pomoči oziroma
varstvenega dodatka (če iz zadnje odločbe Centra za
socialno delo ni razvidno obdobje 9 mesecev prejemanja denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka,
je potrebno predložiti več odločb, na podlagi katerih je
možno preveriti izpolnjevanje pogoja);
– kopijo upravne odločbe, ki izkazuje legalnost
gradnje (kopijo gradbenega dovoljenja za gradnjo oziroma uporabnega dovoljenja ali kopijo odločbe o legalizaciji stavbe oziroma odločbe o domnevi izdanega
gradbenega in uporabnega dovoljenja po 118. členu GZ)
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oziroma
pisno izjavo, ki je sestavni del obrazca Vloga, podpisano pod kazensko in materialno odgovornostjo vlagatelja, s katero le-ta izjavlja, da je predmetna stavba
legalna, da je zgrajena pred 31. 12. 1967 ter da je namembnost stavbe stanovanjska.
Postopek obravnave vloge je natančno naveden v
9. točki javnega poziva.
b) izvedba projekta skladno z veljavno zakonodajo,
vključno z upoštevanjem obravnave kulturne dediščine
Projekt, za katerega bo dodeljena nepovratna finančna spodbuda, mora biti izveden skladno z vsemi
veljavnimi predpisi.
Če je predmetna stavba, kjer se bo posamezen
ukrep izvajal, kulturnovarstveno zaščitena ali pa se stavba nahaja na kulturnovarstveno zaščitenem območju, se
morajo pri izvedbi ukrepov upoštevati pogoji 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. 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_23.2.2017.pdf) in uporabljeno zadnje
stanje gradbene tehnike ob hkratnem upoštevanju razumnih stroškov.
V primeru, da je predmetna stavba kulturnovarstveno zaščitena ali pa se nahaja na kulturnovarstveno
zaščitenem območju, je potrebno pred izvedbo projekta
Eko skladu, j.s. predložiti soglasje pristojnega Zavoda
za varstvo kulturne dediščine.
c) omejitve pri kandidiranju na javnem pozivu
Vlagatelj lahko v trajanju javnega poziva kandidira
zgolj z eno vlogo in pridobi pravico do nepovratne finančne spodbude za enega ali kombinacijo ukrepov, ki
so predmet tega javnega poziva in se bodo izvajali na
isti stanovanjski stavbi v vrednosti do največ 9.620 EUR
z DDV.
Za enostanovanjsko stavbo je možno dodeliti le eno
nepovratno finančno spodbudo, za dvostanovanjsko,
kjer je urejena etažna lastnina, pa največ dve nepovratni
finančni spodbudi. V primeru prispetja več vlog za isto
predmetno stavbo, se pravica do nepovratne finančne
spodbode dodeli po vrstnem redu glede na datum prispetja popolne vloge.
Vlagatelj mora pred izvedbo projekta, ki je predmet
tega javnega poziva, zagotoviti, da so z izvedbo ukrepov seznanjeni vsi morebitni lastniki, solastniki oziroma
etažni lastniki nepremičnine, ter za potrebe izvajanja
ukrepov, ki so predmet tega javnega poziva, Eko skladu,
j.s predložiti vsa potrebna soglasja.
d) izvedba ukrepov s strani izvajalca z registrirano
dejavnostjo
Vgradnjo in zagon posameznih naprav, opreme in
gradbenih proizvodov, ki so predmet projekta, lahko
opravi le za to usposobljen izvajalec z registrirano dejavnostjo.
Kot pomoč vlagatelju pri izbiri izvajalcev bo na
spletni strani Eko sklada, j.s. www.ekosklad.si objavljen
Informativni (neobvezujoči) seznam izvajalcev. Vlagatelj lahko izbere tudi izvajalce, ki niso navedeni na tem
seznamu.
e) prepoved dvojnega financiranja ter možnost pridobitve spodbude za druge ukrepe, ki niso predmet tega
javnega poziva
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Za iste upravičene stroške vlagatelj ne sme prejeti
sredstev iz drugih javnih virov financiranja (prepoved
dvojnega financiranja). V kolikor se ugotovi dvojno financiranje, bo vlagatelj dolžan vrniti neupravičeno izplačana sredstva, in sicer skupaj z zakonskimi zamudnimi
obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski
račun izvajalcu do dneva vračila Eko skladu, j.s.
Vlagatelji, ki bodo po tem pozivu pridobili pravico do
nepovratne finančne spodbude, lahko vseeno kandidirajo tudi na ostalih javnih pozivih Eko sklada, j.s., vendar le
za investicije, ki niso predmet tega javnega poziva (npr.
spodbude, ki se dodeljujejo socialno šibkim občanom
za zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi
napravami na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah).
6. Pridobitev obrazcev in informacije o javnem pozivu
Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci
so dostopni na spletni strani Eko sklada, j.s. www.ekosklad.si. Elektronska oblika dokumentacije za prijavo,
ki si jo vlagatelj natisne sam, je enakovredna tiskanim
obrazcem.
Javni poziv in prijavni obrazec lahko vlagatelj brezplačno pridobi:
– osebno na naslovu Eko sklad, j.s., Bleiweisova
cesta 30, 1000 Ljubljana, v času uradnih ur (od ponedeljka do petka med 8. in 14. uro) ali
– osebno na vseh območnih enotah Centrov za
socialno delo (CSD) v času uradnih ur ali
– na podlagi poslanega zaprosila za obrazce na
e-naslov zero500@ekosklad.si (dokumentacijo vlagatelj
prejme po pošti ali e-pošti).
Vprašanja v zvezi s pripravo vlog in pojasnila o javnem pozivu se lahko pošljejo na e-naslov: zero500@
ekosklad.si. Odgovori na pogosta vprašanja bodo objavljeni na spletni strani Eko sklada, j.s. www.ekosklad.si.
7. Energetski svetovalci mreže ENSVET
V izvajanje javnega poziva bodo vključeni tudi neodvisni energetski svetovalci, ki delujejo v okviru energetske svetovalne mreže ENSVET (energetski svetovalci).
Vključenost energetskih svetovalcev je predvidena
zlasti preko naslednjih aktivnosti:
– informiranje potencialnih vlagateljev o možnostih
prijave na javni poziv,
– svetovanje potencialnim vlagateljem pri izboru
ukrepov učinkovite rabe energije,
– pomoč vlagateljem pri prijavi na javni poziv,
– v času izvajanja projektov izvedba predhodnih,
vmesnih, končnih in po potrebi kontrolnih ogledov, z namenom zagotovitve namenske rabe sredstev oziroma
preveritve, da se projekti izvajajo skladno z zahtevami,
ki so določene v javnem pozivu.
Eko sklad, j.s. bo v sodelovanju s Centri za socialno delo organiziral informativne dneve oziroma pomoč
zainteresiranim vlagateljem, kjer bodo na voljo energetski svetovalci za podajo dodatnih informacij ter pomoč
pri podaji vloge na javni poziv. Datumi informativnih dni
bodo objavljeni na spletni strani Eko sklada, j.s.
8. Rok in način prijave
Vlagatelj se lahko prijavi na javni poziv od dneva
objave v Uradnem listu Republike Slovenije do porabe
sredstev, vendar ne kasneje kot 31. 12. 2020. V primeru
razdelitve oziroma prerazporeditve razpisanih sredstev
pred zadnjim dnem za oddajo vloge bo zaključek javnega poziva objavljen v Uradnem listu RS in na spletni
strani Eko sklada, j.s.
Vlagatelj vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih
z vsemi prilogami po pošti osebno ali po pošti na naslov:
Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
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Če je vloga poslana priporočeno po pošti, mora biti
iz ovojnice razviden datum, ura in minuta oddaje. V tem
primeru se za datum prejema šteje datum oddaje na
pošto. Če vloga ni poslana priporočeno, se za datum
prejema šteje dan, ko Eko sklad, j.s. prejme vlogo.
Eko sklad, j.s. bo obravnaval samo vloge, ki bodo
pravočasno oddane na pošto oziroma oddane v vložišče
Eko sklada, j.s. najpozneje na dan 31. 12. 2020. Vloge,
ki ne bodo oddane v roku, bodo s sklepom zavržene.
9. Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do spodbude se
uporablja postopek, ki je določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 –
uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07,
65/08, 8/10 in 82/13), v kolikor ZVO-1 ne določa drugače oziroma postopek, ki je natančneje naveden v tem
pozivu.
Vloge, prispele na javni poziv, se bodo odpirale po
vrstnem redu prispetja vlog. V prvi fazi Eko sklad, j.s.
preveri pravočasnost in popolnost prispelih vlog.
V primeru izpolnjevanja pogojev ter predložitve zahtevane dokumentacije iz 5. točke tega poziva bo Eko
sklad, j.s. napotil energetskega svetovalca na predhodni
ogled predmetne stavbe.
Na podlagi ogleda energetskega svetovalca Eko
sklad, j.s. vlagatelju pošlje Poročilo o ugotovitvah, ali je
stavba primerna za izvedbo ukrepov po tem pozivu ter
