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Javni razpisi
Št. 3301-001/2019

Ob-2433/20
Sprememba

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembo Javnega razpisa za ugodna posojila za nakup
kmetijskih in gozdnih zemljišč – A2 2019, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 69 z dne 22. 11. 2019
(Ob-3420/19) in št. 35 z dne 27. 3. 2020 (Ob-1817/20),
ki se glasi:
I. V poglavju 3 »Vsebina in oddaja vloge«, podpoglavju 3.3 »Rok za oddajo vloge« javnega razpisa se
dodajo novi roki, in sicer:
– do 14. 9. 2020,
– do 12. 10. 2020 in
– do 16. 11. 2020.
II. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.
Slovenski regionalno razvojni sklad
Št. 3310-50/2019/3

Ob-2432/20

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 in
podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije
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) objavlja
javni razpis
za operacijo ureditev gozdne infrastrukture
iz PRP 2014–2020 za leto 2020
I. Osnovni podatki o javnem razpisu
Predmet javnega razpisa:
Shema državne pomoči:
Razpisana sredstva:

Predmet Javnega razpisa za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP
2014–2020 za leto 2020 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) je podpora za naložbe
v gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih cest in gozdnih vlak ter pripravo gozdnih vlak.
Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode
in naložbe v gozdarski sektor – PRP 2014–2020, vodi se pod identifikacijsko številko
SA.44057(2016/XA).
Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 6.400.000 EUR.
Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer:
– 4.800.000 EUR iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja
2014–2020 – EU
– 1.600.000 EUR iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja
2014–2020 – slovenska udeležba.
Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša
75 odstotkov, delež sredstev iz proračuna Republike Slovenije znaša 25 odstotkov.
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Vrsta javnega razpisa:
Začetek vnosa vlog in
zaključek javnega razpisa:
Obdobje upravičenosti
stroškov:

Cilj operacije:
Informacije o razpisu:
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Zaprti
Javni razpis velja od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Vnos vloge v elektronski sistem poteka od 10. avgusta 2020 do vključno 12. oktobra
2020 do 24. ure.
V skladu z 99. členom Uredbe so do podpore upravičeni stroški naložb, ki so nastali
po oddaji vloge na javni razpis do vložitve zahtevka za izplačilo sredstev.
Do podpore so upravičeni tudi morebitni splošni stroški, ki so neposredno povezani
s pripravo in izvedbo naložbe ter so nastali po 1. januarju 2014 do vložitve zahtevka
za izplačilo sredstev.
Zadnji možni rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev je 30. junij 2023.
Ureditev gozdne infrastrukture z namenom trajnostnega gospodarjenja z gozdovi.
– INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
(v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), Dunajska 160, 1000 Ljubljana, tel. 01/580-77-92,
faks 01/478-92-06, e-mail: aktrp@gov.si
– INFO točke Zavoda za gozdove Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZGS)
– INFO točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije

II. Predmet podpore: podpora je v skladu s 66. členom Uredbe namenjena naložbam v gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih cest in gozdnih vlak ter pripravo gozdnih vlak.
III. Upravičenec: upravičenec do podpore iz operacije ureditev gozdne infrastrukture je določen v 67. členu
Uredbe.
IV. Pogoji za pridobitev podpore: pogoji za pridobitev podpore so določeni v 69., 100. in 101. členu
Uredbe.
V. Upravičeni stroški
1. V skladu s prvim odstavkom 68. člena Uredbe
so do podpore v okviru operacije ureditev gozdne infrastrukture upravičeni:
– stroški gradnje ali rekonstrukcije gozdne ceste in
nakup pripadajoče opreme,
– stroški gradnje, rekonstrukcije ali priprave gozdne
vlake in nakup pripadajoče opreme,
– prispevek upravičenca v naravi v obliki lastnega
dela, ki ga neodvisno oceni ZGS v skladu s 97. členom
Uredbe in ki ne presega 20 odstotkov upravičene vrednosti naložbe brez stroškov pripadajoče opreme, in
– splošni stroški iz 98. člena Uredbe, ki ne presegajo 10 odstotkov upravičene vrednosti naložbe.
2. V skladu z drugim odstavkom 68. člena Uredbe
se višina upravičenih stroškov določi v skladu s 95. členom Uredbe, in sicer:
– za stroške ureditve gozdne infrastrukture se uporablja Seznam upravičenih stroškov in najvišjih priznanih
vrednosti – gozdna infrastruktura, ki je Priloga 1 razpisne dokumentacije (v nadaljnjem besedilu: seznam), in
je pripravljen na podlagi kataloga stroškov in najvišjih
priznanih vrednosti iz Pravilnika o katalogu stroškov in
najvišjih priznanih vrednosti (Uradni list RS, št. 7/16,
38/16, 73/17 in 31/19);
– pri opredelitvi višine upravičenih stroškov se upoštevajo zgornje višine posameznih upravičenih stroškov,
ki so določene v katalogu stroškov in najvišjih priznanih
vrednosti iz prejšnje alineje in so za potrebe tega javnega razpisa navedene v seznamu. Za stroške, ki so
navedeni v seznamu, mora upravičenec k vlogi na javni
razpis priložiti eno ponudbo. Če upravičenec v vlogi za
pridobitev sredstev uveljavlja višje stroške, kot so določeni v seznamu, se pri izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo najvišje priznane vrednosti iz seznama.
Če upravičenec v vlogi za pridobitev sredstev uveljavlja
nižje stroške, kot so navedeni v seznamu, se pri izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo vrednosti
iz predložene ponudbe;

– če je upravičenec naročnik v skladu s predpisi,
ki urejajo javno naročanje, se pri določitvi višine upravičenih stroškov upošteva ponudba izbranega izvajalca.
Če je vrednost ponudbe izbranega izvajalca višja, kot
je priznana vrednost iz seznama, se pri izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo najvišje priznane
vrednosti stroškov iz seznama. Če upravičenec v vlogi
za pridobitev sredstev uveljavlja nižje stroške, kot so
navedeni v seznamu, se pri izračunu priznane vrednosti
stroškov upoštevajo vrednosti iz predložene ponudbe
izbranega izvajalca;
– če vrednosti upravičenih stroškov niso določene
v seznamu, mora upravičenec k vlogi na javni razpis
priložiti tržno primerljive pisne ponudbe najmanj treh
ponudnikov. Ponudbe so primerljive, če je upravičenec
vsem potencialnim ponudnikom poslal enako povpraševanje, v katerem je navedel minimalne pogoje, ki
jih mora nek izdelek oziroma storitev vsebovati, da bo
lahko izbran. Če ponudba ne vsebuje minimalnih pogojev, je upravičenec ne sme izbrati. Pri izračunu višine
upravičenih stroškov se upošteva vrednost ponudbe
z najnižjo ceno;
– pri izvedbi naložbe upravičenec ne sme sodelovati s podjetji ali posamezniki, s katerimi bi zaradi sodelovanja lahko prišlo do dogovarjanja o netržnih pogojih
poslovanja.
3. Podpora se ne dodeli za stroške, določene
v 96. členu Uredbe.
4. V skladu z 98. členom Uredbe so do podpore
upravičeni tudi splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložb.
VI. Merila za ocenjevanje vlog
1. Vloge, prispele na javni razpis, se ocenjujejo
na podlagi meril za izbor iz 71. člena Uredbe, ki se
v skladu s tretjim odstavkom 71. člena Uredbe podrobneje določijo v tem javnem razpisu, določena pa so
tudi v dokumentu »Merila za izbor operacij«, ki ga je
sprejel organ upravljanja in je dostopen na spletni strani
Programa razvoja podeželja: https://www.program-podezelja.si/images/SPLETNA_STRAN_PRP_NOVA/1_
PRP_2014-2020/1_6_Merila_za_izbor_operacij/Merila_za_izbor_operacij_10._sprememba.pdf.
2. Vstopna meja točk znaša 30 odstotkov najvišjega
možnega števila točk.
3. Če ima vlagatelj stalno prebivališče ali sedež na
območju iz 9. člena Zakona o Triglavskem narodnem
parku (Uradni list RS, št. 52/10, 46/14 – ZON-C in 60/17;
v nadaljnjem besedilu: ZTNP-1), se vloga na javni razpis
ne glede na merila za izbor, določena v tem poglavju,
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v skladu s prvim in tretjim odstavkom 93.a člena Uredbe
oceni z dodatnimi desetimi odstotki možnih točk v skladu s šestim odstavkom 11. člena ZTNP-1, pri čemer se
dodatno pridobljene točke ne upoštevajo pri doseganju
vstopne meje točk iz prejšnje točke.
4. Ne glede na določbo prejšnje točke se vloga na
javni razpis oceni z dodatnimi desetimi odstotki možnih
točk, če je vlagatelj fizična oseba, ki ima stalno prebivališče zunaj območja narodnega parka, v narodnem parku
pa je lastnik gozdnih zemljišč.
5. Vloga se oceni na podlagi naslednjih meril:
Merila
1. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE
Odprtost gozdov z gozdnimi prometnicami pred naložbo
Delež zmanjšanja spravilnih stroškov
Število vključenih lastnikov gozdov
2. GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE
Stopnja gozdnatosti na ravni občin
3. PROIZVODNI (TEHNOLOŠKI) VIDIK NALOŽBE
Dolžina in vrsta gozdnih prometnic, s katerimi se upravičenec prijavlja na javni razpis
4. PRISPEVEK K HORIRONTALNIM CILJEM
Ureditev gozdnih prometnic izven območij Natura 2000
Skupaj
Vstopna meja točk

Maks. število točk
60
20
20
20
10
10
10
10
20
20
100
30

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

VII. Obveznosti upravičenca: obveznosti upravičenca so določene v 73. in 106. členu Uredbe.
VIII. Finančne določbe: finančne določbe so opredeljene v 74. členu Uredbe.
IX. Vloga in postopek za pridobitev sredstev
1. Vloga in postopek za dodelitev sredstev sta določena v 91., 92., 93. in 93.a členu Uredbe.
2. Vlagatelj lahko na javni razpis vloži le eno vlogo.
3. Vloga na javni razpis se vloži na ARSKTRP v elektronski obliki, podpisana s kvalificiranim elektronskim
podpisom v roku, ki je opredeljen v javnem razpisu.
Priloge se predložijo kot skenogram.
4. Za elektronsko vložitev vloge iz prejšnjega odstavka ARSKTRP vzpostavi spletno vstopno mesto na
naslovu http://e-kmetija.gov.si, na katerem se upravičenec ali njegov pooblaščenec prijavi v informacijski
sistem ARSKTRP. Upravičenec ali njegov pooblaščenec izvede elektronski vnos, vključno s kvalificiranim
elektronskim podpisom, in vloži vlogo na javni razpis
v informacijski sistem ARSKTRP.
5. Vloga na javni razpis, ki je popolna, se oceni
na podlagi meril iz VI. poglavja tega javnega razpisa.
Sredstva se odobrijo vlogam, prispelim na javni razpis,
ki izpolnjujejo pogoje za dodelitev sredstev in presegajo
vstopno mejo 30 odstotkov najvišjega možnega števila
točk. Med vlogami, ki presežejo vstopno mejo točk, se
izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk, do porabe
sredstev za ta javni razpis. Vloge, ki ne dosegajo vstopne meje ali ne izpolnjujejo pogojev, se zavrnejo.
6. Če imata dve ali več vlog na javni razpis enako
število točk in razpisana sredstva ne zadoščajo za odobritev vseh teh vlog v celoti, se v skladu s četrtim odstavkom 93. člena Uredbe, vloge na javni razpis odobrijo na
podlagi ponderiranja meril za izbor vlog, in sicer:
– ekonomski vidik naložbe: 60 odstotkov;
– prispevek k horizontalnim ciljem: 20 odstotkov;

kov.

– geografski vidik naložbe: 10 odstotkov;
– proizvodnji (tehnološki) vidik naložbe: 10 odstot-

7. V skladu s 60. členom Uredbe (EU) št. 1306/2013
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra
2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne
kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS)
št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No.
814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008
(UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič
spremenjene z Uredbo (EU) 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 oziroma zahtevek za izplačilo sredstev
zavrne, če se ugotovi, da je vlagatelj umetno ustvaril
pogoje za izpolnitev zahtev za pridobitev podpore, tako
ustvarjeni pogoji pa niso v skladu s cilji te operacije.
X. Vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev
1. Sredstva se upravičencem izplačajo na podlagi
enega zahtevka za izplačilo sredstev v skladu z 72. in
102. členom Uredbe.
2. Upravičenec mora izpolniti obveznost glede
označevanja vira sofinanciranja v skladu s 13. členom
Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 808/2014 z dne
17. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe
(EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta
o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 227
z dne 31. 7. 2014, str. 18), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2019/936 z dne 6. junija
2019 o spremembi izvedbenih uredb (EU) št. 808/2014,
(EU) št. 809/2014 in (EU) št. 908/2014 glede finančnih
instrumentov, vzpostavljenih na podlagi programov za

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
razvoj podeželja (UL L št. 149 z dne 7. 6. 2019, str. 58),
ter Pravilnikom o označevanju vira sofinanciranja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 67/18).
XI. Objava podatkov o upravičencih: objava podatkov o upravičencih, ki so prejeli sredstva, je določena
v 107. členu Uredbe.
XII. Varstvo osebnih podatkov: v skladu s 13. in
14. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES
(Splošna uredba o varstvu podatkov, UL L št. 119 z dne
4. 5. 2016, str. 1), so informacije za posameznike, katerih osebne podatke bo obdelovala ARSKTRP, objavljene
na spletni strani ARSKTRP.
XIII. Izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti
1. Izvedba kontrol se izvaja v skladu s 108. členom
Uredbe.
2. Neizpolnitev ali kršitev obveznosti se sankcionira v skladu s tretjim odstavkom 108. člena Uredbe.
Podrobnejša opredelitev kršitev in sankcij je v Katalogu
kršitev in sankcij iz Priloge 2 Uredbe.
3. Določba prejšnje točke se ne uporablja v primeru
višje sile in izjemnih okoliščin iz 109. člena Uredbe.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Ob-2452/20
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo,
Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor objavlja
javni razpis
Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih
produktov v lesarstvu 4.0
na podlagi določb:
– Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem
skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede
cilja »naložbe za rast in delovna mesta« ter o razveljavitvi Uredbi (ES) št. 1080/2006 (UL L št. 347 z dne
20. 12. 2013, str. 289), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki
se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi
uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU)
št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013,
(EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014
in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU,
Euratom) št. 966/2012 (UL L št. 193 z dne 30. 7. 2018,
str. 1) (v nadaljevanju: Uredba 1301/2013/EU),
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu,
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347
z dne 20. 12. 2013, str. 320), zadnjič spremenjene
z Uredbo (EU) 2019/711 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 17. aprila 2019 o spremembi Uredbe (EU)
št. 1303/2013 glede virov za posebno dodelitev za pobudo za zaposlovanje mladih (UL L št. 123 z dne 10. 5.
2019, str. 1) (v nadaljevanju: Uredba 1303/2013/EU),
– Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pra-
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vilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013,
(EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU)
št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014,
(EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L št. 193
z dne 30. 7. 2018, str. 1),
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 1011/2014
z dne 22. septembra 2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta
in Sveta v zvezi z vzorci za predložitev nekaterih informacij Komisiji ter o podrobnih pravilih za izmenjavo informacij med upravičenci in organi upravljanja, organi za
potrjevanje, revizijskimi organi in posredniškimi organi
(UL L št. 286 z dne 30. 9. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2019/295 z dne
20. februarja 2019 o spremembi Izvedbene uredbe (EU)
št. 1011/2014 v zvezi s spremembami vzorca zahtevka
za plačilo, vključno z dodatnimi informacijami o finančnih instrumentih, in vzorca za izkaze (UL L št. 50 z dne
21. 2. 2019, str. 1),
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 215/2014
z dne 7. marca 2014 o določitvi pravil za izvajanje
Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in
Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj
podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo,
o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni
razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi
z metodologijami za določitev podpore ciljem na področju podnebnih sprememb, določitvijo mejnikov in ciljnih
vrednosti v okviru uspešnosti ter nomenklaturo kategorij
ukrepov za strukturne in investicijske sklade (UL L št. 69
z dne 8. 3. 2014, str. 65), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/276 z dne 23. februarja
2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 215/2014,
kar zadeva spremembe določitve mejnikov in ciljnih
vrednosti za kazalnike učinka v okviru uspešnosti za
evropske strukturne in investicijske sklade (UL L št. 54
z dne 24. 2. 2018, str. 4),
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 821/2014
z dne 28. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU)
št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede
podrobne ureditve prenosa in upravljanja prispevkov
iz programov, poročanja o finančnih instrumentih, tehničnih značilnosti ukrepov obveščanja in komuniciranja
za operacije ter sistema za beleženje in shranjevanje
podatkov (UL L št. 223 z dne 29. 7. 2014, str. 7) zadnjič spremenjene z Izvedbeno Uredbo Komisije (EU)
2019/255 z dne 13. februarja 2019 o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 821/2014 o pravilih
za uporabo Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega
parlamenta in Sveta glede podrobne ureditve prenosa in upravljanja prispevkov iz programov, poročanja
o finančnih instrumentih, tehničnih značilnosti ukrepov
obveščanja in komuniciranja za operacije ter sistema za
beleženje in shranjevanje podatkov (UL L št. 43 z dne
14. 2. 2019, str. 15),
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) 2015/207 z dne
20. januarja 2015 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje
Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in
Sveta v zvezi z vzorci za poročilo o napredku, predložitev
informacij o velikem projektu, skupni akcijski načrt, poročila o izvajanju za cilj „naložbe za rast in delovna mesta“,
izjavo o upravljanju, revizijsko strategijo, revizijsko mnenje in letno poročilo o nadzoru ter metodologijo, ki se
uporabi pri izvajanju analize stroškov in koristi, in v skladu
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z Uredbo (EU) št. 1299/2013 Evropskega parlamenta in
Sveta v zvezi z vzorcem za poročila o izvajanju za cilj
„evropsko teritorialno sodelovanje“ (UL L št. 38 z dne
13. 2. 2015, str. 1), zadnjič spremenjene z Izvedbeno
uredbo Komisije (EU) 2019/256 z dne 13. februarja 2019
o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2015/207, kar zadeva spremembe vzorcev za predložitev informacij o velikem projektu, skupni akcijski načrt, poročila o izvajanju za
cilj „naložbe za rast in delovna mesta“ in cilj „evropsko teritorialno sodelovanje“, ter o popravku navedene uredbe,
kar zadeva podatke za namene pregleda uspešnosti in
okvira uspešnosti (UL L št. 43 z dne 14. 2. 2019, str. 20),
– Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 480/2014
z dne 3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU)
št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu,
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 138
z dne 13. 5. 2014, str. 5), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/886 z dne 12. februarja 2019 o spremembi in popravku Delegirane uredbe
(EU) št. 480/2014 glede določb o finančnih instrumentih,
možnostih poenostavljenega obračunavanja stroškov,
revizijski sledi, obsegu in vsebini revizij operacij in metodologiji za izbor vzorca operacij ter glede Priloge III
(UL L št. 142 z dne 29. 5. 2019, str. 9),
– Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 522/2014
z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU)
št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi
s podrobnimi pravili o načelih za izbor in upravljanje
inovativnih ukrepov na področju trajnostnega urbanega razvoja, ki jih podpira Evropski sklad za regionalni
razvoj (UL L št. 148 z dne 20. 5. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU)
2017/2056 z dne 22. avgusta 2017 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 522/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU)
št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi
s podrobnimi pravili o načelih za izbor in upravljanje
inovativnih ukrepov na področju trajnostnega urbanega
razvoja, ki jih podpira Evropski sklad za regionalni razvoj
(UL L št. 294 z dne 11. 11. 2017, str. 26),
– drugih delegiranih in izvedbenih aktov, ki jih Komisija sprejme v skladu s 149. in 150. členom Uredbe
(EU) št. 1303/2013,
– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11
– uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13,
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
– Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov
in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11),
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2020
(DP2020) (Uradni list RS, št. 75/19),
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2021
(DP2021) (Uradni list RS, št. 75/19),
– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19 in
61/20 – ZDLGPE),
– Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08,
99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16),
– 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),

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo;
v nadaljevanju: ZIntPK),
– 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), zadnjič popravljene s Popravkom 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. 127 z dne 23. 5. 2018,
str. 2) (v nadaljevanju: Splošna uredba GDPR),
– Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: ZVOP-1)
– Partnerskega sporazuma med Slovenijo in
Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI
2014SI16M8PA001.4.1 z dne 20. aprila 2020,
– Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020,
št. CCI 2014SI16MAOP001 s spremembami z dne
19. junija 2020,
– Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive
z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe
(UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), zadnjič popravljene s Popravkom Uredbe Komisije (EU) 2017/1084 z dne
14. junija 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014,
kar zadeva pomoč za pristaniško in letališko infrastrukturo, pragove za priglasitev za pomoč za kulturo in ohranjanje kulturne dediščine in pomoč za športno in večnamensko rekreacijsko infrastrukturo ter sheme regionalne
pomoči za tekoče poslovanje za najbolj oddaljene regije,
in o spremembi Uredbe (EU) št. 702/2014, kar zadeva izračun upravičenih stroškov (UL L št. 26 z dne 31. 1. 2018,
str. 53) (v nadaljevanju: Uredba 651/2014/EU),
– Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list
RS, št. 5/17),
– Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15, 27/17 in
13/18 – ZSInv),
– Akta o ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo (Uradni list RS, št. 4/19),
– Poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada
Republike Slovenije za podjetništvo za leto 2020 (sklep
Vlade RS št. 47602-31/2019/4 z dne 17. 12. 2019),
– Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08,
8/10 – ZSKZ-B in 61/20 – ZDLGPE),
– Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega podjetniškega sklada z dne 19. 4. 2018,
– Programa izvajanja finančnih spodbud Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 2015–2020,
št. 3030-4/2016/2, z dne 18. 3. 2016,
– Sporazuma o načinu izvajanja nalog izvajalskega
organa med Javnim skladom Republike Slovenije za podjetništvo in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, z dne 6. 5. 2016, Dodatka 1 h Krovnemu sporazumu
o načinu izvajanja nalog izvajalskega organa z dne 3. 4.
2017 in Dodatka 2 h Krovnemu sporazumu o načinu
izvajanja nalog izvajalskega organa z dne 5. 12. 2017,
– Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega
razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16),
– Sheme državne pomoči »Regionalna shema državnih pomoči (št. priglasitve: BE02-2399245-2014, datum potrditve: 24. 1. 2018; trajanje do: 31. 12. 2020),

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– Uredbe o karti regionalne pomoči za obdobje
2014–2020 (Uradni list RS, št. 103/13),
– Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za
zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in
investiranje (Uradni list RS, št. 93/14, 77/16 in 14/18),
– pogodbe št. C2130-20R575801 o izvajanju javnega razpisa »Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje
novih produktov v lesarstvu 4.0« (sklenjene med Javnim
skladom Republike Slovenije za podjetništvo in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo), z dne
18. 2. 2020,
in
– odločitve o podpori Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi
organa upravljanja za strukturna sklada in kohezijski
sklad, št. 3-1/2/MGRT/0 za javni razpis »Spodbude za
MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu
4.0«, z dne 14. 7. 2020.
1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega organa ter izvajalskega organa
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo) nastopa na področju kohezijske politike pri
Javnem razpisu za spodbude za razvoj in uvajanje novih
produktov v lesarstvu 4.0 (v nadaljevanju: javni razpis)
v vlogi posredniškega organa in zagotavlja finančna
sredstva za izvedbo javnega razpisa.
Izvajalec javnega razpisa, v vlogi izvajalskega organa ministrstva, je Javni sklad Republike Slovenije
za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor
(v nadaljevanju: Sklad).
2. Namen, cilj in predmet javnega razpisa ter regija
izvajanja
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni
razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja
v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske
kohezijske politike v obdobju 2014–2020«, prednostne
osi: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno
gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »spodbujanje
podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«;
specifičnega cilja: »povečanje dodane vrednosti MSP«.
2.1. Namen in cilj javnega razpisa
Namen razpisa je uvajanje novih ali izboljšanih
izdelkov na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 50 %) ter odpravljanje
dolgoročnih posledic pandemije COVID-19 na podjetja
v lesnopredelovalni panogi s krepitvijo investicij v posodobitev tehnološke opreme podjetij, ki bodo omogočale
podjetjem prestrukturiranje in modernizacijo proizvodnje
in s tem kratkoročno ohranitev tržnega položaja ter dolgoročno krepitev položaja na obstoječih in prodor na
nove trge ter tržne niše.
Cilji javnega razpisa so:
– spodbujanje uvajanja novih izdelkov ali dvig tehnološke ravni izdelkov in
– povečanje dodane vrednosti na zaposlenega in
– spodbujanju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije ter izvedbi ukrepov za izboljšanje
učinkovite rabe virov (material, voda, porabe energije,
spodbujanje uporabe lesnih ostankov itd.), ki bodo prispevali k prehodu Slovenije v krožno gospodarstvo in
– spodbuditi zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno
podporo podjetjem.
Pričakovan rezultat javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske
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politike je sofinanciranje najmanj 12 operacij, ki bodo
zasledovale zgoraj navedene cilje.
2.2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij
lesnopredelovalnih podjetij, ki bodo pri uvedbi novega ali
izboljšanega izdelka na področju predelave in obdelave
lesa izkazovale izboljšanje snovno-energetske učinkovitosti in večje predelovalne zmogljivosti.
2.3 Regija izvajanja
Operacije se bodo izvajale na dveh programskih
območjih:
– Kohezijska regija Vzhodna Slovenija in
– Kohezijska regija Zahodna Slovenija.
Vlagatelji bodo upravičeni do sredstev tistega programskega območja, kjer bodo izvajali aktivnosti operacije in imeli na dan oddaje vloge na ta javni razpis
sedež/poslovno enoto/podružnico na tem območju. Sedež/poslovna enota/podružnica morajo biti vpisani v Poslovni register Slovenije/Sodni register.
Vlagatelji s sedežem v katerikoli drugi državi članici, ki ob oddaji vloge nimajo poslovne enote/podružnice
v Republiki Sloveniji, bodo upravičeni do sredstev tistega programskega območja, kjer bodo izvajali aktivnosti
operacije in v Republiki Sloveniji ustanovili poslovno
enoto/podružnico najkasneje do dneva sklenitve pogodbe o sofinanciranju. Sedež/poslovna enota/podružnica
morajo biti vpisani v Poslovni register Slovenije/Sodni
register.
Za vsakega od prijaviteljev mora biti v vlogi na javni
razpis nedvoumno opredeljeno, v katerem od programskih območij in občini se bo v celoti izvajala aktivnost.
Sprememba programskega območja po oddaji vloge ni dovoljena in predstavlja upravičen razlog za odpoved pogodbe o sofinanciranju.
Razdelitev slovenskih občin na Kohezijski regiji vzhodna oziroma zahodna Slovenija je razvidna iz
seznama: https://podjetniskisklad.si/sl/pomoc-uporabnikom/koristne-informacije-o-prijavi-na-razpis/seznam-kohezijskih-regij-in-obcin.
3. Ciljne skupine/upravičenci
Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje
velika podjetja (v nadaljevanju MSP) s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarja
z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki
ali zadruge. Za opredelitev MSP in določitev velikosti
podjetja vlagatelji upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU.
Na razpis se lahko prijavijo samo MSP, ki ob prijavi
na razpis na trgu ponujajo izdelke na področju predelave
ali obdelave lesa in imajo, skladno s Prilogo I (Standardna
klasifikacija dejavnosti – SKD 2008) Uredbe o standardni
klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08)
registrirano glavno ali druge dejavnosti poleg glavne dejavnosti, določene v aktu o ustanovitvi subjekta:
– oddelek C16 Obdelava in predelava lesa, pro
izvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen
pohištva ali
– oddelek C31 Proizvodnja pohištva (razen razreda
C 31.03 – proizvodnja žimnic).
Vlagatelji po tem javnem razpisu so podjetja, ki so
bila registrirana pred 1. 1. 2019 (velja za vloge oddane
do vključno 15. 2. 2021), oziroma pred 1. 1. 2020 (velja
za vloge oddane po 15. 2. 2021), (upošteva se datum
registracije podjetja oziroma datum priglasitve pri pristojnem organu).
4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Vloga vlagatelja mora izpolnjevati vse pogoje javnega razpisa. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz
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vsebine celotne vloge. Če vloga ne bo izpolnjevala vseh
pogojev, se zavrne.
Glede izpolnjevanja razpisnih pogojev vlagatelj
podpiše izjavo, s katero pod kazenskopravno in materialnopravno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev za kandidiranje na tem javnem
razpisu (izjava je del razpisne dokumentacije).
Navodila za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za
kandidiranje so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji v točki IV.
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev lahko
Sklad zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi
po izdaji sklepa o izboru operacije, se pogodba o sofinanciranju operacije ne bo sklenila, sklep o izboru operacije pa se odpravi oziroma razveljavi.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi
po podpisu pogodbe o sofinanciranju, lahko Sklad odstopi od pogodbe o sofinanciranju operacije, pri čemer
bo upravičenec dolžan vrniti že prejeta sredstva skupaj
z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila
sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila
sredstev v proračun Republike Slovenije.
4.1 Splošni pogoji za vlagatelje
1. Vlagatelj mora izpolnjevati pogoje za upravičenca, ki so določeni v točki 3 javnega razpisa (glede velikosti in pravne oblike).
2. Vlagatelj nima neporavnanih zapadlih finančnih
obveznosti do ministrstva in izvajalskih institucij ministrstva (Slovenski podjetniški sklad, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Slovenski regionalno
razvojni sklad) (v višini 50 eurov ali več na dan oddaje
vloge) iz naslova pogodb o sofinanciranju iz nepovratnih
javnih sredstev, pri čemer ni pogoj, da bi bile le-te že ugotovljene s pravnomočnim izvršilnim naslovom.
3. Vlagatelj nima neporavnanih zapadlih finančnih
obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja
finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 50
eurov ali več na dan oddaje vloge); šteje se, da vlagatelj, ki je gospodarski subjekt, ne izpolnjuje obveznosti
tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje
zadnjega leta do dne oddaje vloge.
4. Med vlagateljem in ministrstvom oziroma izvajalskimi institucijami ministrstva niso bile pri že sklenjenih
pogodbah o sofinanciranju iz naslova nepovratnih javnih sredstev ugotovljene hujše nepravilnosti pri porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih
obveznosti, zaradi česar je ministrstvo oziroma izvajalska institucija odstopila od pogodbe o sofinanciranju,
od odstopa od pogodbe pa še niso pretekla 3 leta. Pri
povratnih sredstvih pa med vlagateljem in ministrstvom
oziroma izvajalskimi institucijami ministrstva pri že sklenjenih pogodbah ni prišlo do hujših kršitev pogodbenih
obveznosti iz naslova pogodbe o poravnavi dolga.
5. Vlagatelj ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja
sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje
vloge ni bil v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi
insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS,
št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo 10/15 – popr.,
27/16, 31/16 – odl. US, 63/16 – ZD-C, 54/18 – odl. US
in 69/19 – odl. US).
6. Vlagatelj ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje
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podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje
in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17) in ni podjetje v težavah
skladno z 18. točko 2. člena Uredbe 651/2014/EU.
7. Glede vlagatelja ni podana prepoved poslovanja
v razmerju do Sklada v obsegu, kot izhaja iz 35. člena
ZIntPK.
8. Vlagatelj skladno z Uredbo 651/2014/EU ne sme
imeti registrirane glavne dejavnosti in tudi vsebina sofinanciranega projekta se ne sme nanašati na sledeče
izključene sektorje:
– ribištvo in gojenje vodnih organizmov,
– ladjedelništvo,
– proizvodnja in distribucija energije in energetske
infrastrukture,
– sektor premogovništva za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov, kakor jo zajema Sklep Sveta
št. 2010/787/EU z dne 10. decembra 2010 (UL L 336,
21. 12. 2010, str. 24),
– primarna kmetijska proizvodnja opredeljena v prilogi I Pogodbe o Evropski uniji,
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov kadar je:
– znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine kmetijskih proizvodov, ki so ali kupljeni od primarnih
proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje, ali
– pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti
prenese na primarne proizvajalce,
– jeklarstvo in železarstvo za podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo izdelkov, naštetih v 43. točki 2. člena
Uredbe o splošnih skupinskih izjemah,
– industrijo sintetičnih vlaken za podjetja, ki se
ukvarjajo s proizvodnjo izdelkov naštetih v 44. točki
2. člena Uredbe o splošnih skupinskih izjemah ter
– prometni sektor in s tem povezana infrastruktura,
našteta v 45. točki 2. člena Uredbe o splošnih skupinskih izjemah.
9. Vlagatelj 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.
10. Vlagatelj za iste že povrnjene upravičene stroške in aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja v tem
razpisu, ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih
virov (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega
proračuna) (prepoved dvojnega sofinanciranja).
4.2 Posebni pogoji za vlagatelje
1. Vlagatelj mora izpolnjevati posebne pogoje v zvezi s sedežem in lokacijo izvajanja operacije, navedene
v točki 2.3 javnega razpisa. V kolikor je vlagatelj podjetje s sedežem v katerikoli drugi državi članici Evropske
unije in na dan oddaje vloge na ta javni razpis še nima
ustanovljene podružnice v Republiki Sloveniji, mora
v vlogi priložiti izjavo o tem, da bo do podpisa pogodbe
o sofinanciranju izvedlo zahtevani vpis v Sodni register.
2. Vlagatelj ima registrirano dejavnost, določeno
v aktu o ustanovitvi subjekta, znotraj oddelka C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva ali C31 Proizvodnja
pohištva (razen razreda C 31.03 – proizvodnja žimnic).
3. Vlagatelju bo odobrena največ ena vloga. Pri tem
se upošteva ne samo podjetje vlagatelja, temveč tudi
vsa povezana podjetja, kot jih določa Priloga 1 Uredbe
651/2014/EU. Za povezane družbe se štejejo tudi podjetja, ki so povezana prek lastniških deležev fizičnih oseb
z upoštevanjem določil Priloge I Uredbe 651/2014/EU.
4. Vlagatelj je imel delež skupnega kapitala v obveznostih do virov sredstev oziroma skupni pasivi nad
25 %. Za vloge prispele do vključno 15. 2. 2021 se upoštevajo bilančni podatki za leto 2019, za vloge prispele
po 15. 2. 2021 pa bilančni podatki za leto 2020.
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5. Vlagatelj je bil registriran pred 1. 1. 2019 (velja
za vloge oddane do vključno 15. 2. 2021), oziroma pred
1. 1. 2020 (velja za vloge oddane po 15. 2. 2021).
6. Vlagatelj je ustvarjal promet iz dejavnosti C16
ali C31 v letu 2019 (velja za vloge oddane do vključno
15. 2. 2021), oziroma v letu 2020 (velja za vloge oddane
po 15. 2. 2021).
7. Vlagatelj mora dosegati vsaj bonitetno oceno
D2, objavljeno na spletnem portalu GVIN1 (https://www.
bisnode.si/produkti/bisnode-gvin/).
8. Vlagatelj po izkazu poslovnega izida izkazuje
povprečno najmanj 1,00 zaposlenega na podlagi delovnih ur. Za vloge prispele do vključno 15. 2. 2021 se upošteva bilančni podatek za leto 2019, za vloge prispele po
15. 2. 2021 pa bilančni podatek za leto 2020.
9. Vlagatelj mora voditi posebno, ločeno knjigovodsko evidenco upravičenih in neupravičenih stroškov, skladno s točko 15 tega javnega razpisa, ki se nanašajo na
projekt pod številko, ki jo bo vlagatelj navedel v obrazcu 1.
4.3 Pogoji za operacijo
1. Operacija mora biti skladna z namenom, ciljem
in s predmetom javnega razpisa ter s cilji »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike
v obdobju 2014–2020«.
2. Pri operaciji je upoštevano pravilo kumulacije
državnih pomoči – skupna višina državne pomoči za
operacijo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne bo
presegla največje intenzivnosti pomoči ali zneska državne pomoči, kot to določa Regionalna shema državnih pomoči (št. priglasitve: BE02-2399245-2014,
BE02-2399245-2014/1, BE02-2399245-2014/II).
3. Iz predložene finančne konstrukcije v okviru prijavljene operacije so v celoti zagotovljena sredstva za
zaprtje finančne konstrukcije. Pri tem se poleg lastnih
sredstev (lastni viri in krediti) upoštevajo tudi pričakovana sredstva iz naslova tega javnega razpisa.
4. Financiranje oziroma zapiranje finančne konstrukcije subvencioniranih stroškov z lizingom ni dovoljeno.
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5. Operacija mora biti izvedena na področju uporabe lesa in/ali lesnih tvoriv (delež lesa v lesnih tvorivih
mora biti nad 50 %) (registracija operacije na področju
SKD 2008 C16 ali C31 Proizvodnja pohištva (razen razreda C 31.03 – proizvodnja žimnic).
6. Operacija oziroma rezultat operacije (izdelek)
mora prispevati k doseganju vseh ciljev javnega razpisa.
7. Rezultat operacije (izdelek) mora biti tržno naravnan (iz prijavne dokumentacije mora biti razvidno, da
obstaja trg in zmožnost prodaje predvidenih izdelkov).
8. Vlagatelj ne more kandidirati na ta javni razpis
z operacijo, ki je že predmet sofinanciranja iz drugih
javnih virov.
9. Operacija/projekt mora imeti pridobljena vsa
ustrezna dovoljenja in soglasja ter se mora izvajati
v skladu z veljavno slovensko in evropsko zakonodajo.
10. Operacija se ne sme začeti pred oddajo vloge na
razpis. Vsi dogodki, povezani z izvedbo operacije, kot so
npr. zavezujoče naročilo, podpis/sklenitev pogodbe, predplačila, are, izdaja avansnih računov, izdaja računov, se
lahko izvršijo šele po datumu oddaje vloge na ta razpis. Iz
vloge mora biti razviden spodbujevalni učinek subvencije.
11. Načrtovana višina sofinanciranja upravičenih stroškov posamezne operacije mora znašati vsaj
50.000,00 EUR ter največ 500.000,00 EUR v dveh letih.
12. Operacija mora biti zaključena najkasneje do
31. 10. 2022, upravičeni stroški pa morajo nastati do
najkasneje 30. 9. 2022.
5. Merila za ocenjevanje vlog ter postopek in način
izbora operacij
Postopek javnega razpisa bo vodila komisija za
izvedbo postopka javnega razpisa (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje direktorica Sklada s sklepom.
Za vse pravočasne in popolne vloge komisija ugotovi, ali vloga izpolnjuje vse pogoje javnega razpisa. Če
ugotovi, da ne izpolnjuje vseh pogojev javnega razpisa,
se nadaljnje ocenjevanje po merilih ne izvede, vloga pa
se zavrne. Vse ostale vloge pa komisija oceni na podlagi
naslednjih meril:

