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Ob-2488/20
Razveljavitev

Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410
Zagorje ob Savi, na podlagi Odloka o spremembah in
dopolnitvi Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma
prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji, ki velja
od 9. julija 2020 ter skladno z merili in določbami Javnega razpisa za sofinanciranje organizacije in izvedbe
javnih prireditev v okviru praznika občine Zagorje ob
Savi v letu 2020 (Uradni list RS, št. 91/20) objavlja
naslednji sklep:
1. Javni razpis za sofinanciranje organizacije in
izvedbe javnih prireditev v okviru praznika Občine Zagorje ob Savi v letu 2020, ki je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 91/20 z dne 26. 6. 2020 se razveljavi, zaradi
sprejetega Odloka Vlade RS o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji.
2. Prejete vloge s neodprte vrnejo prijaviteljem.
3. Ta sklep velja takoj.
Občina Zagorje ob Savi
Ob-2506/20
Sprememba
Spremembe vsebine javnega razpisa Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo, z oznako P7R
2019 – Mikrokrediti na problemskih območjih z visoko
brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih
v Republiki Sloveniji, ki je bil objavljen v Uradnem listu
RS, št. 80 z dne 27. 12. 2019, Ob-3712/19. Spremembe
se nanašajo na naslednje točke Javnega razpisa:
4.1 Splošni pogoji kandidiranja
Se tretji odstavek spremeni in v celoti nadomesti z:
– na javni razpis lahko kandidirajo podjetja, ki imajo sedež podjetja ali obrata na obmejnih problemskih
območjih v Republiki Sloveniji. Skladno z določbami
prvega odstavka 24. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11,
57/12 in 46/16) in 4. člena Uredbe o določitvi obmejnih

problemskih območij (Uradni list RS, št. 22/11, 97/12,
24/15, 35/17 in 101/20) so v obmejna problemska območja uvrščene občine:
Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dornava, Dravograd, Gorje,
Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje
- Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid,
Kobilje, Kočevje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel,
Kozje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče,
Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Miren - Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Poljčane,
Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče - Vogrsko, Ribnica na
Pohorju, Rogaška Slatina, Rogašovci, Rogatec, Ruše,
Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec,
Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž,
Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Tišina, Tolmin,
Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč,
Žetale in Žirovnica.
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Št. 3310-49/2019/8

Ob-2489/20

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na
podlagi 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
javni razpis
za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije
in opreme za sečnjo in spravilo lesa
iz PRP 2014-2020 za leto 2020

I. Osnovni podatki o javnem razpisu
Predmet javnega razpisa:

Predmet Javnega razpisa za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme
za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2020 (v nadaljnjem besedilu: javni
razpis) so naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa ter
povečanje ekonomske vrednosti gozda.
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Shema državne pomoči:

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.57725 (2020/XA).

Razpisana sredstva:

Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 8.000.000 EUR od
tega:
– za fizične osebe, razen samostojnih podjetnikov posameznikov, ter skupine lastnikov
gozdov in agrarne skupnosti v skladu z Zakonom o agrarnih skupnostih (Uradni list RS,
št. 74/15; v nadaljnjem besedilu: ZAgrS) (sklop A) skupno 5.000.000 EUR, in sicer za:
– enostavne naložbe skupno 3.000.000 EUR,
– zahtevne naložbe skupno 2.000.000 EUR;
– za pravne osebe, samostojne podjetnike posameznike in skupine proizvajalcev
s področja gozdarstva (sklop B) skupno 3.000.000 EUR, in sicer za:
– enostavne naložbe skupno 1.000.000 EUR,
– zahtevne naložbe skupno 2.000.000 EUR.
Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer:
– 6.000.000 EUR iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja
2014–2020 – EU
– 2.000.000 EUR iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja
2014–2020 – slovenska udeležba.
Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 75 %,
delež sredstev iz proračuna Republike Slovenije znaša 25 %.

Vrsta javnega razpisa:

Zaprti

Začetek vnosa vlog in
Javni razpis velja od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
zaključek javnega razpisa: Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 17. avgusta 2020 do
vključno 17. septembra 2020 do 23:59.
Obdobje upravičenosti
stroškov:

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.

Cilji operacije:

Z uvajanjem učinkovite in okoljsko sprejemljive tehnologije za posek in spravilo
lesa bomo dosegli intenziviranje gospodarjenja z gozdovi, profesionalizacijo dela
v gozdovih, zmanjšanje števila delovnih nesreč pri delu v gozdu in ustvarili nova
delovna mesta.

Informacije o razpisu:

– INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
(v nadaljnjem besedilu: agencija), 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
1. Podpora je v skladu s 75. členom Uredbe namenjena naložbam v nakup nove mehanizacije in nove
opreme za sečnjo in spravilo lesa ter povečanje ekonomske vrednosti gozda.
2. Naložbe iz prejšnje točke se glede na velikost
delijo na:
– enostavne naložbe, ki so naložbe do vključno
100.000 eurov skupne priznane vrednosti,
– zahtevne naložbe, ki so naložbe nad 100.000 eurov skupne priznane vrednosti.
3. Glede na upravičenca, ki izvaja naložbo, se naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in
spravilo lesa ter povečanje ekonomske vrednosti gozda
delijo na:
– individualne naložbe, ki jih izvaja upravičenec iz
prvega odstavka 76. člena te uredbe ali
– kolektivne naložbe, ki jih izvaja upravičenec iz
drugega odstavka 76. člena te uredbe.
4. Kolektivne naložbe iz druge alineje prejšnje točke so namenjene uresničevanju skupne rabe naložbe
v nakup nove mehanizacije in nove opreme za sečnjo in
spravilo lesa ter povečanje ekonomske vrednosti gozda.

III. Upravičenec: upravičenec do podpore v okviru
tega javnega razpisa je določen s 76. členom Uredbe.
IV. Pogoji za pridobitev podpore: pogoji za pridobitev podpore so določeni v 78., 100. in 101. členu
Uredbe.
V. Upravičeni stroški
1. V skladu s prvim odstavkom 77. člena Uredbe
so do podpore v okviru tega javnega razpisa upravičeni:
– stroški nakupa in dobave nove mehanizacije oziroma opreme za sečnjo in spravilo lesa ter povečanje
ekonomske vrednosti gozda in
– splošni stroški iz 98. člena Uredbe, do vključno
10 odstotkov upravičenih stroškov naložbe.
2. Višina upravičenih stroškov se določi v skladu
s 95. členom Uredbe, in sicer:
– za stroške novih strojev in opreme se uporablja Seznam upravičenih stroškov in najvišjih priznanih
vrednosti – mehanizacija za sečnjo in spravilo lesa ter
povečanje ekonomske vrednosti gozda, ki je Priloga
1 razpisne dokumentacije (v nadaljnjem besedilu: seznam), in je pripravljen na podlagi kataloga stroškov
in najvišjih priznanih vrednosti iz Pravilnika o seznamu
kmetijske in gozdarske mehanizacije ter katalogu stro-
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škov kmetijske in gozdarske mehanizacije (Uradni list
RS, št. 7/16 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 navedeni 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 stroški niso določeni v seznamu, mora upravičenec k vlogi na javni razpis priložiti tržno primerljive

Št.