kateri so prednostni upravičeni ukrepi v posameznem
primeru. Vlagatelj ima pravico ugovarjati prejetemu Poročilu o ugotovitvah v postavljenem roku. V primeru
ugovora na prejeto poročilo Eko sklad, j.s. prouči utemeljenost ugovora in po potrebi pridobi mnenje zunanjega
izvajalca, ki kot neodvisni strokovnjak presodi, ali je
stavba primerna za izvedbo kateregakoli od upravičenih
ukrepov ter ali je prednostna lista upravičenih ukrepov
utemeljena.
Če bo ugotovljeno, da je predmetna stavba primerna za izvedbo ukrepov iz tega poziva, bo vlagatelju izdana odločba s prednostnim vrstnim redom upravičenih
ukrepov.
Vlagatelj na podlagi ter skladno z izdano pozitivno
odločbo pridobi predračune izvajalca/cev upravičenih
ukrepov skladno s Prilogo 1.
Če vlagatelj predloži ustrezne predračune skladno
z izdano pozitivno odločbo, vlagatelj, izvajalec in Eko
sklad, j.s. sklenejo tripartitno pogodbo za izvedbo vsakega od upravičenih ukrepov, s katero se določijo pogoji za
izplačilo nepovratne finančne spodbude po tem pozivu.
Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice do spodbude se taksa skladno z drugim odstavkom 2. člena in
1. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni
list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15
– ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš)
ne plačuje.
10. Pogoji za izplačilo nepovratne finančne spodbude
a) sklenitev tripartitne pogodbe
Z izdano pozitivno odločbo pridobi vlagatelj pravico do sklenitve tripartitne pogodbe med vlagateljem,
izvajalcem posameznega ukrepa in Eko skladom, j.s.,
skladno z izdano dokončno odločbo.
Nepovratna finančna spodbuda bo izplačana izvajalcu/cem upravičenih ukrepov na podlagi sklenjenih/e
tripartitnih/e pogodb/e.
b) rok za zaključek naložbe
Rok za zaključek projekta je šest mesecev od datuma sklenitve tripartitne pogodbe. Kot datum zaključka
izvedbe projekta se po tem javnem pozivu šteje datum
opravljene storitve, ki je naveden na računu, če ta na
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računu ni naveden, se kot datum izvedbe projekta upošteva datum računa.
Računi morajo biti izdani v okviru obdobja upravičenih stroškov javnega poziva, in sicer od datuma
sklenitve tripartitne pogodbe do najkasneje 30. 6. 2022.
V primeru objektivnih in utemeljenih razlogov, ki
jih je potrebno verodostojno izkazati pred iztekom roka
za zaključek izvedbe ukrepa, se rok za zaključek posameznega ukrepa lahko podaljša, vendar ne dlje kot do
30. 6. 2022. Objektivni razlogi so praviloma samo takšne
okoliščine oziroma ovire, ki jih vlagatelj in izvajalec nista
mogla predvideti niti odkloniti in se tudi ne morejo pripisati njuni krivdi. V primeru zamude roka za zaključek
posameznega ukrepa, pogoji za izplačilo nepovratne
finančne spodbude niso izpolnjeni.
c) predložitev dokumentacije o zaključku izvedbe
projekta
Podlaga za predložitev zaključene dokumentacije je
končno poročilo o izvedbi projekta s strani energetskega
svetovalca. Na podlagi končnega poročila Eko sklad, j.s.
pozove vlagatelja k predložitvi dokumentacije o zaključku izvedbe posameznega ukrepa.
Dokumentacijo o zaključku izvedbe posameznega
ukrepa mora vlagatelj predložiti skladno s pozivom Eko
sklada, j.s. po zaključku izvedbe posameznega ukrepa,
ki vsebuje:
– izjavo o zaključku izvedbe posameznega ukrepa,
podpisano s strani vlagatelja in izvajalca posameznega
ukrepa;
– dodatne obvezne priloge glede na posamezni
ukrep:
A. toplotna izolacija strehe in/ali stropa proti neogrevanemu prostoru:
– račun, izdan na ime vlagatelja, za izvedbo toplotne izolacije strehe in/ali stropa proti neogrevanemu prostoru, ki mora vključevati popis del skladno s Smernicami priprave ponudbenega predračuna z navedbo vrste,
debeline, toplotne prevodnosti (λ) in površine vgrajene
toplotne izolacije;
– dobavnica in garancijski list;
– izjava o lastnostih toplotne izolacije, skladna z
Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov ali po ZGPro-1;
– fotografija, posneta v času izvajanja projekta, tako
da je vidna vrsta in debelina novo vgrajenega toplotno
izolacijskega materiala (posnetek merilnega traku ob
vgrajenem materialu);
– fotografije izvedenega ukrepa.
B. toplotna izolacija zunanjih sten:
– račun, izdan na ime vlagatelja, za izvedbo toplotne izolacije zunanjih sten oziroma za fasadni sistem, ki
mora vključevati popis del skladno s Smernicami priprave ponudbenega predračuna z navedbo vrste, debeline,
toplotne prevodnosti (λ) in površine vgrajene toplotne
izolacije oziroma fasadnega sistema;
– dobavnica in garancijski list;
– izjava o lastnostih toplotne izolacije skladno z
Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov ali po ZGPro-1;
– izjava o lastnostih za fasadni sistem, skladna z
Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov ali po ZGPro-1;
– fotografija, posneta v času izvajanja ukrepa, tako
da je vidna vrsta in debelina novo vgrajenega toplotno
izolacijskega materiala (posnetek merilnega traku ob
vgrajenem materialu);
– fotografije toplotno izoliranih zunanjih sten oziroma v primeru izvedbe fasade fotografije vseh strani
stavbe po izvedbi toplotne izolacije.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
C. vgradnja energijsko učinkovitih oken in/ali vhodnih vrat:
– račun, izdan na vlagatelja, za nakup in vgradnjo
učinkovitih oken in/ali vhodnih vrat, ki mora vključevati
popis del skladno s Smernicami priprave ponudbenega predračuna z navedbo števila, površine, tipa okna
in profila, vrsto zasteklitve, tipa distančnika in toplotno
prehodnost celotnega okna;
– dobavnica in garancijski list;
– fotografije vseh zamenjanih oken in/ali vhodnih
vrat, tako da so vsa v celoti vidna, s pripisom postavk,
navedenih na računu;
– izjava o lastnostih oken in/ali vhodnih vrat, skladna z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih
proizvodov ali po ZGPro-1, ki mora med drugim vsebovati vrednost toplotne prehodnosti novega okna in/ali
vhodnih vrat (U).
D. zamenjava neučinkovitega sistema priprave tople vode z grelnikom vode s sprejemniki sončne energije:
– račun za nakup in vgradnjo grelnika vode s sprejemniki sončne energije, ki mora vključevati popis del
skladno s Smernicami priprave ponudbenega predračuna z navedbo vrste in točne oznake (naziv) ter proizvajalca sprejemnikov sončne energije, izdan na vlagatelja;
– dobavnica in garancijski list;
– podatkovni list izdelka, skladen z Delegirano
uredbo Komisije (EU) št. 811/2013, spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 518/2014 oziroma z
drugim ustreznim dokazilom.
E. zamenjava neučinkovitega sistema priprave tople vode z grelnikom vode s toplotno črpalko:
– račun, izdan na ime vlagatelja, za nakup in vgradnjo grelnika vode s toplotno črpalko (sanitarna toplotna
črpalka), ki mora vključevati popis del skladno s Smernicami priprave ponudbenega predračuna z navedbo
energijskega razreda, vrsto in točenega tipa ter proizvajalca grelnika vode s toplotne črpalke;
– dobavnica in garancijski list;
– fotografijo vgrajenega grelnika vode s toplotne
črpalke;
– energijska nalepka ali podatkovni list grelnika
vode s toplotno črpalko, skladen z Delegirano uredbo
Komisije (EU) št. 812/2013 oziroma z drugim ustreznim
dokazilom.
F. vgradnja lokalnega prezračevanja z vračanjem
toplote odpadnega zraka:
– račun, izdan na ime vlagatelja, za nakup in vgradnjo lokalnega prezračevanja z vračanjem toplote odpad
nega zraka, ki mora vključevati popis del skladno s
Smernicami priprave ponudbenega predračuna z navedbo števila, vrste in točne oznake ter proizvajalca
lokalne prezračevalne naprave;
– fotografija vgrajenih lokalnih prezračevalnih naprav;
– energijska nalepka ali podatkovni list lokalne prezračevalne naprave, skladen z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 1254/2014 oziroma z drugim ustreznim
dokazilom.
d) izplačilo nepovratne finančne spodbude
Nepovratna finančna spodbuda se izplača ob razpoložljivih sredstvih predvidoma v 60 dneh po prejemu
popolne dokumentacije o zaključku izvedbe ukrepa z
vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili ter v roku 3 dni
po prejemu sredstev s strani Ministrstva za infrastrukturo.