Naziv merila

Kakovost operacije
Predmet operacije
Stopnja tehnološke zahtevnosti izdelka
Uporaba lesnih vrst
Pretežni prodajni trg za predmet operacije
Sposobnost vlagatelja
Certifikati vlagatelja
Povezovanje in pridobitve znanja v gozdno-lesni verigi ali v povezavi z institucijami znanja
za operacijo.
7.
Tržna analiza, plan komercializacije in prodaje
Sklop
Prispevek k doseganju ciljev razpisa*
8.
Povečanje dodane vrednosti na zaposlenega
9.
Vpliv operacije na okolje – zmanjšanje izpustov škodljivih snovi
10. Vpliv operacije na okolje – recikliranje ali ponovna uporaba odpadnih surovin
11. Vpliv operacije na okolje – manjša poraba surovin/materialov
Sklop
Lokalni kriterij
12. Lokacija izvajanja operacije
Skupaj:

Najvišje
število točk
34
12
10
5
7
16
3
6
7
40
10
10
10
10
10
10
100

* Pri merilih 9. 10. in 11. mora biti vsota vsaj 5 točk, da je izpolnjen 6. pogoj za operacijo. V nasprotnem primeru
se vloga kot neustrezna zavrne.
1
GVIN je spletni portal, ki omogoča pridobitev bonitetne ocene in celovit vpogled v položaj podjetij na slovenskem trgu
in pomaga odkriti poslovne povezave, kot so: lastništvo, vodstvo in nadzorni sveti v podjetjih.
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Največje število točk je 100 točk. Način uporabe in
pomen posameznih meril za ocenjevanje vlog sta natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji v poglavju
III. Merila za ocenjevanje vlog.
Prag števila točk, nad katerim bo odobreno sofinanciranje, je 60 ali več točk. V nobenem primeru vloga
vlagatelja, ki je pridobila manj kot 60 točk, ne more pridobiti sofinanciranja.
Komisija za dodelitev sredstev poda predlog direktorici Sklada v odločanje za vse formalno popolne in vsebinsko ustrezne vloge. V primeru, da pridobi več vlagateljev
60 ali več točk in je zahtevan znesek za sofinanciranje
operacij večji kot je na razpolago razpisanih sredstev,
imajo prednost tisti vlagatelji, ki so pridobili več točk. V primeru enakega števila točk imajo prednost vlagatelji, ki so
pridobili več točk pri merilu št. 1, nato št. 2, nato št. 8 nato
št. 9, nato št. 10, nato št. 11, nato št. 3, nato št. 4, nato
št. 5, nato št. 6, nato št. 7 in nazadnje bodo imele prednost
vloge po dodatnem merilu: Indeks razvojne ogroženosti
(Pravilnik o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti
za programsko obdobje 2014–2020 – Uradni list RS,
št. 34/14) glede na sedež podjetja vlagatelja oziroma poslovni naslov njegove podružnice, kjer se aktivnost izvaja:

Proračunska
postavka
160057 PN3.1 – Snovna in energetska
učinkovitost-les-V-14-20-EU
160058 PN3.1 – Snovna in energetska
učinkovitost-les-Z-14-20-EU
Skupaj

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Vsa sredstva so namenska sredstva EU, in sicer
namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni
razvoj. Sredstva niso prenosljiva med programskimi območji.
Obdobje razpoložljivosti sredstev za javni razpis
obsega proračunska leta 2021 in 2022, oziroma traja
do porabe sredstev.
Predvideno koriščenje sredstev po posameznem
letu je:
– leto 2021: 3.200.000,00 EUR
– leto 2022: 3.000.000,00 EUR.
V primeru, da se poviša višina razpisanih sredstev,
se to objavi v Uradnem listu RS do izdaje sklepov o (ne)
izboru.
Del razpisanih sredstev lahko ostane nerazdeljen
v primeru premajhnega števila ustreznih vlog. Del razpisanih sredstev lahko ostane nerazdeljen tudi v primeru,
da preostanek sredstev ne zadošča za pokritje celotnega planiranega sofinanciranja, opredeljenega v finančni
konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja upravičena do
sofinanciranja ali pa ne omogoča realne izvedbe novega odpiranja, kar se objavi na spletnih straneh Sklada.
Nerazdeljena sredstva izvedenega odpiranja se lahko
prenesejo v naslednje odpiranje. Višino nerazdeljenih
sredstev, ki se prenese v naslednje odpiranje, bo Sklad
objavil na spletni strani, kjer je objavljena tudi razpisna
dokumentacija. V primeru, da ne pride do porabe vseh
sredstev za sofinanciranje po zadnjem odpiranju, ostane
ta del sredstev nerazdeljen.
Dinamika sofinanciranja operacije bo določena
s pogodbo o sofinanciranju med Skladom in izbranim
vlagateljem kot upravičencem, v odvisnosti od finanč-

Št. točk
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
Okvirna skupna višina sredstev (dejanska višina se
bo prilagajala vsakokratnemu veljavnemu INOP), ki so
na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa
je 6.200.000,00 EUR, in sicer:

Programsko območje
Kohezijska regija
Vzhodna Slovenija
Kohezijska regija
Zahodna Slovenija

Dodatno merilo: Indeks razvojne
ogroženosti
Pomurska
Zasavska
Primorsko-notranjska
Podravska
Koroška
Posavska
Goriška
Savinjska
Obalno-kraška
Gorenjska
Jugovzhodna Slovenija
Osrednjeslovenska

Leto 2021
EUR

Leto 2022
EUR

Skupaj
EUR

1.200.000,00

1.528.000,00

2.728.000,00

2.000.000,00
3.200.000,00

1.472.000,00
3.000.000,00

3.472.000,00
6.200.000,00

nega načrta izvajanja operacije in od razpoložljivosti
proračunskih sredstev. V kolikor se bo dosegla zgornja
meja razpoložljivih proračunskih sredstev za posamezno proračunsko leto, bodo upravičenci, ki so, glede na
dosežene točke, naslednji upravičeni do državne pomoči, prerazporejeni v naslednje proračunsko leto (zamik
črpanja sredstev sofinanciranja), dokler bodo v sklopu
tega proračunskega leta še razpoložljiva sredstva. Če se
izbrani vlagatelj ne strinja s predlogom Sklada o zamiku
črpanja sredstev sofinanciranja v naslednjem proračunskem letu, se šteje, da odstopa od vloge oziroma od
pogodbe o sofinanciranju.
Sprememba dinamike sofinanciranja v posameznih
oziroma med posameznimi leti financiranja, praviloma ni
mogoča. V posebej utemeljenih primerih, skladno s pogodbo o sofinanciranju, in v okviru razpoložljivosti sredstev
ter vpliva spremembe na uspešnost črpanja evropskih
sredstev, lahko upravičenec najkasneje do izteka roka za
oddajo zadnjega zahtevka za izplačilo v konkretnem koledarskem letu, na ministrstvo naslovi vlogo za spremembo
dinamike, s katero poda vsebinsko utemeljitev prošnje.
Izplačila Sklada so odvisna od razpoložljivosti proračunskih sredstev in programa Sklada za ta namen. Če bi
bile ukinjene ali zmanjšane pravice porabe na proračunskih postavkah, lahko Sklad razveljavi javni razpis in izdane sklepe ali skladno s pogodbo o sofinanciranju določi
novo pogodbeno vrednost ali dinamiko izplačil. Če se izbrani vlagatelj ne strinja s predlogom Sklada, se šteje, da
odstopa od vloge oziroma od pogodbe o sofinanciranju.
Sklad si pridružuje pravico, da lahko javni razpis
kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru spremeni ali
prekliče, z objavo v Uradnem listu RS.
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Št.

7. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih
sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike
Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih
sredstev EU za kohezijsko politiko in slovensko udeležbo za sofinanciranje operacij je za programsko območje
Kohezijska regija vzhodna Slovenija 75 %:25 %, za programsko območje Kohezijska regija zahodna Slovenija
pa 70 %:30 %.
Sredstva slovenske udeležbe za sofinanciranje upravičenih stroškov operacije se bodo zagotavljala s strani
lastnih virov upravičenca.
8. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Obdobje upravičenosti stroškov je od datuma oddaje
vloge do 30. 9. 2022. Tveganje glede izvajanja operacije pred datumom izdaje pozitivnega sklepa o izboru nosi
vlagatelj.
Upravičeni strošek nastane, ko je storitev opravljena
oziroma ko je blago dobavljeno, skladno s predmetom in
drugimi določili pogodbe in je podprt z ustrezno listino.
Obdobja upravičenosti izdatkov operacije za posamezno izplačilo so od datuma oddaje vloge do:
– najkasneje 10. 10. 2021 za prvo izplačilo,
– najkasneje 10. 10. 2022 za drugo izplačilo.
Upravičeni izdatek upravičenca nastane z dnem plačila upravičenega stroška in ko je podprt z listino, ki njegov nastanek ustrezno dokazuje.
Datumi in način izstavljanja zahtevkov za izplačilo
ter način dokazovanja upravičenih stroškov so določeni
v točki IV razpisne dokumentacije.
9. Shema in skladnost s pravili državnih pomoči
Sofinanciranje v okviru javnega razpisa bo potekalo na osnovi priglašene sheme državne pomoči »Regionalna shema državnih pomoči (št. priglasitve: BE02-2399245-2014, BE02-2399245-2014/1,
BE02-2399245-2014/II, datum potrditve sheme: 24. 1.
2018; trajanje sheme: 31. 12. 2020) (v nadaljevanju: shema državne pomoči).
Pomoč ni dovoljena za aktivnosti, povezane z izvozom, ko je pomoč neposredno vezana na izvožene količine, vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja
ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo. Pomoč za kritje stroškov študij ali svetovalnih
storitev, potrebnih za uvajanje novega ali obstoječega
proizvoda na novem trgu v drugi državi članici ali tretji
državi, se ne šteje za pomoč dejavnostim, povezanim
z izvozom.
Pomoč ni dovoljena v primerih, kadar je dodelitev
pomoči pogojena z obveznostjo, da upravičenec uporabi
doma proizvedeno blago ali storitve ali kadar je odvisna
od uporabe domačih proizvodov v breme uvoženih pro
izvodov. Prav tako pomoč ni dovoljena v primerih, ko
bi se upravičencem omejevala možnost izkoriščanja
rezultatov raziskav, razvoja in inovacij v drugih državah
članicah.
10. Upravičeni stroški, intenzivnost pomoči in način
financiranja
Financiranje po tem javnem razpisu bo potekalo
skladno s pravili evropske kohezijske politike, veljavni-

Velikost podjetja
srednja podjetja
mikro in mala podjetja
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mi Navodili Organa upravljanja o upravičenih stroških
za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (dostopne na spletni strani
http://eu-skladi.si/sl/ekp/navodila).
10.1 Upravičeni stroški
Upravičeni stroški morajo biti neposredno povezani
s podprto operacijo. Upravičeni stroški so:
– stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev
(zgolj nakup nove strojne opreme in novih strojev),
– stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove programske opreme, ki je namenjena zgolj potrebam prijavljene operacije, do največ
10 % celotnih upravičenih stroškov operacije),
– stroški storitev zunanjih izvajalcev (zgolj stroški
transporta, montaže in zagona). V primeru nakupa so
upravičeni tudi stroški, povezani z aktiviranjem strojev/opreme v tehnološki proces v kolikor transport, montažo ali zagon izvede prodajalec, pri katerem so bili
stroji/oprema kupljeni.
Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek.
Prav tako med upravičene stroške ne spadajo cestna
transportna sredstva.
10.2 Način financiranja upravičenih stroškov
10.2.1 Dejansko dokazovanje upravičenih stroškov
Za stroške opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, stroške investicij v neopredmetena sredstva in stroške storitev zunanjih izvajalcev se za uveljavljanje upravičenih stroškov uporabljajo dokazila o dejansko nastalih in plačanih upravičenih stroških, ki so
nastali in bili plačani v obdobju upravičenosti, skladno
z Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških
za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju
2014–2020.
Upravičenci morajo izvesti operacijo v skladu s temeljnimi načeli zakona o javnem naročanju, in sicer
(i) načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti,
(ii) načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki,
(iii) načelo transparentnosti javnega naročanja, (iv) načelo enakopravne obravnave ponudnikov in (v) načelo
sorazmernosti ter skladno z določili pogodbe o sofinanciranju. Upoštevanje naštetih načel se lahko izkaže
le na način, da se celoten postopek dokumentira in
obrazloži.
Ob upoštevanju načela sorazmernosti mora upravičenec zagotoviti najmanj tri konkurenčne ponudbe.
V kolikor gre za specifično opremo sestavljeno po meri
upravičenca ali pa na trgu ne obstaja več ponudnikov
opreme, mora upravičenec predložiti dokumentacijo
o izboru zunanjega izvajalca, ki bo dokazovala gospodarno ravnanje ter tržno ceno v skladu prejšnjim odstavkom.
Nabavo nove opreme in/ali storitev, ki sodijo med
upravičene stroške, je dovoljeno izvesti le od tretjih oseb
po tržnih pogojih, pri tem pa tretja oseba ne sme biti
lastniško povezana z vlagateljem s 25 in več odstotnim
deležem. Za povezano osebo z vlagateljem se šteje
lastniški delež pravne ali fizične osebe in povezanost
preko funkcije direktorja oziroma predsednika.
10.3 Intenzivnost pomoči
Intenzivnost pomoči po shemi državne pomoči:

Kohezijska regija
Vzhodna Slovenija
največ 35 %
največ 45 %

Kohezijska regija
Zahodna Slovenija
največ 20 %
največ 30 %
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Odobrena višina sofinanciranja (subvencije) posamezne operacije je od najmanj 50.000,00 EUR do
največ 500.000,00 EUR v dveh letih. Za vrednost upravičenih stroškov se upoštevajo neto zneski brez DDV.
Upravičenec za izplačane upravičene stroške ne
sme pridobiti nikakršnih drugih javnih sredstev.
11. Roki in način prijave na javni razpis
Roki za predložitev vlog so 2. 9. 2020, 11. 11. 2020,
15. 2. 2021, 15. 5. 2021 in 15. 9. 2021.
Oddaja vloge na predmetni javni razpis pomeni,
da se je vlagatelj seznanil z vsebino javnega razpisa in
razpisne dokumentacije ter da se z njo strinja.
Navodila za izdelavo popolne vloge so navedena
v točki IV razpisne dokumentacije (poglavje 2. Vsebina
vloge).
Vlagatelj vlogo s prilogami odda na ePortal Sklada
https://eportal.podjetniskisklad.si/. Z oddajo je vloga uradno poslana v obravnavo.
Merilo za pravočasno oddano vloge je sistemski datum zabeležen ob elektronski oddaji vloge. Za pravočasno prispele vloge štejejo tiste, ki bodo oddane na ePortal
Sklada najkasneje do 14. ure na posamezen prijavni rok.
Po poteku zadnjega prijavnega roka vloge ni možno
več oddati.
12. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev ter postopek in način izbora
Zaradi pričakovanega velikega števila vlog, odpiranje vlog ne bo javno in bo izvedeno v prostorih Sklada
v roku treh delovnih dni od navedenega roka za predložitev vlog. Datumi in druge informacije v zvezi z odpiranjem vlog bodo objavljeni na spletnih straneh Sklada:
www.podjetniskisklad.si.
Na odpiranju bo Komisija preverila pravočasnost in
popolnost prispelih vlog.
Nepravočasno prispele vloge, ki bodo oddane po
zadnjem roku za predložitev vlog, se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom zavržene.
Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno
pozvala k dopolnitvi tiste vlagatelje, katerih vloge niso
popolne. Vlagatelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine
zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, ki se veže na
tehnične specifikacije predmeta vloge ali tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno
razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih
je Sklad prejel v postopku dodelitve sredstev. Rok za dopolnitev vlog ne sme biti daljši od petih dni. Nepopolne
vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
Komisija bo skladno z merili za ocenjevanje obravnavala (ocenila) vse pravočasne, formalno popolne in
ustrezne vloge. Vloga, ki ne bo izpolnjevala pogojev iz
javnega razpisa, se bo kot neustrezna zavrnila.
13. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu
javnega razpisa
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni
najkasneje v roku 60 dni od dne odpiranja vlog.
Vlagatelji bodo na podlagi sklepa o izboru pozvani
k podpisu pogodbe. Če se upravičenec v roku 8 delovnih
dni od prejema in poziva k podpisu pogodbe ne odzove,
se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
Zoper sklep o (ne)izboru ali zavrženju vloge se lahko v tridesetih dneh od prejema sklepa sproži upravni
spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike
Slovenije. Predmet tožbe ne morejo biti postavljena
merila za ocenjevanje vlog. Vložena tožba ne zadrži
podpisa pogodb o sofinanciranju.
Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in
bodo objavljeni na spletnih straneh Sklada in na spletni
strani www.eu-skladi.si.
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14. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno s 115. in
116. členom Uredbe 1303/2013/EU in navodili organa
upravljanja: upravičenci morajo zadostiti zahtevam glede informiranja in obveščanja javnosti skladno s 115. in
116. členom Uredbe 1303/2013/EU, veljavnimi Navodili
organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin na
področju evropske kohezijske politike za programsko
obdobje 2014–2020 (http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila) in Priročnika celostne grafične podobe evropske kohezijske politike 2014–2020 (http://www.eu-skladi.si/portal/sl/aktualno/logotipi).
15. Zahteve glede hranjenja dokumentacije in spremljanja ter evidentiranja
Upravičenec bo dolžan zagotavljati dostopnost in
hrambo celotne dokumentacije, vezane na operacijo,
ter zagotavljati Skladu in drugim nadzornim organom
vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih
preverjanj skladno s pravili Evropske unije in zakonodajo Republike Slovenije, še 10 (deset) let po njenem
zaključku.
V skladu s 125. členom Uredbe 1303/2013/EU
mora upravičenec voditi in spremljati porabo sredstev
za operacijo računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za
vse transakcije v zvezi z operacijo, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo
sredstev, ne glede na računovodska pravila Republike
Slovenije. Navedeno ne velja za poenostavljene oblike
nepovratnih sredstev, za katere pa bo upravičenec dolžan voditi in spremljati prejeta sredstva za operacijo.
16. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije organom, ki izvajajo nadzor
Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katere sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja
s strani Sklada kot izvajalskega organa, ministrstva kot
posredniškega organa, organa upravljanja, organa za
potrjevanje, revizijskega organa ter drugih slovenskih in
evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadaljnjem
besedilu: nadzorni organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in
skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije.
V primeru preverjanja na kraju samem bo upravičenec
moral omogočil vpogled v računalniške programe, listine
in postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate
operacije. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen, Sklad in ostali
nadzorni organi pa lahko opravijo pregled na terenu
brez predhodne najave. Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih
organov in redno obveščati Sklad o izvedenih ukrepih.
17. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega
razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013/EU
Upravičenec bo moral zagotoviti spodbujanje enakih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno
diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide,
med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu
z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih
možnosti in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU.
Upravičenec bo moral rezultate operacije uresničevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob
spodbujanju cilja Evropske unije o ohranjanju, varovanju
in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela, onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe
1303/2013/EU.
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18. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Varovanje osebnih podatkov, ki jih Skladu posredujejo vlagatelji oziroma upravičenci bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih podatkov, vključno s Splošno uredbo GDPR, ZVOP-1 ter 115. in 140. členom Uredbe
št. 1303/2013/EU. V zvezi s tem Sklad napotuje na
splošne informacije oziroma na obvestilo o varstvu
osebnih podatkov, objavljeno na spletni strani Sklada
na povezavi https://podjetniskisklad.si/sl/o-nas/zakonodaja-in-predpisi/varstvo-osebnih-podatkov.
Več o varstvu osebnih podatkov in zavezah Sklada
je navedeno v Obrazcu 4 kot delu razpisne dokumentacije.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih podatkov, ki
jih vlagatelj posebej označi kot poslovno skrivnosti,
osebne podatke in druge izjeme iz 6. člena Zakona
o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list
RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06
– ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in
7/18; v nadaljevanju: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in
tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti.
Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen
podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na
celotno vlogo. Vlagatelj mora pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če vlagatelj ne označi in razloži
takšnih podatkov v vlogi, bo Sklad lahko domneval,
da vloga po stališču vlagatelja ne vsebuje poslovnih
skrivnosti in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.
Namen obdelave osebnih podatkov, ki jih Skladu
posredujejo vlagatelji oziroma upravičenci, je izvedba
javnega razpisa, vodenje podatkov, evidenc, analiz in
drugih zbirk za Sklad in nadzorne organe, in sicer o izidu
javnega razpisa in o izvajanju pogodbe o sofinanciranju. Nadalje je namen obdelave osebnih podatkov tudi
izdelava študij in vrednotenj, sodelovanje in priprava
oziroma izdelava vlog v postopkih pred pristojnimi organi (postopki pred sodnimi, preiskovalnimi ali drugimi
pristojnimi organi). Osebni podatki se bodo obdelovali
tudi za namene učinkovitega delovanja informacijskih
sistemov ali pripomočkov, ki jih uporablja ali jih je dolžan
uporabljati Sklad.
Podatki o sofinanciranih operacijah, za katere je
tako določeno s predpisi ali, ki so javnega značaja,
se bodo objavili. Objavljen bo seznam upravičencev,
ki bo obsegal navedbo upravičenca, naziv operacije,
programsko območje upravičenca in znesek javnih virov financiranja operacije. Objave podatkov o operaciji
in upravičencih do sredstev bodo izvedene v skladu
z ZDIJZ.
19. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov operacije
Upravičenec bo za namen spremljanja in vrednotenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom
Uredbe 1303/2013/EU ter 6. členom ter Prilogo I Uredbe
1301/2013/EU dolžan spremljati in Skladu zagotavljati
podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije.
Dokazila o doseganju ciljev, ki jih bo potrebno zbirati za namene spremljanja in vrednotenja, so natančneje opredeljeni v poglavju IV razpisne dokumentacije
(točka 3. Zahteve glede doseganja napovedanih ciljev).
Vlagatelj mora v vlogi realno prikazati načrtovane
cilje operacije. Podatki iz vloge za prijavo (prejete dokumentacije) bodo osnova za spremljanje pričakovanih
rezultatov in bodo kot takšni tudi del pogodbe o sofinanciranju.
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V primeru, da med izvajanjem operacije pride do
sprememb, ki bi vplivale na oceno vloge tako, da bi
se ocena znižala pod prag financiranih operacij, lahko
Sklad odstopi od pogodbe ter zahteva vrnitev izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi
od dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila
v proračun Republike Slovenije.
V primeru, da upravičenec ob zaključku operacije
ne bo dokazal uresničitev načrtovanih ciljev v celoti, lahko Sklad zahteva vračilo že izplačanih sredstev oziroma
sorazmernega dela sredstev za nerealizirane aktivnosti,
skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun upravičenca do
dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije.
20. Omejitve glede sprememb operacije v skladu
z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU
Upravičenci bodo morali smiselno upoštevati omejitve glede sprememb operacije v skladu z 71. členom
Uredbe 1303/2013/EU. Če v treh letih od datuma končnega izplačila upravičencu nastopi karkoli od naslednjega:
(a) prenehanje ali premestitev proizvodne dejavnosti iz programskega območja,
(b) sprememba lastništva postavke infrastrukture,
ki daje upravičencu ali javnemu organu neupravičeno prednost; ali
(c) bistvena sprememba, ki vpliva na značaj, cilje
ali pogoje izvajanja, zaradi česar bi se razvrednotili njeni
prvotni cilji,
je upravičenec dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva
prejetja na transakcijski račun do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije sorazmerno z obdobjem, v zvezi s katerim ustrezne zahteve niso bile
izpolnjene.
21. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvajanja operacij prišlo do resnih
napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali
izvajanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti
ali kršitve obveznosti, ali pa upravičenec Sklada ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali
bi mu morali biti znani oziroma, da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril
informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom
dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev Sklada o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil
sredstva po tem javnem razpisu, na podlagi ponarejene
listine ali kaznivega dejanja, bo Sklad odstopil od pogodbe, upravičenec pa bo dolžan vrniti neupravičeno
prejeta sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi
od dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila
sredstev v proračun Republike Slovenije. Če je takšno
ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
22. Posledice, če se ugotovi, da aktivnosti na operaciji niso bile skladne s pravom Unije in pravom Republike Slovenije: v kolikor se ugotovi, da aktivnosti na
operaciji niso bile skladne s pravom Unije in pravom
Republike Slovenije v smislu določil 6. člena Uredbe
(EU) 1303/2013/EU, bo Sklad odstopil od pogodbe,
upravičenec pa bo dolžan vrniti neupravičeno prejeta
sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od
dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije.
23. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje
posamezne operacije ali, da je višina financiranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo oziroma
znesek pomoči: v kolikor se ugotovi dvojno uveljavljanje
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stroškov ali dvojno financiranje izdatkov, ali da je višina
sofinanciranja operacije presegla maksimalne dovoljene stopnje oziroma najvišje dovoljene intenzivnosti ali
znesek pomoči, Sklad odstopi od pogodbe in zahteva
vračilo neustrezno izplačanega zneska sofinanciranja
v skladu s pravili državnih pomoči na področju vračanja
državnih pomoči skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejetja sredstev na transakcijski račun do
dneva vračila sredstev. Če je dvojno uveljavljanje stroškov ali dvojno financiranje izdatkov namerno, se bo
obravnavalo kot goljufija.
24. Razpoložljivost razpisne dokumentacije: vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so navedena
v razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi.
25. Dodatne informacije
Vse ostale informacije dobite na tel. 02/234-12-53,
02/234-12-72 in 02/234-12-64 ali na naslovu pošte bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.
Pisna vprašanja po e-pošti morajo prispeti na zgornji
naslov najkasneje dva delovna dni pred iztekom roka za
oddajo vloge. Sklad bo objavil vprašanja in odgovore na
vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom roka
za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Pisna vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana, bo pa mogoče pridobiti
informacije na zgornjih telefonskih številkah v delovnem
času še na dan roka za oddajo vloge. Objavljeni odgovori
na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na
spletnem naslovu http://www.podjetniskisklad.si/sl/.
Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni
strani, zato bodite pri postavljanju vprašanj pozorni,
da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov,
poslovnih skrivnosti ali drugih podatkov, ki ne smejo biti
javno objavljeni.
Potencialni vlagatelji bodo o vseh novostih
sproti obveščani preko spletne strani http://www.
podjetniskisklad.si/sl/.
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Št. 1411-0001/2019-202

Ob-2438/20

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO,
11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in Odloka o proračunu Občine Ravne na Koroškem za leto 2020 (Uradno
glasilo slovenskih občin, št. 6/2020) Občina Ravne na
Koroškem objavlja
javni razpis
za sofinanciranje nakupa invalidskih pripomočkov
in naprav ter prilagoditev bivalnih prostorov
v letu 2020
1. Podatki o naročniku: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa
invalidskih pripomočkov in naprav za izboljšanje kvalitete življenja invalidov ter za prilagoditev bivalnih prostorov v letu 2020.
Za namen prilagoditev bivalnih prostorov se namenijo sredstva za sofinanciranje:
– Preureditev sanitarij v nepremičnini v status invalidnih sanitarij v skladu z normativi in standardi gradbene
zakonodaje,