104 / 24. 7. 2020 /

Stran

1569

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 ne tržnih pogojih
poslovanja.
3. Podpora se ne dodeli za stroške v skladu
s 96. členom Uredbe.
4. Do podpore so upravičeni tudi splošni stroški, ki
so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložb
v skladu s 98. členom Uredbe.
VI. Merila za ocenjevanje vlog
1. Vloge, prispele na javni razpis, se ocenjujejo na
podlagi meril za izbor iz 79. člena Uredbe, ki se v skladu s tretjim odstavkom 79. člena Uredbe podrobneje
določijo v tem javnem razpisu in so objavljeni tudi na
spletni strani Programa razvoja podeželja: https://www.
program-podezelja.si.
2. Vstopna meja točk znaša 40 odstotkov najvišjega
možnega števila točk.
3. Merila za ocenjevanje vlog se določijo ločeno glede na velikost naložb (enostavne in zahtevne naložbe)
ter pravni status upravičenca ter so:

3.1. Merila za fizične osebe, razen samostojnih podjetnikov posameznikov, in skupine lastnikov gozdov – Sklop A,
Merila
1. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE
Usposobljenost uporabnika investicije
Registracija dopolnilne dejavnosti na kmetiji za sečnjo in spravilo lesa
Velikost gozdne posesti upravičenca
Razmerje med letnim prihodkom iz gozdarske dejavnosti in višino naložbe
2. GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE
Koeficient razvitosti občin
Stopnja gozdnatosti na ravni občin
3. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM
Okoljski faktor, ki se izračuna na podlagi pomena okoljskega vidika posamezne
vrste gozdarske mehanizacije ali opreme
Skupaj
Vstopni prag točk

Enostavne
Zahtevne
naložbe
naložbe
(Maks. št. točk) (Maks. št. točk)
50
60
20
20
10
10
10
20
10
10
20
10
10
5
10
5
30
30
30
30
100
40

100
40

3.1.1 Točkovnik za enostavne naložbe:
Maksimalno število točk
= 100 točk
I. EKONOMSKI VIDIK (maksimalno število točk 50)
1. USPOSOBLJENOST UPORABNIKA INVESTICIJE NA DAN ODDAJE VLOGE – NACIONALNA POKLICNA
KVALIFIKACIJA S PODROČJA GOZDARSTVA (NPK) – gozdarski sekač, gozdarski traktorist, gozdarski gojitelj,
gozdarski žičničar (maksimalno število točk 20).
Navodilo: upoštevajo se dokazila, ki jih vlagatelj priloži k prijavnemu obrazcu. Uporabniki mehanizacije oziroma
opreme so lahko le člani istega kmetijskega gospodarstva kot vlagatelj oziroma člani istega gospodinjstva kot
vlagatelj, kar je razvidno iz evidence gospodinjstev. V primeru, ko je upravičenec skupina lastnikov gozdov so
uporabniki vsi člani skupine.
20 – Uporabnik ima pridobljeno najmanj srednjo poklicno gozdarsko izobrazbo (4. raven) ali uporabnik ima
pridobljeno najmanj srednjo poklicno izobrazbo druge smeri (4. raven) in pridobljene vsaj tri nacionalne poklicne
kvalifikacije za gozdarstvo;
18 – Uporabnik ima pridobljene vsaj tri nacionalne poklicne kvalifikacije za gozdarstvo;
16 – Uporabnik ima pridobljeni dve nacionalni poklicni kvalifikaciji za gozdarstvo;
12 – Uporabnik ima pridobljeno eno nacionalno poklicno kvalifikacijo za gozdarstvo.
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2. REGISTRACIJA DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI ZA SEČNJO IN SPRAVILO LESA NA DAN ODDAJE
VLOGE (SKD 02.200 sečnja, SKD 02.400 storitve za gozdarstvo) (maksimalno število točk 10)
Navodilo: upoštevajo se dokazila, ki jih upravičenec priloži k prijavnemu obrazcu. Pri skupini lastnikov gozdov se
upošteva dokazila vseh članov skupine.
10 – Upravičenec ima registrirano dopolnilno dejavnost na kmetiji za sečnjo ali spravilo lesa iz gozda.
3. VELIKOST GOZDNE POSESTI UPRAVIČENCA (maksimalno število točk 10)
Navodilo: upošteva se velikost gozdne posesti upravičenca, na dan oddaje vloge, ki jo navede v prijavnem
obrazcu. Podatek se preverja v zemljiški knjigi in v evidenci GURS dejanska raba (šifra dejanske rabe 2000 –
Gozdno zemljišče). Pri skupinah lastnikov gozdov se upošteva skupna (sumarna) površina vseh gozdnih posesti
članov skupine.
10 – gozdna posest upravičenca je enaka ali večja od 50 ha;
8 – gozdna posest upravičenca je enaka ali večja od 20 ha in manjša od 50 ha;
6 – gozdna posest upravičenca je večja od 5 in manjša od 20 ha;
4. RAZMERJE MED LETNIMI PRIHODKI IZ GOZDARSKE DEJAVNOSTI IN VIŠINO NALOŽBE (brez DDV)
(maksimalno št. točk 10)
Navodilo: Ocenjuje se vrednost razmerja (količnik) med letnimi prihodki iz gozdarske dejavnosti (B) in višino
naložbe (A). Količnik se izračuna po formuli: (B/A) = višina letnih prihodkov iz gozdarske dejavnosti /celotna višina
naložbe brez DDV. Pri skupini lastnikov gozdov se upošteva skupen (sumaren) letni prihodek vseh članov skupine.
10 – količnik je večji od 3;
9 – količnik je večji od 1,5 in manjši ali enak od 3;
8 – količnik je večji od 0,5 in manjši ali enak od 1,5;
7 – količnik je večji od 0,1 in manjši ali enak od 0,5;
6 – količnik je manjši ali enak od 0,1.
II. GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 20)
5. KOEFICIENT RAZVITOSTI OBČIN (maksimalno število točk 10)
Navodilo: Merilo se izračuna na podlagi metodologije določene v Uredbi o metodologiji za določitev razvitosti občin
(Uradni list RS, št. 78/19). Upošteva se občina, v kateri ima upravičenec stalni naslov, kar je razvidno iz vloge.
Koeficienti so določeni v Prilogi 2 razpisne dokumentacije. Pri skupini lastnikov gozdov se upošteva občina, kjer
ima stalni naslov vodilni partner.
10 – koeficient razvitosti občine manjši od 1.
6. STOPNJA GOZDNATOSTI NA RAVNI OBČIN (maksimalno št. točk 10).
Navodilo: upošteva se stopnja gozdnatosti v RS na ravni občine, v kateri ima upravičenec stalni naslov, kar
je razvidno iz vloge. Stopnje so razvidne iz Priloge 3 razpisne dokumentacije. Pri skupini lastnikov gozdov se
upošteva občina, kjer ima stalni naslov vodilni partner.
10 – stopnja gozdnatosti občine znaša več kot 65 odstotkov;
8 – stopnja gozdnatosti občine znaša od 40 do vključno 65 odstotkov;
6 – stopnja gozdnatosti občine znaša v povprečju od 20 do vključno 39,99 odstotkov;
4 – stopnja gozdnatosti občine znaša v povprečju manj kot 20 odstotkov;
III. PRISPEVEK NALOŽBE K HORIZONTALNIM CILJEM (maksimalno število točk 30)