Znesek izplačila se uskladi s predloženimi računi ob
upoštevanju pogojev javnega poziva.
11. Nadzor in spremljanje projekta po zaključku
a) nadzor in odvzem pravice do spodbude
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Eko sklad, j.s. ima pravico kadarkoli v obdobju od
oddaje vloge do 5 let po izplačilu spodbude z ogledi,
preverjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti pravilnost in skladnost projekta, dokumentacije in
izvedbe posameznega ukrepa z določili tega javnega poziva in veljavno zakonodajo, namensko porabo
nepovratnih sredstev ter spoštovanje prepovedi odstranitve ali odtujitve predmeta nepovratne finančne
spodbude.
V primeru ugotovljene kršitve, je prejemnik do pravice nepovratne finančne spodbude dolžan Eko skladu,
j.s. vrniti prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi za obdobje od prejema do vračila neupravičeno pridobljene nepovratne finančne spodbude, in
sicer skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva
nakazila sredstev na transakcijski račun izvajalca do
dneva vračila Eko skladu, j.s.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
Ob-2372/20
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo,
Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, objavlja
javni poziv
COVID19 za nakup zaščitne opreme
1. Pravna podlaga: Uredba (EU) št. 1303/2013
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra
2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj
podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo,
o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem
skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo
ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL
L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320, Začasni okvir za
ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob
izbruhu COVID-19 (UL C št. 91 I z dne 20. 3. 2020), Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB,
14/13 popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617
in 13/18 Proračun Republike Slovenije za leto 2020 in
2021 (Uradni list RS, št. 75/19), Zakon o izvrševanju
proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021
(Uradni list RS, št. 75/19, v nadaljevanju: ZIPRS2021),
Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 –
ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Zakon o podpornem okolju
za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13,
17/15, 27/17 in 13/18 – ZSInv), Program izvajanja finančnih spodbud COVID 19 Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo št. 303-21/2020/1 z dne 23. 4.
2020 (v nadaljevanju: Program COVID 19), Uredba o
porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za
cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS,
št. 29/15, 36/16, 58/16 in 69/16 – popr., 15/17, 69/17
in 67/18), Shema 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 de mininis), Odredba o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/20), Akt o
ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo (Uradni list RS, št. 4/19), Poslovni in finančni
načrt Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo za leto 2020, ki ga je Vlada RS sprejela dne 17. 12.
2019, sklep Vlade RS št. 47602-31/2019/4.
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2. Naziv in sedež uporabnika proračuna, ki dodeljuje sredstva
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo) nastopa na področju kohezijske politike pri Javnem pozivu COVID19 za nakup zaščitne opreme (v nadaljevanju: javni poziv) v vlogi posredniškega organa in
zagotavlja finančna sredstva za izvedbo javnega poziva.
Izvajalec javnega poziva je Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22,
2000 Maribor (v nadaljevanju: Slovenski podjetniški
sklad).
3. Namen, cilj in predmet javnega poziva
3.1. Cilj javnega poziva je z nepovratnimi sredstvi
spodbuditi ciljne skupine iz točke 4 tega javnega poziva
k nakupu zaščitne opreme. Namen javnega poziva je
zagotovitev ustrezne varnosti zaposlenih in varnega
poslovanja v času epidemije COVID19 oziroma po njej
kot preventiva pred ponovnim širjenjem virusa.
Javni poziv prispeva k specifičnemu cilju Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (v nadaljevanju: operativni
program) 3.1.2. »Povečanje dodane vrednosti MSP«.
3.2. Predmet javnega poziva je sofinanciranje nakupa zaščitne opreme (zaščitnih mask obraznih – pralnih,
zaščitnih mask obraznih – za enkratno uporabo, zaščitnih rokavic, razkužil, termometrov za merjenje telesne
temperature – brezstičnih) za zagotovitev ustrezne zaščite pred okužbami in širjenjem virusa COVID19.
4. Ciljne skupine: na poziv se lahko prijavijo mikro,
mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki
Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z
gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali
zadruge (v nadaljevanju MSP). Za opredelitev MSP in
določitev velikosti podjetja prijavitelji upoštevajo določila
iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU.
5. Pogoji za kandidiranje
5.1 Splošni pogoji za kandidiranje so:
1. Prijavitelj mora izpolnjevati pogoje, določene v
točki 4 javnega poziva (glede velikosti in pravne oblike
oziroma vrste MSP).
2. Prijavitelj mora imeti na dan objave javnega poziva vsaj 5 zaposlenih. Za potrebe tega javnega poziva
se upošteva kot zaposlena oseba tudi nosilec dejavnosti
pri s.p. (če je to njegova edina podlaga za zavarovanje)
in družbenik ali delničar gospodarske družbe ter ustanovitelj zadruge – poslovodja, ki nima druge podlage
za zavarovanje (zavarovani družbeniki – poslovodje na
podlagi 16. člena ZPIZ-2). Pri številu zaposlenih ne upoštevamo zaposlenih iz programa javnih del.
3. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih
obveznosti do ministrstva, Slovenskega podjetniškega
sklada in ostalih izvajalskih institucij ministrstva (Javna
agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije
(v nadaljevanju: SPIRIT Slovenija), Slovenski regionalno
razvojni sklad) (v višini 50 eurov ali več na dan oddaje
vloge) iz naslova pogodb o sofinanciranju iz naslova
nepovratnih javnih sredstev, pri čemer ni pogoj, da bi
bile le-te že ugotovljene s pravnomočnim izvršilnim naslovom. Pri povratnih sredstvih pa med prijaviteljem in
ministrstvom oziroma izvajalskimi institucijami ministrstva pri že sklenjenih pogodbah ne sme priti do hujših
kršitev pogodbenih obveznosti iz naslova pogodbe o
poravnavi dolga.
4. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih
denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki
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ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini
50 eurov ali več na dan oddaje vloge); šteje se, da prijavitelj, ki je gospodarski subjekt, ne izpolnjuje obveznosti
tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje
zadnjega leta do dne oddaje vloge.
5. Med prijaviteljem in ministrstvom, Slovenskim podjetniškim skladom oziroma ostalimi izvajalskimi institucijami ministrstva (SPIRIT Slovenija, Slovenski regionalno
razvojni sklad) niso bile pri že sklenjenih pogodbah o
sofinanciranju ugotovljene hujše nepravilnosti pri porabi
javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih obveznosti, zaradi česar je ministrstvo oziroma izvajalska
institucija ministrstva odstopila od pogodbe o sofinanciranju, od odstopa od pogodbe pa še niso pretekla 3 leta.
6. Prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja
sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje
vloge ni bil v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi
insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS,
št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr.,
27/16, 31/16 – odl. US, 38/16 – odl. US, 63/16 – ZD-C,
54/18 – odl. US in 69/19 – odl. US).
7. Prijavitelj ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje
podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in
prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17) ter ni bilo podjetje v težavah
skladno z 18. točko 2. člena Uredbe 651/2014/EU.
8. Glede prijavitelja ni podana prepoved poslovanja v razmerju do ministrstva v obsegu, kot izhaja iz