– Preureditve elektroinštalacije v nepremičnini,
– Ureditev klančin za nemoten vstop v nepremičnino,
– Nakup in montažo držal ob stopniščih,
– Nakup in vgradnjo kopalniških pripomočkov,
– Zamenjavo in nakup stavbnega pohištva – vhodnih in notranjih vrat,
– Nakup in vgradnjo dvigala za nemoten dostop
v nepremičnino.
3. Okvirna višina razpisanih sredstev in najvišja
višina sofinanciranja
Okvirna višina proračunskih sredstev, namenjenih
za sofinanciranje nakupa invalidskih pripomočkov in
naprav za izboljšanje kvalitete življenja invalidov v letu
2020, je 10.000,00 EUR.
Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki
43201461 »Projekt občina po meri invalidov«.
Občina Ravne na Koroškem bo prijavitelju sofinancirala nakup največ do višine 80 % vrednosti pripomočka
ali naprave za izboljšanje kvalitete življenja invalidov.
Posamezni prijavitelj lahko prijavi eno investicijo ali nakup enega invalidskega pripomočka oziroma naprave.
4. Upravičenci do razpisanih sredstev
Na javni razpis se lahko prijavijo fizične osebe invalidi, ki imajo odločbo o invalidnosti in mnenje zdravnika, da potrebujejo določen invalidski pripomoček ali
napravo za izboljšanje kvalitete življenja, gibalno ovirane
osebe ali pravne osebe – nevladne organizacije za svoje
člane invalide in gibalno ovirane osebe. V primeru upravičenosti do sredstev, se sredstva lahko nakažejo tudi
v funkcionalni obliki izvajalcu storitve.
Gibalno ovirana oseba je:
– Oseba, ki stopnjo invalidnosti izkazuje na podlagi
odločbe ZPIZ-a,
– Oseba, ki za opravljanje vsakodnevnih in življenjsko nujnih opravil uporablja ortopedski pripomoček (na
podlagi odločbe ZZZS ali potrdila zdravnika specialista),
– Oseba, ki je stara 80 in več let in za opravljanje
vsakodnevnih in življenjsko nujnih opravil uporablja pripomoček za gibanje,
– Oseba, ki je na podlagi odločbe ZPIZ upravičena do dodatka za pomoč in postrežbo za radi gibalne
oviranosti ali
– Oseba, ki je na podlagi odločbe CSD upravičena do dodatka za tujo nego in pomoč zaradi gibalne
oviranosti.
5. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji
Na javni razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
Fizične osebe:
– fizične osebe invalidi, gibalno ovirane osebe, občani Občine Ravne na Koroškem (imajo stalno prebivališče v občini), morajo imeti odločbo o invalidnosti in
mnenje zdravnika, da invalid potrebuje določen invalidski pripomoček ali napravo za izboljšanje kvalitete
življenja, za katero zaproša.
Pravne osebe:
– pravne osebe – nevladne organizacije, ki imajo
sedež ali organizacijsko enoto v Občini Ravne na Koroškem oziroma nimajo sedeža v občini vendar aktivno
vključujejo občane Občine Ravne na Koroškem, za svoje člane invalide, ki so občani Občine Ravne na Koroškem. Za člane, za katere zaprošajo, morajo k vlogi priložiti invalidsko odločbo z mnenjem zdravnika, da invalid
potrebuje določen invalidski pripomoček ali napravo za
izboljšanje kvalitete življenja, za katero zaproša.
Pogoji za pravne in fizične osebe:
– vloga na javni razpis mora biti oddana na predpisanih obrazcih in v razpisnem roku,
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– prijavitelj mora imeti izdelano finančno konstrukcijo in pridobljen predračun za invalidski pripomoček ali
napravo za izboljšanje kvalitete življenja ter zagotovljen
najmanj 20 % delež iz lastnih virov ali sredstev, pridobljenih iz drugih virov,
– finančna konstrukcija mora biti izdelana tako, da
se sredstva sofinanciranja, pridobljena na podlagi tega
javnega razpisa, porabijo v letu 2020.
6. Kriteriji za ocenjevanje in vrednotenje vlog
6.1. Prijavitelj je nevladna organizacija, ki prijavlja
nakup invalidskega pripomočka ali naprave za potrebe
svojih članov nevladne organizacije:
A: Invalidski pripomoček ali naprava se nabavlja za
potrebe več članov, uporabnikov nevladne organizacije:
100 točk
6.2. Prijavitelj je fizična oseba – invalid ali gibalno
ovirana oseba, ki nabavlja invalidski pripomoček ali napravo za lastne potrebe, ali je prijavitelj nevladna organizacija, ki nabavlja invalidski pripomoček ali napravo za
enega svojega člana:
A: Višina tekočega periodičnega dohodka invalida
B: Višina dodatka za pomoč in postrežbo
C: Višina dodatka za tujo nego in pomoč
A. Višina * tekočega periodičnega dohodka invalida
do 500,00 EUR: 50 točk
Višina * tekočega periodičnega dohodka invalida od
501 do 580,00 EUR: 40 točk
Višina * tekočega periodičnega dohodka invalida od
581 do 650,00 EUR: 30 točk
Višina * tekočega periodičnega dohodka invalida od
651 do 700,00 EUR: 20 točk
Višina * tekočega periodičnega dohodka invalida od
701 do 750,00 EUR: 10 točk
Višina * tekočega periodičnega dohodka invalida
nad 751,00 EUR: 0 točk
(V* tekoče periodične dohodke invalida se štejejo:
plača, pokojnina, nadomestilo za invalidnost, invalidnina, preživnina, denarna socialna pomoč, starševski dodatek, varstveni dodatek, dodatek za pomoč in postrežbo, dodatek za tujo nego in pomoč, nadomestila in drugi
dohodki iz naslova obveznega socialnega zavarovanja,
veteranski dodatek in drugi redni dodatki in dohodki)
B. Višina dodatka za pomoč in postrežbo – v višini
418,88 EUR: 50 točk
Višina dodatka za pomoč in postrežbo – v višini
292,11 EUR: 40 točk
Višina dodatka za pomoč in postrežbo – v višini
146,06 EUR: 20 točk
C. Višina dodatka za tujo nego in pomoč – v višini
206,03 EUR: 50 točk
Višina dodatka za tujo nego in pomoč – v višini
103,02 EUR: 40 točk
Maksimalno število točk, ki jih lahko pridobi posamezni prijavitelj, je 100 točk.
7. Razpisna dokumentacija in vsebina vloge
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– prijavni obrazec – vloga,
– vzorec pogodbe,
– zahtevek za izplačilo sredstev,
– končno poročilo o porabi sredstev.
Prijavitelji lahko razpisno dokumentacijo prejmejo
od 17. 7. 2020 na spletni strani Občine Ravne na Koroškem www.ravne.si oziroma v sprejemni pisarni občine.
Prijava na razpis mora biti vložena na razpisnih
obrazcih občine z vsemi zahtevanimi prilogami. Vloga
mora vsebovati:
– v celoti izpolnjen Prijavni obrazec – Vloga z zahtevanimi prilogami,
– parafiran Vzorec pogodbe.
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Občina po potrebi zahteva dodatna pojasnila in
dokumentacijo.
8. Način prijave, rok za oddajo vlog
Vlogo lahko prijavitelji pošljejo s priporočeno pošto
ali oddajo osebno na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem.
Prijava mora biti oddana v zaprti kuverti in ustrezno
označena.
Na sprednji strani kuverte mora biti razviden pripis
»Javni razpis – sofinanciranje nakupa invalidskih pripomočkov in naprav v letu 2020 – Ne odpiraj«. Na hrbtni
strani mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja.
Rok za oddajo vlog je 14. 8. 2020. Šteje se, da je
prijava pravočasna, če je oddana zadnji dan roka na
pošti priporočeno ali oddana osebno v sprejemni pisarni
občine.
Po tem roku oddane ali prejete vloge se v postopku
točkovanja in razdelitve sredstev ne upoštevajo.
V primeru, da prijavitelji ne bodo oddali popolnih
prijav, bodo pozvani k dopolnitvi. Rok za dopolnitev je
5 dni od prejema poziva za dopolnitev.
Vloge, ki ne bodo podane na predpisanih prijavnih
obrazcih, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, ki ne
bodo oddane pravočasno ali bodo nepopolne tudi po
roku, določenem za dopolnitev, bodo izločene iz postopka nadaljnje obravnave.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji iz razpisa.
Občina Ravne na Koroškem lahko javni razpis po
svoji presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le del razpisanih sredstev iz proračuna občine.
9. Odpiranje vlog, obravnava vlog ter obvestilo
o izboru
Odpiranje vlog ter vrednotenje vlog bo opravila
komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje vlog bo predvidoma v roku 3 dni po preteku roka za oddajo vlog.
Odpiranje vlog ni javno.
Komisija bo na podlagi prejetih vlog, razpisnih pogojev ter kriterijev pripravila predlog sofinanciranja nakupa invalidskih pripomočkov in naprav v letu 2020 in
ga predložila občinski upravi, ki bo izdala odločbe o dodelitvi sredstev. O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji
obveščeni najkasneje v roku 30 dni po zaključenem roku
za oddajo vlog.
Na izdano odločbo se bodo prijavitelji lahko pritožili
v roku osmih dni od prejema le-te. Predmet pritožbe ne
morejo biti razpisni pogoji ter kriteriji za ocenjevanje in
vrednotenje vlog.
Po dokončnosti izdanih odločb se upravičence pozove, da v določenem roku sklenejo pogodbo, v kateri
bodo podrobneje urejene medsebojne pravice in obveznosti. Če pozvani v roku ne podpiše pogodbe, se šteje,
da je vlogo za sofinanciranje umaknil.
Sredstva bodo upravičenci koristili v skladu s sklenjenimi pogodbami.
10. Rok porabe dodeljenih sredstev
Upravičenec, s katerim je bila sklenjena pogodba
o sofinanciranju, mora za izplačilo proračunskih sredstev, najkasneje do 30. 11. 2020, Občini Ravne na Koroškem dostaviti zahtevek za izplačilo sredstev s kopijami
računov za izveden nakup invalidskega pripomočka ali
naprave in slikovnim gradivom.
Dodeljena proračunska sredstva po tem javnem
razpisu morajo biti porabljena do 31. 12. 2020. Rok, do
katerega mora upravičenec občini posredovati končno
poročilo o porabi sredstev, je 31. 1. 2021.
11. Informacije v zvezi z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo: vse dodatne informacije v zvezi
z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo lahko pri-
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javitelji dobijo na naslovu Občina Ravne na Koroškem,
Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, pri višji
svetovalki II, Darji Čepin, tel. 02/82-16-022 ali GSM
031/384-137, elektronski naslov: darja.cepin@ravne.si.
Občina Ravne na Koroškem
Št. 430-0010/2020-41

Ob-2439/20

Na podlagi Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Dravograd
(Uradni list RS, št. 31/18) in Odloka o proračunu Občine
Dravograd za leto 2020 (Uradni list RS, št. 80/19) Občina Dravograd objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov športa, ki jih bo
Občina Dravograd sofinancirala iz občinskega
proračuna v letu 2020
I. Naziv in sedež občine: Občina Dravograd, Trg
4. julija 7, 2370 Dravograd.
II. Namen in predmet javnega razpisa: sofinanciranje športnih programov, ki so v javnem interesu, določeni z letnim programom športa (v nadaljevanju: LPŠ)
in so namenjeni zagotavljanju optimalnih pogojev za kakovostno ukvarjanje s športom in gibalnimi dejavnostmi
za ohranjanje zdravja.
III. Upravičenci do javnih sredstev in pogoji, ki jih
morajo izpolnjevati upravičenci
Pravico do sofinanciranja imajo naslednji izvajalci
LPŠ:
– športna društva in športna zveza, ki so registrirani v RS,
– zavod, registriran za izvajanje dejavnosti športa,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo športne programe določene z LPŠ,
– pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje
dejavnosti v športu v RS,
– samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti v športu v RS,
– ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen
namen na področju športa, v skladu z zakonom, ki ureja
ustanove in
– zasebni športni delavci.
Izvajalci imajo pravico do sofinanciranja, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v občini in so njihovi programi namenjeni občanom Občine Dravograd,
– so na dan objave javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa športa (v nadaljevanju: JR) najmanj eno leto registrirani v skladu z veljavnimi predpisi,
njihova (pretežna) dejavnost pa je izvajanje športnih
programov,
– izvajajo športne programe/področja športa skladno z odlokom in LPŠ,
– se pravočasno prijavijo na javni razpis ter izpolnjujejo vse razpisne pogoje,
– imajo za prijavljene športne programe/področja
športa:
– zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter
ustrezno izobražen ali usposobljen kader za opravljanje
strokovnega dela v športu,
– izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni viri prihodkov in stroškov izvedbe programov,
– da imajo urejeno evidenco o registriranih tekmovalcih (velja samo za izvajalce kakovostnega in vrhunskega športa), članstvu ter plačani članarini (velja za
športna društva in športne zveze),
– da imajo urejeno evidenco o članstvu (vsaj
2/3 članov občanov Dravograda),

– v kolikor ne dosegajo 2/3 članstva, so upravičeni
do sorazmernega deleža po številu članstva iz matične
občine,
– da občini redno dostavljajo programe dejavnosti
s področja športa, podatke o članstvu, poročila o realizaciji programov in doseženih rezultatih, kopijo zaključnega računa ter druge zahtevane podatke,
– urejeno evidenco članstva (športna društva, zveze) ter evidenco o udeležencih programov.
Dolžnosti izvajalcev LPŠ so naslednje:
– Izvajalec športnega programa, ki je izbran za
izvajanje letnega programa športa v občini, je dolžan
javno objaviti izračun cene športnega programa, za katerega izvajanje prejema proračunska sredstva.
– Športni programi, ki so v celoti financirani iz javnih
sredstev, so za uporabnike brezplačni. V primeru delnega sofinanciranja športnih programov iz proračunskih
sredstev občine mora izvajalec LPŠ stroške, ki jih krijejo
vadeči, sorazmerno zmanjšati.
– Izvajalec, ki je izbran za izvajanje LPŠ, mora
na tekmovanjih in z njimi povezanimi dogodki oziroma
v projektnih aktivnostih, ki jih organizira za obiskovalce prostor opremiti z dobro vidnim plakatom oziroma
transparentom, na katerem je logotip občine in na primeren način opremiti z logotipom občine publikacije in
druge komunikacijske in promocijske materiale, ki jih
uporablja.
IV. Merila za sofinanciranje
Strokovna komisija bo pri vrednotenju in ocenjevanju prispelih vlog upoštevala merila, ki so v skladu
z odlokom opredeljena po vsebinah ter razvojnih in
strokovnih nalogah v športu.
Merila so sestavni del razpisne dokumentacije.
V. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
za predmet javnega razpisa
Okvirna višina sredstev za izvedbo javnega razpisa,
zagotovljenih v proračunu Občine Dravograd in v skladu
z Letnim programom športa Občine Dravograd za leto
2020, sprejetim na 11. seji Občinskega sveta 18. 6. 2020
znaša skupaj do 132.227 EUR:
A. ŠPORTNI PROGRAMI (4118013)
Prostočasna športna vzgoja otrok
8.300,00
in mladine
Športna vzgoja otrok in mladine
30.600,00
usmerjenih v kakov. in vrhun. šport
Kakovostni šport
9.890,00
Vrhunski šport
1.500,00
Šport invalidov
1.430,00
Športna rekreacija
2.050,00
Šport starejših
1.230,00
Izobraževanje, usposabljanje
1.600,00
in izpopolnj. strok. kadrov v športu
Športne prireditve
2.200,00
Delovanje društev
3.200,00
SKUPAJ:
62.000,00
B) DELOVANJE ŠPORTNE ZVEZE
4.227,00
(4118014)
C) UPORABA PROSTOROV (4118018)
Dvorana ŠPIC D
do 38.500,00
Športni center
do 14.000,00
Telovadnica OŠ Šentjanž
do 6.000,00
Telovadnica OŠ Dravograd
do 7.500,00
SKUPAJ:
do 66.000,00
Sredstva bodo upravičencem, ki bodo izpolnjevali
pogoje, določene s tem razpisom, razdeljena ob upošte-
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vanju meril za sofinanciranje. Upravičenci, katerim bodo
finančna sredstva odobrena in bodo z občino sklenili
pogodbo, bodo zavezani k namenski porabi dodeljenih
sredstev za izbrane programe.
VI. Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena javna
sredstva porabljena: sredstva, dodeljena upravičencem
na podlagi tega javnega razpisa, veljajo za aktivnosti,
izvedene od 1. 1. 2020 dalje in morajo biti porabljena
v letu 2020, torej do vključno 31. 12. 2020, in izključno
za namene, za katere so dodeljena.
VII. Prijave na javni razpis (vloge)
1. Vsebina vloge: vloga na javni razpis mora biti
izdelana na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse izjave, s katerimi
podpisnik le-teh jamči za izpolnjevanje pogojev ter zahtevane priloge. Tako izdelana vloga bo obravnavana kot
formalno popolna. Obrazcev iz razpisne dokumentacije
ni dovoljeno vsebinsko spreminjati.
2. Rok za predložitev vloge
Skrajni rok za predložitev vloge za dodelitev sredstev v letu 2020 je 7. 8. 2020. Kot pravočasna ponudba
se šteje tudi ponudba, oddana na pošto priporočeno
dne 7. 8. 2020.
Vlog, ki bodo poslane po roku, komisija ne bo upoštevala in ne bodo obravnavane. Takšne vloge bodo
s sklepom zavržene in vrnjene pošiljatelju.
3. Način predložitve vloge
Vloga na razpis mora biti poslana priporočeno po
pošti ali osebno oddana na naslov: JZ Dravit Dravograd,
Bukovje 13, 2370 Dravograd, s pripisom »Javni razpis –
sofinanciranje športa v Občini Dravograd za leto 2020«.
Ovojnica je lahko označena tudi na drug ustrezen
način, iz katerega izhaja, da gre za vlogo na določen
javni razpis. Vlagatelj na zadnji strani ovojnice navede
svoj naziv in naslov.
Za ponudbe, ki bodo oddane po pošti in zaradi kakršnikoli razlogov ne prispejo na naslov javnega zavoda,
le ta ne odgovarja.
Vloge ni dopustno oddati po elektronski pošti.
4. Pravno obvestilo: oddaja vloge pomeni, da vlagatelj soglaša z vsemi pogoji in določili javnega razpisa
ter sprejema in v celoti soglaša z vzorcem pogodbe, ki je
sestavni del razpisne dokumentacije, zato parafiranega
vzorca pogodbe ni potrebno priložiti vlogi.
VIII. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev:
odpiranje vlog za dodelitev sredstev bo potekalo dne
12. 8. 2020 po vrstnem redu prispetja. Odpiranje vlog
ne bo javno.
IX. Postopek dodelitve sredstev in rok, v katerem
bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Na dan posameznega odpiranja vlog, bo strokovna
komisija vloge, ki bodo prispele pravočasno in bodo
ustrezno označene, odprla in pregledala njihovo vsebino. Vlagatelji, ki bodo poslali oziroma oddali formalno
nepopolno vlogo, bodo pozvani k dopolnitvi vloge. V dopisu bo določen rok za dopolnitev vloge oziroma rok za
odpravo pomanjkljivosti, ki ga morajo vlagatelji upoštevati. Vloge, ki jih v določenem roku ne bodo ustrezno
dopolnili, ne bodo obravnavane. Takšne vloge bodo kot
formalno nepopolne s sklepom zavržene.
Formalno popolne vloge bo strokovna komisija
ovrednotila v skladu z merili za sofinanciranje in pri tem
upoštevala pogoje, ki jih morajo upravičenci izpolnjevati.
Na podlagi predloga upravičencev do finančnih sredstev, ki ga bo izdelala strokovna komisija in glede na
razpoložljiva proračunska sredstva v okviru tega javnega razpisa, bodo izdane odločbe o izboru ali ne izboru.
Odločbe bodo izdane najkasneje v roku 30 dni od
dneva odpiranja vlog.
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Upravičencem, katerim bodo na podlagi odločbe
odobrena finančna sredstva, bodo poslane pogodbe.
Upravičenci morajo podpisane pogodbe vrniti na občino
(osebno ali po pošti) v roku 8 delovnih dni od prejema.
V primeru, da upravičenec v danem roku ne vrne podpisane pogodbe, se šteje, da je umaknil svojo vlogo za
pridobitev sredstev.
Vlagatelji imajo pravico do ugovora, ki ga je možno
podati v roku 8 dni po prejemu odločbe. Vložen ugovor
ne zadrži sklepanja pogodb z izbranimi izvajalci LPŠ.
Predmet ugovora ne morejo biti pogoji in merila za vrednotenje LPŠ.
O ugovoru odloči županja v roku 30 dni od prejema
ugovora. Odločitev županje je dokončna. O dokončni
odločitvi županja obvesti tudi komisijo. Zoper odločitev
županje je dopusten upravni spor na Upravnem sodišču
Republike Slovenije, ki se vloži v roku 30 dni od vročitve
odločbe.
X. Oseba, pristojna za posredovanje informacij
v zvezi z javnim razpisom in pridobitev razpisne dokumentacije
Javni razpis se objavi v Uradnem listu RS. Javni
razpis in razpisno dokumentacijo lahko vlagatelji pridobijo na spletni strani Občine Dravograd: www.dravograd.si.
Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom in vlogo na javni razpis, na Javnem zavodu Dravit, Darko Žižek, tel. 041/670-926, e-naslov: dvorecbukovje@dravit.si.
Občina Dravograd
Št. 430-14/2020-3

Ob-2440/20

Na podlagi določil Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13
– popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in
13/18), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08,
99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) ter Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2020 (Uradni list RS,
št. 81/19) Občina Sežana objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov oziroma projektov,
ki niso predmet drugih javnih razpisov
iz proračuna Občine Sežana za leto 2020 –
Sredstva za enkratne finančne pomoči 2020
(v nadaljevanju razpis)
1. Naziv in sedež sofinancerja: Občina Sežana,
Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.
2. Predmet razpisa: programi (dejavnosti) oziroma
projekti (največ dva na izvajalca) med katere sodijo
udeležba na večjih prireditvah, proslavah, dogodkih in
tekmovanjih, izdaja knjig, brošur ter zvočnih zapisov, nakup oziroma posodobitev opreme, izvedba dobrodelnih
oziroma izobraževalnih akcij, ipd. in pomenijo prispevek
k zadovoljevanju javnih potreb, izboljšanju procesov in
pogojev delovanja ter življenja, dostopnosti storitev in
prepoznavnosti Občine Sežana.
3. Upravičenci za dodelitev sredstev:
3.1 Na razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci
programov oziroma projektov:
– fizične in pravne osebe, organizirane v obliki društev, klubov, zvez, združenj in javnih zavodov, ki imajo
stalno prebivališče oziroma sedež na območju Občine
Sežana;
– druge fizične in pravne osebe, organizirane v obliki društev, klubov, zvez, združenj in javnih zavodov, če
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se programi oziroma projekti pretežno nanašajo ali se
odvijajo na območju Občine Sežana.
3.2. Na razpisu ne morejo sodelovati:
– prijavitelji, ki so za prijavljeni program oziroma
projekt že prejeli sredstva na drugih razpisih Občine
Sežana oziroma so bili (bodo) njihovi programi v letu
2020 kakorkoli že financirani iz proračuna Občine Sežana;
– gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, povezane osebe, gospodarska interesna
združenja, podružnice tujih podjetij in druge osebe po
Zakonu o gospodarskih družbah.
4. Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da izvajajo programe oziroma projekte, ki so predmet razpisa;
– da imajo stalno prebivališče oziroma sedež na
območju Občine Sežana oziroma izvajajo programe ozi-
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roma projekte, ki se pretežno nanašajo ali se odvijajo na
območju Občine Sežana;
– da programi oziroma projekti omogočajo vključevanje ali uporabo članov oziroma uporabnikov iz Občine
Sežana;
– da prijavljeni programi oziroma projekti niso bili
sofinancirani iz proračuna Občine Sežana za leto 2020
in tudi ne bodo prijavljeni na katerikoli drugi javni razpis
Občine Sežana za leto 2020;
– da imajo za prijavljen program oziroma projekt izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden predviden vir prihodkov in odhodkov za njihovo izvedbo;
– da imajo izkušnje ter reference z izvajanjem programov oziroma projektov na področju, za katerega se
prijavljajo;
– da imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo programov oziroma projektov.

5. Merila za vrednotenje programov oziroma projektov so:
– PREGLEDNOST – cilji ter nameni programov oziroma projektov so jasno opredeljeni:
– ŠTEVILO AKTIVNIH ČLANOV OZIROMA NOSILCEV programov oziroma projektov iz Občine
Sežana:
– 1–30 aktivnih članov oziroma nosilcev:
– 31–50 aktivnih članov oziroma nosilcev:
– nad 50 aktivnih članov oziroma nosilcev:
– ŠTEVILO UPORABNIKOV iz Občine Sežana:
– 1–100 uporabnikov:
– 101–1000 uporabnikov:
– nad 1000 uporabnikov:
– PROMOCIJA – programi oziroma projekti prispevajo k prepoznavnosti občine:
– KVALITETA IN REALNOST – programi oziroma projekti so kvalitetni in realno izvedljivi:
– INOVATIVNOST – programi oziroma projekti neposredno ne posnemajo že izvedenih programov
oziroma projektov ter vsebujejo drugačen pristop:
– SODELOVANJE – izvajalci redno sodelujejo pri aktivnostih, katerih organizator ali soorganizator je
Občina Sežana:
– REFERENCE – redno in kvalitetno delovanje v daljšem časovnem obdobju:
– DELEŽ LASTNIH SREDSTEV – za izvedbo programov oziroma projektov imajo izvajalci
– 50–60 % lastnih sredstev:
– 61–70 % lastnih sredstev:
– 71– 80 % lastnih sredstev:
– več kot 80 %:

6. Višina razpisanih sredstev: višina razpisanih
sredstev za leto 2020 znaša 88.404,00 EUR in je zagotovljena na proračunski postavki 040321 – Sredstva za
enkratne finančne pomoči.
7. Obdobje za porabo sredstev
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do
31. 12. 2020, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. Financer bo odobrena finančna sredstva
na podlagi izdanega sklepa prijavitelju nakazal v roku
30 dni po podpisu pogodbe. Prijavitelj je dolžan po
zaključku programa oziroma projekta, vendar pa najkasneje do 30. 11. 2020 financerju dostaviti zaključno
poročilo o izvedbi programa, izključno na obrazcih, ki
so del razpisne dokumentacije, skupaj z dokazili (račun,
potrdilo o plačilu ipd.), ki izkazujejo namensko porabo
proračunskih sredstev. Na podlagi prejetega poročila
bo financer najkasneje do 31. 12. 2020 prijavitelju nakazal preostalih 30 % odobrenih sredstev. Vsa poročila
morajo biti dostavljena Občini Sežana najkasneje do
30. 11. 2020.
V kolikor bo prijavitelj program oziroma projekt
izvedel v mesecu decembru 2020 lahko poročilu
priloži predračun, ki ga bo do konca decembra 2020

do 5 točk;
5 točk,
10 točk,
15 točk;
5 točk,
10 točk,
15 točk;
do 20 točk;
do 20 točk;
do 10 točk;
do 10 točk;
do 5 točk;
5 točk,
10 točk,
15 točk,
20 točk.

potrdil z računom o izvedenem programu oziroma
projektu.
8. Razpisni rok
Razpisni rok prične teči naslednji dan po objavi razpisa v Uradnem listu RS. Rok za predložitev prijav je do
vključno 31. 8. 2020.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila
najkasneje zadnji dan roka oddana na pošti kot priporočena pošiljka, ali je bila najkasneje zadnji dan roka prejeta
oziroma oddana v sprejemni pisarni Občine Sežana. Prijave, ki ne bodo oddane pravočasno, ne bodo obravnavane.
9. Oddaja in dostava prijav
Prijava mora biti izpolnjena izključno na obrazcu, ki
je sestavni del razpisne dokumentacije, biti mora čitljiva, na ustreznih mestih podpisana ter žigosana in mora
vsebovati vse obvezne priloge, dokazila in podatke,
določene v razpisni dokumentaciji.
Prijave je potrebno poslati na naslov: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana. Prijava mora biti
v zapečateni ovojnici opremljena z izpisom na prednji
strani: »Ne odpiraj – prijava na javni razpis Sredstva za
enkratne finančne pomoči 2020«. Na hrbtni strani mora
biti naslov pošiljatelja oziroma prijavitelja.
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Oddaja prijave pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji ter merili razpisa.
V kolikor posamezni prijavitelj predloži več prijav,
mora za vsak posamezni program oziroma projekt izpolniti ločen obrazec in ga posredovati v svoji, pravilno
označeni ovojnici.
10. Odpiranje in obravnava prijav ter obveščanje
o izboru:
– postopek javnega razpisa bo vodila komisija, imenovana s sklepom župana Občine Sežana;
– komisija bo opravila odpiranje pravočasno prispelih in pravilno označenih prijav;
– odpiranje prijav ne bo javno;
– v primeru formalno nepopolnih prijav bodo prijavitelji pozvani, da v roku 8 dni od prejetega poziva
dopolnijo prijavo. Nepopolne prijave, ki jih prijavitelji
v navedenem roku ne bodo dopolnili, se s sklepom zavržejo. Za nepopolno prijavo se šteje prijava, ki ne vsebuje
vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo javnega
razpisa in razpisna dokumentacija;
– komisija lahko naknadno zahteva še predložitev drugih dokumentov, kot dokazilo resničnosti navedb
v prijavi in priloženih obrazcih;
– komisija bo na podlagi meril predlagala višino
sredstev za sofinanciranje posameznih programov oziroma projektov prijaviteljev. V kolikor komisija meni, da
posamezni program oziroma projekt izredno prispeva
k izboljšanju procesov in pogojev delovanja oziroma
življenja ljudi ter povečuje dostopnost storitev, lahko
takemu programu oziroma projektu predlaga dodelitev
dodatnih točk;
– o dodelitvi sredstev s sklepom odloči župan. Zoper sklep je možna pritožba na župana. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje
prijav;
– ob posredovanju sklepa o izboru bo prijavitelj
pozvan k podpisu pogodbe, v kateri bodo podrobneje
opredeljene medsebojne pravice in obveznosti. V kolikor se prijavitelj v osmih dneh od prejema poziva nanj
ne odzove, se šteje, da je umaknil prijavo za pridobitev
sredstev;
– Občina Sežana lahko javni razpis po prosti presoji
brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev;
– o izboru in višini sredstev, dobljenih na tem razpisu, bodo prijavitelji pisno obveščeni v roku 60 dni od
poteka roka za prijavo na razpis;
– vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– navodilo za izpolnjevanje razpisne dokumentacije,
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– prijavni obrazec,
– vzorec pogodbe in
– obrazec za zaključno poročilo.
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo v sprejemni pisarni Občine Sežana, Partizanska
cesta 4, Sežana, na voljo pa je tudi na spletni strani
Občine Sežana: http://www.sezana.si.
12. Pristojni uslužbenci za posredovanje informacij in pojasnil: Lara Dušan, 05/73-10-101, kabinet.zupana@sezana.si.
13. Vsebina prijave
Prijave na razpis morajo izpolnjevati naslednje priloge:
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec,
– izjava, da je bila fotokopija odločbe o registraciji
društva priložena že k lanskem javnem razpisu ter, da
v tem času ni bilo spremembe zakonitega zastopnika,
– izjava, da se statut društva v zadnjem letu ni
spremenil,
– podpisano in žigosano izjavo, da program ni oziroma ne bo (so)financiran iz proračuna Občine Sežana
za leto 2020,
– izjava v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno
prečiščeno besedilo),
– izjavo o točnosti in resničnosti podatkov, o preverjanju namenske porabe sredstev ter o sprejemanju
razpisnih pogojev,
– podpisano in žigosano pogodbo.
Občina Sežana
Ob-2451/20
Javni razpis
za sklenitev Javno-zasebnega partnerstva
za izvedbo projekta »Posodobitev omrežja javne
razsvetljave in zagotavljanja osvetlitve na območju
Mestne občine Maribor«
1. Povabilo k oddaji prijave: Mestna občina Maribor,
Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor (v nadaljevanju:
koncedent), na podlagi 48. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) in Odloka o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za izvedbo projekta posodobitve
omrežja javne razsvetljave in zagotavljanja osvetlitve
na območju Mestne občine Maribor (MUV, št. 14, 18. 5.
2020) objavlja povabilo k oddaji prijave v postopku javnega razpisa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva
za izvedbo projekta »Posodobitev omrežja javne razsvetljave in zagotavljanja osvetlitve na območju Mestne
občine Maribor«. Prijavitelje vljudno vabimo k oddaji prijave, ki mora biti v celoti pripravljena v skladu s predme-
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tno razpisno dokumentacijo, ki je brezplačno dostopna
na spletni strani koncedenta: http://www.maribor.si/podrocje.aspx?id=615
2. Predmet koncesije: predmet javno-zasebnega
partnerstva je izvedba posodobitve omrežja javne razsvetljave z zamenjavo obstoječih svetilk in zagotavljanje osvetlitve v obdobju trajanja javno-zasebnega partnerstva na celotnem območju Mestne občine Maribor,
skladno s 3. členom koncesijskega akta (Odlok o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega
partnerstva za izvedbo projekta posodobitve omrežja
javne razsvetljave in zagotavljanja osvetlitve na območju
Mestne občine Maribor (MUV, št. 14, 18. 5. 2020). Celotno poslovno tveganje za izvajanje javno-zasebnega
partnerstva nosi zasebni partner, zato se javno-zasebno
partnerstvo skladno s 27. členom zakona izvede v obliki
koncesijskega razmerja (koncesija storitve).
3. Zahteve glede vsebine prijave ter kraj in rok
za predložitev prijav: zahteve glede vsebine in oblike
prijav ter pogoji za njihovo predložitev so podane v razpisni dokumentaciji.
4. Rok za prijavo
Končni rok za prejem prijav je 8. 9. 2020 do 9. ure.
Prijave morajo do navedenega roka prispeti na naslov:
Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000
Maribor.
Prijave morajo ne glede na način dostave (osebno
ali po pošti) do vložišča prispeti do zgoraj navedenega
roka, sicer se bodo štele za prepozno prejete (prejemna
teorija). Javno odpiranje prijav bo potekalo dne 8. 9.
2020 ob 13. uri v sejni sobi Mestne občine Maribor –
Dvorani generala Maistra (soba 215).
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5. Pogoji in merila za izbor ter postopek izbire:
pogoji, ki jih morajo vlagatelji izpolnjevati, in zahtevana
dokazila o njihovem izpolnjevanju, so podana v razpisni
dokumentaciji. Prav tako so merila in postopek izbire
opisani v razpisni dokumentaciji.
6. Kontaktni podatki
Kontaktna oseba: Vili Eisenhut ali Andraž Mlaker
Elektronski naslov: vili.eisenhut@maribor.si ali andraz.mlaker@maribor.si
Telefonski kontakt: 02/22-01-412 (g. Eisenhut),
02/220-14-17, 040/620-900 (g. Mlaker)
Mestna občina Maribor
Ob-2465/20
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
in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih
proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS,
št. 104/15, 32/16, 66/16, 14/17, 38/17, 40/17 – popr.,
19/18, 82/18 in 89/20; v nadaljnjem besedilu: Uredba),
objavlja
14. javni razpis za podukrep 4.1
Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva
za leto 2020 za naložbe v prilagoditev kmetijskih
gospodarstev izvajanju nadstandardnih zahtev
na področju zaščite rejnih živali

1. Osnovni podatki o javnem razpisu
Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa so naložbe kmetijskih gospodarstev iz 5. točke prvega
odstavka 5. člena Uredbe.
Razpisana sredstva po sklopih: Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 9.000.000 EUR. Od tega:
– 500.000 EUR za naložbe nosilcev majhnih kmetij (sklop A)
– 4.500.000 EUR za naložbe fizičnih oseb, razen samostojnih podjetnikov
posameznikov in nosilcev majhnih kmetij, (sklop B) ter
– 4.000.000 EUR za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih
oseb (sklop C).
Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer:
– 6.750.000 EUR iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja
2014–2020 – EU,
– 2.250.000 EUR iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja
2014–2020 – slovenska udeležba.
Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša
75 odstotkov, delež sredstev iz proračuna Republike Slovenije pa 25 odstotkov.
Vrsta javnega razpisa:
Zaprti
Cilj podukrepa
Prilagoditev kmetijskih gospodarstev nadstandardnim zahtevam dobrobiti živali.
Vloga na javni razpis
Vlogo na javni razpis v skladu z 92. členom Uredbe sestavlja prijavni obrazec s
prilogami.
Začetek vnosa vlog in zaključek Vložitev vloge na javni razpis poteka od 10. avgusta 2020 do vključno 19. oktobra
javnega razpisa:
2020, do 23.59. ure.
Obdobje upravičenosti stroškov: Javni razpis je odziv na epidemijo COVID-19, zato so v skladu s četrtim odstavkom
99. člena Uredbe do podpore upravičeni tudi stroški naložb, ki so nastali pred
vložitvijo vloge na javni razpis, vendar ne pred 12. 3. 2020.
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.
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– INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
(v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), Dunajska 160, 1000 Ljubljana, tel. 01/580-77-92,
faks 01/478-92-06, e-mail: aktrp@gov.si;
– INFO točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Gospodarske zbornice
Slovenije, Zadružne zveze Slovenije in Sindikata kmetov Slovenije (Priloga 1
razpisne dokumentacije)