7. OKOLJSKI FAKTOR – PRISPEVEK NALOŽBE K OHRANJANJU OKOLJA (maksimalno št. točk 30).
Navodilo: Upošteva se okoljski faktor obremenitve okolja, ki se ga izračuna na podlagi pomena okoljskega vidika
posamezne vrste gozdarske mehanizacije ali opreme v celotni naložbi. Pri izračunu okoljskega faktorja se upošteva
metodologija Gozdarskega inštituta Slovenije, navedena v Prilogi 4 razpisne dokumentacije.
30 – okoljski faktor znaša od 90 do 100;
24 – okoljski faktor znaša od 60 do vključno 89,99;
16 – okoljski faktor znaša od 30 do vključno 59,99;
10 – okoljski faktor znaša od 10 do vključno 29,99;
6 – okoljski faktor znaša do 10.
3.1.2 Točkovnik za zahtevne naložbe:
Maksimalno število točk
= 100 točk
I. EKONOMSKI VIDIK (maksimalno število točk 60)
1. USPOSOBLJENOST UPORABNIKA, NA DAN ODDAJE VLOGE – NACIONALNA POKLICANA KVALIFIKACIJA
S PODROČJA GOZDARSTVA (NPK) – gozdarski sekač, gozdarski traktorist, gozdarski gojitelj, gozdarski žičničar
(maksimalno število točk 20)
Navodilo: upoštevajo se dokazila, ki jih vlagatelj priloži k prijavnemu obrazcu. Uporabniki mehanizacije oziroma
opreme so lahko le člani istega kmetijskega gospodarstva kot vlagatelj oziroma člani istega gospodinjstva kot
vlagatelj, kar je razvidno iz evidence gospodinjstev. V primeru, ko je upravičenec skupina lastnikov gozdov so
uporabniki vsi člani skupine.
20 – Uporabnik ima pridobljeno najmanj srednjo poklicno gozdarsko izobrazbo (4. raven) ali uporabnik ima
pridobljeno najmanj srednjo poklicno izobrazbo druge smeri (4. raven) in pridobljene vsaj tri nacionalne poklicne
kvalifikacije za gozdarstvo;
18 – Uporabnik ima pridobljene vsaj tri nacionalne poklicne kvalifikacije za gozdarstvo;
16 – Uporabnik ima pridobljeni dve nacionalni poklicni kvalifikaciji za gozdarstvo;
12 – Uporabnik ima pridobljeno eno nacionalno poklicno kvalifikacijo za gozdarstvo.
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2. REGISTRACIJA DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI ZA SEČNJO IN SPRAVILO LESA NA DAN ODDAJE
VLOGE (SKD 02.200 sečnja, SKD 02.400 storitve za gozdarstvo) (maksimalno število točk 10)
Navodilo: upoštevajo se dokazila, ki jih vlagatelj priloži k prijavnemu obrazcu. Pri skupini lastnikov gozdov se
upošteva dokazila vseh članov skupine.
10 – Upravičenec ima registrirano dopolnilno dejavnost na kmetiji za sečnjo ali spravilo lesa iz gozda.
3. VELIKOST GOZDNE POSESTI UPRAVIČENCA (maksimalno število točk 20)
Navodilo: upošteva se velikost gozdne posesti upravičenca, na dan oddaje vloge, ki jo navede v prijavnem
obrazcu. Podatek se preverja v zemljiški knjigi in v evidenci GURS dejanska raba (šifra dejanske rabe 2000 –
Gozdno zemljišče). Pri skupinah lastnikov gozdov se upošteva skupna (sumarna) površina vseh gozdnih posesti
članov skupine.
20 – gozdna posest upravičenca je enaka ali večja od 50 ha;
16 – gozdna posest upravičenca je enaka ali večja od 20 ha in manjša od 50 ha;
12 – gozdna posest upravičenca je večja od 5 ha in manjša od 20 ha.
4. RAZMERJE MED LETNIMI PRIHODKI IZ GOZDARSKE DEJAVNOSTI IN VIŠINO NALOŽBE (brez DDV)
(maksimalno št. točk 10)
Navodilo: Ocenjuje se vrednost razmerja (količnik) med letnimi prihodki iz gozdarske dejavnosti (B) in višino
naložbe (A). Količnik se izračuna po formuli: (B/A) = višina letnih prihodkov iz gozdarske dejavnosti /celotna višina
naložbe brez DDV. Pri skupini lastnikov gozdov se upošteva skupen (sumaren) letni prihodek vseh članov skupine.
10 – količnik je večji od 3;
9 – količnik je večji od 1,5 in manjši ali enak od 3;
8 – količnik je večji od 0,5 in manjši ali enak od 1,5;
7 – količnik je večji od 0,1 in manjši ali enak od 0,5;
6 – količnik je manjši ali enak od 0,1.
II. GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 10)
5. KOEFICIENT RAZVITOSTI OBČIN (maksimalno število točk 5)
Navodilo: Merilo se izračuna na podlagi metodologije določene v Uredbi o metodologiji za določitev razvitosti občin
(Uradni list RS, št. 78/19). Upošteva se občina, v kateri ima upravičenec stalni naslov, kar je razvidno iz vloge.
Koeficienti so določeni v Prilogi 2 razpisne dokumentacije Pri skupini lastnikov gozdov se upošteva občina, kjer ima
stalni naslov vodilni partner.
5 – koeficient razvitosti občine manjši od 1.
6. STOPNJA GOZDNATOSTI NA RAVNI OBČIN (maksimalno št. točk 5).
Navodilo: upošteva se stopnja gozdnatosti v RS na ravni občine, v kateri ima upravičenec stalni naslov, kar
je razvidno iz vloge. Stopnje so razvidne iz Priloge 3 razpisne dokumentacije. Pri skupini lastnikov gozdov se
upošteva občina, kjer ima stalni naslov vodilni partner.
5 – stopnja gozdnatosti občine znaša več kot 65 odstotkov;
4 – stopnja gozdnatosti občine znaša od 40 do vključno 65 odstotkov;
3 – stopnja gozdnatosti občine znaša v povprečju od 20 do vključno 39,99 odstotkov;
2 – stopnja gozdnatosti občine znaša v povprečju manj kot 20 odstotkov.
III. PRISPEVEK NALOŽBE K HORIZONTALNIM CILJEM (maksimalno število točk 30)
7. OKOLJSKI FAKTOR – PRISPEVEK NALOŽBE K OHRANJANJU OKOLJA (maksimalno št. točk 30).
Navodilo: Upošteva se okoljski faktor obremenitve okolja, ki se ga izračuna na podlagi pomena okoljskega vidika
posamezne vrste gozdarske mehanizacije ali opreme v celotni naložbi. Pri izračunu okoljskega faktorja se upošteva
metodologija Gozdarskega inštituta Slovenije, navedena v Prilogi 4 razpisne dokumentacije.
30 – okoljski faktor znaša od 90 do 100;
24 – okoljski faktor znaša od 60 do vključno 89,99;
16 – okoljski faktor znaša od 30 do vključno 59,99;
10 – okoljski faktor znaša od 10 do vključno 29,99;
6 – okoljski faktor znaša do 10.
3.2. Merila za agrarne skupnosti v skladu z ZAgrS – Sklop A:
Merila
1. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE
Velikost gozdne posesti upravičenca
Razmerje med letnim prihodkom iz gozdarske dejavnosti in višino naložbe
2. GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE
Koeficient razvitosti občin
Stopnja gozdnatosti na ravni občin
3. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM
Okoljski faktor, ki se izračuna na podlagi pomena okoljskega vidika posamezne
vrste gozdarske mehanizacije ali opreme
Skupaj
Vstopni prag točk