35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo).
9. Prijavitelj skladno z Uredbo Komisije
1407/2013/EU nima registrirane glavne dejavnosti in
tudi vsebina sofinanciranega projekta se ne sme nanašati na sledeče izključene sektorje:
– ribištvo in akvakultura, 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;
– primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov;
– predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, v primerih:
– kadar je znesek pomoči določen na podlagi
cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni
od primarnih proizvajalcev, ali jih je na trg dalo zadevno
podjetje;
– kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno
ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
10. 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 istih upravičenih stroškov, ki so predmet sofinanciranja po tem javnem pozivu, ni uveljavljal
oziroma ni prejel sofinanciranja iz drugih nepovratnih
javnih virov, vključno z de minimis pomočjo (sredstev
evropskega, državnega ali lokalnega proračuna) (prepoved dvojnega sofinanciranja).
5.2 Posebni pogoji za prijavitelje
Prijavitelji bodo upravičeni do sredstev tistega programskega območja (Kohezijska regija Vzhodna Slovenja ali Kohezijska regija Zahodna Slovenija), kjer bodo
imeli na dan oddaje vloge na ta javni poziv sedež ali
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poslovno enoto. Sedež ali poslovna enota mora biti vpisan v Poslovni register Slovenije. Selitev sedeža v drugo
kohezijsko regijo v času od oddaje vloge do izplačila ni
dovoljena.
V okviru tega javnega poziva se lahko odobri največ ena vloga na posamezno podjetje na ravni matične
številke.
5.3 Pogoji za projekt
1. Projekt mora biti skladen z namenom in predmetom javnega poziva.
2. Pri izboru dobavitelja mora prijavitelj ravnati gospodarno in zaščitno opremo kupiti po tržni ceni.
3. Prijavitelj mora kupiti zaščitno opremo ustrezne
kvalitete, ki mora biti namenjena zaposlenim v podjetju,
tako da je zagotovljena ustrezna varnost zaposlenih in
omogočeno varno poslovanje oziroma delovanje podjetja v času epidemije COVID19 in po njej kot preventiva
pred ponovnim širjenjem virusa.
4. V okviru projekta se lahko sofinancirajo le že nastali stroški oziroma izdatki (od 12. 3. 2020) do datuma
oddaje vloge.
5. Nedovoljeno je uveljavljati sofinanciranje za zaščitno opremo, v kolikor je:
– dobavitelj povezana družba po pravilih zakona, ki
ureja gospodarske družbe ali
– zakoniti zastopnik prijavitelja ali njegov družinski
član:
– udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali
zakoniti zastopnik dobavitelja,
– neposredno ali preko drugih pravnih oseb v
več kot petindvajset odstotnem deležu udeležen pri
ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu dobavitelja.
6. Postopek izbora
Postopek javnega poziva vodi pooblaščena oseba
za izvedbo postopka javnega poziva (v nadaljevanju:
pooblaščena oseba), ki jo s sklepom imenuje direktorica
Slovenskega podjetniškega sklada.
Za sofinanciranje se odobrijo pravilno označene
in popolne vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje za
prijavo.
Za popolno vlogo se šteje vloga, ki:
a. je oddana preko ePortala Slovenskega podjetniškega sklada (https://eportal.podjetniskisklad.si),
b. vsebuje v celoti izpolnjene obrazce in njihove obvezne priloge, določene v pozivni dokumentaciji,
c. je pripravljena v skladu z določili tega javnega poziva, pozivno dokumentacijo in navodili, ki so navedeni
na posameznih obrazcih.
Popolne vloge bodo odobrene in sofinancirane v
okviru razpoložljivih razpisanih sredstev. Kot odločitev
o dodelitvi sredstev se prijaviteljem posreduje pogodba o sofinanciranju, izplačilo se izvede, ko Slovenski
podjetniški sklad prejme s strani prijavitelja podpisano
pogodbo in bodo v informacijskem sistemu pravilno
vnešeni vsi potrebni podatki.
Dopolnitev vlog po javnem pozivu ni mogoča. V
primeru nepopolne vloge, se prijavitelju sofinanciranje
ne odobri ter se ga o tem pisno obvesti. Prijavitelj ima
v primeru, da ustreza pogojem, možnost oddaje nove
vloge na javni poziv.
7. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo
predmeta tega javnega poziva za leto 2020, znaša
10.000.000,00 EUR oziroma skladno s proračunskimi
zmožnostmi, pri čemer je največ do 4.481.000,00 EUR
na voljo za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija in največ do 5.519.000,00 EUR za kohezijsko regijo Zahodna
Slovenija, in sicer:
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– PN 3.1 – Spodbujanje podjetništva – V – EU –
COVID-19 v višini 3.360.750,00 EUR
– PN 3.1 – Spodbujanje podjetništva – V – SLO –
COVID-19 v višini 1.120.250,00 EUR
– PN 3.1 – Spodbujanje podjetništva – Z – EU –
COVID-19 v višini 3.863.300,00 EUR
– PN 3.1 – Spodbujanje podjetništva – Z – SLO –
COVID-19 v višini 1.655.700,00 EUR.
Finančna sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki ministrstva.
Vsa sredstva so namenska sredstva EU, in sicer
namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj. Razmerje med sredstvi namenskih sredstev EU za
kohezijsko politiko in slovenske udeležbe za sofinanciranje projekta je za programsko območje Kohezijska regija
Zahodna Slovenija: 70 %:30 % in za programsko območje
Kohezijska regija Vzhodna Slovenija: 75 %:25 %.
Slovenski podjetniški sklad si pridržuje pravico, da
lahko:
– javni poziv oziroma pozivno dokumentacijo kadarkoli prekliče ali spremeni,
– začasno ustavi (in naknadno ponovno sprosti)
prejemanje vlog na javni poziv,
– ustavi prejemanje vlog za posamezno kohezijsko
regijo,
in sicer z objavo na spletnih straneh Slovenskega podjetniškega sklada oziroma v primeru spremembe ali
preklica javnega poziva tudi v Uradnem listu RS.
Pri primerih iz zgornjega odstavka velja, da spremembe ne veljajo za podjetja, ki imajo že sklenjene
pogodbe o sofinanciranju. Slovenski podjetniški sklad
vlog prejetih do datuma spremembe, torej tistih, ki jih je
sicer že prejel, a za njih še ni podpisal pogodb, v primerih sprememb iz zgornjega odstavka ne bo obravnaval,
o čemer bo obvestil prijavitelje. V tem primeru lahko prijavitelji posredujejo novo vlogo, ko Slovenski podjetniški
sklad objavi spremembo javnega poziva oziroma pozivne
dokumentacije oziroma ponovno sprosti prejemanje vlog.
8. Shema in skladnost s pravili pomoči de minimis
Javni poziv se izvaja v okviru sheme de minimis.
Upoštevati je potrebno pravilo omejitve višine pomoči, kar pomeni, da skupna pomoč, dodeljena enotnemu podjetju, na podlagi pravila de minimis ne sme
presegati 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči. Zgornje meje pomoči veljajo ne glede na to, iz katerih javnih
sredstev je pomoč dodeljena in ali je pomoč dodeljena
v okviru več shem ali individualnih pomoči hkrati. Upošteva se skupni znesek pomoči v ta namen.
9. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Koriščenje sredstev bo možno v letu 2020. Obdobje
upravičenosti stroškov in izdatkov se prične od 12. 3.
2020 in traja do 31. 10. 2020.
Do sofinanciranja je upravičen nakup zaščitne opreme, ki je bil izveden znotraj obdobja upravičenosti do
dne oddaje vloge.
Podrobnejše obveznosti prijavitelja so opredeljene
v obrazcu »Vzorec pogodbe«, ki je del pozivne dokumentacije.
10. Upravičeni stroški in način financiranja
Financiranje po tem javnem pozivu bo potekalo
skladno s pravili evropske kohezijske politike, shemo
de minimis, veljavnimi Navodili Organa upravljanja o
upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske
politike za programsko obdobje 2014–2020 (dostopnimi na spletni strani http://eu-skladi.si/sl/ekp/navodila)
in Smernicami o poenostavljenih možnostih obračuna-
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vanja stroškov (dostopnimi na spletni strani http://www.
eu-skladi.si/sl/dokumenti/navodila/smernice-o-poenostavljenih-moznostihobracunavanja-stroskov.pdf).
Upravičeni stroški projekta se sofinancirajo v obliki
pavšalnega zneska, ki se v skladu s členom 67. Uredbe 1303/2013/EUR določi za vsak projekt posebej na
podlagi predloga proračuna prijavitelja. Podlaga za pripravo predloga proračuna so računi, ki izkazujejo nakup