2. Namen podpore in vrste naložb
1. Predmet podpore so individualne in kolektivne naložbe kmetijskih gospodarstev v lastno primarno
pridelavo kmetijskih proizvodov iz Priloge I Pogodbe o
delovanju Evropske unije (UL C št. 202 z dne 7. 6. 2016,
str. 47) iz 5. točke prvega odstavka 5. člena Uredbe, za
naložbe v ureditev hlevov in nakup pripadajoče notranje
opreme ter dvoriščne mehanizacije in strojne opreme
za namen hlevske reje, to je prekladanje živinskih gnojil
in krme, pripravo in odvzem krme ter razvoz gnojevke.
Naložba v ureditev hlevov mora izpolnjevati zahteve iz
prvega odstavka 12. člena Uredbe o ukrepu dobrobit
živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2019 (Uradni list RS,
št. 81/18 in 73/19).
2. V primeru naložbe iz prejšnje točke, ki je naložba v ureditev hlevov, so lahko predmet podpore tudi
naložbe v:
– ureditev gospodarskih poslopij in nakup pripadajoče opreme: skladišča za krmo in pripadajoča oprema,
– nakup in postavitev mobilnih objektov in nakup
pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih gnojil,
– ureditev objektov in nakup pripadajoče opreme za
skladiščenje živinskih gnojil,
– zatesnitev odprtih lagun za skladiščenje živinskih
gnojil, in
– nakup specialne kmetijske mehanizacije za racionalno rabo dušika: kmetijska mehanizacija, ki prispeva
k zmanjšanju toplogrednih plinov.
3. Glede na cilje iz Programa razvoja podeželja
Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 se naložbe
iz prejšnje točke delijo v skladu s prvim odstavkom in s
pod a) do d) 2. točke drugega odstavka 5. člena Uredbe.
4. V skladu s četrtim odstavkom 5. člena Uredbe
primarna pridelava kmetijskih proizvodov iz 1. točke
tega poglavja pomeni proizvodnjo rastlinskih in živinorejskih proizvodov iz Priloge I k Pogodbi, brez nadaljnjih
postopkov obdelave, ki bi spremenili naravo teh pro
izvodov, še zlasti pridelava, pobiranje in skladiščenje
primarnih kmetijskih proizvodov ter njihova priprava s
strani primarnih proizvajalcev za prvo prodajo prodajnim
posrednikom ali predelovalcem. Kot priprava primarnih
kmetijskih proizvodov za prvo prodajo se šteje tudi njihovo čiščenje, luščenje, sortiranje, kratkotrajna zaščita
pred gnitjem in pakiranje.
5. Vrsti naložb glede na velikost sta določeni
v 9. členu Uredbe, pri čemer je skupna priznana vrednost naložbe določena v 22. točki 2. člena Uredbe.
3. Upravičenec
1. Upravičenec, ki je mladi kmet, mora v skladu z
drugo alinejo drugega odstavka 6. člena Uredbe imeti
ustrezno poklicno znanje in usposobljenost, kot je opredeljena v četrtem odstavku 6. člena Uredbe o izvajanju
podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete
iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za
obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 55/15, 38/16,
84/16, 19/17, 66/18, 50/19 in 4/20), in sicer:
– nižja poklicna izobrazba s področja kmetijstva ali
s kmetijstvom povezanih dejavnosti in najmanj tri leta
delovnih izkušenj na kmetijskem gospodarstvu ali

– nižja poklicna izobrazba nekmetijske smeri, pridobljen certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije najmanj
IV. ravni zahtevnosti s področja kmetijstva ali s kmetijstvom povezane dejavnosti in najmanj tri leta delovnih
izkušenj na kmetijskem gospodarstvu.
S kmetijstvom povezane dejavnosti so živilskopredelovalna, lesarska, veterinarska, naravovarstvena in
gozdarska dejavnost.
2. Izpolnjevanje pogoja iz prejšnje točke se izkazuje
na podlagi:
a) končane izobrazbe,
b) članstva na kmetiji, ki se ugotavlja na podlagi podatkov iz registra kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem
besedilu: RKG),
c) pokojninske in invalidske zavarovalne dobe iz
naslova opravljanja kmetijske dejavnosti,
č) izkušenj iz opravljanja kmetijske dejavnosti na
kmetiji, kar se izkazuje s prilogo »Izjava o pridobljenih
delovnih izkušnjah iz kmetijske dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu«, pri čemer mora biti oseba, ki podpiše izjavo, najmanj tri leta vpisana v RKG kot nosilec
kmetijskega gospodarstva.
3. Če je mladi kmet šteje pravna oseba, se v skladu
s četrtim odstavkom 6. člena Uredbe izpolnjevanje pogoja glede nadzora nad pravno osebo izkazuje s statutom, družbeno pogodbo ali drugim ustanovnim aktom,
iz katerih je razvidno, da ima v obdobju petih let pred
vložitvijo vloge vsaj 50 odstotkov glasovalnih pravic v
tej pravni osebi.
4. Upravičenec iz osmega odstavka 6. člena Uredbe
vlogi na javni razpis priloži pogodbo o sodelovanju pri izvedbi kolektivne naložbe, ki jo bo izvajala skupina kmetov.
5. Zbirna vloga iz 1. točke desetega odstavka 6. člena Uredbe mora biti vložena v letu 2020.
6. Člani skupine kmetov iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena Uredbe v skladu s trinajstim odstavkom 6. člena Uredbe ne smejo biti povezani na način,
opredeljen v 3. členu priloge I Uredbe Komisije (EU)
št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter
na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo
členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije
(UL L št. 193 z dne 1. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2019/289 z dne 19. februarja 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 702/2014,
o razglasitvi nekaterih vrst pomoči na 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. 48 z dne 20. 2. 2019,
str. 1). Izpolnjevanje tega pogoja upravičenec izkazuje s
prilogo »Izjava o nepovezanosti članov skupine kmetov,
ki izvajajo kolektivno naložbo«.
4. Pogoji ob oddaji vloge na javni razpis
4.1. Splošni pogoji
1. Upravičenec mora izpolnjevati pogoje iz 100. člena Uredbe, razen pogojev iz 6., 9. in 17. točke prvega
odstavka 100. člena Uredbe ter pogojev iz drugega,
tretjega, petega in šestega odstavka 100. člena Uredbe:
a) za zahtevne naložbe, ki niso naložbe iz druge alineje 98.a člena Uredbe, se izpolnjevanja pogoja
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iz 11. točke prvega odstavka 100. člena in 23. točke
10. člena 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;
b) izpolnjevanje pogoja iz 13. točke prvega odstavka 100. člena se izkazuje s prilogo »Uporaba naložbe
tudi za druge namene«;
c) popis del in stroškov iz prve in druge alineje iz
14. točke prvega odstavka 100. člena Uredbe, mora 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 10. in 94. člena Uredbe, razen
pogojev 3. točke 10. člena Uredbe:
a) za izpolnjevanje pogoja iz 2. točke 10. člena
Uredbe je moral upravičenec vložiti zbirno vlogo v skladu z Uredbo o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto
2019 (Uradni list RS, št. 11/19 in 12/19 – popr.);
b) izpolnjevanje pogojev iz 4., 12., 13., 14. in
15. točke 10. člena Uredbe upravičenec izkazuje s poslovnim načrtom iz 5. točke 10. člena Uredbe;
c) če upravičenec ob vložitvi vloge na javni razpis
vodi knjigovodstvo po dejanskih prihodkih in odhodkih in
ni vpisan v Poslovni register Slovenije, se izpolnjevanje
pogojev iz 13., 15., 17. in 18. točke 10. člena Uredbe, izkazuje z »Bilanco stanja« na dan 31. 12. 2019 in »Bilanco uspeha« za obdobje od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019,
potrjene s strani Finančne uprave Republike Slovenije;
č) izpolnjevanje pogoja iz 7. točke 10. člena Uredbe
se izkazuje z opisom stanja pred naložbo in fotografijami
zemljišča oziroma objekta, na katerem se bo izvajala
naložba, iz katerih je razvidna celotna lokacija naložbe
iz vsaj štirih zornih kotov. Če gre za novogradnjo enostavnega objekta v skladu s predpisi, ki urejajo graditev
objektov, se izpolnjevanje pogoja iz te točke izkazuje z
izrisom tlorisa in prereza objekta z navedbo konstrukcijskih elementov v merilu M 1:50 ali M 1:100;
d) izpolnjevanje pogoja iz 9. točke 10. 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;
e) izpolnjevanje pogoja iz 10. točke 10. člena Uredbe se izkazuje z izrisom tlorisa in prereza objekta z navedbo konstrukcijskih elementov za ureditev enostavnih
ali nezahtevnih objektov z večjo uporabo lesa. Izris
mora upravičenec priložiti v merilu M 1:50 ali M 1:100.
Vsebovati mora tudi izračun volumenskega deleža konstrukcijskih elementov za nadzemni del enostavnih in
nezahtevnih objektov, ločeno za lesene, betonske, kovinske in druge konstrukcijske elemente;
f) izpolnjevanje pogoja iz 11. točke 10. člena Uredbe se za enostavni objekt izkazuje z izrisom tlorisa in
prereza enostavnega objekta. Izris mora upravičenec
priložiti v merilu M 1:50 ali M 1:100;
g) primeren prihodek iz 16. točke 10. člena Uredbe
za leto 2019 znaša 10.639,56 evrov;
h) če je upravičenec nosilec kmetije, se izpolnjevanje pogoja iz 20. točke 10. člena Uredbe izkazuje:
– s pogodbo o zaposlitvi za osebo, ki je za polni
delovni čas ali za krajši delovni čas zaposlena na kmetiji;
– s potrdilom o vpisu za člana kmetije, ki je študent
ali dijak;
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i) izpolnjevanje pogoja iz 22. točke 10. člena Uredbe se izkazuje s prilogama »Obseg dela skupine ali
organizacije proizvajalcev in »Obseg dela zadruge«;
j) izpolnjevanja pogoja iz 21. točke 10. člena Uredbe se izkazuje s prilogo »Obseg dela članov skupine
kmetov, ki izvajajo kolektivno naložbo«;
k) izpolnjevanje pogojev iz 94. člena Uredbe se
izkazuje s prilogo »Izjava upravičenca o že dodeljenih
javnih sredstvih za iste upravičene stroške«.
3. Priloge iz tega podpoglavja so določene v razpisni dokumentaciji.
4.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec
1. Upravičenec mora za naložbe v prestrukturiranje
kmetijskih gospodarstev poleg splošnih pogojev iz prejšnjega podpoglavja izpolnjevati tudi pogoje iz 11. člena
Uredbe, pri čemer je bruto minimalna plača na zaposlenega v Republiki Sloveniji iz 2. točke 11. člena Uredbe
v letu 2019 znašala 10.639,56 evrov.
2. Če gre za kolektivne naložbe, mora upravičenec
poleg splošnih pogojev iz prejšnjega podpoglavja izpolnjevati tudi pogoje iz 12. člena Uredbe:
– pogoj iz 1. točke 12. člena Uredbe se izkazuje s
seznamom članov zadruge, iz katerega mora biti razviden seznam vseh članov zadruge ter seznam članov
zadruge, ki bodo izvajali kolektivno naložbo;
– seznam skupne rabe iz 4. točke 12. člena Uredbe
je Priloga 1 tega javnega.
3. Če gre za naložbe v nakup kmetijske mehanizacije, ki prispeva k zmanjšanju toplogrednih plinov,
mora upravičenec poleg splošnih pogojev iz prejšnjega
podpoglavja izpolnjevati tudi pogoj iz drugega odstavka
13. člena Uredbe, pri čemer je do podpore upravičena
samo kmetijska mehanizacija, ki je na Seznamu upravičenih stroškov in najvišjih priznanih vrednosti za 14. javni razpis iz Priloge 2 razpisne dokumentacije.
4. Kmetijska mehanizacija in strojna oprema je upravičena do podpore, če je del naložbe v novogradnjo ali
rekonstrukcijo hlevov, ki je navedena v Prilogi 2 razpisne
dokumentacije, se obravnava kot mobilna oprema hleva.
5. Če gre za naložbe na področju živinoreje mora
upravičenec poleg splošnih pogojev iz prejšnjega podpoglavja izpolnjevati tudi pogoje iz 17. člena Uredbe:
– kot zemljišča v uporabi iz 9. točke 17. člena Uredbe se štejejo zemljišča iz zbirne vloge, ki je bila vložena
v letu 2019;
– zbirna vloga iz 10. točke 17. člena Uredbe mora
biti vložena v letu 2019.
6. Če gre za naložbe, namenjene učinkoviti rabi
energije in pridobivanju energije iz obnovljivih virov,
mora upravičenec poleg splošnih pogojev iz prejšnjega
podpoglavja izpolnjevati tudi pogoje iz 19. člena Uredbe.
7. Če gre za prispevek v naravi, mora upravičenec
izpolnjevati pogoje iz 23. in 97. člena Uredbe:
– v skladu s 3. točko 23. člena Uredbe vrednost dela
ne sme preseči naslednjih urnih postavk: 5,76 evrov/uro
bruto za ročno delo ter 15,31 evrov/uro bruto za strojno delo, vrednost žaganega lesa pa ne sme preseči
200 evrov/m3 žaganega lesa,
– višina prispevka v naravi, ki ga upravičenec zagotovi v obliki lastnega dela je določen v Seznamu
upravičenih stroškov in najvišjih priznanih vrednosti za
14. javni razpisi z Priloge 2 razpisne dokumentacije.
5. Upravičeni in neupravičeni stroški
1. Upravičeni stroški so določeni v 1., 2., 13., 14.,
15., 19. in 20. točki prvega odstavka 7. člena ter 95. in
98. členu Uredbe.
2. Upravičeni stroški so določeni v Pravilnik o katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti (Uradni
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list RS, št. 7/16, 38/16, 73/17 in 31/19) in Pravilnik o
seznamu kmetijske in gozdarske mehanizacije ter katalogu stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije
(Uradni list RS, št. 7/16 in 31/19) in navedeni v Seznamu upravičenih stroškov in najvišjih priznanih vrednosti
za 14. javni razpis iz Priloge 2 razpisne dokumentacije.
3. Če so upravičeni stroški navedeni v Seznamu
upravičenih stroškov iz prejšnje točke, upravičenec v
skladu s tretjim odstavkom 95. člena Uredbe vlogi na
javni razpis priloži eno ponudbo.
4. Če upravičeni stroški niso določeni v Seznamu
upravičenih stroškov iz 2. točke tega poglavja, upravičenec v skladu s šestim odstavkom 95. člena Uredbe
vlogi na javni razpis priloži tržno primerljive pisne ponudbe najmanj treh ponudnikov. Kot tržno primerljiva
ponudba 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.
5. Za uveljavljanje splošnih stroškov iz 98. člena
Uredbe upravičenec predloži račune oziroma predračune za splošne stroške.
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6. Neupravičeni stroški so določeni v 8. in 96. členu
Uredbe.
6. Merila za ocenjevanje vlog
1. Merila za ocenjevanje vlog na javni razpis so
določena v 25. členu in 93., 93.a členu Uredbe ter
v dokumentu »Merila za izbor operacij v okviru PRP
2014-2020«, ki je dostopen na spletni strani programa
razvoja podeželja: https://www.program-podezelja.si, in
so podrobneje opredeljena v tem poglavju.
2. Med vlogami na javni razpis, ki dosežejo vstopni
prag 30 odstotkov najvišjega možnega števila točk, ki
znaša 30 točk za sklop A, sklop B in sklop C, se izberejo
tiste, ki dosežejo višje število točk, do porabe razpisanih
sredstev.
3. Pri ocenjevanju vlog na podlagi meril za ocenjevanje vlog se upošteva stanje ob oddaji elektronskega prijavnega obrazca oziroma načrtovano stanje
ob zaključku naložbe. Ocenjevanje vlog bo temeljilo na
podlagi elektronskega prijavnega obrazca in priloženih
prilog ter podatkov iz uradnih evidenc. V primeru, da
za posamezno merilo upravičenec ne priloži vseh podatkov, prilog in dokazil oziroma so priloge in dokazila
neustrezna, se vloga na podlagi tega merila oceni z
0 točkami.

4. Podrobnejša merila in točkovnik za naložbe nosilcev majhnih kmetij (Sklop A javnega razpisa).
Št.

Merilo

1529

Maks.
št. točk
1.
EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE
24
1.1. NAČRTOVANI OBSEG SKUPNEGA PRIHODKA IZ POSLOVANJA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA
12
NA ENOTO VLOŽENEGA DELA PO ZAKLJUČKU NALOŽBE (maksimalno št. točk 12)
Upošteva se načrtovani obseg skupnega letnega prihodka iz poslovanja kmetijskega gospodarstva,
vključno z vrednostjo neposrednih in izravnalnih plačil v koledarskem letu po letu zaključka naložbe
na enoto vloženega dela, ki ga upravičenec opredeli v prijavnem obrazcu.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 40.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
12
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 30.000 evrov do vključno 40.000 evrov skupnega
10
prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 25.000 evrov do vključno 30.000 evrov skupnega
8
prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 20.000 evrov do vključno 25.000 evrov skupnega
5
prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 15.000 evrov do vključno 20.000 evrov skupnega
3
prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 10.639,56 evrov do vključno 15.000 evrov
1
skupnega prihodka/PDM.
1.2. NAČRTOVANA VELIKOST KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA GLEDE NA OBSEG PRIMARNE
12
KMETIJSKE PRIDELAVE (maksimalno št. točk 12)
Upošteva se načrtovani obseg kmetijskih zemljišč v uporabi, ki jih je upravičenec opredeli v prijavnem
obrazcu, kot predvideno stanje na dan oddaje zahtevka za izplačilo sredstev.
Kmetijsko gospodarstvo bo imelo v reji več kot 8 GVŽ rejnih živali.
12
Kmetijsko gospodarstvo bo imelo v reji več kot 7 GVŽ do vključno 8 GVŽ rejnih živali.
10
Kmetijsko gospodarstvo bo imelo v reji več kot 6 GVŽ do vključno 7 GVŽ rejnih živali.
8
Kmetijsko gospodarstvo bo imelo v reji več kot 5 GVŽ do vključno 6 GVŽ rejnih živali.
5
Kmetijsko gospodarstvo bo imelo v reji več kot 4 GVŽ do vključno 5 GVŽ rejnih živali.
3
Kmetijsko gospodarstvo bo imelo v reji več kot 3 GVŽ do vključno 4 GVŽ rejnih živali.
1
2.
GEOGRAFSKI VIDIK UPRAVIČENCA
26
2.1. NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA OBMOČJIH OMD (maksimalno št.
12
točk 12)
Upošteva se povprečno število točk, ki jih prejme kmetijsko gospodarstvo, ki ima 50 odstotkov ali več
kmetijskih zemljišč v uporabi na območjih OMD. Upoštevajo se podatki na dan vložitve vloge na javni
razpis, ki so razvidni iz Registra kmetijskih gospodarstev na MKGP.
Kmetijsko gospodarstvo prejme 500 točk ali več.
12
Kmetijsko gospodarstvo prejme od 350 do vključno 499 točk.
8
Kmetijsko gospodarstvo prejme do vključno 349 točk.
4
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Maks.
št. točk
NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA VODOVARSTVENIH OBMOČJIH, KI
4
SO DOLOČENA S PREDPISI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE (maksimalno št. točk 4)
Upošteva se obseg kmetijskih površin, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo v uporabi na vodovarstvenih
območjih, določenih s predpisi Vlade Republike Slovenije. Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za
leto 2019.
Kmetijsko gospodarstvo ima vsaj 3 ha kmetijskih površin v uporabi na vodovarstvenih območjih
4
(VVO), od tega vsaj 1 ha na najožjih vodovarstvenih območjih (VVO 1).
Kmetijsko gospodarstvo ima vsaj 3 ha kmetijskih površin v uporabi na VVO.
3
Kmetijsko gospodarstvo ima več kot 1 ha in manj kot 3 ha kmetijskih površin v uporabi na VVO, od
2
tega vsaj 0,5 ha na VVO1.
Kmetijsko gospodarstvo ima vsaj 1 ha kmetijskih površin v uporabi na VVO.
1
NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE
6
NA PROBLEMSKIH OBMOČJIH IZ PRP 2014-2020 (maksimalno št. točk 6)
Upošteva se obseg površin, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo v uporabi na problemskih območjih iz
Priloge 9 Uredbe (v nadaljnjem besedilu: problemska območja iz PRP 2014-2020). Upoštevajo se
podatki iz zbirne vloge za leto 2019.
Kmetijsko gospodarstvo ima več kot 6 ha kmetijskih površin v uporabi na problemskih območjih iz
6
PRP 2014-2020.
Kmetijsko gospodarstvo ima več kot 4 do vključno 6 ha kmetijskih površin v uporabi na problemskih
5
območjih iz PRP 2014-2020.
Kmetijsko gospodarstvo ima več kot 3 do vključno 4 ha kmetijskih površin v uporabi na problemskih
4
območjih iz PRP 2014-2020.
Kmetijsko gospodarstvo ima več kot 2 do vključno 3 ha kmetijskih površin v uporabi na problemskih
3
območjih iz PRP 2014-2020.
Kmetijsko gospodarstvo ima od več kot 1 do vključno 2 ha kmetijskih površin v uporabi na
2
problemskih območjih iz PRP 2014-2020.
Kmetijsko gospodarstvo ima od 0,5 do vključno 1 ha kmetijskih površin v uporabi na problemskih
1
območjih iz PRP 2014-2020.
IZVAJANJE NALOŽBE NA OBMOČJIH NATURE 2000 (maksimalno št. točk 4)
4
Upošteva se obseg površin, s katerimi so kmetijska gospodarstva vključena v izvajanje ene ali več
naravovarstvenih operacij KOPOP, in sicer Posebni traviščni habitati, Traviščni habitati metuljev,
Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov oziroma Steljniki (v nadaljnjem besedilu: naravovarstvene
operacije KOPOP). Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2019.
Kmetijsko gospodarstvo izvaja naravovarstvene ukrepe KOPOP v skupnem obsegu najmanj 2 ha
4
kmetijskih površin v uporabi.
Kmetijsko gospodarstvo izvaja naravovarstvene ukrepe KOPOP v skupnem obsegu več kot 1 in manj
2
kot 2 ha kmetijskih površin v uporabi.
Kmetijsko gospodarstvo izvaja naravovarstvene ukrepe KOPOP v skupnem obsegu od 0,5 do
1
vključno 1 ha kmetijskih površin v uporabi.
PROIZVODNA USMERITEV KMETIJSKIH GOSPODARSTEV
20
VKLJUČENOST V SHEME KAKOVOSTI HRANE OZIROMA PRIDELAVA VINA Z ZAŠČITENIM
5
GEOGRAFSKIM POREKLOM (maksimalno št. točk 5)
Upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva oziroma upravičenca v shemo kakovosti hrane
oziroma pridelavo vina z zaščitenim geografskim poreklom ob oddaji elektronskega prijavnega
obrazca.
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca oziroma upravičenec ima ob vložitvi vloge na javni razpis:
5
1. veljavni certifikat za enega ali več kmetijskih proizvodov za proizvode iz shem kakovosti za:
– ekološko proizvodnjo (pridelava, pridelava in predelava, predelava),
– zaščitene kmetijske pridelke oziroma živila (zaščitena označba porekla, zaščitena geografska
označba, zajamčena tradicionalna posebnost, višja kakovost), ali
– integrirano pridelavo ter izbrano kakovost, ali
2. najmanj 1 odločbo o oceni vina za vino z zaščitenim geografskim poreklom: vrhunsko vino ZGP,
kakovostno vino ZGP in vino PTP.
VKLJUČENOST V UKREP KMETIJSKO-OKOLJSKO-PODNEBNA PLAČILA (maksimalno št. točk 5)
5
Upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje ene ali več operacij iz naslova ukrepa
Kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila iz PRP 2014-2020 v letu 2019 (v nadaljevanju: ukrep KOPOP).
Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2019.
Nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2019 vključil v izvajanje najmanj treh operacij iz naslova
5
ukrepa KOPOP.
Nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2019 vključil v izvajanje dveh operacij iz naslova ukrepa
3
KOPOP.
Nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2019 vključil v izvajanje ene operacije iz naslova ukrepa
1
KOPOP.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Št.

Št.

101 / 17. 7. 2020 /

Merilo

3.3. VKLJUČENOST V UKREP EKOLOŠKO KMETOVANJE (maksimalno št. točk 5)
Upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje ukrepa Ekološko kmetovanje iz PRP
2014-2020. Upravičenec pridobi dodatno točko, če trži ekološke proizvode v okviru organizirane tržne
prodaje, kar izkazuje s pogodbami o dobavi oziroma odkupu ekoloških proizvodov s strani kmetijskih
zadrug, predelovalcev ali trgovcev na debelo. Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2019.
Nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2019 preusmeril v prakse in metode ekološkega
kmetovanja na vsaj polovici kmetijskih površin, ki jih ima v uporabi kmetijsko gospodarstvo.
Nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2019 preusmeril v prakse in metode ekološkega
kmetovanja na manj kot polovici kmetijskih površin, ki jih ima v uporabi kmetijsko gospodarstvo.
Nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2019 vključil v izvajanje praks in metod ekološkega
kmetovanja na vsaj polovici kmetijskih površin, ki jih ima v uporabi kmetijsko gospodarstvo.
Nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2019 vključil v izvajanje praks in metod ekološkega
kmetovanja na manj kot polovici kmetijskih površin, ki jih ima v uporabi kmetijsko gospodarstvo.
3.4. VKLJUČENOST V UKREP DOBROBIT ŽIVALI (maksimalno št. točk 2)
Upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje ukrepa Dobrobit živali iz PRP 20142020 v letu 2019.
Nosilec kmetijskega gospodarstva se je v letu 2019 vključil v izvajanje ukrepa Dobrobit živali iz PRP
2014-2020.
4.
PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM NA PODROČJU SKRBI ZA OKOLJE, INOVACIJ IN
PODNEBNIH SPREMEMB
4.1. OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE (maksimalno št. točk 10)
Prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih stroškov, kot so opredeljeni v
Seznamu upravičenih stroškov iz Priloge 2 razpisne dokumentacije. Točke na podlagi tega merila
se seštevajo. Pri ugotavljanju obsega GVŽ se upoštevajo podatki iz RKG na dan 1. 2. 2019, pri
ugotavljanju kmetijskih površin v uporabi pa se upoštevajo podatki iz zbirne vloge za leto 2019.
Naložba se nanaša na objekt, ki je vpisan v register nepremične kulturne dediščine.
Povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 0,8
do vključno 1,2 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč v uporabi.
Delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 90 odstotkov.
Naložba se nanaša na ureditev enostavnih ali nezahtevnih objektov, pri katerih so nadzemni deli
v celoti zgrajeni oziroma sestavljeni iz lesenih konstrukcijskih elementov, kar se izkazuje z izrisom
tlorisa in prereza objekta z navedbo njegovih konstrukcijskih elementov.
Delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 80 do vključno 90 odstotkov.
Povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 0,5
do vključno 0,8 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč v uporabi.
Naložba se nanaša na ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode s
kapaciteto več kot 90 m3 bruto prostornine, kar se izkazuje z izrisom tlorisa in prereza enostavnega
objekta.
Naložba se nanaša na ureditev enostavnih ali nezahtevnih objektov, katerih nadzemni deli so v več
kot 50 % zgrajeni oziroma sestavljeni iz lesenih konstrukcijskih elementov, kar se izkazuje z izrisom
tlorisa in prereza objekta z navedbo konstrukcijskih elementov za naložbe v ureditev enostavnih ali
nezahtevnih objektov z večjo uporabo lesa.
Delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 60 do vključno 80 odstotkov.
Naložba v ureditev čistilnih naprav in greznic na kmetijskem gospodarstvu.
Naložba se nanaša na ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode s
kapaciteto več kot 50 do vključno 90 m3 bruto prostornine, kar se izkazuje z izrisom tlorisa in prereza
enostavnega objekta.
Delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 40 do vključno 60 odstotkov.
Povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 1,2
do vključno 1,9 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč v uporabi.
Naložba se nanaša na ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode s
kapaciteto več kot 10 do vključno 50 m3 bruto prostornine, kar se izkazuje z izrisom tlorisa in prereza
enostavnega objekta.
Delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 20 do vključno 40 odstotkov.
4.2. INOVACIJE (maksimalno št. točk 10)
Prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih stroškov, kot so opredeljeni v
Seznamu upravičenih stroškov iz Priloge 2 razpisne dokumentacije. Točke se na podlagi tega merila
seštevajo.
Pri ugotavljanju obsega GVŽ se upoštevajo podatki iz RKG na dan 1. 2. 2019, pri ugotavljanju
kmetijskih površin v uporabi pa se upoštevajo podatki iz zbirne vloge za leto 2019.
Upravičenec je lastnik veljavnega patenta oziroma nosilec patentne pravice za naprave oziroma
tehnologije, na katere se naložba nanaša.
Upravičenec je vključen v izvajanje projekta evropskega inovacijskega partnerstva.
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Stroški nakupa in namestitve hlevske opreme, ki prispeva k izboljšanju dobrega počutja živali iz
Seznama upravičenih stroškov iz Priloge 2 razpisne dokumentacije (velja tudi za novogradnje
hlevov), predstavljajo več kot 20 odstotkov vrednosti celotne hlevske opreme oziroma vseh
inštalacijskih del.
Naložba se nanaša na objekte, namenjene reji domačih živali, ki jim grozi prenehanje reje iz prvega
odstavka 111. člena Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje
in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja
Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 16/16, 51/16, 84/16, 15/17, 63/17,
68/17, 5/18, 65/18, 81/18, 10/19, 76/19, 7/20, 61/20 in 78/20. Obseg reje domačih živali, ki jim grozi
prenehanje reje, mora ob vložitvi vloge na javni razpis predstavljati več kot 20 odstotkov skupnega
ekvivalenta GVŽ vseh živali v reji na kmetijskem gospodarstvu.
Naložba v ureditev hlevov za rejo dveh ali več vrst oziroma kategorij žival, ki jih bo kmetijsko
gospodarstvo na novo uvedlo z naložbo, predstavlja vsaj 50 odstotkov vrednosti celotne naložbe.
Stroški nakupa in namestitve hlevske opreme ki prispeva k izboljšanju dobrega počutja živali iz
Seznama upravičenih stroškov iz Priloge 2 razpisne dokumentacije (velja tudi za novogradnje
hlevov), predstavljajo več kot 10 do vključno 20 odstotkov vrednosti celotne hlevske opreme oziroma
vseh inštalacijskih del.
Naložba se nanaša na objekte, namenjene reji domačih živali, ki jim grozi prenehanje reje iz prvega
odstavka 111. člena Uredbe KOPOP. Obseg reje domačih živali, ki jim grozi prenehanje reje, mora ob
vložitvi vloge na javni razpis predstavljati najmanj 10 do vključno 20 odstotkov skupnega ekvivalenta
GVŽ vseh živali v reji na kmetijskem gospodarstvu.
Naložba v ureditev hlevov za rejo nove vrste oziroma kategorije živali, ki jo bo kmetijsko
gospodarstvo na novo uvedlo z naložbo, predstavlja najmanj 50 odstotkov vrednosti celotne naložbe.
Naložba se nanaša na nove naprave oziroma tehnologije, ki imajo ob vložitvi vloge na javni razpis
veljavni patent.
Stroški nakupa in namestitve hlevske opreme, ki prispeva k izboljšanju dobrega počutja živali iz
Seznama upravičenih stroškov iz Priloge 2 razpisne dokumentacije (velja tudi za novogradnje
hlevov), predstavljajo najmanj 5 do vključno 10 odstotkov vrednosti celotne hlevske opreme oziroma
vseh inštalacijskih del.
4.3. PODNEBNE SPREMEMBE TER PRILAGAJANJE NANJE (maksimalno št. točk 10)
Prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih stroškov, kot so opredeljeni v
Seznamu upravičenih stroškov iz Priloge 2 razpisne dokumentacije. Točke se na podlagi tega merila
seštevajo.
Ureditev objekta in nakup pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih gnojil.
Nakup in postavitev mobilnega objekta za skladiščenje živinskih gnojil in nakup pripadajoče opreme.
Rezultat naložbe bo povečanje učinkovite rabe energije (URE) na kmetijskem gospodarstvu za več
kot 20 odstotkov glede na stanje pred naložbo.
Naložba v zatesnitev novih ali obstoječih lagun za skladiščenje živinskih gnojil
Nakup kmetijske mehanizacije, ki prispeva k zmanjšanju toplogrednih plinov
Nakup opreme za skladiščenje in transport živinskih izločkov.
Rezultat naložbe bo povečanje URE na kmetijskem gospodarstvu za več kot 10 do vključno
20 odstotkov glede na stanje pred naložbo.

Maks.
št. točk
5

4

4
3

2

2
2
1

10

4
4
4
3
3
2
2

5. Podrobnejša merila in točkovnik za naložbe fizičnih oseb, razen samostojnih podjetnikov posameznikov in
nosilcev majhnih kmetij oziroma za enostavne in zahtevne naložbe skupine kmetov iz 3. točke sedmega odstavka
6. člena Uredbe (Sklop B javnega razpisa).
Št.
1.
1.1.