Enostavne
Zahtevne
naložbe
naložbe
(Maks. št. točk) (Maks. št. točk)
50
60
20
30
30
30
20
10
10
5
10
5
30
30
30
30
100
40

100
40
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3.2.1 Točkovnik za enostavne naložbe:
Maksimalno število točk

= 100 točk

I. EKONOMSKI VIDIK (maksimalno število točk 50)
1. VELIKOST GOZDNE POSESTI UPRAVIČENCA (maksimalno število točk 20)
Navodilo: upošteva se velikost gozdne posesti agrarne skupnosti, na dan oddaje vloge, ki jo navede v prijavnem
obrazcu. Podatek se preverja v zemljiški knjigi in v evidenci GURS dejanska raba (šifra dejanske rabe 2000 –
Gozdno zemljišče).
20 – gozdna posest upravičenca je enaka ali večja od 50 ha;
16 – gozdna posest upravičenca je enaka ali večja od 20 ha in manjša od 50 ha;
12 – gozdna posest upravičenca je večja od 10 ha in manjša od 20 ha;
2. RAZMERJE MED LETNIMI PRIHODKI IZ GOZDARSKE DEJAVNOSTI IN VIŠINO NALOŽBE (brez DDV)
(maksimalno št. točk 30)
Navodilo: Ocenjuje se vrednost razmerja (količnik) med letnimi prihodki iz gozdarske dejavnosti (B) in višino
naložbe (A). Količnik se izračuna po formuli: (B/A) = višina letnih prihodkov iz gozdarske dejavnosti /celotna višina
naložbe brez DDV.
30 – količnik je večji od 3;
27 – količnik je večji od 1,5 in manjši ali enak od 3;
24 – količnik je večji od 0,5 in manjši ali enak od 1,5;
21 – količnik je večji od 0,1 in manjši ali enak od 0,5;
18 – količnik je manjši ali enak od 0,1.
II. GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 20)
3. KOEFICIENT RAZVITOSTI OBČIN (maksimalno število točk 10)
Navodilo: Merilo se izračuna na podlagi metodologije določene v Uredbi o metodologiji za določitev razvitosti občin
(Uradni list RS, št. 78/19). Upošteva se občina, v kateri ima agrarna skupnost sedež, kar je razvidno iz vloge.
Koeficienti so določeni v Prilogi 2 razpisne dokumentacije.
10 – koeficient razvitosti občine manjši od 1.
4. STOPNJA GOZDNATOSTI NA RAVNI OBČIN (maksimalno št. točk 10).
Navodilo: upošteva se stopnja gozdnatosti v RS na ravni občine, v kateri ima agrarna skupnost sedež, kar je
razvidno iz vloge.
10 – stopnja gozdnatosti občine znaša več kot 65 odstotkov;
8 – stopnja gozdnatosti občine znaša od 40 do vključno 65 odstotkov;
6 – stopnja gozdnatosti občine znaša v povprečju od 20 do vključno 39,99 odstotkov;
4 – stopnja gozdnatosti občine znaša v povprečju manj kot 20 odstotkov;
III. PRISPEVEK NALOŽBE K HORIZONTALNIM CILJEM (maksimalno število točk 30)
5. OKOLJSKI FAKTOR – PRISPEVEK NALOŽBE K OHRANJANJU OKOLJA (maksimalno št. točk 30).
Navodilo: Upošteva se okoljski faktor obremenitve okolja, ki se ga izračuna na podlagi pomena okoljskega vidika
posamezne vrste gozdarske mehanizacije ali opreme v celotni naložbi. Pri izračunu okoljskega faktorja se upošteva
metodologija Gozdarskega inštituta Slovenije, navedena v Prilogi 4 razpisne dokumentacije.
30 – okoljski faktor znaša od 90 do 100;
24 – okoljski faktor znaša od 60 do vključno 89,99;
16 – okoljski faktor znaša od 30 do vključno 59,99;
10 – okoljski faktor znaša od 10 do vključno 29,99;
6 – okoljski faktor znaša do 10.
3.2.2 Točkovnik za zahtevne naložbe:
I. EKONOMSKI VIDIK (maksimalno število točk 60)
1. VELIKOST GOZDNE POSESTI UPRAVIČENCA (maksimalno število točk 30)
Navodilo: upošteva se velikost gozdne posesti agrarne skupnosti, na dan oddaje vloge, ki jo navede v prijavnem
obrazcu. Podatek se preverja v zemljiški knjigi in v evidenci GURS dejanska raba (šifra dejanske rabe 2000 –
Gozdno zemljišče).
30 – gozdna posest upravičenca je enaka ali večja od 50 ha;
26 – gozdna posest upravičenca je enaka ali večja od 20 ha in manjša od 50;
22 – gozdna posest upravičenca je večja od 10 ha in manjša od 20 ha.
2. RAZMERJE MED LETNIMI PRIHODKI IZ GOZDARSKE DEJAVNOSTI IN VIŠINO NALOŽBE (brez DDV)
(maksimalno št. točk 10)
Navodilo: Ocenjuje se vrednost razmerja (količnik) med letnimi prihodki iz gozdarske dejavnosti (B) in višino
naložbe (A). Količnik se izračuna po formuli: (B/A) = višina letnih prihodkov iz gozdarske dejavnosti /celotna višina
naložbe brez DDV. Pri skupini lastnikov gozdov se upošteva skupen (sumaren) letni prihodek vseh članov skupine.
10 – količnik je večji od 3;
9 – količnik je večji od 1,5 in manjši ali enak od 3;
8 – količnik je večji od 0,5 in manjši ali enak od 1,5;
7 – količnik je večji od 0,1 in manjši ali enak od 0,5;
6 – količnik je manjši ali enak od 0,1.
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II. GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 10)
3. KOEFICIENT RAZVITOSTI OBČIN (maksimalno število točk 5)
Navodilo: Merilo se izračuna na podlagi metodologije določene v Uredbi o metodologiji za določitev razvitosti občin
(Uradni list RS, št. 78/19). Upošteva se občina, v kateri ima agrarna skupnost sedež, kar je razvidno iz vloge.
Koeficienti so določeni v Prilogi 2 razpisne dokumentacije.
5 – koeficient razvitosti občine manjši od 1.
4. STOPNJA GOZDNATOSTI NA RAVNI OBČIN (maksimalno št. točk 5).
Navodilo: upošteva se stopnja gozdnatosti v RS na ravni občine, v kateri ima agrarna skupnost sedež, kar je
razvidno iz vloge. Stopnje so razvidne iz Priloge 3 razpisne dokumentacije.
5 – stopnja gozdnatosti občine znaša več kot 65 odstotkov;
4 – stopnja gozdnatosti občine znaša od 40 do vključno 65 odstotkov;
3 – stopnja gozdnatosti občine znaša v povprečju od 20 do vključno 39,99 odstotkov;
2 – stopnja gozdnatosti občine znaša v povprečju manj kot 20 odstotkov.
III. PRISPEVEK NALOŽBE K HORIZONTALNIM CILJEM (maksimalno število točk 30)
5. OKOLJSKI FAKTOR – PRISPEVEK NALOŽBE K OHRANJANJU OKOLJA (maksimalno št. točk 30).
Navodilo: Upošteva se okoljski faktor obremenitve okolja, ki se ga izračuna na podlagi pomena okoljskega vidika
posamezne vrste gozdarske mehanizacije ali opreme v celotni naložbi. Pri izračunu okoljskega faktorja se upošteva
metodologija Gozdarskega inštituta Slovenije, navedena v Prilogi 4 razpisne dokumentacije.
30 – okoljski faktor znaša od 90 do 100;
24 – okoljski faktor znaša od 60 do vključno 89,99;
16 – okoljski faktor znaša od 30 do vključno 59,99;
10 – okoljski faktor znaša od 10 do vključno 29,99;
6 – okoljski faktor znaša do 10.
3.3. Merila za pravne osebe, samostojne podjetnike posameznike – Sklop B:
Merila
1. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE
Velikost podjetja glede na število delovnih mest
Število novo ustanovljenih delovnih mest
Razmerje med letnim prihodkom iz dejavnosti in višino naložbe
2. GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE
Koeficient razvitosti občin
Stopnja gozdnatosti na ravni občin
3. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM
Okoljski faktor obremenitve okolja, ki se izračuna na podlagi pomena okoljskega
vidika posamezne vrste gozdarske mehanizacije ali opreme
Skupaj
Vstopni prag točk

Enostavne
Zahtevne
naložbe
naložbe
(Maks. št. točk) (Maks. št. točk)
50
40
20
20
10
10
20
10
20
30
10
20
10
10
30
30
30
30
100
40

100
40

3.3.1 Točkovnik za enostavne naložbe:
Maksimalno število točk
= 100 točk
I. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 50)
1. VELIKOST PODJETJA GLEDE NAŠTEVILO DELOVNIH MEST (maksimalno število točk 20)
Navodilo: upošteva se povprečno število zaposlenih v zaključenem letu pred objavo javnega razpisa, katerega
upravičenec navede v prijavnem obrazcu. Upošteva se podatek o število zaposlencev iz izkaza poslovnega izida
za leto 2019 (AJPES).
20 – upravičenec ima zaposlenih več kot 20 oseb za polni delovni čas;
15 – upravičenec ima zaposlenih od 5 do 20 oseb za polni delovni čas;
10 – upravičenec ima zaposlenih do 5 oseb za polni delovni čas.
2. ŠTEVILO NOVO USTANOVLJENIH DELOVNIH MEST (maksimalno število točk 10)
Navodilo: upošteva se število, ki ga napove upravičenec v vlogi, ter preveri pred izplačilom sredstev.
10 – upravičenec je ustanovil več kot tri nova delovna mest za polni delovni čas;
8 – upravičenec je ustanovil tri nova delovna mesta za polni delovni čas;
5 – upravičenec je ustanovil dve delovni mesti za polni delovni čas.
3. RAZMERJE MED LETNIMI PRIHODKI IZ DEJAVNOSTI IN VIŠINO NALOŽBE (brez DDV) (maksimalno št.
točk 20)
Navodilo: Ocenjuje se vrednost razmerja (količnik) med letnimi prihodki iz dejavnosti (B) in višino naložbe (A). Količnik
se izračuna po formuli: (B/A) = višina letnih prihodkov iz gozdarske dejavnosti /celotna višina naložbe brez DDV.
20 – količnik je večji od 3;
18 – količnik je večji od 1,5 in manjši ali enak od 3;
15 – količnik je večji od 0,5 in manjši ali enak od 1,5;
12 – količnik je večji od 0,1 in manjši ali enak od 0,5;
10 – količnik je manjši ali enak od 0,1.
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II. GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 20)
4. KOEFICIENT RAZVITOSTI OBČIN (maksimalno število točk 10)
Navodilo: Merilo se izračuna na podlagi metodologije določene v Uredbi o metodologiji za določitev razvitosti občin
(Uradni list RS, št. 78/19). Upošteva se občina, v kateri ima upravičenec sedež podjetja, kar je razvidno iz vloge.
Koeficienti so določeni v Prilogi 2 razpisne dokumentacije.
10 – koeficient razvitosti občine manjši od 1.
5. STOPNJA GOZDNATOSTI NA RAVNI OBČIN (maksimalno št. točk 10).
Navodilo: upošteva se stopnja gozdnatosti v RS na ravni občine, v kateri ima upravičenec sedež podjetja, kar je
razvidno iz vloge. Stopnje so razvidne iz Priloge 3 razpisne dokumentacije.
10 – stopnja gozdnatosti občine znaša več kot 65 odstotkov;
8 – stopnja gozdnatosti občine znaša od 40 do vključno 65 odstotkov;
6 – stopnja gozdnatosti občine znaša v povprečju od 20 do vključno 39,99 odstotkov;
4 – stopnja gozdnatosti občine znaša v povprečju manj kot 20 odstotkov.
III. PRISPEVEK NALOŽBE K HORIZONTALNIM CILJEM (maksimalno število točk 30)
6. OKOLJSKI FAKTOR – PRISPEVEK NALOŽBE K OHRANJANJU OKOLJA (maksimalno št. točk 30).
Navodilo: Upošteva se okoljski faktor obremenitve okolja, ki se ga izračuna na podlagi pomena okoljskega vidika
posamezne vrste gozdarske mehanizacije ali opreme v celotni naložbi. Pri izračunu okoljskega faktorja se upošteva
metodologija Gozdarskega inštituta Slovenije, navedena v Prilogi 4 razpisne dokumentacije.
30 – okoljski faktor znaša od 90 do 100;
24 – okoljski faktor znaša od 60 do vključno 89,99;
16 – okoljski faktor znaša od 30 do vključno 59,99;
10 – okoljski faktor znaša od 10 do vključno 29,99;
6 – okoljski faktor znaša do 10.
3.3.2 Točkovnik za zahtevne naložbe:
Maksimalno število točk