zaščitne opreme s strani prijavitelja. Pavšalni znesek
se določi ob upoštevanju omejitev, ki so navedene v
nadaljevanju.
Višina pavšalnega zneska za posamezni projekt
lahko znaša največ zmnožek 200 EUR x število vseh
zaposlenih na dan oddaje vloge ter hkrati ne sme presegati 9.999,00 EUR, pri čemer izračun maksimalne
možne kvote 200 EUR/zaposlenega temelji na izračunih
analize cen zaščitne opreme.
Slovenski podjetniški sklad bo priznal največ naslednje dovoljene vrednosti na kos posamezne kategorije
zaščitne opreme (to je zaščitne maske, razkužila, rokavice, termometri), ki so opredeljene v izračunih analize
cen zaščitne opreme (izražene v ceni brez DDV na kos):
– zaščitne maske obrazne – pralne – največ do
4 EUR na posamezni kos
– zaščitne maske obrazne – za enkratno uporabo
– največ do 1 EUR na posamezni kos
– zaščitne rokavice – največ do 0,10 EUR na posamezni kos
– razkužila – največ do 20 EUR na liter
– termometri za merjenje telesne temperature –
brezstični – največ do 50 EUR na posamezni kos.
Ni zahtevano, da prijavitelj uveljavlja nakup za vse
zgoraj navedene kategorije zaščitne opreme. Glede na
potrebe za zagotovitev varnega poslovanja, lahko prijavitelj uveljavlja eno ali več od navedenih kategorij
zaščitne opreme.
Podjetju se lahko po tem javnem pozivu izplača najmanj 1.000,00 EUR in največ do 9.999,00 EUR.
DDV ni upravičen strošek.
Skladno s točko 6.4.3. Smernic o poenostavljenih možnostih obračunavanja stroškov bodo prijavitelji
upravičeni do izplačila pavšalnega zneska, za nakup zaščitne opreme za zaposlene v podjetju (najvišje možno
število zaposlenih, za katere je upravičen do financiranja
zaščitne opreme določene v obliki pavšalnega zneska je
število zaposlenih na dan oddaje vloge), s čimer bodo
prijavitelji zagotovili varnost zaposlenih in varno poslovanje oziroma delovanje podjetja.
11. Roki in način prijave na javni poziv
Vloga mora biti pripravljena v slovenskem jeziku
in skladno z določili tega javnega poziva, pozivne dokumentacije in navodilih na obrazcih. Stroški priprave
vloge in oddaje vloge na predmetni javni poziv niso
upravičen strošek.
Skrajni rok za oddajo vlog je 31. 10. 2020.
Javni poziv bo odprt do porabe sredstev. Informacija o morebitni predčasni porabi sredstev bo objavljena
na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada.
Vse vloge je potrebno oddati elektronsko preko
ePortala Slovenskega podjetniškega sklada. Za dostop
do ePortala Slovenskega podjetniškega sklada je potrebno digitalno potrdilo zakonitega zastopnika.
Glede na datum in čas oddaje vloge bo sistem
ePortala Slovenskega podjetniškega sklada dodelil
ustrezno zaporedno številko vloge.
12. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o
odločitvi o dodelitvi sredstev
Prijavitelji bodo o odločitvi o dodelitvi sredstev praviloma obveščeni najkasneje v roku 15 delovnih dni
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od prejema posamezne vloge na Slovenski podjetniški
sklad. Izbrani prijavitelji bodo pozvani k podpisu pogodbe.
Prijavitelj mora Slovenskemu podjetniškemu skladu
v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe o
sofinanciranju, s strani zakonitega zastopnika prijavitelja podpisano pogodbo o sofinanciranju vrniti (poslati
priporočeno po pošti ali dostaviti fizično) na naslov Slovenskega podjetniškega sklada.
Prijavitelji, ki menijo, da jim sredstva neupravičeno
niso bila dodeljena, lahko v 30 dneh od prejema obvestila o neizboru sprožijo upravni spor z vložitvijo tožbe
na Upravno sodišče Republike Slovenije. Vložena tožba
ne zadrži podpisa pogodb o sofinanciranju.
Potrebno je opraviti tudi identifikacijo podpisnika
pogodbe, ki se lahko izvede na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada (brezplačno), na eni izmed
12 lokacij SPOT svetovanje (brezplačno) ali na katerikoli
upravni enoti (plačljivo). V kolikor se prijavitelj v 8 dneh
ne odzove na podpis pogodbe, se šteje, da je odstopil
od podpisa pogodbe o sofinanciranju.
Prijavitelji, ki menijo, da jim sredstva neupravičeno
niso bila dodeljena, lahko v 30 dneh od prejema obvestila o neizboru sprožijo upravni spor z vložitvijo tožbe
na Upravno sodišče Republike Slovenije. Vložena tožba
ne zadrži podpisa pogodb o sofinanciranju.
Rezultati predmetnega javnega poziva so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani
Slovenskega podjetniškega sklada http://www.podjetniskisklad.si/.
13. Razpoložljivost dokumentacije poziva: vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo
popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so
navedeni v pozivni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega poziva dalje objavljena na spletni strani
Slovenskega podjetniškega sklada http://www.podjetniskisklad.si/.
14. Neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti in vračilo sredstev: v primeru neupravičeno prejetih sredstev
je podjetje dolžno neupravičeno prejeta sredstva vrniti
v roku 30 dni po prejemu pisne zahteve Slovenskega
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podjetniškega sklada, in sicer skupaj z obrestmi v višini
zakonitih zamudnih obresti, ki so obračunane od dneva
nakazila do dneva vračila.
15. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja ali izvrševanja projekta prišlo do resnih napak,
nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor
se ugotovi, da je v postopku potrjevanja ali izvrševanja
projekta prišlo do resnih napak, nepravilnosti ali kršitve
obveznosti, ali pa podjetje Slovenskega podjetniškega
sklada ni seznanilo z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu
bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma, da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem
javnim pozivom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na
odločitev Slovenskega podjetniškega sklada o dodelitvi
sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po
tem javnem pozivu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, lahko Slovenski
podjetniški sklad od podjetja zahteva vrnitev neupravičeno prejetih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi od dneva prejema sredstev na TRR do dneva
vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije.
Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot
goljufija in bo sum goljufije prijavljen pristojnim organom.
16. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi s pripravo vlog in pojasnila k pozivni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive
na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov zascitna@podjetniskisklad.si.
Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletu,
zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni, da v njih
ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih
skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno
objavljeni.
Za brezplačne informacije so prijaviteljem na voljo svetovalci mreže Slovenskih poslovnih točk (SPOT)
Svetovanje. Lokacije in kontakti vseh 12 lokacij SPOT
Svetovanje so na voljo na spletni strani: http://evem.
gov.si/info/spot-tocke-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje-spirit-slovenija/
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
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Objave gospodarskih družb
Ob-2348/20
Feministično informacijsko kulturno središče – v
likvidaciji, Ljubljanska 90, 1230 Domžale, na podlagi
sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani, Srg 2020/14884,
o vpisu redne likvidacije z dne 11. 6. 2020 in 412. člena
ZGD-1, objavlja poziv upnikom.
Vse upnike zavoda Feministično informacijsko kulturno središče – v likvidaciji, pozivamo, da prijavijo svoje
terjatve v roku 30 dni od dneva objave tega poziva v
Uradnem listu RS. Prijave terjatve je skupaj z ustrezno dokumentacijo potrebno predložiti likvidacijskemu
upravitelju na naslov: Janez Zavrl, Goriška ulica 51,
1000 Ljubljana, skupaj z dokazili, ki izkazujejo obstoj,
višino in zapadlost terjatev.
Feministično informacijsko kulturno središče
– v likvidaciji
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Objave sodišč
Amortizacije
N 13/2020