Merilo
EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE
INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI (maksimalno št. točk 10) – velja za
enostavne naložbe
Upošteva se izračun interne stopnje donosnosti (v nadaljnjem besedilu: ISD)
na podlagi pokritja oziroma na podlagi dejanskih knjigovodskih podatkov. Pri
izračunu ISD se ne upošteva morebitno dodeljenih sredstev na podlagi tega
javnega razpisa.
ISD znaša več kot 5 odstotkov do vključno 7 odstotkov.
ISD znaša več kot 3 odstotke do vključno 5 odstotkov.
ISD znaša več 7 odstotkov do vključno 10 odstotkov.
ISD znaša od vključno 2 odstotka do vključno 3 odstotke.
ISD znaša več kot 10 odstotkov do vključno 12 odstotkov.
ISD znaša več kot 12 odstotkov do vključno 15 odstotkov.
ISD znaša več kot 15 odstotkov.

Maks. št. točk Maks. št. točk
za enostavne za zahtevne
naložbe
naložbe
30
30
10
0

10
7
7
5
5
3
1
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Merilo

1.2.

INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI (maksimalno št. točk 5) – velja za
zahtevne naložbe
Upošteva se izračun ISD na podlagi dejanskih knjigovodskih podatkov (velja
za individualne naložbe in kolektivne naložbe) oziroma na podlagi pokritja, če
gre za kolektivno naložbo, ki jo izvaja skupina kmetov iz 3. točke sedmega
odstavka 6. člena Uredbe in pri kateri vsi člani ne vodijo knjigovodstva. Pri
izračunu ISD se ne upošteva morebitno dodeljenih sredstev na podlagi tega
javnega razpisa.

1533

Maks. št. točk Maks. št. točk
za enostavne za zahtevne
naložbe
naložbe
0
5

ISD znaša več kot 5 odstotkov do vključno 7 odstotkov.

5

ISD znaša več kot 3 odstotke do vključno 5 odstotkov
ISD znaša več kot 7 odstotkov do vključno 10 odstotkov.

4
4

ISD znaša od vključno 2 odstotka do vključno 3 odstotke
ISD znaša več kot 10 odstotkov do vključno 12 odstotkov.

3
3

ISD znaša več kot 12 odstotkov do vključno 15 odstotkov.

2

ISD znaša več kot 15 odstotkov.
1.3.

Stran

1

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

10

0

1.3.1. Velja za enostavne individualne naložbe
Upošteva se načrtovani obseg skupnega letnega prihodka iz poslovanja
kmetijskega gospodarstva, vključno z vrednostjo neposrednih in izravnalnih
plačil v koledarskem letu po letu zaključku naložbena enoto vloženega dela,
ki ga je upravičenec opredelil v elektronskem prijavnem obrazcu. Obseg
skupnega letnega prihodka se ugotavlja na podlagi pokritja oziroma dejanskih
knjigovodskih podatkov (FADN ali enostavno ali dvostavno knjigovodstvo). Če
se obseg skupnega letnega prihodka iz poslovanja kmetijskega gospodarstva
izračuna na podlagi dejanskih knjigovodskih podatkov (FADN oziroma
enostavno ali dvostavno knjigovodstvo), se številu točk po posameznih
ocenitvah dodata 2 točki.

10

0

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 70.000 evrov skupnega
prihodka/PDM.

8

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 50.000 evrov do vključno
70.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

6

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 40.000 evrov do vključno
50.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

4

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 30.000 evrov do vključno
40.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

3

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 20.000 evrov do vključno
30.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

2

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno do vključno 20.000 evrov skupnega
prihodka/PDM.

1

1.3.2. Velja za enostavne kolektivne naložbe
Upošteva se načrtovani obseg skupnega letnega prihodka iz poslovanja
kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov iz 3. točke sedmega
odstavka 6. člena Uredbe, ki izvajajo kolektivno naložbo, vključno z
vrednostjo neposrednih in izravnalnih plačil, v letu zaključka naložbe
na enoto vloženega dela, ki ga je upravičenec opredelil v elektronskem
prijavnem obrazcu.

10

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 70.000 evrov skupnega
prihodka/PDM.

10

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 50.000 evrov do vključno
70.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

7

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 40.000 evrov do vključno
50.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

5

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 30.000 evrov do vključno
40.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

3

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 20.000 evrov do vključno
30.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

2

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno do vključno 20.000 evrov skupnega
prihodka/PDM.

1

0

Stran
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NAČRTOVANI OBSEG SKUPNEGA PRIHODKA IZ POSLOVANJA
KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA NA ENOTO VLOŽENEGA DELA PO
ZAKLJUČKU NALOŽBE (maksimalno št. točk 5)
1.4.1. Velja za zahtevne individualne naložbe
Upošteva se načrtovani obseg skupnega letnega prihodka iz poslovanja
kmetijskega gospodarstva, vključno z vrednostjo neposrednih in izravnalnih
plačil v koledarskem letu po letu zaključku naložbena enoto vloženega dela, ki
ga je upravičenec opredelil v elektronskem prijavnem obrazcu.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 100.000 evrov skupnega
prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 70.000 evrov do vključno
100.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 50.000 evrov do vključno
70.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 30.000 evrov do vključno
50.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno najmanj 20.000 evrov do vključno
30.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
1.4.2. Velja za zahtevne kolektivne naložbe
Upošteva se načrtovani obseg skupnega letnega prihodka iz poslovanja
kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov iz 3. točke sedmega odstavka
6. člena Uredbe, ki izvajajo kolektivno naložbo, vključno z vrednostjo
neposrednih in izravnalnih v koledarskem letu po letu zaključku naložbena
enoto vloženega dela, ki ga je upravičenec opredelil v elektronskem prijavnem
obrazcu.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 100.000 evrov skupnega
prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 70.000 evrov do vključno
100.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 50.000 evrov do vključno
70.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 30.000 evrov do vključno
50.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno najmanj 20.000 evrov do vključno
30.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
1.5. EKONOMSKI UČINEK JAVNIH SREDSTEV (maksimalno št. točk 10) – velja
za zahtevne naložbe
Ocena temelji na predpostavki, da mora desetkrat večji vložek javnih sredstev
dati vsaj desetkrat večji ekonomski učinek (večja naložba ima večje učinke
ekonomije obsega). Merilo je količnik med ocenjeno neto sedanjo vrednostjo
(v nadaljnjem besedilu: NSV) projekta (pri 5-odstotni obrestni meri) in višino
zaprošenih nepovratnih sredstev. Pri izračunu NSV se ne upošteva morebitno
dodeljenih sredstev na podlagi tega javnega razpisa.
Število točk se določi po linearni lestvici in je na celo vrednost zaokrožen
dvajsetkratnik razmerja med NSV projekta in zaprošenimi javnimi sredstvi. Če
je rezultat večji od 10, se dodeli maksimalno število točk.
1.6. ŠTEVILO ZAPOSLENIH OSEB NA KMETIJSKEM GOSPODARSTVU OB
VLOŽITVI VLOGE (maksimalno št. točk 10)
Upošteva se pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz kmetijske
dejavnosti članov kmetije ter status invalidne osebe. V primeru kolektivnih
naložb, ki jih izvajajo skupine kmetov iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena
Uredbe, dodatno število točk prejmejo upravičenci, pri katerih ima več kot
polovica nosilcev kmetijskih gospodarstev (članov skupine kmetov) enega
ali dva člana pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovana iz naslova
opravljanja kmetijske dejavnosti oziroma pri katerih ima več kot polovica vsaj
1 osebo na kmetiji, ki ima status invalidne osebe oziroma status invalidskega
podjetja, če je član skupine kmetov podjetje.
Dva člana kmetije sta pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovana iz
kmetijske dejavnosti oziroma sta na kmetiji zavarovana iz delovnega razmerja
kot kmetijska delavca/-ke ob vložitvi vloge na javni razpis
En član kmetije je pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovan iz
kmetijske dejavnosti oziroma je na kmetiji zavarovan iz delovnega razmerja
kot kmetijski delavec/-ka ob vložitvi vloge na javni razpis

Maks. št. točk Maks. št. točk
za enostavne za zahtevne
naložbe
naložbe
0
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Maks. št. točk Maks. št. točk
za enostavne za zahtevne
naložbe
naložbe
Na kmetiji ni pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovane osebe oziroma
1
1
ni zaposlene osebe iz delovnega razmerja kot kmetijski delavec/-ka za polni
delovni čas. Nosilec ali član kmetije ima status invalidne osebe oziroma je
invalidsko podjetje, če je član skupine kmetov, ki izvaja kolektivno naložbo.
DRUŽBENO-SOCIALNI VIDIK UPRAVIČENCA
10
10
IZOBRAZBA UPRAVIČENCA (maksimalno št. točk 5)
5
5
Upošteva se kmetijska ali kmetijski sorodna izobrazba nosilca kmetijskega
gospodarstva. Kot kmetijski sorodna izobrazba se upošteva: agro-živilska
(vključno s čebelarstvom), veterinarska, gozdarska in lesarska.
V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine kmetov iz 3. točke sedmega
odstavka 6. člena Uredbe, točke prejmejo upravičenci, pri katerih ima več kot
polovica članov zahtevano izobrazbo. Kadar je član skupine kmetov pravna
oseba, se upošteva izobrazba odgovorne osebe pravne osebe.
Končana vsaj univerzitetna izobrazba, vključno s specializacijo po
5
5
visokošolskih strokovnih programih (7. raven) ali magisterij stroke
(2. bolonjska stopnja) – velja za kmetijsko in kmetijski sorodno izobrazbo.
Končana vsaj univerzitetna izobrazba, vključno s specializacijo po
4
4
visokošolskih strokovnih programih (7. raven) ali magisterij stroke
(2. bolonjska stopnja).
Končana vsaj višja izobrazba ali visoka izobrazba (6. raven) ali končan
4
4
dodiplomski študij (1. bolonjska stopnja) – velja za kmetijsko in kmetijski
sorodno izobrazbo.
Končana vsaj višja izobrazba ali visoka izobrazba (6. raven) ali končan
3
3
dodiplomski študij (1. bolonjska stopnja).
Končana vsaj srednja strokovna izobrazba (5. raven) – velja za kmetijsko in
3
3
kmetijski sorodno izobrazbo.
Končana vsaj srednja strokovna izobrazba (5. raven).
2
2
Končana vsaj srednja poklicna izobrazba (4 raven) – velja za kmetijsko in
2
2
kmetijski sorodno izobrazbo.
Končana vsaj srednja poklicna izobrazba (4. raven).
1
1
Končana vsaj nižja poklicna izobrazba (3. raven) – velja za kmetijsko in
1
1
kmetijski sorodno izobrazbo.
MLADI KMETJE (maksimalno št. točk 5)
5
5
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencem, ki bodo izvedli
naložbe v prilagoditev na obstoječe standarde EU v skladu z nitratno direktivo
– ureditev skladiščnih kapacitet za živinska gnojila v obsegu, ki zagotavlja
6-mesečno skladiščenje živinskih gnojil. V primeru kolektivnih naložb, ki jih
izvajajo skupine kmetov iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena Uredbe, točke
prejmejo upravičenci, pri katerih je vsaj polovica članov mladih kmetov, ki
bodo izvedli naložbe v prilagoditev na obstoječe standarde EU v skladu z
nitratno direktivo – ureditev skladiščnih kapacitet za živinska gnojila v obsegu,
ki zagotavlja 6-mesečno skladiščenje živinskih gnojil, če bodo te naložbe
izvedli v roku 24 mesecev od datuma vzpostavitve kmetije.
Naložba v ureditev skladiščnih kapacitet za živinska gnojila predstavlja več
5
5
kot 50 odstotkov vrednosti celotne naložbe.
Naložba v ureditev skladiščnih kapacitet za živinska gnojila predstavlja več
3
3
kot 20 do vključno 50 odstotkov vrednosti celotne naložbe.
Naložba v ureditev skladiščnih kapacitet za živinska gnojila predstavlja do
1
1
vključno 20 odstotkov vrednosti celotne naložbe.
GEOGRAFSKI VIDIK UPRAVIČENCA
10
10
NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA OBMOČJIH
6
6
OMD (maksimalno št. točk 6)
Upošteva se povprečno število točk/ha, ki jih prejme kmetijsko gospodarstvo,
ki ima več kot 50 odstotkov kmetijskih zemljišč v uporabi na območjih OMD.
Pri kolektivnih naložbah, ki jih izvajajo skupine kmetov iz 3. točke sedmega
odstavka 6. člena Uredbe, se pri ocenitvi upošteva povprečno število točk,
ki jih prejmejo kmetijska gospodarstva članov, ki sodelujejo pri izvajanju
kolektivne naložbe, če ima vsaj polovica članov več kot 50 odstotkov
kmetijskih zemljišč v uporabi na območjih OMD. Povprečno število točk se
izračuna na način, da se skupni seštevek povprečnega števila točk/ha, ki jih
prejmejo kmetijska gospodarstva članov, deli s skupnim številom vseh članov
skupine kmetov. Upoštevajo se podatki na dan oddaje vloge na javni razpis.
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Kmetijsko gospodarstvo prejme 500 točk ali več.
Kmetijsko gospodarstvo prejme od 450 do vključno 499 točk.
Kmetijsko gospodarstvo prejme od 350 do vključno 449 točk.
Kmetijsko gospodarstvo prejme od 250 do vključno 349 točk.
Kmetijsko gospodarstvo prejme od 150 do vključno 249 točk.
Kmetijsko gospodarstvo prejme do vključno 149 točk.
NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA
VODOVARSTVENIH OBMOČJIH, KI SO DOLOČENA S PREDPISI VLADE
REPUBLIKE SLOVENIJE (maksimalno št. točk 2)
Upošteva se obseg površin, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo v uporabi na
vodovarstvenih območjih, določenih s predpisi Vlade Republike Slovenije.
V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine kmetov iz 3. točke
sedmega odstavka 6. člena Uredbe, dodatno število točk pridobijo
upravičenci, pri katerih vsaj polovica članov izpolnjuje spodnje zahteve.
Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2019.
Kmetijsko gospodarstvo ima vsaj 3 ha kmetijskih površin v uporabi na VVO,
od tega vsaj 1 ha na VVO 1.
Kmetijsko gospodarstvo ima najmanj 1 ha in manj kot 3 ha kmetijskih površin
v uporabi na VVO, od tega ima najmanj 0,5 ha na VVO1.
NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA
PROBLEMSKIH OBMOČJIH IZ PRP 2014-2020 (maksimalno št. točk 2)
Upošteva se obseg površin, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo v uporabi na
problemskih območjih iz PRP 2014-2020.
V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine kmetov iz 3. točke
sedmega odstavka 6. člena Uredbe, dodatno število točk pridobijo
upravičenci, pri katerih ima vsaj polovica članov naslov kmetijskega
gospodarstva oziroma se lokacija naložbe nahaja na problemskih območjih iz
PRP 2014-2020. Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2019.
Kmetijsko gospodarstvo ima vsaj 6 ha kmetijskih površin v uporabi na
problemskih območjih iz PRP 2014-2020.
IZVAJANJE NALOŽBE NA OBMOČJIH NATURE 2000 (maksimalno št. točk 4)
Upošteva se obseg površin, s katerimi so kmetijska gospodarstva vključena
v izvajanje ene ali več naravovarstvenih operacij KOPOP. Upoštevajo se
podatki iz zbirne vloge za leto 2019.
V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine kmetov iz 3. točke
sedmega odstavka 6. člena Uredbe se pri ocenitvi upošteva povprečni delež
kmetijskih zemljišč v uporabi članov skupine kmetov vključenih v izvajanje ene
ali več vrst naravovarstvenih operacij KOPOP.
Kmetijsko gospodarstvo izvaja naravovarstvene ukrepe KOPOP v skupnem
obsegu najmanj 2 ha kmetijskih površin v uporabi.
Kmetijska gospodarstva članov skupine kmetov izvajajo naravovarstvene
ukrepe KOPOP v skupnem obsegu najmanj 4 ha kmetijskih površin v uporabi.
PROIZVODNA USMERITEV KMETIJSKIH GOSPODARSTEV
VKLJUČENOST V SHEME KAKOVOSTI HRANE OZIROMA PRIDELAVA
VINA Z ZAŠČITENIM GEOGRAFSKIM POREKLOM (maksimalno št. točk 5)
Upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva oziroma upravičenca
v shemo kakovosti hrane oziroma pridelavo vina z zaščitenim geografskim
poreklom ob oddaji elektronskega prijavnega obrazca.
V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine kmetov iz 3. točke
sedmega odstavka 6. člena Uredbe, so do dodatnega števila točk upravičeni
upravičenci, pri katerih je vsaj 50 odstotkov kmetijskih gospodarstev članov
vključenih v izvajanje shem kakovosti oziroma pridelujejo vino z zaščitenim
geografskim poreklom.
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca oziroma upravičenec imata ob vložitvi
vloge na javni razpis:
– veljavni certifikat za enega ali več kmetijskih proizvodov za proizvode iz
shem kakovosti za:
– ekološko proizvodnjo (pridelava, pridelava in predelava, predelava),
– zaščiteni kmetijski pridelki oziroma živila (zaščitena označba porekla,
zaščitena geografska označba, zajamčena tradicionalna posebnost, višja
kakovost), ali
– integrirana pridelava ter izbrana kakovost, ali
– najmanj 1 odločbo o oceni vina za vino z zaščitenim geografskim poreklom:
vrhunsko vino ZGP, kakovostno vino ZGP in vino PTP.

Maks. št. točk Maks. št. točk
za enostavne za zahtevne
naložbe
naložbe
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
2
2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

15
5

15
5

5

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

Stran

Maks. št. točk Maks. št. točk
za enostavne za zahtevne
naložbe
naložbe
5
5

Navodilo: upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje ene
ali več operacij iz naslova ukrepa KOPOP.
V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine kmetov iz 3. točke
sedmega odstavka 6. člena Uredbe, so do dodatnega števila točk upravičeni
upravičenci, pri katerih je vsaj 50 odstotkov kmetijskih gospodarstev članov
vključenih v izvajanje ene ali več operacij iz naslova ukrepa KOPOP.
Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2019.

4.3.

Nosilec kmetijskega gospodarstva se je v letu 2019 vključil v izvajanje vsaj
treh operacij iz naslova ukrepa KOPOP.

5

5

Nosilec kmetijskega gospodarstva se je v letu 2019 vključil v izvajanje dveh
operacij iz naslova ukrepa KOPOP.

3

3

Nosilec kmetijskega gospodarstva se je v letu 2019 vključil v izvajanje ene
operacije iz naslova ukrepa KOPOP.

1

1

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

3

3

Nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2019 preusmeril v prakse
in metode ekološkega kmetovanja na vsaj polovici kmetijskih površin, ki jih
ima v uporabi kmetijsko gospodarstvo.

2

2

Skupina kmetov iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena Uredbe, ki izvaja
kolektivno naložbo, se je leta 2019 preusmerila v prakse in metode
ekološkega kmetovanja na vsaj polovici kmetijskih površin, ki jih imajo v
uporabi kmetijska gospodarstva njenih članov.

2

2

Nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2019 vključil v izvajanje praks
in metod ekološkega kmetovanja na vsaj polovici kmetijskih površin, ki jih ima
v uporabi kmetijsko gospodarstvo.

1

1

Skupina kmetov iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena Uredbe, ki izvaja
kolektivno naložbo, se je leta 2019 vključila v izvajanje praks in metod
ekološkega kmetovanja na vsaj polovici kmetijskih površin, ki jih imajo
v uporabi kmetijska gospodarstva njenih članov.

1

1

VKLJUČENOST V UKREP DOBROBIT ŽIVALI (maksimalno št. točk 2)

2

2

2

2

Upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje ukrepa
Ekološko kmetovanje iz PRP 2014-2020. Nosilec kmetijskega gospodarstva
pridobi dodatno točko, če trži ekološke proizvode v okviru organizirane tržne
prodaje, kar izkazuje s pogodbami o dobavi oziroma odkupu ekoloških pro
izvodov s strani kmetijskih zadrug, predelovalcev ali trgovcev na debelo.
Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2019.
V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine kmetov iz 3. točke
sedmega odstavka 6. člena Uredbe, so do dodatnega števila točk
upravičeni upravičenci, pri katerih je več kot 50 odstotkov članov
kmetijskih gospodarstev vključenih v izvajanje ukrepa Ekološko kmetovanje
iz PRP 2014-2020 v letu 2019. Pri ugotavljanju obsega kmetijskih
zemljišč, namenjenih preusmeritvi oziroma izvajanju ekološke pridelave,
se upošteva skupna površina kmetijskih zemljišč, ki jih imajo v uporabi
kmetijska gospodarstva vseh njenih članov. Če več kot polovica članov
skupine kmetov iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena Uredbe, ki
izvaja kolektivno naložbo, trži ekološke proizvode v okviru organizirane
tržne prodaje, kar dokazujejo s pogodbami o dobavi oziroma odkupu
ekoloških proizvodov s strani kmetijskih zadrug, predelovalcev ali trgovcev
na debelo, pridobi dodatno točko. Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge
za leto 2019.

4.4.

Upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje ukrepa
Dobrobit živali iz PRP 2014-2020 v letu 2019.
V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine kmetov iz 3. točke
sedmega odstavka 6. člena Uredbe, so do dodatnega števila točk
upravičeni upravičenci, pri katerih je vsaj 50 odstotkov kmetijskih
gospodarstev članov skupine kmetov, vključenih v izvajanje ukrepa
Dobrobit živali iz PRP 2014-2020 v letu 2019. Upoštevajo se podatki
iz zbirne vloge za leto 2019.
Nosilec kmetijskega gospodarstva se je v letu 2019 vključil v izvajanje ukrepa
Dobrobit živali iz PRP 2014-2020.
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5.
5.1.

HORIZONTALNO IN VERTIKALNO POVEZOVANJE
VKLJUČENOST UPRAVIČENCA V RAZLIČNE OBLIKE PROIZVODNEGA
SODELOVANJA IN POGODBENEGA POVEZOVANJA (maksimalno št. točk 5)
Upošteva se vključenost upravičenca v različne oblike proizvodnega in
poslovnega sodelovanja v okviru skupin ali organizacij proizvajalcev, zadrug,
gospodarsko interesnih združenj in drugih oblik proizvodnega in poslovnega
sodelovanja v letu pred objavo javnega razpisa. Članstvo upravičenca se
preveri iz uradnih evidenc (velja za skupine in organizacije proizvajalcev)
oziroma se izkazuje s:
– potrdilom o članstvu v zadrugi,
– potrdilom o članstvu v branžni ali medbranžni organizaciji ali zadružni zvezi,
– potrdilom o članstvu v združenjih in društvih s področja podprte dejavnosti,
– pogodbo o sodelovanju pri izvedbi kolektivne naložbe, ki jo bo izvajala
skupina kmetov.
Če ima organizacija, v katero je vključen upravičenec v letu objave javnega
razpisa več kot 100 članov, se k spodnji ocenitvi dodata dve točki. Možni sta
največ dve izbiri. Točke se seštevajo, vendar pa ne smejo preseči 5 točk.
Upravičenec je skupina kmetov, ki izvaja kolektivno naložbo.
Upravičenec je član skupine ali organizacije proizvajalcev.
Upravičenec je član zadruge.
Upravičenec je član gospodarsko interesnega združenja s področja podprte
dejavnosti.
Upravičenec je član drugih oblik interesnega sodelovanja in povezovanja (npr.
članstvo v združenjih in društvih) s področja podprte dejavnosti.
PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM NA PODROČJU SKRBI ZA
OKOLJE, INOVACIJ IN PODNEBNIH SPREMEMB
OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE (maksimalno št. točk 10)
Prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih stroškov,
kot so opredeljeni v Seznamu upravičenih stroškov iz Priloge 2 razpisne
dokumentacije. Točke se na podlagi tega merila seštevajo. Pri ugotavljanju
obsega GVŽ se upoštevajo podatki iz RKG na dan 1. 2. 2019, pri ugotavljanju
kmetijskih površin v uporabi pa se upoštevajo podatki iz zbirne vloge za leto
2019.
Naložba se nanaša na objekt, ki je vpisan v register nepremične kulturne
dediščine.
Povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem gospodarstvu
znaša več kot 0,8 do vključno 1,2 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč v uporabi.
V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine kmetov iz 3. točke
sedmega odstavka 6. člena Uredbe, so do dodatnega števila točk upravičeni
upravičenci, pri katerih vsaj 50 odstotkov kmetijskih gospodarstev članov
skupine kmetov izpolnjuje to zahtevo.
Delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 90 odstotkov.
V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine kmetov iz 3. točke
sedmega odstavka 6. člena Uredbe, so do dodatnega števila točk upravičeni
upravičenci, pri katerih vsaj 50 odstotkov kmetijskih gospodarstev članov
skupine kmetov izpolnjuje to zahtevo.
Naložba se nanaša na ureditev enostavnih ali nezahtevnih objektov, pri
katerih so nadzemni deli v celoti zgrajeni oziroma sestavljeni iz lesenih
konstrukcijskih elementov, kar se izkazuje z izrisom tlorisa in prereza objekta
z navedbo njegovih konstrukcijskih elementov.
Delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 80 do vključno
90 odstotkov.
V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine kmetov iz 3. točke
sedmega odstavka 6. člena Uredbe, so do dodatnega števila točk upravičeni
upravičenci, pri katerih vsaj 50 odstotkov kmetijskih gospodarstev članov
skupine kmetov izpolnjuje to zahtevo.
Povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem gospodarstvu
znaša več kot 0,5 do vključno 0,8 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč v uporabi.
V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine kmetov iz 3. točke
sedmega odstavka 6. člena Uredbe, so do dodatnega števila točk upravičeni
upravičenci, pri katerih vsaj 50 odstotkov kmetijskih gospodarstev članov
skupine kmetov izpolnjuje to zahtevo.