= 100 točk

I. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 40)
1. VELIKOST PODJETJA GLEDE NA ŠTEVILO DELOVNIH MEST (maksimalno število točk 20)
Navodilo: upošteva se povprečno število zaposlenih v zaključenem letu pred objavo javnega razpisa, ki ga
upravičenec navede v prijavnem obrazcu. Upošteva se podatek o število zaposlencev iz izkaza poslovnega izida
za leto 2019 (AJPES).
20 – upravičenec ima zaposlenih več kot 20 oseb za polni delovni čas;
15 – upravičenec ima zaposlenih od 5 do 20 oseb za polni delovni čas;
10 – upravičenec ima zaposlenih do 5 oseb za polni delovni čas.
2. ŠTEVILO NOVO USTANOVLJENIH DELOVNIH MEST (maksimalno število točk 10)
Navodilo: upošteva se število, ki ga napove upravičenec v vlogi, ter preveri pred izplačilom sredstev.
10 – upravičenec je ustanovil več kot tri nova delovna mest za polni delovni čas;
8 – upravičenec je ustanovil tri nova delovna mesta za polni delovni čas;
5 – upravičenec je ustanovil dve delovni mesti za polni delovni čas.
3. RAZMERJE MED LETNIMI PRIHODKI IZ DEJAVNOSTI IN VIŠINO NALOŽBE (brez DDV) (maksimalno št.
točk 10)
Navodilo: Ocenjuje se vrednost razmerja (količnik) med letnimi prihodki iz dejavnosti (B) in višino naložbe (A).
Količnik se izračuna po formuli: (B/A) = višina letnih prihodkov iz gozdarske dejavnosti /celotna višina naložbe brez
DDV.
10 – količnik je večji od 3;
9 – količnik je večji od 1,5 in manjši ali enak od 3;
8 – količnik je večji od 0,5 in manjši ali enak od 1,5;
7 – količnik je večji od 0,1 in manjši ali enak od 0,5;
6 – količnik je manjši ali enak od 0,1.
II. GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 30)
4. KOEFICIENT RAZVITOSTI OBČIN (maksimalno število točk 20)
Navodilo: Merilo se izračuna na podlagi metodologije določene v Uredbi o metodologiji za določitev razvitosti občin
(Uradni list RS, št. 78/19). Upošteva se občina, v kateri ima upravičenec sedež podjetja, kar je razvidno iz vloge.
Koeficienti so določeni v Prilogi 2 razpisne dokumentacije.
20 – koeficient razvitosti občine manjši od 1.
5. STOPNJA GOZDNATOSTI NA RAVNI OBČIN (maksimalno št. točk 10).
Navodilo: upošteva se stopnja gozdnatosti v RS na ravni občine, v kateri ima upravičenec sedež podjetja, kar je
razvidno iz vloge. Stopnje so razvidne iz Priloge 3 razpisne dokumentacije.
10 – stopnja gozdnatosti občine znaša več kot 65 odstotkov;
8 – stopnja gozdnatosti občine znaša od 40 do vključno 65 odstotkov;
6 – stopnja gozdnatosti občine znaša v povprečju od 20 do vključno 39,99 odstotkov;
4 – stopnja gozdnatosti občine znaša v povprečju od manj kot 20 odstotkov.
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III. PRISPEVEK NALOŽBE K HORIZONTALNIM CILJEM (maksimalno število točk 30)
6. OKOLJSKI FAKTOR – PRISPEVEK NALOŽBE K OHRANJANJU OKOLJA (maksimalno št. točk 30).
Navodilo: Upošteva se okoljski faktor obremenitve okolja, ki se ga izračuna na podlagi pomena okoljskega vidika
posamezne vrste gozdarske mehanizacije ali opreme v celotni naložbi. Pri izračunu okoljskega faktorja se upošteva
metodologija Gozdarskega inštituta Slovenije, navedena v Prilogi 4 razpisne dokumentacije.
30 – okoljski faktor znaša od 90 do 100;
24 – okoljski faktor znaša od 60 do vključno 89,99;
16 – okoljski faktor znaša od 30 do vključno 59,99;
10 – okoljski faktor znaša od 10 do vključno 29,99;
6 – okoljski faktor znaša do 10.
3.4 Merila za skupine proizvajalcev s področja gozdarstva – Sklop B:
Merila
1. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE
Razmerje med letnim prihodkom iz gozdarske dejavnosti in višino naložbe
2. GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE
Koeficient razvitosti občin
Stopnja gozdnatosti na ravni občin
3. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM
Okoljski faktor obremenitve okolja, ki se izračuna na podlagi pomena okoljskega
vidika posamezne vrste gozdarske mehanizacije ali opreme.
Skupaj
Vstopni prag točk

Enostavne
Zahtevne
naložbe
naložbe
(Maks. št. točk) (Maks. št. točk)
30
30
30
30
40
40
20
20
20
20
30
30
30
30
100
40

100
40

3.4.1 Točkovnik za enostavne naložbe:
Maksimalno število točk
= 100 točk
I. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 30)
1. RAZMERJE MED LETNIMI PRIHODKI IZ GOZDARSKE DEJAVNOSTI IN VIŠINO NALOŽBE (brez DDV)
(maksimalno št. točk 30)
Navodilo: Ocenjuje se vrednost razmerja (količnik) med letnimi prihodki iz gozdarske dejavnosti (B) in višino
naložbe (A). Količnik se izračuna po formuli: (B/A) = višina letnih prihodkov iz gozdarske dejavnosti /celotna višina
naložbe brez DDV. Upošteva se letni prihodek vseh članov skupine proizvajalcev s področja gozdarstva.
30 – količnik je večji od 3;
28 – količnik je večji od 1,5 in manjši ali enak od 3;
25 – količnik je večji od 0,5 in manjši ali enak od 1,5;
22 – količnik je večji od 0,1 in manjši ali enak od 0,5;
20 – količnik je manjši ali enak od 0,1.
II. GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 40)
2. KOEFICIENT RAZVITOSTI OBČIN (maksimalno število točk 20)
Navodilo: Merilo se izračuna na podlagi metodologije določene v Uredbi o metodologiji za določitev razvitosti občin
(Uradni list RS, št. 78/19). Upošteva se občina, v kateri ima skupina proizvajalcev s področja gozdarstva sedež
oziroma naslov, kar je razvidno iz vloge. Koeficienti so določeni v Prilogi 2 razpisne dokumentacije.
20 – koeficient razvitosti občine manjši od 1.
3. STOPNJA GOZDNATOSTI NA RAVNI OBČIN (maksimalno št. točk 20).
Navodilo: upošteva se stopnja gozdnatosti v RS na ravni občine, v kateri ima skupina proizvajalcev s področja
gozdarstva sedež oziroma naslov, kar je razvidno iz vloge. Stopnje so razvidne iz Priloge 3 razpisne
dokumentacije.
20 – stopnja gozdnatosti občine znaša več kot 65 odstotkov;
18 – stopnja gozdnatosti občine znaša od 40 do vključno 65 odstotkov;
16 – stopnja gozdnatosti občine znaša v povprečju od 20 do vključno 39,99 odstotkov;
14 – stopnja gozdnatosti občine znaša v povprečju manj kot 20 odstotkov.
III. PRISPEVEK NALOŽBE K HORIZONTALNIM CILJEM (maksimalno število točk 30)
4. OKOLJSKI FAKTOR – PRISPEVEK NALOŽBE K OHRANJANJU OKOLJA (maksimalno št. točk 30).
Navodilo: Upošteva se okoljski faktor obremenitve okolja, ki se ga izračuna na podlagi pomena okoljskega vidika
posamezne vrste gozdarske mehanizacije ali opreme v celotni naložbi. Pri izračunu okoljskega faktorja se upošteva
metodologija Gozdarskega inštituta Slovenije, navedena v Prilogi 4 razpisne dokumentacije.
30 – okoljski faktor znaša od 90 do 100;
24 – okoljski faktor znaša od 60 do vključno 89,99;
16 – okoljski faktor znaša od 30 do vključno 59,99;
10 – okoljski faktor znaša od 10 do vključno 29,99;
6 – okoljski faktor znaša do 10.