Os-2255/20

Pri Okrajnem sodišču v Lendavi je na predlog
predlagateljice Nove kreditne banke Maribor, d.d., Ulica
Vita Kraigherja 4, Maribor, v teku postopek za razveljavitev listine: zemljiško pismo št. 3/2010 za denarni
znesek 50.000 EUR, ki ga je dne 13. 7. 2010 izstavilo Okrajno sodišče v Lendavi na podlagi sklepa, opr.
št. Dn 1157/2010 z dne 21. 4. 2010, prvemu imetniku (ustanovitelju zemljiškega dolga) Antonu Balažek,
EMŠO: 0602958500270, Kolodvorska ulica 22/b, 9220
Lendava.
V roku 60 dni od dneva objave tega oklica morajo
upravičenci iz zgoraj navedene listine sodišču priglasiti
svoje pravice, v istem roku se lahko ugovarja zoper
predlog za razveljavitev listine. Imetnika listine se poziva, da v istem roku sodišču predloži listino. Če listina v
navedenem roku ne bo predložena sodišču, jo bo sodišče razveljavilo.
Okrajno sodišče v Lendavi
dne 12. 6. 2020
N 14/2020

Os-2256/20

Pri Okrajnem sodišču v Lendavi je na predlog
predlagateljice Nove kreditne banke Maribor, d.d.,
Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, v teku postopek za
razveljavitev listine: zemljiško pismo št. 2/2010 za denarni znesek 50.000 EUR, ki ga je dne 28. 5. 2010
izstavilo Okrajno sodišče v Lendavi na podlagi sklepa,
opr. št. Dn 1156/2010 z dne 21. 4. 2010, prvi imetnici (ustanovitelju zemljiškega dolga) Mirjani Balažek,
EMŠO: 1011958505499, Kolodvorska ulica 22/b, 9220
Lendava.
V roku 60 dni od dneva objave tega oklica morajo
upravičenci iz zgoraj navedene listine sodišču priglasiti
svoje pravice, v istem roku se lahko ugovarja zoper
predlog za razveljavitev listine. Imetnika listine se poziva, da v istem roku sodišču predloži listino. Če listina v
navedenem roku ne bo predložena sodišču, jo bo sodišče razveljavilo.
Okrajno sodišče v Lendavi
dne 12. 6. 2020

Oklici o začasnih zastopnikih
in skrbnikih
Z 38/2018

Os-1095/19

Okrajno sodišče v Lenartu je v izvršilni zadevi
upnice Zavarovalnice Sava, zavarovalna družba d.d.,
Cankarjeva ulica 3, Maribor, zoper dolžnico Romano
Pavlinič, Franz Liszt gasse 4, Leibnitz, Avstrija, ki jo
zastopa odvetnica Ksenija Zadravec, Partizanska cesta 3a, Lenart v Slovenskih goricah, zaradi izterjave
10.444,49 EUR s pp, na podlagi določil 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP)

v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju
(ZIZ), s sklepom Okrajnega sodišča v Lenartu, opr.
št. Z 38/2018 z dne 11. 1. 2019, za začasno zastopnico dolžnici Romani Pavlinič, s prebivališčem Franz
Liszt gasse 4, Leibnitz, Avstrija, postavilo odvetnico
Ksenijo Zadravec, Partizanska cesta 3a, Lenart v Slovenskih goricah, zaradi zastopanja v zgoraj navedeni
izvršilni zadevi.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico v postopku vse do takrat, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Lenartu
dne 11. 1. 2019
Z 9/2019

Os-2232/20

Na Okrajnem sodišču na Ptuju je v teku postopek
zavarovanja terjatve na predlog upnice Republike Slovenije, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki jo zastopa Državno odvetništvo RS, zoper dolžnika Damirja
Lepoša, Alda Negria 22/a, Pula, Republika Hrvaška,
zaradi 2.703,62 EUR.
V predmetni zadevi zavarovanja terjatve je sodišče s sklepom Z 9/2019 z dne 9. 6. 2020 na predlog
upnice v skladu s 4. točko drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku – ZPP dolžniku Damirju Lepoši postavilo začasno zastopnico – odvetnico
Alenko Čeh Gerečnik, Minoritski trg 5, Ptuj.
Na podlagi 83. člena ZPP ima začasni zastopnik
v postopku, za katerega je postavljen, vse pravice in
dolžnosti zakonitega zastopnika. Te pravice in dolžnosti pa ima od dneva postavitve in vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 9. 6. 2020
P 90/2019

Os-1330/20

Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici je v pravdni
zadevi tožeče stranke Mercator d.d., Dunajska cesta 107, Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška družba
Tratnik, Sočan in Bogataj o.p. d.o.o., s sedežem v
Ljubljani, zoper toženo stranko Claudio Dötzl, Kolodvorska ulica 21, Slovenska Bistrica, sedaj K.H.
Waggerl Gasse 7/3, 8430 Leibnitz, Avstrija, zaradi
plačila 1.334,26 EUR s pp, na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku
sklenilo:
Toženi stranki Claudii Dötzl se v tem pravdnem
postopku postavi začasni zastopnik odvetnik Janko
Jerman str., Partizanska cesta 30, Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko vse
dotlej, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je
postavljen skrbnik.
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
dne 3. 2. 2020
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Oklici dedičem in neznanim upnikom
D 51/2020

Os-2064/20

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek
po pokojnem Štefanu Bergant, rojen 19. 12. 1908, državljan Republike Slovenije, poročen, umrl 16. 6. 1950,
nazadnje stanujoč Ljubljanska cesta 44, Domžale.
Sodišče s tem oklicem poziva vse tiste, ki menijo,
da imajo pravico dedovati po pokojnem, da se v roku
enega leta po objavi tega oklica prijavijo sodišču kot
dediči, ker bo po poteku oklicnega roka sodišče nadaljevalo zapuščinski postopek in zadevo zaključilo v
skladu z Zakonom o dedovanju po podatkih, s katerimi
bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 20. 5. 2020
D 288/2019

Os-2052/20

Pred naslovnim sodiščem je v teku zapuščinski postopek po pokojnem Francu Sušniku, roj. 30. 11. 1882
in umrlem 25. 3. 1962, nazadnje stan. Godič 61, Stahovica, ki mu je bilo v postopku denacionalizacije vrnjeno
nepremično premoženje – parcela 14/1 k.o. 1894 Godič,
v deležu 21/1000.
Sodišče razpolaga le s podatkom, da je bil sin zapustnika Franc Sušnik, roj. 7. 11. 1910 in umrl 24. 12.
1989 ter s podatki o njegovih dedičih, z drugimi podatki
o potomcih zapustnika oziroma njihovih dedičih pa sodišče ne razpolaga.
Glede na to vas pozivamo, da če ste potomec zapustnika oziroma njegov dedič ali druga oseba, ki misli,
da ima pravico dedovanja, da se v roku enega leta priglasite naslovnemu sodišču.
Po preteku tega roka bo sodišče izvedlo zapuščinski postopek na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 25. 3. 2020
D 24/2020

Os-2053/20

Pred naslovnim sodiščem je v teku zapuščinski postopek po pokojnem Frenku Juhantu, roj. 4. 12. 1948 in
umrlem 11. 8. 2017, nazadnje stan. v ZDA, 9402 Goodell
Court, Ohio, US Mentor, OH 44060. Po podatkih smrtovnice je bil zapustnik ob smrti vdovec.
Sodišče ne razpolaga z nobenimi podatki o njegovih
dedičih. Glede na to, sodišče poziva morebitne potomce
zapustnika oziroma če potomcev ni imel, brate in sestre
oziroma njihove potomce, če tudi teh sorodnikov zapustnik ni imel, pa sodišče poziva tete in strice oziroma
njihove potomce (bratrance in sestrične), da se priglasijo
naslovnemu sodišču v roku 1 leta od objave tega oklica.
Po preteku zgoraj navedenega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s
katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 25. 3. 2020
D 317/2019

Os-2261/20

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek po pokojni Benchina Sophii Mary, hčerki Louisa,
roj. 6. 12. 1915, drž. ZDA, nazadnje stanujoči 1706
Meadowdale Drive, Dublin, Georgia, ZDA, umrli 19. 2.
2008 na naslovu Sheridon Place (504 Firetower Road),
Dublin, Georgia, ZDA.
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V tem zapuščinskem postopku je sodišče že izdalo
oklic dedičem z dne 30. 1. 2020, s katerim je pozvalo
vse zapustn. neznane dediče tretjega dednega reda,
torej potomce pred zapustnico umrlih zapustn. dedov in
babic, da se v roku enega leta od objave tega oklica v
Uradnem listu RS, na sodni deski tukajšnjega sodišča
in na spletni strani tukajšnjega sodišča, zglasijo ter uveljavljajo svojo pravico do dediščine. Po izdaji tega oklica
dedičem pa je bilo ugotovljeno, da je imela zapustnica
tudi brata Louisa J. Benchina, ki je umrl 1. 9. 1990 v
ZDA, brata Ernesta J. Benchina, ki je umrl 13. 4. 1988
ter sestro Pavlino Šercer, ki je bila rojena leta 1906, tako
da je sedaj tudi najverjetneje že pokojna. To pomeni,
da pridejo v poštev za dedovanje v tem zapuščinskem
postopku eventualni njihovi potomci, ki pa sodišču niso
znani.
Z ozirom na zgoraj navedeno sodišče s tem oklicem poziva vse zapustn. nečake in nečakinje oziroma
njihove potomce, da se v roku enega leta od objave tega
oklica v Uradnem listu RS, na sodni deski tukajšnjega
sodišča in na spletni strani tukajšnjega sodišča, zglasijo
ter uveljavljajo svojo pravico do dediščine.
Po preteku oklicnega roka bo sodišče zadevo nadaljevalo in zaključilo v skladu z Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 5. 6. 2020
D 196/2015