6.
6.1.
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Naložba se nanaša na ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje
meteorne vode s kapaciteto več kot 90 m3 bruto prostornine, kar se izkazuje z
izrisom tlorisa in prereza enostavnega objekta.
Naložba se nanaša na ureditev enostavnih ali nezahtevnih objektov, katerih
nadzemni deli so v več kot 50 % zgrajeni oziroma sestavljeni iz lesenih
konstrukcijskih elementov, kar se izkazuje z izrisom tlorisa in prereza objekta
z navedbo konstrukcijskih elementov za naložbe v ureditev enostavnih ali
nezahtevnih objektov z večjo uporabo lesa.
Delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 60 do vključno
80 odstotkov.
V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine kmetov iz 3. točke
sedmega odstavka 6. člena Uredbe, so do dodatnega števila točk upravičeni
upravičenci, pri katerih vsaj 50 odstotkov kmetijskih gospodarstev članov
skupine kmetov izpolnjuje to zahtevo.
Naložba v ureditev čistilnih naprav in greznic na kmetijskem gospodarstvu.
Naložba se nanaša na ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje
meteorne vode s kapaciteto več kot 50 do vključno 90 m3 bruto prostornine,
kar se izkazuje z izrisom tlorisa in prereza enostavnega objekta.
Delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša od več kot 40 do
vključno 60 odstotkov.
V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine kmetov iz 3. točke
sedmega odstavka 6. člena Uredbe, so do dodatnega števila točk upravičeni
upravičenci, pri katerih vsaj 50 odstotkov kmetijskih gospodarstev članov
skupine kmetov izpolnjuje to zahtevo.
Povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem
gospodarstvu znaša več kot 1,2 do vključno 1,9 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč v
uporabi.
V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine kmetov iz 3. točke
sedmega odstavka 6. člena Uredbe, so do dodatnega števila točk upravičeni
upravičenci, pri katerih vsaj 50 odstotkov kmetijskih gospodarstev članov
skupine kmetov izpolnjuje to zahtevo.
Naložba se nanaša na ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje
meteorne vode s kapaciteto več kot 10 do vključno 50 m3 bruto prostornine,
kar se izkazuje z izrisom tlorisa in prereza enostavnega objekta.
Delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša najmanj 20 do vključno
40 odstotkov.
V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine kmetov iz 3. točke
sedmega odstavka 6. člena Uredbe, so do dodatnega števila točk upravičeni
upravičenci, pri katerih vsaj 50 odstotkov kmetijskih gospodarstev članov
skupine kmetov izpolnjuje to zahtevo.
INOVACIJE (maksimalno št. točk 10)
Prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih stroškov,
kot so opredeljeni v Seznamu upravičenih stroškov iz Priloge 2 razpisne
dokumentacije. Točke se na podlagi tega merila seštevajo.
Upravičenec oziroma član skupine kmetov iz 3. točke sedmega odstavka
6. člena Uredbe, je lastnik veljavnega patenta oziroma nosilec patentne
pravice za naprave oziroma tehnologije na katerese naložba nanaša, kar se
izkazuje potrdilom o veljavnih patentih oziroma njihovi uporabi.
Upravičenec je vključen v izvajanje projekta evropskega inovacijskega
partnerstva.
Stroški nakupa in namestitve hlevske opreme, ki prispeva k izboljšanju
dobrega počutja živali iz Seznama upravičenih stroškov iz Priloge 2 razpisne
dokumentacije (velja tudi za novogradnje hlevov), predstavljajo več kot 20
odstotkov vrednosti celotne hlevske opreme oziroma vseh inštalacijskih del.
Naložba se nanaša na objekte, namenjene reji domačih živali, ki jim grozi
prenehanje reje iz prvega odstavka 111. člena Uredbe KOPOP. Obseg
reje domačih živali, ki jim grozi prenehanje reje, mora ob vložitvi vloge na
javni razpis predstavljati več kot 20 odstotkov skupnega ekvivalenta GVŽ
vseh živali v reji na kmetijskem gospodarstvu oziroma več kot 20 odstotkov
skupnega ekvivalenta GVŽ vseh živali v reji na kmetijskih gospodarstvih
članov skupine kmetov iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena Uredbe, ki
izvaja kolektivno naložbo.
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Naložba v ureditev hlevov za rejo dveh ali več vrst oziroma kategorij žival,
ki jih bo kmetijsko gospodarstvo oziroma vsaj 50 odstotkov kmetijskih
gospodarstev članov skupine kmetov iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena
Uredbe, na novo uvedlo z naložbo, predstavlja vsaj 50 odstotkov vrednosti
celotne naložbe.
Stroški nakupa in namestitve hlevske opreme za, ki prispeva k izboljšanju
dobrega počutja živali iz Seznama upravičenih stroškov iz Priloge 2 razpisne
dokumentacije (velja tudi za novogradnje hlevov), predstavljajo več kot 10
do vključno 20 odstotkov vrednosti celotne hlevske opreme oziroma vseh
inštalacijskih del.
Naložba se nanaša na objekte, namenjene reji domačih živali, ki jim grozi
prenehanje reje iz prvega odstavka 111. člena Uredbe KOPOP. Obseg reje
domačih živali, ki jim grozi prenehanje reje, mora ob vložitvi vloge na javni razpis
predstavljati najmanj 10 do vključno 20 odstotkov skupnega ekvivalenta GVŽ
vseh živali v reji na kmetijskem gospodarstvu oziroma najmanj 10 do vključno
20 odstotkov skupnega ekvivalenta GVŽ vseh živali na kmetijskih gospodarstvih
članov skupine kmetov iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena Uredbe.
Naložba v ureditev hlevov za rejo nove vrste oziroma kategorije živali, ki jo bo
kmetijsko gospodarstvo oziroma vsaj 50 odstotkov kmetijskih gospodarstev
članov skupine kmetov iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena Uredbe, na novo
uvedlo z naložbo, predstavlja vsaj 50 odstotkov vrednosti celotne naložbe.
Naložba se nanaša na nove naprave oziroma tehnologije, ki imajo ob vložitvi
vloge na javni razpis veljavni patent, kar se izkazuje s potrdilom o veljavnih
patentih oziroma njihovi uporabi.
Stroški nakupa in namestitve hlevske opreme, ki prispeva k izboljšanju
dobrega počutja živali iz Seznama upravičenih stroškov iz Priloge 2 razpisne
dokumentacije (velja tudi za novogradnje hlevov), predstavljajo najmanj 5
do vključno 10 odstotkov vrednosti celotne hlevske opreme oziroma vseh
inštalacijskih del.
PODNEBNE SPREMEMBE TER PRILAGAJANJE NANJE (maksimalno št.
točk 10)
Prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih stroškov,
kot so opredeljeni v Seznamu upravičenih stroškov iz Priloge 2 razpisne
dokumentacije. Točke se na podlagi tega merila seštevajo.
Ureditev objekta in nakup pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih gnojil.
Nakup in postavitev mobilnega objekta za skladiščenje živinskih gnojil in
nakup pripadajoče opreme.
Rezultat naložbe bo povečanje učinkovite rabe energije (URE) na kmetijskem
gospodarstvu za več kot 20 odstotkov glede na stanje pred naložbo.
V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine kmetov iz 3. točke
sedmega odstavka 6. člena Uredbe, so do dodatnega števila točk upravičeni
upravičenci, pri katerih vsaj 50 odstotkov kmetijskih gospodarstev članov
skupine kmetov izpolnjuje to zahtevo.
Naložba v zatesnitev novih ali obstoječih lagun za skladiščenje živinskih gnojil
Nakup kmetijske mehanizacije, ki prispeva k zmanjšanju toplogrednih plinov
Nakup opreme za skladiščenje in transport živinskih izločkov.
Rezultat naložbe bo povečanje URE na kmetijskem gospodarstvu za najmanj
10 do vključno 20 odstotkov glede na stanje pred naložbo.
V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine kmetov iz 3. točke
sedmega odstavka 6. člena Uredbe, so do dodatnega števila točk upravičeni
upravičenci, pri katerih vsaj 50 odstotkov kmetijskih gospodarstev članov
skupine kmetov izpolnjuje to zahtevo.
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Merilo
EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE
INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI (maksimalno št. točk 5)
Upošteva se izračun interne stopnje donosnosti (ISD) na podlagi dejanskih
knjigovodskih podatkov (velja za individualne naložbe in kolektivne naložbe).
Pri izračunu ISD se ne upošteva morebitno dodeljenih sredstev na podlagi
tega javnega razpisa.
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ISD znaša več kot 5 odstotkov do vključno 7 odstotkov.
ISD znaša več kot 3 odstotke do vključno 5 odstotkov ter več kot 7 odstotkov
do vključno 10 odstotkov.
ISD znaša več kot 2 odstotka do vključno 3 odstotke ter več kot 10 odstotkov
do vključno 12 odstotkov.
ISD znaša več kot 12 odstotkov do vključno 15 odstotkov.
ISD znaša več kot 15 odstotkov.
1.2. NAČRTOVANI OBSEG SKUPNEGA PRIHODKA IZ POSLOVANJA
KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA NA ENOTO VLOŽENEGA DELA PO
ZAKLJUČKU NALOŽBE (maksimalno št. točk 20)
1.2.1. Velja za enostavne individualne naložbe
Upošteva se načrtovani obseg skupnega letnega prihodka iz poslovanja
kmetijskega gospodarstva, vključno z vrednostjo dodeljenih neposrednih in
izravnalnih plačil v letu zaključka naložbe na enoto vloženega dela, ki ga je
upravičenec opredelil v elektronskem prijavnem obrazcu.
Če se obseg skupnega letnega prihodka iz poslovanja kmetijskega
gospodarstva izračuna na podlagi dejanskih knjigovodskih podatkov (FADN
oziroma enostavnega ali dvostavnega knjigovodstva iz evidence AJPES), se
številu točk po posameznih ocenitvah doda 1 točka.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 70.000 evrov skupnega
prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 50.000 evrov do vključno
70.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 40.000 evrov do vključno
50.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 35.000 evrov do vključno
40.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 25.000 evrov do vključno
35.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 20.000 evrov do vključno
25.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 15.000 evrov do vključno
20.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno do vključno 15.000 evrov skupnega
prihodka/PDM.
1.2.2. Velja za enostavne kolektivne naložbe
Upošteva se skupni obseg letnega prihodka iz poslovanja skupine ali
organizacije proizvajalcev oziroma zadruge, ki izvaja kolektivne naložbe,
vključno z vrednostjo neposrednih in izravnalnih plačil v letu zaključka
naložbe.
Če se obseg skupnega letnega prihodka iz poslovanja kmetijskega
gospodarstva izračuna na podlagi dejanskih knjigovodskih podatkov (FADN
oziroma enostavno ali dvostavno knjigovodstvo iz evidence AJPES), se
številu točk po posameznih ocenitvah doda 1 točka.
Skupine ali organizacije proizvajalcev oziroma zadruge bodo ustvarile letno
več kot 70.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
Skupine ali organizacije proizvajalcev oziroma zadruge bodo ustvarile letno
več kot 50.000 evrov do vključno 70.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
Skupine ali organizacije proizvajalcev oziroma zadruge bodo ustvarile letno
več kot 40.000 evrov do vključno 50.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
Skupine ali organizacije proizvajalcev oziroma zadruge bodo ustvarile letno
več kot 35.000 evrov do vključno 40.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
Skupine ali organizacije proizvajalcev oziroma zadruge bodo ustvarile letno
več kot 30.000 evrov do vključno 35.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
Skupine ali organizacije proizvajalcev oziroma zadruge bodo ustvarile letno
več kot 25.000 evrov do vključno 30.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
Skupine ali organizacije proizvajalcev oziroma zadruge bodo ustvarile letno
več kot 20.000 evrov do vključno 25.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
Skupine ali organizacije proizvajalcev oziroma zadruge bodo ustvarile letno
več kot 15.000 evrov do vključno 20.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
Skupine ali organizacije proizvajalcev oziroma zadruge bodo ustvarile letno
do vključno 15.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
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1.2.3. Velja za zahtevne individualne naložbe
Upošteva se načrtovani obseg skupnega letnega prihodka iz poslovanja
kmetijskega gospodarstva, vključno z vrednostjo dodeljenih neposrednih in
izravnalnih plačil v letu zaključka naložbe na enoto vloženega dela, ki ga je
upravičenec opredelil v elektronskem prijavnem obrazcu.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 100.000 evrov skupnega
prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 80.000 evrov do vključno
100.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 60.000 evrov do vključno
80.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 45.000 evrov do vključno
60.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 35.000 evrov do vključno
45.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 30.000 evrov do vključno
35.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 25.000 evrov do vključno
30.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 20.000 evrov do vključno
25.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 15.000 evrov do vključno
20.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno do vključno 15.000 evrov skupnega
prihodka/PDM.
1.2.4. Velja za zahtevne kolektivne naložbe
Upošteva se skupni obseg letnega prihodka iz poslovanja skupine ali
organizacije proizvajalcev oziroma zadruge, ki izvaja kolektivne naložbe,
vključno z vrednostjo neposrednih in izravnalnih plačil v letu zaključka naložbe
na enoto vloženega dela, ki ga je upravičenec opredelil v elektronskem
prijavnem obrazcu.
Skupine ali organizacije proizvajalcev oziroma zadruge bodo ustvarile letno
več kot 100.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
Skupine ali organizacije proizvajalcev oziroma zadruge bodo ustvarile letno
več kot 80.000 evrov do vključno 100.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
Skupine ali organizacije proizvajalcev oziroma zadruge bodo ustvarile letno
več kot 60.000 evrov do vključno 80.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
Skupine ali organizacije proizvajalcev oziroma zadruge bodo ustvarile letno
več kot 45.000 evrov do vključno 60.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
Skupine ali organizacije proizvajalcev oziroma zadruge bodo ustvarile letno
več kot 35.000 evrov do vključno 45.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
Skupine ali organizacije proizvajalcev oziroma zadruge bodo ustvarile letno
več kot 30.000 evrov do vključno 35.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
Skupine ali organizacije proizvajalcev oziroma zadruge bodo ustvarile letno
več kot 25.000 evrov do vključno 30.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
Skupine ali organizacije proizvajalcev oziroma zadruge bodo ustvarile letno
več kot 20.000 evrov do vključno 25.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
Skupine ali organizacije proizvajalcev oziroma zadruge bodo ustvarile letno
več kot 15.000 evrov do vključno 20.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
Skupine ali organizacije proizvajalcev oziroma zadruge bodo ustvarile letno
do vključno 15.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
1.3. RAZMERJE MED LETNIMI PRIHODKI IZ POSLOVANJA KMETIJSKEGA
GOSPODARSTVA IN VIŠINO NALOŽBE (brez DDV) (maksimalno št. točk 10)
– velja samo za enostavne naložbe
Ocenjuje se vrednost razmerja (količnik) med letnimi prihodki iz poslovanja
kmetijskega gospodarstva oziroma prihodki iz poslovanja organizacije pro
izvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivne naložbe, vključno z vrednostjo
neposrednih in izravnalnih plačil v letu 2019 (B) in višino naložbe (A) brez
DDV. Količnik se izračuna po formuli: (B/A) = višina letnih prihodkov iz
poslovanja/celotna višina naložbe brez DDV.
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Količnik je večji od 4.
Količnik je večji od 3 in manjši ali enak 4.
Količnik je večji od 2 in manjši ali enak 3.
Količnik je večji od 0,5 in manjši ali enak 2.
Količnik je večji od 0,2 in manjši ali enak 0,5.
Količnik je manjši ali enak 0,2.
EKONOMSKI UČINEK JAVNIH SREDSTEV (maksimalno št. točk 10) – velja
samo za zahtevne naložbe
Ocena temelji na predpostavki, da mora desetkrat večji vložek javnih
sredstev dati vsaj desetkrat večji ekonomski učinek (večja naložba ima
večje učinke ekonomije obsega). Če večji projekti ne dosegajo večkratnih
učinkov, je racionalneje podpirati manjše projekte. Za točkovanje uporabimo
poenostavitev načela indeksa neto sedanje vrednosti (NSV). Merilo je količnik
med ocenjeno NSV projekta (pri 5 odstotni obrestni meri) in višino zaprošenih
nepovratnih sredstev. Pri izračunu NSV se ne upošteva morebiti dodeljenih
sredstev na podlagi tega javnega razpisa.
Število točk se določi po linearni lestvici in je na celo vrednost zaokrožen
dvajsetkratnik razmerja med NSV projekta in zaprošenimi javnimi sredstvi. Če
je rezultat večji od 10, se dodeli maksimalno število točk.
DRUŽBENO-SOCIALNI VIDIK UPRAVIČENCA
INOVATIVNOST IN RAZVOJ PODJETJA (maksimalno št. točk 5)
Točke na podlagi tega merila prejmejo podjetja, ki so vpisana v evidenco
izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti na področju podprte dejavnosti
pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na dan
objave javnega razpisa oziroma imajo sklenjeno pogodbo z raziskovalno
skupino, ki je vpisana v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne
dejavnosti na področju podprte dejavnosti pri Javni agenciji za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije na dan objave javnega razpisa za vsaj 1.800
ur raziskovalnega dela. Upravičenec izkazuje inovativnost in razvoj podjetja
s pogodbe z raziskovalno skupino za vsaj 1.800 ur raziskovalnega dela
ali z vpisom raziskovalne skupine v evidenco izvajalcev raziskovalne in
razvojne dejavnosti pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike
Slovenije (ARRS). Kot kmetijski sorodna dejavnost se upošteva: agro-živilska,
veterinarska, gozdarska, lesarska dejavnost.
Podjetje je vpisano v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti
pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije s področja
kmetijstva oziroma s področja kmetijski sorodne dejavnosti.
Podjetje je vpisano v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti
pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz drugih
področij.
Podjetje ima sklenjeno pogodbo z raziskovalno skupino s področja
kmetijstva oziroma s področja kmetijski sorodne dejavnosti za vsaj 1.800 ur
raziskovalnega dela.
Podjetje ima sklenjeno pogodbo z raziskovalno skupino za vsaj 1.800 ur
raziskovalnega dela z drugih področij.
SOCIALNI VIDIK PODJETJA (maksimalno št. točk 5)
Upravičenec je zadruga, socialno podjetje ali invalidsko podjetje.
Socialno podjetje je vpisano v evidenco socialnih podjetij, ki jo vodi Ministrstvo
za gospodarski razvoj in tehnologijo, invalidsko podjetje pa je vpisano v
register invalidskih podjetij, ki ga vodi Ministrstvo za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti.
Upravičenec v elektronski prijavni obrazec vpiše številko vpisa v evidenco
socialnih podjetij v Republiki Sloveniji na dan objave javnega razpisa.
Upravičenec v elektronski prijavni obrazec vpiše številko vpisa v register
invalidskih podjetij v Republiki Sloveniji na dan objave javnega razpisa.
GEOGRAFSKI VIDIK UPRAVIČENCA
NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA OBMOČJIH
OMD (maksimalno št. točk 6)
Upošteva se povprečno število točk/ha, ki jih prejme kmetijsko gospodarstvo,
ki ima več kot 50 odstotkov kmetijskih zemljišč v uporabi na območjih OMD.
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Pri kolektivnih naložbah, ki jih izvajajo skupine ali organizacije proizvajalcev
oziroma zadruge, se pri ocenitvi upošteva povprečno število točk, ki jih
prejmejo kmetijska gospodarstva članov, ki sodelujejo pri izvajanju kolektivne
naložbe, če ima vsaj polovica članov več kot 50 odstotkov kmetijskih zemljišč
v uporabi na območjih OMD. Povprečno število točk se izračuna na način,
da se skupni seštevek povprečnega števila točk/ha, ki jih prejmejo kmetijska
gospodarstva članov, ki sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, deli s
skupnim številom vseh članov, ki sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe.
Upoštevajo se podatki na dan oddaje vloge na javni razpis.
Kmetijsko gospodarstvo prejme 500 točk ali več.
Kmetijsko gospodarstvo prejme od 450 do vključno 499 točk.
Kmetijsko gospodarstvo prejme od 350 do vključno 449 točk.
Kmetijsko gospodarstvo prejme od 250 do vključno 349 točk.
Kmetijsko gospodarstvo prejme od 150 do vključno 249 točk.
Kmetijsko gospodarstvo prejme do vključno 149 točk.
NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA
VODOVARSTVENIH OBMOČJIH, KI SO DOLOČENA S PREDPISI VLADE
REPUBLIKE SLOVENIJE (maksimalno št. točk 2)
Upošteva se obseg površin, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo v uporabi na
vodovarstvenih območjih, določenih s predpisi Vlade Republike Slovenije.
V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine ali organizacije pro
izvajalcev oziroma zadruge, dodatno število točk pridobijo upravičenci, pri
katerih vsaj polovica kmetijskih gospodarstev članov skupine ali organizacije
proizvajalcev oziroma zadruge, ki izvajajo kolektivne naložbe, izpolnjuje
spodnje zahteve. Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2019.
Kmetijsko gospodarstvo ima najmanj 3 ha kmetijskih površin v uporabi na
VVO, od tega vsaj 1 ha na VVO 1.
Kmetijsko gospodarstvo ima najmanj 1 ha in manj kot 3 ha kmetijskih površin
v uporabi na VVO, od tega ima najmanj 0,5 ha na VVO1.
NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA
PROBLEMSKIH OBMOČJIH IZ PRP 2014-2020 (maksimalno št. točk 2)
Upošteva se obseg površin, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo v uporabi na
problemskih območjih iz PRP 2014-2020. Upoštevajo se podatki iz zbirne
vloge za leto 2019.
V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine ali organizacije pro
izvajalcev oziroma zadruge, točke pridobijo upravičenci, pri katerih ima vsaj
polovica kmetijskih gospodarstev članov skupine ali organizacije proizvajalcev
oziroma zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, naslov ali sedež kmetijskega
gospodarstva na problemskih območjih iz PRP 2014-2020.
Kmetijsko gospodarstvo ima vsaj 6 ha kmetijskih površin v uporabi na
problemskih območjih iz PRP 2014-2020.
IZVAJANJE NALOŽBE NA OBMOČJIH NATURE 2000 (maksimalno št. točk 1)
Upošteva se obseg površin, s katerimi so kmetijska gospodarstva vključena
v izvajanje ene ali več naravovarstvenih operacij KOPOP. Upoštevajo se
podatki iz zbirne vloge za leto 2019. V primeru kolektivnih naložb, ki jih
izvajajo skupine ali organizacije proizvajalcev ter kmetijske zadruge, se
pri ocenitvi upošteva povprečni delež kmetijskih zemljišč v uporabi članov
skupine skupin ali organizacij proizvajalcev ter kmetijskih zadrug, ki izvajajo
kolektivno naložbo, vključenih v izvajanje ene ali več vrst naravovarstvenih
operacij KOPOP.
Kmetijsko gospodarstvo izvaja naravovarstvene ukrepe KOPOP v skupnem
obsegu najmanj 2 ha kmetijskih površin v uporabi.
Kmetijska gospodarstva članov skupine ali organizacije proizvajalcev ter
kmetijske zadruge izvajajo naravovarstvene ukrepe KOPOP v skupnem
obsegu najmanj 4 ha kmetijskih površin v uporabi.
PROIZVODNA USMERITEV KMETIJSKIH GOSPODARSTEV
VKLJUČENOST V SHEME KAKOVOSTI HRANE OZIROMA PRIDELAVA
VINA Z ZAŠČITENIM GEOGRAFSKIM POREKLOM (maksimalno št. točk 5)
Upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva oziroma upravičenca
v shemo kakovosti hrane oziroma pridelavo vina z zaščitenim geografskim
poreklom ob vložitvi vloge na javni razpis.
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V primeru kolektivnih naložbah, ki jih izvajajo skupine ali organizacije
proizvajalcev oziroma zadruge, so do dodatnega števila točk upravičeni
upravičenci, pri katerih je vsaj 50 odstotkov kmetijskih gospodarstev članov
vključenih v izvajanje shem kakovosti oziroma pridelavo vina z zaščitenim
geografskim poreklom ob vložitvi vloge na javni razpis.
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca oziroma upravičenec imata ob vložitvi
vloge na javni razpis:
– veljavni certifikat za enega ali več kmetijskih proizvodov za proizvode iz
shem kakovosti za:
– ekološko proizvodnjo (pridelava, pridelava in predelava, predelava),
– zaščiteni kmetijski pridelki oziroma živila (zaščitena označba porekla,
zaščitena geografska označba, zajamčena tradicionalna posebnost, višja
kakovost), ali
– integrirana pridelava ter izbrana kakovost, ali
– najmanj 1 odločbo o oceni vina za vino z zaščitenim geografskim poreklom:
vrhunsko vino ZGP, kakovostno vino ZGP in vino PTP.
VKLJUČENOST V UKREP KMETIJSKO-OKOLJSKA-PODNEBNA PLAČILA
(maksimalno št. točk 5)
Upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje ene ali več
operacij iz naslova ukrepa KOPOP. Pri kolektivnih naložbah, ki jih izvajajo
skupine ali organizacije proizvajalcev oziroma zadruge, so do dodatnega
števila točk upravičeni upravičenci, pri katerih je vsaj 50 odstotkov kmetijskih
gospodarstev članov skupine ali organizacije proizvajalcev oziroma zadruge,
ki izvajajo kolektivno naložbo, vključenih v izvajanje ene ali več operacij iz
naslova ukrepa KOPOP. Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2019.
Nosilec kmetijskega gospodarstva se je v letu 2019 vključil v izvajanje vsaj
treh operacij iz naslova ukrepa KOPOP.
Nosilec kmetijskega gospodarstva se je v letu 2019 vključil v izvajanje dveh
operacij iz naslova ukrepa KOPOP.
Nosilec kmetijskega gospodarstva se je v letu 2019 vključil v izvajanje ene
operacije iz naslova ukrepa KOPOP.
VKLJUČENOST V UKREP EKOLOŠKO KMETOVANJE (maksimalno št. točk 3)
Upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje ukrepa
Ekološko kmetovanje iz PRP 2014-2020. Upoštevajo se podatki iz zbirne
vloge za leto 2019.
Nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2019 preusmeril v prakse in
metode ekološkega kmetovanja na vsaj polovici kmetijskih površin, ki jih ima v
uporabi kmetijsko gospodarstvo.
Člani zadrug, skupin ali organizacij proizvajalcev, ki izvajajo kolektivno
naložbo, so se leta 2019 preusmerili v prakse in metode ekološkega
kmetovanja na vsaj polovici kmetijskih površin, ki jih imajo v uporabi njihova
kmetijska gospodarstva.
Nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2019 vključil v izvajanje praks in
metod ekološkega kmetovanja na vsaj polovici kmetijskih površin, ki jih ima v
uporabi kmetijsko gospodarstvo.
Člani zadrug, skupin ali organizacij proizvajalcev, ki izvajajo kolektivno
naložbo, so leta 2019 vključili v izvajanje praks in metod ekološkega
kmetovanja na vsaj polovici kmetijskih površin, ki jih imajo v uporabi njihova
kmetijska gospodarstva.
VKLJUČENOST V UKREP DOBROBIT ŽIVALI (maksimalno št. točk 2)
Upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva oziroma članov zadrug,
skupin ali organizacij proizvajalcev, ki izvajajo kolektivno naložbo, v izvajanje
ukrepa Dobrobit živali iz PRP 2014-2020 v letu 2019. Upoštevajo se podatki iz
zbirne vloge za leto 2019.
Nosilec kmetijskega gospodarstva se je v letu 2019 vključil v izvajanje ukrepa
Dobrobit živali iz PRP 2014-2020.
Člani zadrug, skupin ali organizacij proizvajalcev, ki izvajajo kolektivno
naložbo, so se leta 2019 vključili v izvajanje ukrepa M14 Dobrobit živali.
HORIZONTALNO IN VERTIKALNO POVEZOVANJE
VKLJUČENOST UPRAVIČENCA V RAZLIČNE OBLIKE PROIZVODNEGA
SODELOVANJA IN POGODBENEGA POVEZOVANJA (maksimalno št. točk 5)
Upošteva se vključenost upravičenca v različne oblike proizvodnega in
poslovnega sodelovanja v okviru skupin ali organizacij proizvajalcev, zadrug,
gospodarsko interesnih združenj in drugih oblik proizvodnega in poslovnega
sodelovanja v letu pred objavo javnega razpisa.
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Članstvo upravičenca se preveri iz uradnih evidenc (velja za skupine in
organizacije proizvajalcev) oziroma se izkazuje s:
– potrdilom o članstvu v zadrugi,
– potrdilom o članstvu v branžni ali medbranžni organizaciji ali zadružni zvezi,
– s potrdilom o članstvu v združenjih in društvih s področja podprte dejavnosti.
Če ima organizacija, v katero je vključen upravičenec v letu objave javnega
razpisa najmanj 100 članov, se k spodnji ocenitvi doda ena točka. Točke se
seštevajo vendar pa ne smejo preseči 5 točk.
Upravičenec je skupina ali organizacija proizvajalcev, ki izvaja kolektivno
naložbo.
Upravičenec je zadruga, ki izvaja kolektivno naložbo.
Upravičenec je član skupine ali organizacije proizvajalcev.
Upravičenec je član zadruge.
Upravičenec je član gospodarsko interesnega združenja iz področja podprte
dejavnosti.
Upravičenec je član drugih oblik interesnega sodelovanja in povezovanja (npr.
članstvo v združenjih in društvih) s področja podprte dejavnosti.
PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM NA PODROČJU SKRBI ZA
OKOLJE, INOVACIJ IN PODNEBNIH SPREMEMB
OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE (maksimalno št. točk 10)
Prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih stroškov,
kot so opredeljeni v Seznamu upravičenih stroškov iz Priloge 2 razpisne
dokumentacije. Točke se na podlagi tega merila seštevajo.
Naložba se nanaša na objekt, ki je vpisan v register nepremične kulturne
dediščine.
Povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem
gospodarstvu znaša več kot 0,8 do vključno 1,2 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč v
uporabi, kar se izkazuje s prijavnim obrazcem.
V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo zadruge, skupine ali organizacije
proizvajalcev, so do dodatnega števila točk upravičeni upravičenci, pri katerih
vsaj 50 odstotkov kmetijskih gospodarstev članov, ki bodo uporabljali to
kolektivno naložbo, izpolnjuje to zahtevo.
Delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 90 odstotkov.
V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo zadruge, skupine ali organizacije
proizvajalcev, so do dodatnega števila točk upravičeni upravičenci, pri katerih
vsaj 50 odstotkov kmetijskih gospodarstev članov, ki bodo uporabljali to
kolektivno naložbo, izpolnjuje to zahtevo.
Naložba se nanaša na ureditev enostavnih ali nezahtevnih objektov, pri
katerih so nadzemni deli v celoti zgrajeni oziroma sestavljeni iz lesenih
konstrukcijskih elementov, kar se izkazuje z izrisom tlorisa in prereza
enostavnega objekta z navedbo njegovih konstrukcijskih elementov.
Delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 80 do vključno
90 odstotkov.
V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo zadruge, skupine ali organizacije
proizvajalcev, so do dodatnega števila točk upravičeni upravičenci, pri katerih
vsaj 50 odstotkov kmetijskih gospodarstev članov, ki bodo uporabljali to
kolektivno naložbo, izpolnjuje to zahtevo.
Povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem
gospodarstvu znaša najmanj 0,5 do vključno 0,8 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč v
uporabi.
V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo zadruge, skupine ali organizacije
proizvajalcev, so do dodatnega števila točk upravičeni upravičenci, pri katerih
vsaj 50 odstotkov kmetijskih gospodarstev članov, ki bodo uporabljali to
kolektivno naložbo, izpolnjuje to zahtevo.
Naložba se nanaša na ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje
meteorne vode s kapaciteto več kot 90 m3 bruto prostornine, kar se izkazuje z
izrisom tlorisa in prereza enostavnega objekta.
Naložba se nanaša na ureditev enostavnih ali nezahtevnih objektov, katerih
nadzemni deli so v več kot 50 % zgrajeni oziroma sestavljeni iz lesenih
konstrukcijskih elementov, kar se izkazuje z izrisom tlorisa in prereza
enostavnega objekta z navedbo konstrukcijskih elementov za naložbe v
ureditev enostavnih ali nezahtevnih objektov z večjo uporabo lesa.
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Delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 60 do vključno
80 odstotkov.
V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo zadruge, skupine ali organizacije
proizvajalcev, so do dodatnega števila točk upravičeni upravičenci, pri katerih
vsaj 50 odstotkov kmetijskih gospodarstev članov, ki bodo uporabljali to
kolektivno naložbo, izpolnjuje to zahtevo.
Naložba v ureditev čistilnih naprav in greznic na kmetijskem gospodarstvu.
Naložba se nanaša na ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje
meteorne vode s kapaciteto več kot 50 do vključno 90 m3 bruto prostornine,
kar se izkazuje z izrisom tlorisa in prereza enostavnega objekta.
Delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 40 do vključno
60 odstotkov.
V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo zadruge, skupine ali organizacije
proizvajalcev, so do dodatnega števila točk upravičeni upravičenci, pri katerih
vsaj 50 odstotkov kmetijskih gospodarstev članov, ki bodo uporabljali to
kolektivno naložbo, izpolnjuje to zahtevo.
Povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem
gospodarstvu znaša več kot 1,2 do vključno 1,9 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč v
uporabi.
V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo zadruge, skupine ali organizacije
proizvajalcev, so do dodatnega števila točk upravičeni upravičenci, pri katerih
vsaj 50 odstotkov kmetijskih gospodarstev članov, ki bodo uporabljali to
kolektivno naložbo, izpolnjuje to zahtevo.
Naložba se nanaša na ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje
meteorne vode s kapaciteto več kot 10 do vključno 50 m3 bruto prostornine,
kar se izkazuje z izrisom tlorisa in prereza enostavnega objekta.
Delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša najmanj 20 do vključno
40 odstotkov.
V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo zadruge, skupine ali organizacije
proizvajalcev, so do dodatnega števila točk upravičeni upravičenci, pri katerih
vsaj 50 odstotkov kmetijskih gospodarstev članov, ki bodo uporabljali to
kolektivno naložbo, izpolnjuje to zahtevo.
INOVACIJE (maksimalno št. točk 10)
Prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih stroškov,
kot so opredeljeni v Seznamu upravičenih stroškov iz Priloge 2 razpisne
dokumentacije. Točke se na podlagi tega merila seštevajo.
Upravičenec je lastnik veljavnega patenta oziroma nosilec patentne pravice
za naprave oziroma tehnologije na katere se naložba nanaša, kar se izkazuje
potrdilom o veljavnih patentih oziroma njihovi uporabi.
Upravičenec je vključen v izvajanje projekta evropskega inovacijskega
partnerstva.
Stroški nakupa in namestitve hlevske opreme, ki prispeva k izboljšanju
dobrega počutja živali iz Seznama upravičenih stroškov iz Priloge 2 razpisne
dokumentacije (velja tudi za novogradnje hlevov), predstavljajo več kot 20
odstotkov vrednosti celotne hlevske opreme oziroma vseh inštalacijskih del.
Naložba se nanaša na objekte, namenjene reji domačih živali, ki jim grozi
prenehanje reje iz prvega odstavka 111. člena Uredbe KOPOP. Obseg reje
domačih živali, ki jim grozi prenehanje reje, mora ob vložitvi vloge na javni
razpis predstavljati več kot 20 odstotkov skupnega ekvivalenta GVŽ vseh
živali v reji na kmetijskem gospodarstvu oziroma vsaj 21 odstotkov skupnega
ekvivalenta GVŽ vseh živali v reji na kmetijskih gospodarstvih članov zadruge,
skupine ali organizacije proizvajalcev, ki bodo uporabljali to kolektivno
naložbo.
Naložba v ureditev hlevov za rejo dveh ali več vrst oziroma kategorij žival,
ki jih bo kmetijsko gospodarstvo oziroma vsaj 50 odstotkov kmetijskih
gospodarstev članov zadruge, skupine ali organizacije proizvajalcev, ki bodo
uporabljali to kolektivno naložbo, na novo uvedlo z naložbo, predstavlja vsaj
50 odstotkov vrednosti celotne naložbe.
Stroški nakupa in namestitve hlevske opreme, ki prispeva k izboljšanju
dobrega počutja živali iz Seznama upravičenih stroškov iz Priloge 2 razpisne
dokumentacije (velja tudi za novogradnje hlevov), predstavljajo najmanj 10
do vključno 20 odstotkov vrednosti celotne hlevske opreme oziroma vseh
inštalacijskih del.
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Naložba se nanaša na objekte, namenjene reji domačih živali, ki jim grozi
prenehanje reje iz prvega odstavka 111. člena Uredbe KOPOP. Obseg
reje domačih živali, ki jim grozi prenehanje reje, mora ob vložitvi vloge na
javni razpis predstavljati najmanj 10 do vključno 20 odstotkov skupnega
ekvivalenta GVŽ vseh živali v reji na kmetijskem gospodarstvu oziroma
najmanj 10 do vključno 20 odstotkov skupnega ekvivalenta GVŽ vseh živali v
reji na kmetijskih gospodarstvih članov zadruge, skupine ali organizacije pro
izvajalcev, ki bodo uporabljali to kolektivno naložbo.
Naložba v ureditev hlevov za rejo nove vrste oziroma kategorije živali, ki jo bo
kmetijsko gospodarstvo oziroma vsaj 50 odstotkov kmetijskih gospodarstev
članov zadruge, skupine ali organizacije proizvajalcev, ki bodo uporabljali to
kolektivno naložbo, na novo uvedlo z naložbo, predstavlja vsaj 50 odstotkov
vrednosti celotne naložbe.
Naložba se nanaša na nove naprave oziroma tehnologije, ki imajo ob vložitvi
vloge na javni razpis veljavni patent, kar se izkazuje s potrdilom o veljavnih
patentih oziroma njihovi uporabi.
Stroški nakupa in namestitve hlevske opreme, ki prispeva k izboljšanju
dobrega počutja živali iz Seznama upravičenih stroškov iz Priloge 2 razpisne
dokumentacije (velja tudi za novogradnje hlevov), predstavljajo najmanj 5
do vključno 10 odstotkov vrednosti celotne hlevske opreme oziroma vseh
inštalacijskih del.
PODNEBNE SPREMEMBE TER PRILAGAJANJE NANJE (maksimalno
št. točk 10)
Prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih stroškov,
kot so opredeljeni v Seznamu upravičenih stroškov iz Priloge 2 razpisne
dokumentacije. Točke se na podlagi tega merila seštevajo.
Ureditev objekta in nakup pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih gnojil.
Nakup in postavitev mobilnega objekta za skladiščenje živinskih gnojil in
nakup pripadajoče opreme.
Rezultat naložbe bo povečanje učinkovite rabe energije (URE) na kmetijskem
gospodarstvu za več kot 20 odstotkov glede na stanje pred naložbo.
V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine ali organizacije pro
izvajalcev oziroma zadruge, dodatno število točk pridobijo upravičenci, pri
katerih vsaj polovica kmetijskih gospodarstev članov skupine ali organizacije
proizvajalcev oziroma zadruge, ki izvajajo kolektivne naložbe, izpolnjuje to
zahtevo.
Naložba v zatesnitev novih ali obstoječih lagun za skladiščenje živinskih gnojil
Nakup kmetijske mehanizacije, ki prispeva k zmanjšanju toplogrednih plinov
Nakup opreme za skladiščenje in transport živinskih izločkov.
Rezultat naložbe bo povečanje URE na kmetijskem gospodarstvu za najmanj
10 do vključno 20 odstotkov glede na stanje pred naložbo.
V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine ali organizacije proizvajalcev
oziroma zadruge, dodatno število točk pridobijo upravičenci, pri katerih vsaj
polovica kmetijskih gospodarstev članov skupine ali organizacije proizvajalcev
oziroma zadruge, ki izvajajo kolektivne naložbe, izpolnjuje to zahtevo.

7. Finančne določbe: finančne določbe so določene v prvem in drugem ter petem do desetem odstavku
28. členu Uredbe.
8. Vloga in postopek za dodelitev sredstev
1. Vlaganje vloge na javni razpis in postopek za
dodelitev sredstev sta določena v 91., 92. in 93. členu
Uredbe.
2. V skladu s šestim odstavkom 91. člena Uredbe
je javni razpis strukturiran v tri sklope glede na vrsto
upravičenca, in sicer:
– Sklop A: naložbe nosilcev majhnih kmetij,
– Sklop B: naložbe fizičnih oseb, razen samostojnih
podjetnikov posameznikov in nosilcev majhnih kmetij
oziroma za enostavne in zahtevne naložbe skupine
kmetov iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena Uredbe,

Maks. št. točk Maks. št. točk
za enostavne za zahtevne
naložbe
naložbe
2
2

2

2

2

2

1

1

10

10

4
4

4
4

4

4

3
3
2
2

3
3
2
2

– Sklop C: naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb.
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: 35 %;
– Geografski vidik upravičenca: 25 %;
– Prispevek k horizontalnim ciljem: 15 %;
– Družbeno socialni vidik: 12 %;
– Proizvodna usmeritev kmetijskih gospodarstev: 8 %;
– Horizontalno in vertikalno povezovanje: 5 %.
4. V skladu s 60. členom Uredbe 1306/2013/EU
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra
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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 popravljene
s Popravkom (UL L št. 23 z dne 25. 1. 2019, str. 92) 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:
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 – ZJN 3«;
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) izpolnjevanje pogojev iz 12. točke šestega odstavka 102. člena Uredbe upravičenec izkazuje z najmanj tremi fotografijami, ki potrjujejo izvedbo podprte
naložbe oziroma dela naložbe, ki predstavlja zaokroženo vsebinsko ali tehnološko celoto, ter s fotografijami
plakata, nalepke, začasnega panoja, obrazložitvene table ali stalne obrazložitvene table, iz katerih je razvidna
označitev vira sofinanciranja v skladu z osemnajstim
odstavkom 102. člena Uredbe;
d) v skladu z enaindvajsetim odstavkom 102. člena
Uredbe je zadnji možni rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev 30. junij 2023.
3. 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, varščina-
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mi 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). Če upravičenec uveljavlja predplačilo, zahtevku za predplačilo priloži bančno garancijo.
4. V skladu z enaindvajsetim odstavkom 102. člena Uredbe je zadnji možni rok za vložitev zahtevka za
izplačilo sredstev 30. junij 2023.
5. Priloge iz 2. točke tega poglavja so določene v
razpisni dokumentaciji.
10. Obveznosti po zadnjem izplačilu sredstev
1. Obveznosti upravičenca so določene v 103. in
106. členu Uredbe
2. Poleg obveznosti iz prejšnje točke mora upravičenec po zadnjem izplačilu sredstev izpolnjevati še
obveznosti iz 1., 2., 3., 9., 10., 11., 12., 13., 15., 16. in
17. točke prvega odstavka 27. člena Uredbe:
a) če je upravičenec nosilec kmetije, se izpolnjevanje obveznosti iz 17. točke prvega odstavka 27. člena
Uredbe izkazuje na podlagi naslednjih dokazil, ki se
priložijo poročilu o izpolnjevanju obveznosti:
– pogodba o zaposlitvi za osebo, ki je za polni delovni čas ali za krajši delovni čas zaposlena na kmetiji;
– potrdilo o vpisu za člana kmetije, ki je študent ali
dijak.
3. Upravičenec mora o izpolnjenih obveznostih iz
tega poglavja poročati na predpisanem obrazcu iz Priloge 4 razpisne dokumentacije.
11. Objava podatkov o upravičencih in varstvo
osebnih podatkov
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 spletišču
ARSKTRP.
12. Izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti
ter višja sila in izjemne okoliščine
1. Izvedba kontrol in sankcije za neizpolnitev oziroma kršitev obveznosti so določeni v 108. členu Uredbe.
2. Višja sila in izjemne okoliščine so določene v
109. člena Uredbe.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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Priloga 1: Seznam skupne rabe kolektivne naložbe
A. PODATKI O UPRAVIČENCIH
1. ORGANIZACIJA PROIZVAJALCEV
1.1. Podatki o organizaciji proizvajalcev (OP)
Ime oz. naziv organizacije proizvajalcev
Odgovorna oseba
Datum priznanja
Številka odločbe MKGP

1.2. Podatki o članih OP, ki izvajajo kolektivno naložbo
Zap.
štev.

Ime in priimek člana oz.
naziv pravne osebe ali s.p.
posameznika

Naslov oz. sedež
poslovanja

KMG_MID
kmetijskega
gospodarstva

Proizvodni obseg
Obseg PKP (ha)

Obseg GVŽ

1.
2.
3.
4.
5.
…….