Stran

1576 /

Št.

104 / 24. 7. 2020

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

3.4.2 Točkovnik za zahtevne naložbe:
Maksimalno število točk
= 100 točk
I. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 30)
1. RAZMERJE MED LETNIMI PRIHODKI IZ GOZDARSKE DEJAVNOSTI IN VIŠINO NALOŽBE (brez DDV)
(maksimalno št. točk 30)
Navodilo: Ocenjuje se vrednost razmerja (količnik) med letnimi prihodki iz gozdarske dejavnosti (B) in višino
naložbe (A). Količnik se izračuna po formuli: (B/A) = višina letnih prihodkov iz gozdarske dejavnosti /celotna višina
naložbe brez DDV. Upošteva se letni prihodek vseh članov skupine proizvajalcev s področja gozdarstva.
30 – količnik je večji od 3;
28 – količnik je večji od 1,5 in manjši ali enak od 3;
25 – količnik je večji od 0,5 in manjši ali enak od 1,5;
22 – količnik je večji od 0,1 in manjši ali enak od 0,5;
20 – količnik je manjši ali enak od 0,1.
II. GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 40)
2. KOEFICIENT RAZVITOSTI OBČIN (maksimalno število točk 20)
Navodilo: Merilo se izračuna na podlagi metodologije določene v Uredbi o metodologiji za določitev razvitosti občin
(Uradni list RS, št. 78/19). Upošteva se občina, v kateri ima skupina proizvajalcev s področja gozdarstva sedež
oziroma naslov, kar je razvidno iz vloge. Koeficienti so določeni v Prilogi 2 razpisne dokumentacije.
20 – koeficient razvitosti občine manjši od 1.
3. STOPNJA GOZDNATOSTI NA RAVNI OBČIN (maksimalno št. točk 20).
Navodilo: upošteva se stopnja gozdnatosti v RS na ravni občine, v kateri ima skupina proizvajalcev s področja
gozdarstva sedež oziroma naslov, kar je razvidno iz vloge. Stopnje so razvidne iz Priloge 3 razpisne
dokumentacije.
20 – stopnja gozdnatosti občine znaša več kot 65 odstotkov;
18 – stopnja gozdnatosti občine znaša od 40 do vključno 65 odstotkov;
16 – stopnja gozdnatosti občine znaša v povprečju od 20 do vključno 39,99 odstotkov;
14 – stopnja gozdnatosti občine znaša v povprečju od manj kot 20 odstotkov.
III. PRISPEVEK NALOŽBE K HORIZONTLNIM CILJEM (maksimalno število točk 30)
4. OKOLJSKI FAKTOR – PRISPEVEK NALOŽBE K OHRANJANJU OKOLJA (maksimalno št. točk 30).
Navodilo: Upošteva se okoljski faktor obremenitve okolja, ki se ga izračuna na podlagi pomena okoljskega vidika
posamezne vrste gozdarske mehanizacije ali opreme v celotni naložbi. Pri izračunu okoljskega faktorja se upošteva
metodologija Gozdarskega inštituta Slovenije, navedena v Prilogi 4 razpisne dokumentacije.
30 – okoljski faktor znaša od 90 do 100;
24 – okoljski faktor znaša od 60 do vključno 89,99;
16 – okoljski faktor znaša od 30 do vključno 59,99;
10 – okoljski faktor znaša od 10 do vključno 29,99;
6 – okoljski faktor znaša do 10.

VII. Obveznosti upravičenca
1. Obveznosti upravičenca so določene v 80., 81.,
103. in 106. členu Uredbe.
2. Če gre za upravičenca, ki je skupina pro
izvajalcev s področja gozdarstva ali skupina lastnikov
gozdov, mora v skladu z drugo alinejo 5. točke prvega
odstavka 80. člena ter 4. točko prvega odstavka 81. člena voditi seznam o skupni rabi, iz katerega so razvidni
skupna raba kolektivne naložbe po članih skupine pro
izvajalcev s področja gozdarstva ali skupine lastnikov
gozdov, obdobje uporabe ipd. Seznam skupne rabe je
določen v Prilogi 5 razpisne dokumentacije.
VIII. Finančne določbe: finančne določbe so opredeljene v 82. členu Uredbe.
IX. Vloga in postopek za pridobitev sredstev
1. Vloga in postopek za dodelitev sredstev se izvaja
v skladu z 91., 92., in 93. členom Uredbe.
2. Vlagatelj lahko na javni razpis vloži le eno vlogo
za posamezen sklop.
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 upravi-