Os-2047/20

V zapuščinski zadevi po dne 29. 6. 2015 umrlem
Rajmundu Štefančiču, roj. 22. 8. 1929, nazadnje stan.
Valvazorjevo nabrežje 9, Krško, 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 brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena ZD.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 5. 5. 2020
D 988/92

Os-1246/20

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem
sodišču v Mariboru, po pokojnem Jezovšek Antonu,
sinu Antona, roj. 7. 6. 1905, je drž. RS, vdovcu, nazadnje stan. Slomškov trg 11, Maribor, umrlem 8. 2. 1992,
pridejo kot dediči v poštev potomci zap. brata Zvoneta
Jezovška, neznanih imen in naslovov.
Sodišče zato poziva potomce zap. brata Zvoneta
Jezovška, neznanih imen in naslovov ter vse, ki mislijo,
da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo sodišču
v enem letu od objave tega oklica pod opr. št. D 988/92,
v skladu z 206. členom Zakona o dedovanju.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 18. 12. 2019
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Os-2248/20

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski postopek po pok. Antonu Lukežič, pok. Andreja, z zadnjim prebivališčem Lukežiči 27, ki je bil s sklepom Okrajnega sodišča
v Novi Gorici, opr. št. N 86/2010 z dne 20. 9. 2011, razglašen za mrtvega, kot datum smrti pa se šteje dan 6. 9. 1949.
Zapustnikovi zakoniti dediči sodišču niso znani.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo
tukajšnjemu sodišču v roku enega leta od te objave,
sicer bo sodišče po preteku enoletnega roka odločilo o
zapuščini na osnovi podatkov, s katerimi bo razpolagalo
in v skladu z določbami Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 25. 5. 2020
D 209/2019

Os-1948/20

Pred tukajšnjim sodiščem je v teku zapuščinski
postopek po pokojnem Stojanu Novaku, rojenem 21. 7.
1964, nazadnje stanujočem na naslovu Šolska ulica 4,
Lucija in umrlem dne 14. 5. 2019.
Iz podatkov sodnega spisa izhaja, da zapuščino
predstavlja nepremičnina in denarna sredstva na TRR.
Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustnikovih
dedičih, zato pozivamo morebitne zapustnikove dediče,
da se priglasijo sodišču v roku enega leta od objave
tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo oziroma izdalo sklep na podlagi
znanih podatkov v skladu z Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 16. 3. 2020
D 103/2019

Os-2156/20

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok.
Heleni Zadnik, roj. Ražem, nazadnje stanujoči na Kozjanah št. 32, ki je umrla dne 15. 12. 1931 na Kozjanah
– stara 65 let, v zemljiški knjigi je vpisana kot Helena,
roj. Ražem Zadnik, Kozjane, 6243 Obrov.
Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustničinih dedičih, zato s tem oklicem poziva vse morebitne dediče,
da se v roku enega leta od objave tega oklica in oklica
na sodni deski tukajšnjega sodišča, zglasijo pri sodišču,
sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski
postopek na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 3. 6. 2020
D 31/2020

Os-2200/20

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok.
Mariji Bernetič, poročena Guštin, roj. 2. 5. 1896, Ocizla
št. 37, umrla 6. 8. 1983 v Sydneyu, Avstralija, v zemljiški
knjigi Marija pok. Luka, žena Jakoba Guština Bernetič,
Via Romagna 2, Trst, Italija.
Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustničinih dedičih, zato s tem oklicem poziva vse morebitne dediče,
da se v roku enega leta od objave tega oklica in oklica
na sodni deski tukajšnjega sodišča, zglasijo pri sodišču,
sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski
postopek na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 5. 6. 2020
D 44/2020

Os-2201/20

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok.
Antonu Uršiču, pok. Andreja, roj. 10. 1. 1854, nazadnje

bivajoč Dobravlje št. 10/26, ki je umrl 28. 11. 1937, v
zemljiški knjigi Anton od Andreja Uršič.
Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustnikovih dedičih, zato s tem oklicem poziva vse morebitne dediče,
da se v roku enega leta od objave tega oklica in oklica
na sodni deski tukajšnjega sodišča, zglasijo pri sodišču,
sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski
postopek na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 5. 6. 2020
D 123/2019

Os-2202/20

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok.
Ivanu Bernetiču, pok. Josipa, roj 12. 12. 1835, nazadnje
stanujoč Ocizla 16, ki je umrl dne 7. 5. 1915 v Ocizli, v
zemljiški knjigi Ivan pok. Josipa (Piko) Bernetič.
Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustnikovih dedičih, zato s tem oklicem poziva vse morebitne dediče,
da se v roku enega leta od objave tega oklica in oklica
na sodni deski tukajšnjega sodišča, zglasijo pri sodišču,
sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski
postopek na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 5. 6. 2020
D 137/2019

Os-2203/20

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok.
Francescu Pancrazi, pok. Pietra, roj 28. 9. 1925, nazadnje bivajoč Dolina pri Trstu 263, R. Italija, ki je umrl 3. 5.
2015, v zemljiški knjigi Francesco pok. Pietra Pancrazi,
Dolina pri Trstu 263, 34018 Dolina, Italija.
Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustnikovih dedičih, zato s tem oklicem poziva vse morebitne dediče,
da se v roku enega leta od objave tega oklica in oklica
na sodni deski tukajšnjega sodišča, zglasijo pri sodišču,
sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski
postopek na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 5. 6. 2020
D 144/2019

Os-2204/20

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok.
Ivanu Bernetiču, pok. Antona, nazadnje bivajoč Ocizla
št. 1, ki je umrl 13. 12. 1936 – star 81 let, v zemljiški
knjigi Ivan pok. Antona Bernetič.
Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustnikovih dedičih, zato s tem oklicem poziva vse morebitne dediče,
da se v roku enega leta od objave tega oklica in oklica
na sodni deski tukajšnjega sodišča, zglasijo pri sodišču,
sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski
postopek na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 5. 6. 2020
D 143/2019

Os-2205/20

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok.
Uršuli Mihalič, roj. Korošec, stalno bivajoči Ocizla št. 6,
ki je umrla 20. 8. 1924 – stara 73 let, v zemljiški knjigi
Uršula, roj. Korošec Mihalič.
Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustničinih dedičih, zato s tem oklicem poziva vse morebitne dediče,
da se v roku enega leta od objave tega oklica in oklica
na sodni deski tukajšnjega sodišča, zglasijo pri sodišču,
sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski
postopek na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 5. 6. 2020
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D 183/2019

Os-2206/20

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok.
Andreju Metlika, pok. Antona, nazadnje bivajoč Petrinje 8, ki je umrl 15. 7. 1931, star 70 let, v zemljiški
knjigi Andrej pok. Ivana Metlika.
Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustnikovih dedičih, zato s tem oklicem poziva vse morebitne dediče,
da se v roku enega leta od objave tega oklica in oklica
na sodni deski tukajšnjega sodišča, zglasijo pri sodišču,
sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski
postopek na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 5. 6. 2020
D 187/2019

Os-2207/20

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok.
Ani Metlika, poročeni Pečar, nazadnje stanujoči Petrinje
št. 4, umrli 3. 5. 1924 – stari 76 let, v zemljiški knjigi Ana
ml., od Ivana pok. Antona Metlika.
Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustničinih dedičih, zato s tem oklicem poziva vse morebitne dediče,
da se v roku enega leta od objave tega oklica in oklica
na sodni deski tukajšnjega sodišča, zglasijo pri sodišču,
sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski
postopek na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 5. 6. 2020
D 33/1967