2. SKUPINA PROIZVAJALCEV
2.1. Podatki o skupini proizvajalcev (SP)
Ime oz. naziv skupine proizvajalcev
Odgovorna oseba
Datum priznanja
Številka odločbe MKGP

2.2. Podatki o članih SP, ki izvajajo kolektivno naložbo
Zap.
štev.

Ime in priimek člana oz.
naziv pravne osebe ali s.p.
posameznika

Naslov oz. sedež
poslovanja

1.
2.
3.
4.
5.
…….

3. ZADRUGA
3.1. Podatki o zadrugi
Ime oz. naziv zadruge
Odgovorna oseba
Število članov zadruge, ki izvajajo kolektivno
naložbo
Število vseh članov zadruge

KMG_MID
kmetijskega
gospodarstva

Proizvodni obseg
Obseg PKP (ha)

Obseg GVŽ
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3.2. Podatki o članih zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo
Zap.
štev.

Ime in priimek člana oz.
naziv pravne osebe ali s.p.
posameznika

Naslov oz. sedež
poslovanja

KMG_MID
kmetijskega
gospodarstva

Proizvodni obseg
Obseg PKP (ha)

Obseg GVŽ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
…….

4. SKUPINA KMETOV
4.1. Podatki o skupini kmetov
Ime oz. naziv skupine kmetov zadruge
Vodilni partner
Odgovorna osebe (v primeru pravnih oseb ali s .p.
posameznikov)
Število članov skupine kmetov

4.2. Podatki o članih skupine kmetov, ki izvaja kolektivno naložbo
Zap.
štev.

Ime in priimek člana oz.
naziv pravne osebe ali s.p.
posameznika

Naslov oz. sedež
poslovanja

KMG_MID
kmetijskega
gospodarstva

Proizvodni obseg
Obseg PKP (ha)

1.
2.
3.
4.
5.
…….

B. PODATKI O KOLEKTIVNI NALOŽBI
Vrsta naložbe
Lokacija naložbe
Datum izdaje odločbe ARSKTRP
Številka odločbe ARSKTRP
Datum zaključka naložbe

C. UPORABA KOLEKTIVNE NALOŽBE
1. OBDOBJE UPORABE
Zap.
štev.

1.
2.
3.
4.
5.
…….

Datum
prevzema v
uporabo

OD KOGA

Datum predaje
v uporabo

KOMU

Opombe

Obseg GVŽ
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Javne dražbe
Št. 023-12/2020-DI/6

Ob-2449/20

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana na podlagi 50. in
77. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18)
in 13. do 15. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 31/18) objavlja
javno dražbo
za prodajo rabljene gostinske opreme
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva
cesta 24, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javne dražbe
Predmet javne dražbe je prodaja rabljene gostinske opreme (v nadaljnjem besedilu: oprema) Zavoda
za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva
cesta 24, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: prodajalec).
Oprema se prodaja po prodajnem seznamu (v nadaljnjem besedilu: seznam), ki je v Prilogi 1. Seznam
(Priloga 1) je skupaj z razpisno dokumentacijo objavljen
na spletni strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije.
Prodaja bo izvedena na podlagi kupoprodajne pogodbe, po načelu »videno-kupljeno«, brez garancije.
Reklamacija kvalitete po opravljeni dražbi ni možna.
Na opremi, ki je predmet prodaje, ne obstoji predkupna
pravica.
Javna dražba se začne s prodajo opreme v kompletu, kot je navedena v Prilogi 1. Najboljši ponudnik kupi
celotno opremo v kompletu.
Če ponudnika za opremo v kompletu ne bo, se prodaja nadaljuje s prodajo opreme razdeljene na posamezne sklope, ki so navedeni v Prilogi 1. Najboljši ponudnik
kupi celotni posamezni sklop opreme.
V kolikor ne bo ponudnika niti za opremo v kompletu niti za posamezni sklop opreme, se v nadaljevanju
oprema prodaja posamično, po zaporedno navedenih
številkah opreme, ki so navedene v Prilogi 1.
3. Izklicna cena in najnižji znesek višanja
Izklicna cena za opremo v kompletu je navedena v Prilogi 1, v stolpcu »Sklop komplet cena z vključenim DDV«. Najnižji znesek višanja izklicne cene je
50,00 EUR.
Izklicna cena za posamezno navedeni sklop opreme je navedena v Prilogi 1, v stolpcu »Sklopi cena
z vključenim DDV«. Najnižji znesek višanja izklicne cene
je 10,00 EUR.
Izklicna cena posamezne opreme je navedena
v Prilogi 1, v stolpcu » Prodajna vrednost z DDV«. Najnižji znesek višanja izklicne cene je 5,00 EUR.
4. Varščina
Varščina za udeležbo na dražbi za opremo v kompletu znaša 10  % izklicne cene.
Varščina za udeležbo na dražbi za posamezni sklop
opreme, mora znašati najmanj 10 % izklicne cene posameznega sklopa, vendar pa znesek varščine za posamezni sklop opreme ne more biti nižji od 50,00 EUR.
Varščina za udeležbo na dražbi za posamezno
opremo znaša 50,00 EUR.
Varščino za opremo v kompletu se plača na transakcijski račun Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slo-

venije, številka TRR: 0110 0603 0274 014, odprt pri Banki Slovenije, sklic za nakazilo varščine SI00 2500, z navedbo v polju namen: »varščina za opremo v kompletu«.
Varščino za posamezni sklop opreme se plača na
transakcijski račun Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, številka TRR: 0110 0603 0274 014, odprt pri Banki Slovenije, sklic za nakazilo varščine SI00
2500, z navedbo v polju namen: »varščina za opremo
Sklop št. _«.
Varščina za posamezno opremo se plača na transakcijski račun Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, številka TRR: 0110 0603 0274 014, odprt pri
Banki Slovenije, sklic za nakazilo varščine SI00 2500,
z navedbo v polju namen: »varščina za posamezno
opremo«.
V primeru, da dražitelj plača varščino za določen
sklop, lahko draži tudi za vso preostalo posamezno
opremo iz drugih neprodanih sklopov.
Varščino je treba vplačati najpozneje tri dni pred
začetkom javne dražbe.
Varščina bo uspelemu dražitelju vračunana v kupnino, ostalim dražiteljem pa bo brez obresti vrnjena v roku
osmih dni po opravljeni javni dražbi.
S plačilom varščine sprejme dražitelj obveznost, da
pristopi k dražbi.
Prodajalec zadrži varščino v primeru, če:
– se dražitelj ne udeleži javne dražbe;
– dražitelj javno dražbo zapusti pred njenim koncem;
– uspeli dražitelj ne sklene kupoprodajne pogodbe
ali ne plača kupnine;
– vplača varščino le en dražitelj in ta noče kupiti
opreme po izklicni ceni.
5. Način in rok plačila kupnine, ter prevzem kupljene opreme
Najugodnejši dražitelj mora poravnati celotno kupnino, v enkratnem znesku na podlagi izstavljenega
računa prodajalca, Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, številka SI56 0110 0603 0274 014 odprt pri
Banki Slovenije, s sklicno številko, navedeno na računu.
V primeru, da je najugodnejši dražitelj proračunski
porabnik, je rok plačila trideset dni od izstavitve računa,
na transakcijski račun Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, številka SI56 0110 0603 0274 014
odprt pri Banki Slovenije, s sklicno številko, navedeno
na računu.
Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.
Izročitev opreme uspelemu dražitelju se izvrši po
prejemu plačila na transakcijski račun zavoda.
Vse morebitne stroške prevzema, demontaže in
odvoza opreme nosi uspeli dražitelj. Uspeli dražitelj odgovarja za morebitno povzročeno škodo (nastalo med
prevzemom, demontažo in odvozom opreme) v skladu
z veljavno zakonodajo.
Uspeli dražitelj je dolžan prevzeti, demontirati in
odpeljati opremo:
– po plačilu preostale kupnine, najkasneje na dan
15. 9. 2020 (dokazilo o izvedenem plačilu), na naslovu
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana, v kletnem prostoru na M24.
Ob predloženem dokazilu o plačilu preostale kupnine lahko kupec opremo prevzame predčasno po predhodnem dogovoru z osebo, ki vodi postopek predaje
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opreme. Postopek predaje opreme vodi Andrej Kastelic,
tel. 01/30-77-398, mail: andrej.kastelic@zzzs.si.
6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo potekala na sedežu prodajalca:
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana, v kletnem prostoru na M24.
Javna dražba bo potekala v četrtek 13. 8. 2020,
s pričetkom ob 11. uri.
7. Podrobnejši pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične
osebe.
Na javni dražbi kot dražitelj ne more sodelovati
cenilec, člani prodajne komisije ter z njimi povezane
osebe.
Zainteresirani dražitelji predložijo dokumentacijo
z vsemi dokazili na enega od predpisanih načinov:
1. priporočeno po pošti na naslov prodajalca: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva
cesta 24, 1000 Ljubljana, ali
2. osebno na naslovu prodajalca, pritličje, glavna
pisarna, soba 51, ali
3. po e-pošti na naslov: miha.merlak@zzzs.si oziroma v vednost: dejan.horvat@zzzs.si.
Dokumentacija dražiteljev iz prejšnjega odstavka
mora vsebovati naslednja dokazila:
– izpolnjen in podpisan obrazec Podatki o dražitelju
(Obrazec 1),
– izpolnjen in podpisan obrazec Izjava o sprejemanju pogojev javne dražbe (Obrazec 2).
Brezplačno razpisno dokumentacijo v pisni obliki
(obrazce) lahko zainteresirani dražitelj pridobi najkasneje pet dni pred začetkom javne dražbe v času uradnih ur
prodajalca na naslovu Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljub
ljana, glavna pisarna ali v elektronski obliki na spletni
strani ZZZS.
Če dražitelj predloži dokumentacijo po pošti ali
osebno, jo mora predložiti v zaprti pisemski ovojnici, na
kateri mora biti obvezno navedeno:
– naziv oziroma ime in naslov prodajalca,
– »Ne odpiraj – Javna dražba – Prodaja opreme«,
– naziv oziroma ime in naslov ponudnika.
Prodajalec mora zahtevano dokumentacijo prejeti
po pošti, osebno ali e-pošti najkasneje pet dni pred
začetkom javne dražbe, to je do sobote 8. 8. 2020, do
12. ure.
Dražitelj, ki ne bo izpolnjeval pogojev iz te točke, bo
po sklepu komisije, ki bo vodila javno dražbo, izločen iz
postopka.
Dražitelj nosi vse stroške, povezane s pripravo
in predložitvijo dokumentacije.
8. Ogled opreme in registracija dražiteljev
Ogled in pridobivanje ostalih informacij o opremi je
mogoč na lokaciji Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana, v kletnem prostoru na M24, na dan dražbe od 9. do 10.30.
Obvezna registracija dražiteljev in ogled opreme bo
potekala na dan dražbe, od 9. do 10.30, in sicer v kletnem prostoru na M24.
Dražitelji so dolžni ob registraciji predložiti osebni
dokument.
9. Postopek in pravila javne dražbe:
– na javni dražbi lahko sodeluje samo dražitelj, ki
je predhodno vplačal varščino in predložil vso dokumentacijo v skladu s 7. točko te objave;
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– javno dražbo vodi predsednik komisije ob navzočnosti članov komisije;
– ob pristopu na dražbo dražitelji predložijo komisiji na vpogled dokument, na podlagi katerega je mogoče
identificirati dražitelja – registracija dražiteljev;
– če se v imenu dražitelja dražbe udeleži in draži tretja oseba, ki ni njen zakoniti zastopnik, mora ta
komisiji predložiti pisno pooblastilo dražitelja, v imenu
katerega se udeležuje dražbe;
– za predmet prodaje lahko dražitelj dvigne ceno
za najmanjši znesek kot je to navedeno v 3. točki te
objave;
– dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni
podana višja ponudba;
– če nihče od dražiteljev najvišje dosežene cene
ne zviša pred tretjim izklicem, se šteje, da je sprejeta
tista cena, ki je bila izklicana trikrat. Ko je cena izklicana trikrat, komisija ugotovi, komu in po kakšni ceni
je bil predmet javne dražbe prodan, in najugodnejšega
dražitelja pozove k podpisu pogodbe takoj oziroma
najkasneje v petnajstih dneh po opravljeni javni dražbi;
– na dražbi se za najugodnejšega dražitelja šteje
tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno;
– ugovore proti dražbenem postopku je mogoče
vložiti, dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe;
– ugovore rešuje predsednik komisije po posvetu
s člani komisije;
– javna dražba se opravi, če se je udeleži vsaj en
dražitelj;
– dražba je uspešna tudi, če se je udeleži samo en
dražitelj, ki ponudi najmanj izklicno ceno določeno za
opremo v kompletu ali posamezni sklop opreme ali za
katerikoli kos opreme.
10. Sklepanje kupoprodajne pogodbe
Z najugodnejšim dražiteljem se bo sklenila kupoprodajna pogodba, takoj po zaključeni dražbi oziroma
najkasneje v roku petnajstih dni.
V kolikor najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe v roku iz prejšnjega odstavka, mu prodajalec lahko
podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več
kot petnajst dni. Če najugodnejši dražitelj ne podpiše
pogodbe v podaljšanem roku, prodajalec smatra posel
za ničen.
Najugodnejši dražitelj mora pred sklenitvijo pogodbe podpisati pisno izjavo, da ni povezana oseba
s članom komisije ali cenilcem v skladu s sedmim odstavkom 50. člena in 77. členom ZSPDSLS-1.
11. Ustavitev postopka
Prodajalec lahko vse do sklenitve kupoprodajne
pogodbe ustavi že začeti postopek brez obrazložitve in
brez odškodninske odgovornosti. V roku osem dni od
izdaje sklepa o ustavitvi postopka je prodajalec dolžan
dražiteljem vrniti vplačane varščine brez obresti.
Prodajalec lahko brez obrazložitve do pričetka
dražbe umakne s seznama katerikoli kos opreme.
Obveznost prodajalca, da sklene kupoprodajno
pogodbo z najugodnejšim dražiteljem, je izključena.
12. Odgovorna in kontaktna oseba za izvedbo
postopka: vsa dodatna pojasnila in ostale informacije
v zvezi s postopkom javne dražbe in prodaje odpisane
gostinske opreme dajeta: Miha Merlak, mail: miha.merlak@zzzs.si, tel. 01/30-77-206 in Dejan Horvat, mail:
dejan.horvat@zzzs.si, tel. 01/30-77-282.
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Priloga: Seznam odpisane opreme

1554 /

Št.

101 / 17. 7. 2020

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Priloga 1: SEZNAM ODPISANE OPREME, KI SE BO PRODAJALA NA JAVNI DRAŽBI DNE 13.8.2020

SKLOP 5: cena 806,11 €

SKLOP 4: cena
4.209,00 €

SKLOP 3: cena 6.395,85 €

SKLOP 2: cena 6.021,62 €

Sklop
komplet
Sklopi
cena z
cena z
Zap. št.
vključenim vključenim DDV
DDV

SKLOP 1: cena 17.432,58 €

Stran

Prodajna vrednost z
DDV

Naziv opreme

Leto nabave

1

Expres a pa ra t za s metano

1992

9,15

2

Podna tehtni ca

1996

91,50

3

Sa la moreznica

1996

45,75

4

El ektro kotel

1996

45,75

5

El ektri čna prekucna ponev

1996

320,25

6

Elektri čna vodna kopel

1996

183,00

7

El ektri čna ploš ča

1996

320,25

8

Stroj za rezanje kruha na mi zni

1996

91,50

9

Štedi lni k el ektri čni

2005

457,50
457,50

10

Friteza el ektro

2005

11

Vodna kopel evk‐7/s

2006

366,00

12

Pomi va lni s troj GS 402 + mehčal ec vode vgrajen

2008

1830,00

13

Apa ra t Ra ti onal cm 61 ekl ek.pa rnokonvekc.peči ca

2009

457,50

14

El ektri čna ža r pl oš ča trdi krom

2009

366,00

15

Lupi l nica krompi rja ‐na mi zna

2016

229,67

16

Sola tni bi fe Rocam s pos odo

2016

558,15

17

Hl a dil ni k enovra tni

2016

91,50

18

Hl a dil ni k enovra tni

2016

91,50

19

Hl a dil ni k mini MH

2000

9,15

20

Odprt del ovni pult s s podnjo pol i co

1996

320,25

21

Pult s pomi va lni m koritom

1996

301,95

22

Pomi va l no kori to pol i ca

1996

45,75

23

Odprt del ovni pul t s preda l om

1996

338,55

24

Del ovni pul t z zaprtimi vra ti

1996

347,70

25

Hl a dil na miza s kori tom

1996

183,00

26

Retropul t i nox

1996

183,00

27

Pomi va l no kori to,pol i ca za pom.kori to in mi ze

1996

274,50

28

Pomiva lno korito,poli ca za pomi va l no kori to

1996

274,50

29

Preda l in del ovni pul t

1996

311,10

30

Pult z vr.i n vmes no pol ico

1996

274,50

31

Inox rega l pol i ce

1996

91,50

32

Inox pol i ca , zaprt rega l kri lna vra ta

1996

32,03

33

Na pa nad konv inox pa ra lov s potreb. š tev.fi l trov

1996

457,50

34

Jedil ni obs tens ki pul t nerja veče konzole

1996

228,75

35

Jedil ni obs tens ki pul t nerja veče konzole

1996

228,75

36

Servi rni na ta ka rs ki pul t (les en)

1996

457,50

37

Leva i n des na mi za ob pomi va l nem s troju

2007

366,00

38

Pul t nevtra l ni ‐ oma ri ca

2016

137,25

39

Odprt del ovni pul t s preda l om

1996

137,25

40

Konzol na pol ica

1996

41

Vi s eča omari ca

1996

9,15

42

Delovna mi za s s p.pol . In pol nil o i nox

1996

137,25

32,03

43

Vi s eča omari ca

1996

9,15

44

Vi s eča omari ca

1996

9,15
183,00

45

Pul t za s prejem uma za ne pos ode

1996

46

Inox rega l pol i ce

1996

73,20

47

Rega l odprt i nox

1996

137,25

48

Inox konzol na pl oš ča

1996

32,03

49

Vi s eča omari ca

1996

45,75

50

Inox konzol na poli ca

1996

32,03

51

Vi s eča oma ri ca drs eča vra ta

1996

45,75

52

Za prt i nox regal s ključavnico

1996

183,00

53

Za prt i nox regal s ključavnico

1996

183,00

54

Za prt i nox regal s ključavnico

1996

183,00

55

Oma ra z drs ni mi vra ti kovi ns ka

1996

109,80

56

Monta žna hla jena komora

1996

2287,50

57

Hla jen pul t s pomi val ni m kori tom

1996

503,25

58

Hl a jen pul t

1996

503,25

59

Sa mopos trežna l i nija pul tov, fas a da i zda jnega pul t

1996

915,00

60

Vozi ček tra ns portni za prt

1996

45,75

61

Vozi ček enoeta žni

1996

91,50

62

Regal l es pol i ce

1996

0,92

63

Regal l es pol i ce

1996

0,92

64

Regal l es pol i ce

1996

0,92

65

Regal l es pol i ce

1996

0,92

66

Rega l poli ce

1996

27,45

67

Rega l poli ce

1996

27,45

68

Vozi ček des er

1996

91,50

69

Vozi ček des er

1996

91,50

70

Mi za pi s a lna

1996

0,92

71

Oma ra vi s oka

1996

4,58

72

Omara ga rderobna kovins ka

1996

45,75

73

Omara ga rderobna kovins ka

1996

45,75

74

Omara ga rderobna kovins ka

1996

45,75

75

Omara ga rderobna kovins ka

1996

45,75

76

Omara ga rderobna kovins ka

1996

45,75

77

Omara ga rderobna kovins ka

1996

45,75

78

Nerja veče pol i ce

1996

27,45

79

Nerja veče pol i ce

1996

27,45

80

Mi za pi s a lna

1996

0,92

81

Trans portni pl ato voziček

1996

91,50
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Razpisi delovnih mest
Su KS 121/2020-2

Ob-2434/20

Vrhovno sodišče Republike Slovenije na podlagi
prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški službi
razpisuje
1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču v Novem mestu
Razpisni pogoji:
Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje za izvolitev za sodnika, določene v 8. členu Zakona o sodniški
službi, in posebne pogoje za izvolitev na sodniško mesto na okrožnem sodišču (okrožni sodnik), določene
v 10. členu navedenega zakona.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško funkcijo,
mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti, ki na
dan objave razpisa ni starejše od šest mesecev,
– podatke o uspešnosti kandidata v času študija
prava,
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika,
če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki
Sloveniji,
– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti, tj. da
ni bil obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, in
– pisno izjavo kandidata, da ni v kazenskem postopku, tj. da zoper njega ni bila vložena pravnomočna
obtožnica ali na podlagi obtožnega predloga razpisana
glavna obravnava zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti.
Vsak kandidat mora prijavi priložiti tudi:
– življenjepis (zaželeno v obliki Europass CV:
https://europass.cedefop.europa.eu/editors/sl/cv/compose), z opisom strokovne dejavnosti po pridobitvi strokovnega naslova iz 4. točke prvega odstavka 8. člena
Zakona o sodniški službi z dokazili, in
– dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za izvolitev na razpisano sodniško mesto, ki jih kandidat
izkaže z izpisom obdobij zavarovanja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega
odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Vrhovno sodišče Republike Slovenije.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izvolitev
sodnika lahko Vrhovno sodišče Republike Slovenije pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za
sodniško funkcijo od upravljavca matičnega registra,
podatek o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Kandidat, ki prijavi priloži izpolnjen obrazec iz prvega odstavka 8. člena Meril za izbiro kandidatov za sodniško mesto Sodnega sveta št. Su 720/2017-2 z dne 9. 11.
2017, dokazila in podatke, ki so določeni v tem razpisu
in v obrazcu sodnega sveta, predloži v enem izvodu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski
naslov kandidata.

Pisne prijave sprejema Vrhovno sodišče Republike
Slovenije, Tavčarjeva 9, Ljubljana, 15 dni po objavi.
Vrhovno sodišče Republike Slovenije
Su KS 122/2020-2

Ob-2435/20

Vrhovno sodišče Republike Slovenije na podlagi
prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški službi
razpisuje
2 prosti mesti okrožnih sodnikov
na Okrožnem sodišču v Celju
Razpisni pogoji:
Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje za izvolitev za sodnika, določene v 8. členu Zakona o sodniški
službi, in posebne pogoje za izvolitev na sodniško mesto na okrožnem sodišču (okrožni sodnik), določene
v 10. členu navedenega zakona.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško funkcijo,
mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti, ki na
dan objave razpisa ni starejše od šest mesecev,
– podatke o uspešnosti kandidata v času študija
prava,
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika,
če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki
Sloveniji,
– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti, tj. da
ni bil obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, in
– pisno izjavo kandidata, da ni v kazenskem postopku, tj. da zoper njega ni bila vložena pravnomočna
obtožnica ali na podlagi obtožnega predloga razpisana
glavna obravnava zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti.
Vsak kandidat mora prijavi priložiti tudi:
– življenjepis (zaželeno v obliki Europass CV:
https://europass.cedefop.europa.eu/editors/sl/cv/compose), z opisom strokovne dejavnosti po pridobitvi strokovnega naslova iz 4. točke prvega odstavka 8. člena
Zakona o sodniški službi z dokazili, in
– dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za izvolitev na razpisano sodniško mesto, ki jih kandidat
izkaže z izpisom obdobij zavarovanja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega
odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Vrhovno sodišče Republike Slovenije.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izvolitev
sodnika lahko Vrhovno sodišče Republike Slovenije pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za
sodniško funkcijo od upravljavca matičnega registra,
podatek o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Kandidat, ki prijavi priloži izpolnjen obrazec iz prvega odstavka 8. člena Meril za izbiro kandidatov za sodni-
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ško mesto Sodnega sveta št. Su 720/2017-2 z dne 9. 11.
2017, dokazila in podatke, ki so določeni v tem razpisu
in v obrazcu sodnega sveta, predloži v enem izvodu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski
naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Vrhovno sodišče Republike
Slovenije, Tavčarjeva 9, Ljubljana, 15 dni po objavi.
Vrhovno sodišče Republike Slovenije
Su KS 123/2020-2

Ob-2436/20

Vrhovno sodišče Republike Slovenije na podlagi
prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški službi
razpisuje
2 prosti mesti okrožnih sodnikov
na Okrožnem sodišču v Kopru
Razpisni pogoji:
Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje za izvolitev za sodnika, določene v 8. členu Zakona o sodniški
službi, in posebne pogoje za izvolitev na sodniško mesto na okrožnem sodišču (okrožni sodnik), določene
v 10. členu navedenega zakona.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško funkcijo,
mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti, ki na
dan objave razpisa ni starejše od šest mesecev,
– podatke o uspešnosti kandidata v času študija
prava,
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika,
če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki
Sloveniji,
– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti, tj. da
ni bil obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, in
– pisno izjavo kandidata, da ni v kazenskem postopku, tj. da zoper njega ni bila vložena pravnomočna
obtožnica ali na podlagi obtožnega predloga razpisana
glavna obravnava zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti.
Vsak kandidat mora prijavi priložiti tudi:
– življenjepis (zaželeno v obliki Europass CV:
https://europass.cedefop.europa.eu/editors/sl/cv/compose), z opisom strokovne dejavnosti po pridobitvi strokovnega naslova iz 4. točke prvega odstavka 8. člena
Zakona o sodniški službi z dokazili, in
– dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za izvolitev na razpisano sodniško mesto, ki jih kandidat
izkaže z izpisom obdobij zavarovanja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega
odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Vrhovno sodišče Republike Slovenije.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izvolitev
sodnika lahko Vrhovno sodišče Republike Slovenije pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za
sodniško funkcijo od upravljavca matičnega registra,
podatek o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Kandidat, ki prijavi priloži izpolnjen obrazec iz prvega odstavka 8. člena Meril za izbiro kandidatov za sodniško mesto Sodnega sveta št. Su 720/2017-2 z dne 9. 11.

2017, dokazila in podatke, ki so določeni v tem razpisu
in v obrazcu sodnega sveta, predloži v enem izvodu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski
naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Vrhovno sodišče Republike
Slovenije, Tavčarjeva 9, Ljubljana, 15 dni po objavi.
Vrhovno sodišče Republike Slovenije
Su KS 121/2020-2

Ob-2437/20

Vrhovno sodišče Republike Slovenije na podlagi
prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški službi
razpisuje
1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču v Novem mestu
Razpisni pogoji:
Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje za izvolitev za sodnika, določene v 8. členu Zakona o sodniški
službi, in posebne pogoje za izvolitev na sodniško mesto na okrožnem sodišču (okrožni sodnik), določene
v 10. členu navedenega zakona.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško funkcijo,
mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti, ki na
dan objave razpisa ni starejše od šest mesecev,
– podatke o uspešnosti kandidata v času študija
prava,
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika,
če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki
Sloveniji,
– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti, tj. da
ni bil obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, in
– pisno izjavo kandidata, da ni v kazenskem postopku, tj. da zoper njega ni bila vložena pravnomočna
obtožnica ali na podlagi obtožnega predloga razpisana
glavna obravnava zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti.
Vsak kandidat mora prijavi priložiti tudi:
– življenjepis (zaželeno v obliki Europass CV:
https://europass.cedefop.europa.eu/editors/sl/cv/compose), z opisom strokovne dejavnosti po pridobitvi strokovnega naslova iz 4. točke prvega odstavka 8. člena
Zakona o sodniški službi z dokazili, in
– dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za izvolitev na razpisano sodniško mesto, ki jih kandidat
izkaže z izpisom obdobij zavarovanja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega
odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Vrhovno sodišče Republike Slovenije.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izvolitev
sodnika lahko Vrhovno sodišče Republike Slovenije pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za
sodniško funkcijo od upravljavca matičnega registra,
podatek o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Kandidat, ki prijavi priloži izpolnjen obrazec iz
prvega odstavka 8. člena Meril za izbiro kandidatov
za sodniško mesto Sodnega sveta št. Su 720/2017-2
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z dne 9. 11. 2017, dokazila in podatke, ki so določeni
v tem razpisu in v obrazcu sodnega sveta, predloži
v enem izvodu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski
naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Vrhovno sodišče Republike
Slovenije, Tavčarjeva 9, Ljubljana, 15 dni po objavi.
Vrhovno sodišče Republike Slovenije
Št. 02-B-75/20

Ob-2441/20

Svet Onkološkega inštituta Ljub
ljana na podlagi
15. člena Statuta javnega zdravstvenega zavoda Onkološki inštitut Ljubljana razpisuje delovno mesto:
generalni direktor (m/ž)
za mandatno obdobje štirih let
V skladu s 16. členom statuta mora kandidat za
generalnega direktorja OI izpolnjevati naslednje pogoje:
– ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi
druge stopnje,
– najmanj pet let delovnih izkušenj na primerljivih
delovnih mestih s področja vodenja in upravljanja,
– znanje tujega jezika.
K prijavi z življenjepisom mora kandidat za generalnega direktorja priložiti program dela in razvoja OI.
Mandat generalnega direktorja OI je štiri leta, po
preteku te dobe je lahko ponovno imenovan. Kandidati
bodo o izbiri obveščeni v 30 dneh.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev je potrebno oddati najkasneje do 31. 8. 2020 na
naslov: Onkološki inštitut Ljubljana, Kadrovska služba,
Zaloška 2, 1000 Ljubljana, s pripisom »Razpis za generalnega direktorja – Ne odpiraj«.
Svet Onkološkega inštituta Ljubljana
Št. 701-39/2020

Ob-2442/20

Ministrstvo za pravosodje razpisuje na podlagi
prvega odstavka 29. člena v zvezi z drugim odstavkom 195. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni
list RS, št. št. 58/11 – ZDT-1, 21/12 – ZDU-1F, 47/12
– ZDT-1A, 15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G, 48/13
– ZSKZDČEU-1, 19/15 – ZDT-1B, 23/17 – ZSSve in
36/19; ZDT-1):
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1 prosto mesto okrožnega državnega tožilca
na Specializiranem državnem tožilstvu
Republike Slovenije
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev v sodniško funkcijo, določene v 8. členu Zakona o sodniški službi (Uradni list
RS, št. 94/07, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 69/13, 17/15,
23/17 in 36/19; ZSS) in posebne pogoje za imenovanje na mesto okrožnega državnega tožilca, določene
v 25. členu ZDT-1.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča,
– kontaktno telefonsko številko, lahko tudi elektronski naslov kandidata.
Prijavi kandidata je potrebno priložiti:
– življenjepis v obliki Europass z opisom strokovne
dejavnosti po pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili,
– dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za
imenovanje na razpisano državnotožilsko mesto, ki jih
kandidat izkaže z izpisom obdobij zavarovanj Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje in
– izjavo kandidata, da Ministrstvu za pravosodje
dovoljuje pridobitev podatkov iz kazenske evidence, ki
jo vodi ministrstvo in podatkov iz uradnih evidenc, da
kandidat ni v kazenskem postopku.
Kandidat, ki še ni bil imenovan za državnega tožilca, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti, ki na
dan objave razpisa ni starejše od šestih mesecev,
– podatke o uspešnosti kandidata v času študija
prava,
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika,
če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki
Sloveniji,
– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti in pisno
izjavo kandidata, da ni v kazenskem postopku.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega
odstavka 8. člena ZSS ter podatke iz 30. člena ZDT-1
pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za pravosodje,
Ljubljana, Župančičeva 3, po objavi razpisa v Uradnem
listu RS do 15. 8. 2020.
Ministrstvo za pravosodje

Stran

1558 /

Št.