Os-2055/20

Pred naslovnim sodiščem teče postopek odločanja
o dedovanju naknadno najdenega premoženja po pokojnem Francu Volarič, sin Antona, rojen 27. 3. 1882, z
zadnjim prebivališčem na naslovu Svino 9/22, Kobarid,
ki je umrl dne 1. 2. 1967.
V njegovo zapuščino sodijo tudi:
a) skupni delež pri nepremičninah 2054, 2055,
2056, 2058, 2470, 2906/2, 2057, 2086, 2165/3, 2381/2,
2901/6, 2907/1, 2907/3, 2907/4, 2907/5, 2911/1, 2913,
2914/1, 2915/1, vse k.o. 2222 Svino (premoženje v zvezi z Agrarno skupnostjo Svino) ter
b) solastniški delež do 5/88 pri nepremičnini, parc.
št. 1954/2, k.o. 2222 Svino (mlekarnica na Svinem).
V zapuščinskem postopku so k dedovanju po zakonu poklicani dediči prvega dednega reda, pri čemer pa
sodišče nima podatkov o vseh dedičih.
Sodišče s tem oklicem poziva vse tiste, ki mislijo,
da imajo pravico do dediščine, da se v roku enega leta
od njegove objave zglasijo in uveljavijo svojo pravico
co dediščine.
Če se po poteku enega leta od objave oklica ne
zglasijo, bo sodišče o citiranem premoženju zapustnika
odločilo na podlagi zbranih podatkov in ga dodelilo dedičem, ki so sodišču znani
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 19. 5. 2020

Oklici pogrešanih
Os-2247/20
Okrajno sodišče v Ajdovščini vodi na predlog predlagateljice Lee Sedmak Bence, Vilharjeva ulica 47, Ajdovščina, ki jo zastopa Vida Mali Lemut, odvetnica v
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Ajdovščini, postopek o razglasitvi pogrešanega Janeza
Kobalj (tudi Kobal), neznano bivališče, ki ga zastopa
skrbnik za poseben primer Erik Bouvier, odvetnik v Novi
Gorici.
Iz pridobljenih listin izhaja, da je bil Janez Kobal
(tudi Kobalj), sin Andrea Kobala, rojen 18. 8. 1845 in
naj bi živel na naslovu Planina 53, Ajdovščina. Iz kopije
zgodovinskih izpiskov iz zemljiške knjige izhaja, da naj
bi bil Janez Kobalj že leta 1891 (15. 8. 1891) neznanega
prebivališča. Drugi podatki o nasprotnemu udeležencu
ne obstajajo.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in
smrti Janeza Kobalja, naj javijo tukajšnjemu sodišču v
roku treh mesecev po objavi oklica v Uradnem listu RS,
oglasni deski UE Ajdovščina ter sodni deski tega sodišča, sicer bo po poteku tega roka sodišče pogrešanega
razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 9. 6. 2020
N 6/2020

Os-2054/20

Pri Okrajnem sodišču v Kamniku je v teku nepravdni postopek predlagateljice MONEA d.o.o., Cesta
Ljubljanske brigade 25, Ljubljana, zaradi razglasitve nasprotnega udeleženca Jakoba Juhanta, Gora, Komenda, za mrtvega.
Rojstni podatki pogrešanega niso znani, prav tako
ni znano njegovo zadnje stalno bivališče. V zemljiški knjigi je vknjižen kot solastnik nepremičnine parc.
št. 312 k.o. 1904 Kaplja vas ¼. Navedeni vpis je bil
opravljen na podlagi izjave z dne 18. 10. 1898, ki predstavlja edini podatek in istočasno tudi zadnje poročilo
o pogrešanem.
Pogrešanega bo v postopku kot skrbnica za poseben primer zastopala odvetnica Suzana Miklič Nikič iz
Domžal.
Kdor bi karkoli vedel o pogrešanem oziroma njegovi smrti, naj to sporoči sodišču ali skrbnici za poseben
primer v treh mesecih od objave oklica.
Po preteku tega roka bo sodišče pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 20. 5. 2020
N 16/2020

Os-2061/20

Pri Okrajnem sodišču v Kamniku je v teku nepravdni postopek predlagateljice Marije Šarc, Češnjice v Tuhinju 16, Laze v Tuhinju, zaradi razglasitve nasprotnega
udeleženca Jožefa Drolca, roj. 24. 3. 1916, Češnjice v
Tuhinju 6, Laze v Tuhinju, za mrtvega.
Pogrešani ima pri nepremičninah v lasti predlagateljice vknjiženo služnost stanovanja na podlagi prisojilne
listine opr. št. Z 38/47 z dne 19. 12. 1947, iz katere je
razvidno, da je bil že takrat bivajoč neznano kje.
Pogrešanega bo v postopku kot skrbnica za poseben primer zastopala odvetnica Suzana Miklič Nikič iz
Domžal.
Kdor bi karkoli vedel o pogrešanem oziroma njegovi smrti, naj to sporoči sodišču ali skrbnici za poseben
primer v treh mesecih od objave oklica.
Po preteku tega roka bo sodišče pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Ookrajno sodišče v Kamniku
dne 21. 5. 2020
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Preklici
Drugo preklicujejo
BORDON SIMON S.P., Spodnje Škofije 124E,
Škofije, izvod licence, št. 014996/013, za vozilo Ford
F-Max, reg. št. LJ 95-MNT, veljavnost do 27. 10. 2022.
gnk-341861
BRANKO KLAJNČAR S.P., Podgradje 6, Ljutomer, izvod licence, št. 031806/006, za vozilo IVECO
AS440T/P, reg. št. MBBK100K, veljavnost do 9. 7. 2020.
gnj-341862
Grujić Primož, Šmartno ob Paki 84, Šmartno ob Paki,
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500026647002, izdal Cetis Celje d.d. gnf-341866
Ivančič Rado, Gradišica 2, Materija, potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti
za pridobitev licence v cestnem prometu, št. 614985,
izdajatelj Ministrstvo za promet in zveze, leto izdaje
2000. gnb-341870
JONA TRANS d.o.o., Lendavska ulica 5A, Murska
Sobota, izvod licence, št. GE010470/07930/009, za vozilo MAN, reg. št. MB FB075, veljavnost do 29. 11. 2022.
gne-341867
KRISTL, d.o.o., Velika Račna 1, Grosuplje, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500040757001, izdal Cetis
Celje d.d., na ime Peter Palčar. gno-341857
MEGA-TRANS, d.o.o., Rozmanova ulica 33, Krško,
dovolilnico, št. 0534, oznaka države 070, država 11.
gnm-341859
MSM
TRANSPORTI
d.o.o.,
Ulica
Jožeta Jame 14, Ljubljana-Šentvid, izvod licence,
št. GE010033/08176/002, za vozilo Scania, reg.
št. LJ84-NGZ, veljavnost do 10. 8. 2023. gnl-341860

Muha Robert, Gregorčičeva 23b, Ilirska Bistrica,
potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu strokovne
usposobljenosti za pridobitev licence v cestnem prometu, št. 600163, izdajatelj Ministrstvo za promet, leto
izdaje 2001. gnz-341871
Muqaj Alban, Oktobrske rev. 18, Izola – Isola, certifikat NPK: Izvajalec zidanja in ometavanja,
št. 5820.009.3.0-02-2010-57838, izdajatelj Šolski center Celje, leto izdaje 2010. gnn-341858
PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, Ljubljana, štampiljko pravokotne oblike, z vsebino: PETROL
87/i Petrol d.d., Ljubljana 1000 Ljubljana, Dunajska cesta 50. gnd-341868
PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, Ljubljana, štampiljko pravokotne oblike, z vsebino: PETROL
159 Petrol d.d., Ljubljana 1527 Ljubljana, Dunajska cesta 50. gnc-341869
Uroš Deučman s.p., Kamniška graba 78, Kamnica,
digitalno tahografsko kartico, št. 107050000892002,
izdal Cetis Celje d.d., na ime Franc Deučman.
gny-341872
Uroš Deučman s.p., Kamniška graba 78, Kamnica,
potrdilo za voznika, št. 013842/SŠD74-2-6431/2019, izdano na ime Igor Vujašin, veljavnost do 18. 3. 2020,
izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije.
gni-341863
Uroš Deučman s.p., Kamniška graba 78, Kamnica,
potrdilo za voznika, št. 013842/BGD74-2-4465/2019,
izdano na ime Zoran Vučen, veljavnost do 26. 6.
2020, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije.
gnh-341864
Uroš Deučman s.p., Kamniška graba 78, Kamnica, izvod licence, št. 013842/001, za vozilo MAN, reg.
št. MB PE604, veljavnost do 26. 6. 2020. gng-341865
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