101 / 17. 7. 2020

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Druge objave
Ob-2453/20
Sprememba
Javnega poziva COVID19 za nakup
zaščitne opreme,
ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 93/19
z dne 3. 7. 2020:
Spremembe se nanašajo na naslednjo točko Javnega poziva:
5.1 Spremeni se:
2. Prijavitelj mora imeti na dan oddaje vloge vsaj 5
zaposlenih.
Briše se:
2. Prijavitelj mora imeti na dan objave javnega poziva vsaj 5 zaposlenih.
11. V četrtem odstavku se doda:
V primeru, da vlogo oddaja s strani zakonitega zastopnika pooblaščena oseba, je potrebno k vlogi priložiti
podpisano pooblastilo.
Slovenski podjetniški sklad
Ob-2450/20
Mestna občina Nova Gorica objavlja na podlagi
Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za
leto 2020 (Uradni list RS, št. 79/19), Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto
2020 (Uradni list RS, št. 92/20), Odloka o proračunu
Mestne občine Nova Gorica za leto 2021 (Uradni list
RS, št. 81/19) in na podlagi 6. člena Odloka o sofinanciranju opremljanja stanovanjskih objektov na območju
Mestne občine Nova Gorica z malimi komunalnimi
čistilnimi napravami (Uradni list RS, št. 36/19, v nadaljevanju: odlok)
javni poziv
za sofinanciranje opremljanja stanovanjskih
objektov na območju Mestne občine Nova Gorica
z malimi komunalnimi čistilnimi napravami
1. Razpisovalec: Mestna občina Nova Gorica, Trg
Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (v nadaljevanju:
MONG).
2. Predmet poziva: predmet javnega poziva je sofinanciranje stroškov nakupa, montaže in zagona malih
komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju: MKČN) velikosti do 50 PE v Mestni občini Nova Gorica.
3. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem pozivu
in zahtevane priloge
3.1. Upravičenci
Do nepovratnih sredstev so upravičene fizične osebe s stalnim prebivališčem na območju Mestne občine
Nova Gorica, ki imajo lastninsko ali stavbno pravico
na enostanovanjskih ali na/oziroma v večstanovanjskih
objektih, ki so jih opremili z MKČN.
V primeru solastnine ali opremljanja več enostanovanjskih objektov ali enega ali več večstanovanjskih
objektov s skupno MKČN, so upravičenci vsi lastniki, solastniki oziroma imetniki stavbne pravice na tem objektu.
Do sofinanciranja niso upravičene pravne osebe.
3.2. Splošni pogoji za sofinanciranje
Sofinancira se opremljanje objektov z MKČN na območjih izven meja aglomeracij, na katerih se predvideva
izgradnja kanalizacije ali čistilnih naprav skladno z Ope-

rativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne
odpadne vode v Republiki Sloveniji.
Izjemoma se lahko opremljanje objektov z MKČN
sofinancira tudi na območjih, kje je javno kanalizacijsko
omrežje že zgrajeno ali je gradnja načrtovana, priključitev nanj pa ni tehnično možna ali ekonomsko upravičena, kot tudi, če je vgradnja MKČN pogoj za pridobitev
gradbenega dovoljenja. O dejstvih iz tega odstavka izda
potrdilo izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občini.
Izjemoma se lahko opremljanje objektov z MKČN
sofinancira tudi na območjih, kjer se načrtuje izgradnja
javnega kanalizacijskega omrežja, vendar izgradnja
ni predvidena v obdobju veljavnega Načrta razvojnih
programov Mestne občine Nova Gorica.
V primeru opremljanja objektov s skupno MKČN
mora vlagatelj vloge priložiti pogodbo o ureditvi medsebojnih razmerij, v kateri je določen najmanj vlagatelj
vloge, eden ali več pooblaščencev za sprejem sredstev
ter način razdelitve med upravičence.
V primeru, da se MKČN sofinancira tudi iz drugih
virov javnih sredstev, skupna vrednost sofinanciranja iz
vseh virov ne sme preseči 100 % vrednosti upravičenih
stroškov. V primeru, da bi izračunana skupna vrednost
sofinanciranja, skupaj s sofinanciranjem po tem pozivu,
presegala 100 % vrednosti upravičenih stroškov investicije, se sofinanciranje občine ustrezno zniža.
3.3. Pogoji in omejitve
MKČN mora imeti certifikat oziroma listino o skladnosti izdelka s standardom iz Uredbe o odvajanju in
čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS,
št. 98/15, 76/17, 81/19), ki je izdana v skladu s predpisom, ki ureja potrjevanje skladnosti in označevanje
gradbenih proizvodov.
MKČN mora biti v času vložitve prijave na javni poziv vgrajena in v funkciji obratovanja, rezultati
opravljenih prvih meritev obratovanja pa morajo biti
ustrezni.
Prijavitelj mora ob prijavi na javni poziv predložiti
potrdilo izvajalca javne službe Vodovodi in kanalizacija
Nova Gorica d.d., Cesta 25. junija 1, Nova Gorica, iz katerega izhaja, da je MKČN vgrajena, pravilno obratuje in
da je bila predana vsa potrebna dokumentacija.
Vlogo na javni poziv je mogoče vložiti najkasneje
do poteka šestih mesecev od datuma izdaje potrdila iz
prejšnjega odstavka.
4. Višina sredstev in višina sofinanciranja
Sredstva bremenijo proračunsko postavko proračuna Mestne občine Nova Gorica za leti 2020 in 2021
s številko 07279 in nazivom Subvencioniranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav. Višina razpisanih
sredstev za vsako leto je 20.000,00 EUR.
Višina pomoči znaša 50 % upravičenih stroškov oziroma največ 1.500,00 EUR za en stanovanjski objekt.
Na vodovarstvenih območjih znaša višina sofinanciranja 60 % upravičenih stroškov, oziroma največ
1.700,00 EUR za enostanovanjski objekt.
V primeru opremljanja s skupno MKČN za več enostanovanjskih objektov oziroma za enega ali več večstanovansjkih objektov, znaša višina pomoči 60 % upravičenih stroškov za vse upravičence skupaj, in sicer:
– v primeru vgradnje ene MKČN za 2–3 objekte
oziroma stanovanja največ: 2.000,00 EUR
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– v primeru vgradnje ene MKČN za 4–5 objektov
oziroma stanovanj največ: 2.500,00 EUR
– v primeru vgradnje ene MKČN za 6 ali več objektov oziroma stanovanj največ: 3.000,00 EUR.
5. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so stroški nakupa, montaže in
zagona MKČN.
Stroški vgradnje (gradbenih del) in prevozni stroški,
stroški zavarovanj ipd. niso upravičen strošek.
DDV je upravičen strošek.
6. Način prijave in roki
Prijavitelj vloži vlogo z vsemi dokazili osebno ali po
pošti na naslov: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica.
Rok za oddajo vloge je 30. 10. 2021.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je
bila najpozneje zadnji dan roka za oddajo vlog oddana
po pošti s priporočeno pošiljko ali če je bila dostavljena
v sprejemno pisarno Mestne občine Nova Gorica najpozneje do 12. ure zadnjega dne razpisnega roka, oziroma
če jo je Mestna občina Nova Gorica prejela pred objavo
obvestila o zaprtju poziva.
Vloga z zahtevano dokumentacijo mora biti oddana
v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj – Javni poziv za
sofinanciranje MKČN«. Upoštevale se bodo vloge, ki
bodo oddane do porabe sredstev, v vsakem primeru pa
najkasneje do 30. 10. 2021.
7. Odpiranje in obravnavanje vlog
Odpiranje vlog ni javno. Postopek bo vodil organ
občinske uprave, pristojen za gospodarske javne službe
(v nadaljevanju: pristojni organ), ki bo odpiral in obravnaval vse prispele vloge po vrstnem redu prispetja, do
porabe proračunskih sredstev, v vsakem primeru pa
najkasneje do 30. 10. 2021.
Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj pisno pozvan,
da vlogo v roku določenem v pozivu, dopolni. Če prijavitelj vloge v določenem roku ne dopolni, jo pristojni organ
s sklepom zavrže.
Nepopolnih vlog, iz katerih je nedvoumno razvidno,
da ne izpolnjujejo pogojev za sofinanciranje, se ne dopolnjuje, pač pa se zahtevek z odločbo zavrne.
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O pravici do sofinanciranja se odloča po vrstnem
redu prejetih popolnih vlog. Za vlogo, ki je bila ob vložitvi
nepopolna, se šteje kot datum prejema dan, ko je pristojni organ prejel vse zahtevane dopolnitve.
Na podlagi izvedenega postopka pristojni organ
izda odločbo o dodelitvi sredstev. Postopek o dodelitvi
sredstev se vodi v skladu z javnim pozivom po pravilih
splošnega upravnega postopka.
V roku 8 dni po pravnomočnosti odločbe je upravičenec dolžan vrniti Mestni občini Nova Gorica podpisano pogodbo o sofinanciranju. Če tega ne stori, mu
pravica do sofinanciranja ugasne.
Če upravičenec ne vrne podpisane pogodbe v roku
8 dni od prejema pogodbe v podpis, se šteje, da je vlogo
na razpis umaknil.
8. Izplačilo sredstev: sredstva se upravičencu
nakažejo po podpisu pogodbe o sofinanciranju, in sicer v roku iz pogodbe, določenem skladno z veljavnimi predpisi o izvrševanju proračuna.
9. Nadzor in vračilo sredstev
Prejemnik sredstev v obdobju 5 let od prejema
sredstev ne sme odtujiti MKČN, za katero je prejel sredstva, razen če je bila stavba, za katero se je vgradila
MKČN, v tem času priključena na javno kanalizacijo
v upravljanju izvajalca javne službe.
Če je prejemnik sredstev ob oddaji vloge zamolčal
neresnična dejstva ali navajal neresnične podatke, ki
so vplivali na dodelitev pravice do sofinanciranja, ali
če je pred potekom 5 let od prejema sredstev opustil
delovanje oziroma zaradi nevzdrževanja povzročil nepravilno delovanje MKČN, mora sredstva v celoti vrniti,
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od
dneva izplačila do dneva vračila.
10. Razpisna dokumentacija: razpisno dokumentacijo je mogoče dobiti na spletni strani Mestne občine
Nova Gorica http://www.nova-gorica.si. Vloga, ki jo je
potrebno oddati na obrazcih razpisne dokumentacije,
mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila. Za vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko
pišete na elektronsko pošto matej.zivec@nova-gorica.si
ali pokličete na tel. 05/33-50-135.
Mestna občina Nova Gorica
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Objave sodišč
Oklici o začasnih zastopnikih
in skrbnikih
2769 VL 3778/2020

Os-2294/20

Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi
upnika: Gospodar upravljanje stanovanj in stanovanjskih
hiš, zaključna dela v gradbeništvu, trgovina in inženiring, d.o.o. Ljubljana, matična št. 5540984000, davčna
št. 19491573, Tržaška cesta 42, Ljubljana, ki ga zastopa
zak. zast. Karlo Česen, po Odvetniška pisarna Alič &
Kovač d.o.o., Šmartinska cesta 130, Ljubljana, proti dolžniku Igorju Jakša, EMŠO 0203984500074, Rusjanov
trg 2, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave 96,09 EUR,
sklenilo:
Dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Danijel Bertoncelj, Kesetova 1, 1420 Trbovlje.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 6. 2020
VL 35172/2020

Os-2295/20

Okrajno sodišče v Ljubljani – Centralni oddelek
za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika A1
Slovenija, d.d., Šmartinska cesta 134B, Ljubljana, ki ga
zastopa odv. Odvetniška pisarna Monika Lipovec d.o.o.,
Bleiweisova cesta 30, Kranj, proti dolžniku Luki Bric,
Zaloška cesta 69, Ljub
ljana - Polje, zaradi izterjave
1.442,31 EUR, sklenilo:
Dolžniku Luki Bric, Zaloška cesta 69, Ljubljana - Polje, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odv. Irena Kočevar, Metelkova 15, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse
dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 6. 2020
II N 225/2020

Os-2353/20

Okrožno sodišče v Ljubljani je po višji pravosodni svetovalki Maji Pucelj Krajnc, v nepravdni zadevi predlagatelja Državno odvetništvo Republike Slovenije, Šubičeva 2, Ljubljana, po državni odvetnici mag.
Nini Colarič, zoper nasprotno udeleženko Nežo Fazarinc, naslov neznan, zaradi predloga za določitev
preživnine, o postavitvi začasnega zastopnika, dne
26. junija 2020 sklenilo:

Za začasnega zastopnika nasprotne udeleženke
se imenuje odvetnik Boris Grobelnik, Dalmatinova 11,
1000 Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 6. 2020
VL 37309/2019

Os-2360/20

Okrajno sodišče v Ljubljani – Centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki
jo zastopa Helena Pucelj, Miklošičeva cesta 19, Ljub
ljana, proti dolžniku Ivanu Ivanov, Perzonali 32, Prevalje,
ki ga zastopa zak. zast. odvetniška pisarna Karla Pajnik, Sejmiška cesta 4, Slovenj Gradec, zaradi izterjave
7.130,17 EUR, sklenilo:
Začasni zastopnik odv. Tone Kozelj, Glavni trg 39,
Slovenj Gradec, se razreši.
Za začasno zastopnico se postavi odv. Karla Pajnik,
Sejmiška cesta 4, Slovenj Gradec.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse
dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 6. 2020
VL 42262/2020

Os-2375/20

Okrajno sodišče v Ljubljani – Centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Gospodar upravljanje stanovanj in stanovanjskih hiš, zaključna
dela v gradbeništvu, trgovina in inženiring, d.o.o. Ljub
ljana, Tržaška cesta 42, Ljubljana, ki ga zastopa zak.
zast. Karlo Česen, po odv. Alojzija Slava Alič, Šmartinska cesta 130, Ljubljana – dostava, proti dolžniku Duraku Destani, Reboljeva ulica 13, Ljubljana – dostava,
zaradi izterjave 338,45 EUR, sklenilo:
Dolžniku Duraku Destani, Reboljeva ulica 13, Ljub
ljana – dostava se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju
– ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik mag.
Bojan Konečnik, Železna cesta 14, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej,
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 7. 2020
D 737/61

Os-2154/20

Okrajno sodišče v Novi Gorici je po okrajni sodnici
Soraji Buda Marušič v zapuščinski zadevi po dne 3. 11.
1961 umrlem: Benko Edvard, pok. Andreja, roj. 23. 9.
1903, z zadnjim stalnim prebivališčem Spodnja Branica 3, izven naroka, dne 11. 3. 2020 sklenilo:
Na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku se dediču Benko Hermanu,
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neznanega bivališča, v tem postopku postavi začasna
zastopnica odvetnica Mirjam Kragelj Likar, Kidričeva
ulica 19, 5000 Nova Gorica, ki bo zastopala dediča v zapuščinski zadevi D 737/61 vse dokler dedič ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču,
da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 11. 3. 2020
N 116/2019

Os-2260/20

Okrajno sodišče v Sežani je v nepravdni zadevi predlagatelja Urbana Prelc, Barka 15, p. Vremski
Britof, ki ga zastopa Rok Jenko, odvetnik v Ilirski Bistrici
in nasprotne udeleženke Karoline Prelec, Barka 10, neznanega bivališča, po predlogu predlagatelja, na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi z 42. členom Zakona o nepravdnem postopku prvi nasprotni udeleženki s sklepom
z dne 15. 6. 2020 postavilo začasno zastopnico odvetnico Andrejo Barič, Partizanska cesta 71d, Sežana, ker
je prebivališče prve nasprotne udeleženke neznano in
nima pooblaščenca v Republiki Sloveniji.
Začasna zastopnica bo prvo nasprotno udeleženko
zastopala v postopku vse do takrat, dokler prva nasprotna udeleženka ali njen pooblaščenec na nastopita pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči, da je nasprotni udeleženki postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 15. 6. 2020

Oklici dedičem in neznanim upnikom
D 83/2020

Os-2193/20

Pri Okrajnem sodišču v Ajdovščini teče zapuščinski postopek po dne 28. 1. 1991 umrli Pavli Di Trento,
rojeni Slokar, roj. 16. 3. 1901, hčerki Andreja, nazadnje
stanujoči San Giovanni al Natisone, Dolegnano (Italija),
državljanki Republike Italije.
Ker se ne ve za stalno ali začasno prebivališče zapustničine vnukinje Marine Di Trento – hčerke pokojnega zapustničinega sina Tonina Di Trenta, katere datum
rojstva ni znan, je pa danes stara okrog 50 let, jo sodišče
poziva, da se priglasi naslovnemu sodišču v roku 1 leta
od objave tega oklica v Uradnem listu RS, na oglasni
deski tega sodišča in na spletni strani tega sodišča.
Prav tako naj se v istem enoletnem roku sodišču
kot dediči priglasijo vse druge osebe, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine, sicer bo sodišče po preteku tega
roka nadaljevalo zapuščinsko obravnavo in odločilo na
podlagi izjav postavljenega skrbnika in podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Sodišče je ta oklic izdalo na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 4. 6. 2020
D 50/2019

Os-2142/20

Pri Okrajnem sodišču v Celju je v teku zapuščinski
postopek po pok. Danijelu Mauerju, sinu Franca, roj.
3. 7. 1930, vdovcu, umrlemu 12. 11. 2018, nazadnje
stalno stan. Gosposvetska ulica 3, Celje.
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Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in zapustnikovih obveznostih.
Sodišče poziva upnike, da lahko v šestih mesecih
od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez
dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev
v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.
V skladu z določbami 142.a člena in 142.b člena
Zakona o dedovanju sodišče opozarja, da bo v primeru,
če noben upnik ne bo v šestih mesecih od dneva objave oklica vložil zahteve za prenos zapuščine v stečajno
maso stečaja zapuščine, zapuščina brez dedičev prešla
na Republiko Slovenijo. Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Okrajno sodišče v Celju
dne 26. 5. 2020
D 48/2019

Os-2157/20

Po pokojnem Toplak Dragu, rojen 16. 9. 1962,
EMŠO 1609962501115, nazadnje stanujoč Gornji Ivanjci
11, Spodnji Ivanjci, ki je umrl 5. 12. 2018, po katerem
se vodi zapuščinski postopek pred tukajšnjim Okrajnim
sodiščem v Gornji Radgoni pod opr. št. D 48/2019 in po
zaključenem oklicnem postopku, ki je potekel dne 12. 3.
2020, se ni javil in priglasil k dedovanju nihče, ki bi imel
po zakonu pravico do dediščine po zapustniku in je tako
šteti premoženje zapustnika, ki spada v zapuščino za
premoženje brez dedičev.
Opozarja se, da bo zapuščina brez dedičev prešla
na Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zahteve zapuščine
v stečajno maso stečaja zapuščine, in da Republika
Slovenija ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Pojasnjuje se, da lahko pri tukajšnjem sodišču, ki
vodi zap. postopek pridobite podatke o premoženju, ki
sestavlja zapuščino in zapustnikovih obveznostih.
Vse upnike se poziva, da lahko v šestih mesecih od
dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev
v skladu z določbami 142.b člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dedovanju (ZD-C), Uradni
list RS, št. 63/16.
Okrajno sodišče v Gornji Radgoni
dne 3. 6. 2020
D 29/2020

Os-2166/20

Okrajno sodišče v Grosupljem, Adamičeva 6, 1290
Grosuplje v zapuščinski zadevi po pokojnem Romanu
Miklavčič, roj. 19. 2. 1975, umrl 21. 1. 2020, nazadnje
stan. Stična 139, Ivančna Gorica, sodišče za potrebe izdaje sklepa o dedovanju izdaja oklic neznanim dedičem.
Po doslej znanih podatkih je bil zapustnik ob smrti
samski, brez otrok. Oče in mati zapustnika sta se dedovanju odpovedala.
S tem oklicem sodišče poziva neznane dediče po
pokojnem, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na
podlagi zakona, naj se priglasijo sodišču v roku enega
leta od objave tega oklica na sodni deski/spletni strani
sodišča in v Uradnem listu RS.
Po preteku enega leta bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 4. 6. 2020
D 255/2019

Os-2167/20

Okrajno sodišče v Grosupljem, Adamičeva 6, 1290
Grosuplje v zapuščinski zadevi po pokojni Frančiški
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Šporar, roj. 17. 5. 1924, umrla 1. 9. 2019, nazadnje
stan. Videm 63, Videm Dobrepolje, sodišče za potrebe izdaje sklepa o dedovanju izdaja oklic neznanim
dedičem.
Po doslej znanih podatkih je bil zapustnik ob smrti
samski, brez otrok in brez drugih sorodnikov. Ker za dediča Franka Šporarja, nazadnje stanujoč nekje v Kanadi,
ni znano prebivališče, se poziva tudi morebitne druge
dediče, ki bi lahko bili poklicani k dedovanju.
S tem oklicem sodišče poziva neznane dediče po
pokojni, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na
podlagi zakona, naj se priglasijo sodišču v roku enega
leta od objave tega oklica na sodni deski/spletni strani
sodišča in v Uradnem listu RS.
Po preteku enega leta bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 4. 6. 2020
D 273/2017

Os-2197/20

Okrajno sodišče v Grosupljem, Adamičeva 6, 1290
Grosuplje v zapuščinski zadevi po pokojni Jožefi Nose,
roj. 8. 3. 1926, umrli 6. 10. 2017, nazadnje stan. Spodnja
Slivnica 13, Grosuplje, sodišče za potrebe izdaje sklepa
o dedovanju izdaja oklic neznanim dedičem.
Po doslej znanih podatkih je bila zapustnica ob
smrti vdova, znani dediči, sin in sestra pa sta se odpovedala dedovanju.
S tem oklicem sodišče poziva neznane dediče po
pokojni, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na
podlagi zakona, naj se priglasijo sodišču v roku enega
leta od objave tega oklica na sodni deski/spletni strani
sodišča in v Uradnem listu RS.
Po preteku enega leta bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 5. 6. 2020
D 149/2018

Os-2367/20

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek
po pokojnem Rudolf Adolfu, sinu Franca, roj. 10. 4.
1941, drž. Republike Slovenije, nazadnje stanujočem
v Kočevski Reki 14, umrlem 4. 4. 2018 v Ljubljani.
Zaradi neznanih dedičev prvega dednega reda je
sodišče že izdalo oklic dne 4. 1. 2019, ki pa ni dal nobenega rezultata.
Glede na zgoraj navedeno so prišli v poštev za
dedovanje po zakonu dediči drugega dednega reda, to
so potomci pred zapustnikom umrlih zapustn. staršev.
Zapustn. brat Rudolf Frančišek in zapustn. sestra Štefanič Marija sta se dediščini odpovedala, eventualni drugi
dediči drugega dednega reda pa sodišču niso znani.
Sodišče zato s tem oklicem poziva eventualne zapustn. dediče drugega dednega reda, torej zapustn.
brate in sestre, 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.
Z ozirom na to, da obstaja velika verjetnost, da se
na ta oklic ne bo javil noben dedič drugega dednega
reda, sodišče s tem oklicem poziva tudi prav tako neznane zapustn. dediče tretjega dednega reda, to so potomci pred zapustnikom umrlih zapustn. dedov in babic
(zapustn. strici in tete, bratranci in sestrične oziroma

njihovi potomci), 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 nadaljevalo
s tem zapuščinskim postopkom in ga zaključilo v skladu
z Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 19. 6. 2020
III D 2202/2018

Os-2143/20

V zapuščinski zadevi po pokojnem Darku Rupiču,
rojenem 3. 3. 1963, umrlem 17. 6. 2018, po podatkih
brez uradnega prebivališča, državljanu RS, gre za zapuščino brez dedičev, zato sodišče na podlagi drugega
odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju (ZD) izdaja
sledeči oklic neznanim upnikom.
Sodišče seznanja naslovnike tega oklica, da smejo
upniki pri naslovnem sodišču pridobiti podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustničinih obveznostih ter, da lahko v šestih mesecih od dneva objave
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena ZD.
Po teh določbah lahko upnik zahteva, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine
brez dedičev, če v šestih mesecih po prejemu obvestila
o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih mesecih
od dneva objave oklica, če gre za neznanega upnika: (1) prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in
(2) vloži predlog za začetek postopka stečaja zapuščine
brez dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti
potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine
brez dedičev.
Če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za
prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine,
bo zapuščina prešla na Republiko Slovenijo, ki za zapustnikove dolgove ne odgovarja.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 5. 2020
O 202/1967

Os-2144/20

V zapuščinski zadevi po pokojni Heleni Škerjanc,
rojeni 19. 5. 1893, umrli 28. 1. 1967, nazadnje stanujoči
Pod Turnom 4, Ljubljana, jugoslovanski državljanki, gre
za zapuščino brez dedičev, zato sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju (ZD)
izdaja sledeči oklic neznanim upnikom.
Sodišče seznanja naslovnike tega oklica, da smejo
upniki pri naslovnem sodišču pridobiti podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustničinih obveznostih ter, da lahko v šestih mesecih od dneva objave
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena ZD.
Po teh določbah lahko upnik zahteva, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine
brez dedičev, če v šestih mesecih po prejemu obvestila
o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih mesecih
od dneva objave oklica, če gre za neznanega upnika: (1) prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in
(2) vloži predlog za začetek postopka stečaja zapuščine
brez dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti
potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine
brez dedičev.
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Če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za
prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine,
bo zapuščina prešla na Republiko Slovenijo, ki za zapustnikove dolgove ne odgovarja.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 5. 2020
D 31/2020-15

Os-2165/20

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek
po pok. Murgec Auguštinu, roj. 31. 8. 1933, umrlem dne
15. 1. 2020 iz Ljutomera, Ivana Kaučiča cesta 18/a.
Dediči prvega dednega reda so se dedovanju odpovedali, dediči drugega in tretjega dednega reda sodišču niso znani, zato s tem oklicem poziva vse tiste, ki
mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo
sodišču v šestih mesecih od objave oklica na spletni
strani tukajšnjega sodišča in uveljavljajo svojo pravico
do dediščine.
Po preteku roka šest mesecev bo sodišče nadaljevalo zapuščinski postopek na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ljutomeru
dne 4. 6. 2020
I D 1209/2018

Os-3120/19

Okrajno sodišče v Mariboru je v zapuščinski zadevi po pok. Mariji Magdaleni Hauptman, roj. 6. 7. 1940,
drž. RS, poročeni, nazadnje stan. Štrekljeva ulica 64,
umrli 14. 6. 2018, v skladu s 4. točko drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP)
v zvezi s 163. členom Zakona o dedovanju (ZD) s sklepom opr. št. I D 1209/2018 z dne 7. 8. 2019, za začasno zastopnico dedinji Dragici Kovač, roj. 25. 5. 1951,
neznanega bivališča, postavilo odvetnico Rijo Krivograd,
Meljska cesta 1, Maribor, zaradi zastopanja v zgoraj navedeni zapuščinski zadevi.
Začasna zastopnica bo zastopala dedinjo v postopku vse do takrat, dokler dedinja ali njen pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je dedinji
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 1. 10. 2019
D 887/79

Os-1712/20

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi postopek za izdajo dodatnega sklepa o dedovanju po dne 13. 5. 1979
umrlem Bajt Francu, pok. Valentina, roj. 8. 6. 1902, z zadnjim stalnim prebivališčem Avče 73.
Kot dediči po zapustniku bi prišli v poštev tudi zap.
vnuka Bajt Daniel in Hunchak Liliana Marta ter Bajt Rozalija kot otroka in vdova zap. pok. sina Bajt Ludvika,
katerih prebivališče sodišču ni znano oziroma njihovi
potomci, ki sodišču tudi 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, ZPVAS
in ZAgrS in odločilo o zapuščini na osnovi podatkov,
s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 3. 3. 2020

Št.

D 388/2018

101 / 17. 7. 2020 /

Stran

1563

Os-2155/20

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski
postopek po pok. Lango Damijanu, roj. 8. 10. 1965,
z zadnjim stalnim prebivališčem v Delpinova 18b, Nova
Gorica, ki je umrl 19. 6. 2018.
Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustnikovih obveznostih.
Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.
V kolikor noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja
zapuščine, bo zapuščina brez dedičev prešla na Republiko Slovenijo. Republika Slovenija ne odgovarja za
zapustnikove dolgove.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 28. 2. 2020
D 233/2018

Os-2195/20

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski postopek po pok. Tinta Milanu, roj. 2. 12. 1952, z zadnjim
stalnim prebivališčem Avče 53, Kanal, ki je umrl 27. 3.
2018.
Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustnikovih obveznostih.
Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.
V kolikor noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja
zapuščine, bo zapuščina brez dedičev prešla na Republiko Slovenijo. Republika Slovenija ne odgovarja za
zapustnikove dolgove.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 26. 5. 2020
D 112/2019

Os-2292/20

Okrajno sodišče v Postojni je po okrajni sodnici
Zdenki Čeč Paternost v zapuščinski zadevi po pok.
Ivani Kaluža, rojeni Srebovt, dne 28. 1. 1867, iz Gornje
Košane št. 14, ki je umrla dne 30. 6. 1940, odredilo izdajo oklica.
Po do sedaj znanih podatkih zapustnica ni napravila oporoke. Sodišče je ugotovilo, da je bila zapustnica
najprej poročena z Antonom Kaluža, roj. 31. 1. 1887, ki
je umrl 23. 8. 1909. Slednji je imel sina Antona Kaluža,
ki je bil pastorek zapustnice. Zapustnica se je nato še
enkrat poročila, in sicer z Matijem Debevcem iz Matenje vasi 24/28, vendar nista imela otrok. Ker sodišče ne
razpolaga s podatki, katere osebe pridejo v poštev kot
zakoniti dediči, iz kateregakoli dednega reda, na podlagi
206. člena Zakona o dedovanju (ZD) poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona,
da se priglasijo naslovnemu sodišču v roku enega leta
od objave tega oklica na spletni strani in na sodni deski
naslovnega sodišča.
Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 5. 6. 2020
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D 195/2018

Os-2163/20

Pri tem sodišču vodimo zapuščinski postopek po
pokojnem Vojku Uzar, sin Aleksandra, rojen 14. 6. 1953,
državljan Republike Slovenije, zadnje stalno prebivališče na naslovu Petrovo brdo 7, Podbrdo, umrl 20. 8.
2018.
Po zapustniku ni zakonitih dedičev, zaradi tega
bo zapuščina prešla na Republiko Slovenijo, če noben
upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine. Republika
Slovenija za zapustnikove dolgove ne odgovarja.
Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustnikovih obveznostih.
Morebitne upnike se poziva, da v šestih mesecih
od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina
brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez
dedičev, v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju – ZD.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 2. 6. 2020
D 184/2019

Os-2168/20

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem
sodišču v Trebnjem, po pokojnem Branku Puač, Prelesje
12, Šentrupert, rojen 8. 10. 1962, umrl 28. 10. 2019, sodišče poziva neznane dediče ter vse, ki mislijo, da imajo
pravico do zapuščine, da se priglasijo sodišču v roku
enega leta od objave tega oklica, v skladu z 206. členom
Zakona o dedovanju (ZD).
Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 4. 6. 2020

Oklici pogrešanih
N 23/2020

Os-2328/20

Pri Okrajnem sodišču v Kopru teče postopek za
razglasitev pogrešane nasprotne udeleženke Olge Monsalvi, roj. Božiglav, roj. 4. 1. 1926, neznanega prebivališča, za mrtvo.
Pogrešanko se poziva, da se oglasi sodišču, vse, ki
kaj vedo o njenem življenju, pa se poziva, da to sporočijo tukajšnjemu sodišču v treh mesecih od objave tega
oklica. Po preteku tega roka bo sodišče pogrešanko
razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 18. 6. 2020
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Preklici
Drugo preklicujejo
AVTOPREVOZNIŠTVO
VODOVNIK
SAMO
S.P., Češminova ulica 18A, Domžale, izvod licence,
št. 014354/007, za vozilo MAN, reg. št. LJ KI-930, veljavnost do 10. 8. 2021. gnv-341900
EASYTRANS d.o.o., Cesta ob železnici 4, Žalec,
potrdilo za voznika, št. 014399/RB72-3-1082/2019, izdano na ime Dejan Kuzmanović, veljavno do 16. 1. 2020.
gnm-341909
EASYTRANS d.o.o., Cesta ob železnici 4, Žalec, potrdilo za voznika, št. 014399/RB72-3-1170/2017, izdano na
ime Nermin Halilović, veljavno do 31. 1. 2020. gnl-341910
ENRA D.O.O., BOHOVA 77, Hoče, odločbo
o izbrisu čolna iz evidence vpisnika morskih čolnov,
št. 3734-25-00244/2019/1, izdano pri Upravi RS za pomorstvo, leta 2019. gnu-341901
Ferlič Milan, Trnovec 18, Rečica ob Savinji, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500016820002, izdal
Cetis d.d. gns-341903
Goran Razgoršek s.p., Pameče 7B, Slovenj Gradec, licenco, št. 016902/001. gnq-341905
IDS
avtotransporti,
d.o.o.,
Herbersteinova ulica 16, Ljub
ljana, potrdilo za voznika,
št. 013875/SŠD34-4-4295/2016, izdano na ime Đurđević
Nenad, veljavnost od 14. 10. 2016 do 8. 6. 2018, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnc-341894
IDS
avtotransporti,
d.o.o.,
Herbersteinova ulica 16, Ljub
ljana, potrdilo za voznika,
št. 013875/AD34-5-4647/2015, izdano na ime Đurđević
Nenad, veljavnost od 11. 12. 2015 do 17. 5. 2016, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnb-341895

IDS
avtotransporti,
d.o.o.,
Herbersteinova ulica 16, Ljub
ljana, potrdilo za voznika,
št. 013875/AD34-2-4647/2015, izdano na ime Petrović
Darko, veljavnost od 11. 12. 2015 do 24. 5. 2016, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnz-341896
IDS
avtotransporti,
d.o.o.,
Herbersteinova ulica 16, Ljub
ljana, potrdilo za voznika,
št. 013875/AD34-3-4647/2015, izdano na ime Mirković
Dejan, veljavnost od 11. 12. 2015 do 24. 5. 2016, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gny-341897
K-GML TRANSPORT IN STORITVE, D.O.O., GRIŽE 46, Griže, izvod licence, št. GE008226/07522/010,
za vozilo Mercedes, reg. št. MBJZ220, veljaven do
26. 7. 2021. gnp-341906
K-GML TRANSPORT IN STORITVE, D.O.O., GRIŽE 46, Griže, izvod licence, št. GE008226/07522/008,
za vozilo DAF, reg. št. CEIU552, veljaven do 26. 7. 2021.
gno-341907
Kožar Sonja, Kolodvorska ulica 6, Ribnica, izkaznico vojnega veterana, št. 023899, izdajatelj Upravna
enota Ribnica, leto izdaje 1998. gnw-341899
Nose Mojca, Sremič 32, Krško, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500007946002, izdal Cetis d.d.
gnr-341904
Ramadani Adem, Cesta bratov Milavace 51, Brežice, certifikat NPK: Izvajalec zidanja in ometavanja,
št. IZO-07/1872, izdajatelj Šolski center Celje, leto izdaje
2007. gnx-341898
Smodiš Matej, Bakovci, Vrtna ulica 11, Murska Sobota, licenco nepremičninskega posrednika, št. 01780.
gnn-341908
Trbovšek Tajda, Gašperšičeva ulica 3, Ljubljana,
študentsko izkaznico, izdala Univerzi v Ljubljani, Veterinarska fakulteta. gnx-341902
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