čenec 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. Javni razpis se deli na:
– sklop A, ki je namenjen fizičnim osebam, razen
samostojnim podjetnikom posameznikom, ter skupinam lastnikov gozdov in agrarnim skupnostim v skladu
z ZAgrS in
– sklop B, ki je namenjen pravnim osebam, samostojnim podjetnikom posameznikom in skupinam pro
izvajalcev s področja gozdarstva.
6. Vloge se obravnavajo po posameznih sklopih, za
katere so razpisana sredstva. Če na posameznem sklopu razpisana sredstva niso porabljena, se neporabljena
sredstva proporcionalno razdelijo na preostali sklop iz
istega javnega razpisa, na katerem zaprošena sredstva
presegajo razpoložljiva sredstva.
7. 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
vstopni prag 40 odstotkov najvišjega možnega števila
točk. Med vlogami, ki presežejo vstopni prag točk, se
izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk, do porabe
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sredstev za posamezni sklop javnega razpisa. Vloge, ki
ne dosegajo minimalnega vstopnega praga ali ne izpolnjujejo pogojev, se zavrnejo.
8. 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 izberejo na
podlagi ponderiranja meril za izbor vlog, in sicer:
– ekonomski vidik naložbe: 50 odstotkov;
– prispevek k horizontalnim ciljem: 30 odstotkov;
– geografski vidik naložbe: 20 odstotkov.
9. 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 80. 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
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
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Na podlagi 17. in 19. člena Zakona o športu (Uradni
list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20; v nadaljevanju:
Zakon), v skladu z Letnim programom športa v Republiki
Sloveniji za leto 2020 št. 6712-2/2020, in Sklepom o prerazporeditvi sredstev LPŠ 2020 št. 6712-2/2020/18, ki
ga je sprejela ministrica pristojna za šport, objavlja Ministrstvo za izobraževanje, znanost, in šport
javni razpis
za izbor izvajalcev letnega programa športa
na državni ravni v letu 2020 za spremljanje
pripravljenosti športnikov po prekinitvi procesa
športne vadbe zaradi epidemije COVID-19
1. Naziv in sedež izvajalca razpisa: Ministrstvo za
izobraževanje, znanost, in šport, Masarykova cesta 16,
1000 Ljubljana.
2. Na razpis se lahko prijavijo tisti, ki so kot izvajalci
letnega programa športa navedeni v 7. členu Zakona
in izpolnjujejo pogoje, navedene v 88. členu Pravilnika
o sofinanciranju izvajanja letnega program športa na državni ravni (Uradni list RS, 68/19 in 91/20, v nadaljnjem
besedilu: pravilnik).
3. Predmet javnega razpisa je spremljanje pripravljenosti športnikov po prekinitvi procesa športne vadbe
zaradi epidemije COVID-19.
4. Pogoji in merila, po katerih se izberejo izvajalci
letnega programa športa na državni ravni v letu 2020
za spremljanje pripravljenosti športnikov po prekinitvi
procesa športne vadbe zaradi epidemije COVID-19 so
določeni v pravilniku.
5. Okvirna višina sredstev, ki bo zagotovljena v finančnem načrtu Ministrstva za izobraževanje, znanost
in šport za leto 2020 in bo na razpolago za sofinanciranje spremljanja pripravljenosti športnikov po prekinitvi
procesa športne vadbe zaradi epidemije COVID-19, je
300.000 EUR, in sicer: iz PP 710010 Program vrhunskega športa; ukrep 3311-11-0023.
6. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu
2020.
7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge:
vloge morajo biti poslane ali dostavljene na naslov:
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Direktorat za šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana,
najkasneje do 4. septembra 2020. Šteje se, da je vloga
prispela pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji dan
roka za oddajo vlog oddana na pošti priporočeno ali do
10. ure oddana v vložišču Ministrstva za izobraževanje,
znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana.
Vloga mora biti predložena v zaprti ovojnici, ovojnica
pa mora biti na sprednji strani označen z napisom »Ne
odpiraj – vloga LPŠ 2020 – meritve (6712-77/2020)«.
Na hrbtni strani ovitka mora biti označen polni naslov
pošiljatelja. Vloga mora biti dostavljena skupaj z zahtevano dokumentacijo in prilogami v ovojnici, označeni
na zgoraj predpisani način. Vloge, ki ne bodo oddane
na predpisanih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije, bodo izločene iz nadaljnjega postopka.
8. Datum odpiranja vlog: strokovna komisija bo
začela odpirati vloge 7. septembra 2020. Zaradi obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2
(COVID-19) odpiranje vlog ne bo javno.
9. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu
javnega razpisa: vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najkasneje v 30 dneh od datuma odpiranja
vlog.
10. Vse informacije in razpisna dokumentacija so
na voljo na spletnem naslovu https://www.gov.si/drzav-
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ni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/javne-objave/. Za dodatne informacije lahko vlagatelji pokličejo Ksenijo Cesar (01/400-53-53).
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Ob-2509/20
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za podporo planinski športni in večnamenski
rekreacijski infrastrukturi
2. Pravne in programske podlage
Na podlagi določb:
– 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 o Evropski uniji (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014,
str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU)
2017/1084 z dne 14. junija 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 (v nadaljnjem besedilu: Uredba
651/2014/EU);
– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11
– uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13,
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18);
– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19);
– 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 postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov
in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11);
– Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega
razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16);
– Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni
list RS, št. 52/10, 46/14 – ZON-C in 60/17);
– Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 26/14 – ZKme-1B in 52/16);
– Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi
insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS,
št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr.,
27/16, 31/16 – odl. US, 38/16 – odl. US, 63/16 – ZD-C
in 54/18 – odl. US);
– Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list
RS, št. 5/17);
– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo);
– 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 (v nadaljnjem besedilu: Splošna uredba
GDPR);
– Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list
RS, št. 94/07; v nadaljnjem besedilu: ZVOP-1);
– Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16);
– 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 nadaljnjem besedilu: ZDIJZ);
– Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17 in
72/17 – popr.);
– Zakona o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11,
16/11 – popr. in 82/15);
– Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah
(Uradni list RS, št. 52/10 in 61/17 – GZ);

– Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14);
– 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)
(Uradni list RS, št. 93/14 in 77/16);
– sheme državnih pomoči št. BE01-2399245-2020:
»Spodbujanje razvoja planinske športne in večnamenske rekreacijske infrastrukture«.
Ministrstvo bo vsa dejanja v postopku tega javnega
razpisa (obravnavanje vlog, izdaja sklepov, sklepanje
pogodb, izvajanje pogodb idr.) izvajalo na podlagi in
v skladu z zgoraj navedenimi pravnimi in programskimi
podlagami. V primeru neskladja med določbami javnega
razpisa ali pogodbe o sofinanciranju z zgoraj navedenimi pravnimi podlagami, se le te uporabljajo neposredno.
3. Namen in cilji javnega razpisa
Namen javnega razpisa je obnova in/ali rekonstrukcija planinskih objektov, ki so zaradi naravnih ali drugih
nesreč neuporabni oziroma ne izpolnjujejo standardov
za uporabo planinskih objektov.
3.1. Upravičeni prijavitelji
Upravičeni prijavitelji so pravne osebe, ki so lastniki
ali upravljajo s planinskimi kočami, zavetišči, bivaki in
planinskimi učnimi središči vpisanimi v register planinskih objektov Planinske zveze Slovenije na dan 1. 1.
2020, na ozemlju Republike Slovenije.
Upravičeni prijavitelji so lahko tudi najemniki planinskih koč, zavetišč, bivakov ali planinskih učnih središč
vpisanih v register planinskih objektov Planinske zveze
Slovenije, če imajo z lastniki le-teh sklenjeno najemno
pogodbo, veljavno najmanj za 5 let in imajo hkrati soglasje lastnikov za izvedbo investicije.
Če so lastniki objektov osebe javnega prava, so
upravičeni prijavitelji lahko samo najemniki planinskih
koč, zavetišč, bivakov ali planinskih učnih središč vpisanih v register planinskih objektov Planinske zveze
Slovenije, če imajo z lastniki le-teh sklenjeno najemno
pogodbo, veljavno najmanj za 5 let in imajo hkrati soglasje lastnikov za izvedbo investicije. Osebe javnega
prava so upravičene do sofinanciranja, če lastni delež
investicije zagotavljajo v obliki finančnih instrumentov
pridobljenih na trgu pod tržnimi pogoji (komercialni krediti bank, obveznice …) ali prostovoljnega dela.
3.2. Upravičeni stroški
Financiranje upravičenih stroškov po tem javnem razpisu bo potekalo skladno s pravili dodeljevanja državnih pomoči po shemi državnih pomoči
BE01-2399245-2020: Spodbujanje razvoja planinske
športne in večnamenske rekreacijske infrastrukture«.
3.3. Višina državne pomoči
Okvirna skupna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je
400.000,00 EUR v letu 2020.
Sredstva v višini 20 % za sofinanciranje 100 % upravičenih stroškov operacije zagotavljajo upravičenci z lastnimi viri ali s prostovoljnim delom.
V primeru, da se spremeni skupna višina razpisanih
sredstev tega javnega razpisa, se to objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije do izdaje sklepov o izboru za
posamezno odpiranje.
Višina sofinanciranja v nobenem primeru ne sme
preseči 80 % upravičenih stroškov.
Nepovratna sredstva se izplačajo le na podlagi
pravilno izstavljenega zahtevka za izplačilo največ v višini odstotka vrednosti pravilno izkazanih upravičenih
stroškov, ki bo določen s pogodbo, na osnovi navedb
v vlogi na razpis.
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Za sofinanciranje investicij morajo celotni skupni stroški investicije (brez davkov) znašati najmanj
20.000,00 eurov.
Najvišji
znesek
sofinanciranja
je
lahko
200.000,00 eurov na posamezen planinski objekt.
Prejemnik državne pomoči mora prispevati lastna
sredstva v višini najmanj 20 % upravičenih stroškov, ki
ne smejo vsebovati javnih sredstev.
Lastna sredstva lahko zagotovi v obliki prostovoljnega dela skladno z Zakonom o prostovoljstvu. Prostovoljno delo se obračunava glede na opravljene delovne
ure prostovoljcev. Glede na vrste opravljenega prostovoljskega dela, kot so določene v prvem odstavku 23.a
člena Zakona o prostovoljstvu, je ocenjena vrednost ene
ure za organizacijsko delo trinajst eurov, za vsebinsko
delo deset eurov in za opravljeno drugo prostovoljsko
delo šest eurov.
3.3.1. Stroški prostovoljskega dela
So upravičeni v primeru, da so neposredno povezani z operacijo. Prostovoljsko delo je delo, ki ga posameznik po svoji svobodni volji in brez pričakovanja plačila
ali neposrednih ali posrednih materialnih koristi zase,
opravlja v dobro drugih ali v splošno korist.
Za prostovoljsko delo se ne šteje brezplačno opravljanje dela, za katero je pogoj ali se prejme plačilo,
druga premoženjska korist, oprostitev materialne obveznosti ali nagrada, za katero je glede na naravo dela
potrebno skleniti pogodbo o zaposlitvi ali je običajno
v sorodstvenih ali prijateljskih odnosih.
Stroške prostovoljskega dela po tem razpisu lahko
kot upravičene uveljavljajo pravne osebe zasebnega
prava, vpisane v vpisnik prostovoljskih organizacij in
organizacij s prostovoljskim programom iz 38. člena
Zakona o prostovoljstvu. Upravičeno področje prostovoljskega dela po tem razpisu je varstvo okolja in ohranjanje narave ter rekreacija, kar obsega na področju
varstva okolja in ohranjanja narave preventivo, obveščanje javnosti, ozaveščanje ter skupnostne stalne ali
občasne akcije na področju rekreacije pa izobraževanje, informiranje, organiziranje rekreacijskih in športnih
dogodkov, treniranje in vadba, urejanje rekreacijske ali
športne infrastrukture in podobno (Pravilnik o področjih
prostovoljskega dela in vpisniku).
3.3.2. Dokazovanje stroškov prostovoljskega dela
Prostovoljsko delo se opravlja na podlagi sklenjenega dogovora, s katerim prostovoljec in prostovoljska
organizacija ali organizacija s prostovoljskim programom dogovorita medsebojne pravice in obveznosti ter
morebitne druge posebnosti, ki jih je potrebno dogovoriti
za konkretno prostovoljsko delo. Dogovor mora biti sklenjen v pisni obliki in mora vsebovati najmanj:
– določitev kraja in časa prostovoljskega dela
– opis prostovoljskega dela
– določitev načina zagotavljanja varnosti prostovoljca, če se to delo opravlja v okoliščinah, ki bi lahko
ogrozile njegovo varnost, življenje ali zdravje
– določitev upravičenih stroškov vezanih na opravljanje prostovoljskega dela in njihove povrnitve prostovoljcu in
– določitev načina prenehanja in odpovedi dogovora.
Bistvena sestavina dogovora o prostovoljskem delu
je tudi izjava prostovoljca, da na njegovi strani ne obstajajo zdravstvene ali druge okoliščine, ki bi mu onemogočale ali bistveno oteževale izpolnjevanje obveznosti ali
bi lahko ogrozile njegovo zdravje ali življenje in zdravje
oseb, s katerim med opravljanjem prostovoljskega dela
prihaja v stik.
Prijavitelj, ki uveljavlja stroške prostovoljskega dela
vodi evidenco prostovoljcev in opravljenega prostovolj-
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nega dela v elektronski ali fizični obliki na način, da je
zagotovljeno varstvo osebnih podatkov.
Prostovoljsko delo se obračunava glede na opravljene delovne ure prostovoljcev. Vrednost delovne ure
se priznava v višini povprečno plačane bruto delovne
ure v mesecu oktobru 2019 v vrednosti 9,41 eurov/uro.
3.4. Vrste upravičenih stroškov
Upravičeni stroški tega javnega razpisa so:
– gradbena-obrtniška-inštalacijska dela,
– prostovoljno delo.
3.5. Posebnosti upravičenih stroškov
3.5.1. Gradbena-obrtniška-inštalacijska dela (GOI,
v nadaljevanju: gradbena dela)
Upravičen strošek so lahko gradbena dela (novogradnja, preureditev, obnova) za planinski objekt.
Vlogi na javni razpis je potrebno priložiti:
– predračune z veljavnostjo vsaj še tri mesece
po dnevu oddaje vloge. Iz predračunov mora biti razviden predmet nakupa (natančna oznaka), vrednost
z DDV in brez DDV,
– veljavno pravnomočno gradbeno dovoljenje
(opremljeno z žigom pravnomočnosti najkasneje na dan
oddaje vloge), ki se glasi na vlagatelja – v primeru, da
gradbeno dovoljenje ni potrebno, izjavo vlagatelja, da
gradbeno dovoljenje za predviden poseg ni potrebno,
da pa razpolaga z vsemi potrebnimi dovoljenji in soglasji
za izvedbo projekta.
Vlagatelj, ki kandidira s projektom, ki vključuje in uveljavlja med upravičenimi stroški tudi gradbena dela v višini
več kot 250.000,00 eurov, mora vlogi priložiti najmanj
tri ponudbe različnih med seboj nepovezanih izvajalcev.
Najugodnejša ponudba je za vlagatelja zavezujoča.
Gradbena dela so upravičen strošek samo na
objektih, ki so vpisani v register planinskih objektov pri
Planinski zvezi Slovenije.
Ministrstvo bo upoštevalo zahtevek za izplačilo, ki
se bo nanašal na gradbeno-obrtniška-inštalacijska dela,
samo, če bo imel za osnovo končno/zaključno gradbeno
situacijo in, ki bo vsebovala s ponudbo predvidena in
dejansko izvedena dela. Vmesnih/začasnih gradbenih
situacij ministrstvo ne bo sofinanciralo.
Ministrstvo bo sofinanciralo investicijo, ki bo vsebovala gradbena dela samo, ko bodo gradbena dela
končana.
Vlagatelj mora do zaključka projekta (najkasneje
do 31. 12. 2020) pridobiti vsa soglasja in dovoljenja za
uporabo v nasprotnem primeru bo ministrstvo odstopilo
od pogodbe in zahtevalo vrnitev sredstev skupaj s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva
nakazila do dneva vračila.
Stroški za izvedbo novogradenj ali dozidav objektov
so upravičeni samo v primeru, ko gre za nadomestno
gradnjo. Stroški za vzpostavitev novih turističnih kapacitet ali povečanja turističnih kapacitet v že obstoječem
objektu, niso upravičeni stroški.
Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek.
Upravičenost posameznega stroška se dokazuje
na podlagi posamezne listine (računa). Na listinah mora
biti jasno razvidno, kateri strošek oziroma v kolikšnem
deležu se nanaša na objekt.
3.6. Postopek izbora izvajalcev aktivnosti
Upravičenec je dolžan pri nabavah oziroma izbiri
izvajalcev aktivnosti upoštevati načelo gospodarnosti,
učinkovitosti in uspešnosti, načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki, načelo transparentnosti, načelo
enakopravne obravnave ponudnikov in načelo sorazmernosti ter določila pogodbe o sofinanciranju.
Zagotavljanje gospodarnosti oziroma dokazovanje
tržnih cen upravičenec izkaže na podlagi npr. pridobitve
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več primerljivih in neodvisnih ponudb, preverjanja cen
na spletu, telefonskega poizvedovanja ipd., pri čemer
je potrebno izključiti konflikt interesov med ponudniki
(tudi med ponudniki in upravičencem) ter sposobnost
ponudnika za izvedbo naročila. Postopek mora biti dokumentiran (povpraševanje pri različnih ponudnikih mora
biti izvedeno v razmaku največ 6 dni; voden zapisnik
o izboru) in na voljo morebitnim kasnejšim kontrolam
in revizijam.
Pogoj za dodelitev državne pomoči za spodbujanje
razvoja planinske športne in večnamenske rekreacijske
infrastrukture je:
Upravičenec je dolžan zagotoviti, da športne infrastrukture ne uporablja izključno en sam profesionalni športni uporabnik. Uporaba športne infrastrukture
s strani drugih profesionalnih ali neprofesionalnih športnih uporabnikov predstavlja vsaj 20 % letne časovne
zmogljivosti.
Če infrastrukturo uporablja več uporabnikov hkrati,
se izračunajo ustrezni deleži uporabe časovne razpoložljivosti.
Upravičenec je dolžan zagotoviti, da večnamenska
rekreacijska infrastruktura obsega objekte za rekreacijo
večnamenske narave, ki nudijo zlasti kulturne in rekreativne dejavnosti, razen zabaviščnih parkov in hotelskih
objektov.
Upravičenec je dolžan zagotoviti, da bo imel dostop
do športnih in večnamenskih rekreacijskih infrastruktur
več uporabnikov in, da je dodeljen na pregleden in nediskriminatoren način.
Lastnik planinskega objekta je dolžan zagotoviti, da
je vsaka koncesija tretji osebi ali druga pogodba s tretjo
osebo za izgradnjo, nadgradnjo in/ali upravljanje športne
ali večnamenske rekreacijske infrastrukture dodeljena
na odprt, pregleden in nediskriminatoren način ob upoštevanju veljavnih pravil o javnem naročanju.
Podjetjem, ki so financirala najmanj 30 % naložbenih stroškov planinske infrastrukture, se lahko dodeli prednostni dostop pod ugodnejšimi pogoji, če se
navedeni pogoji javno dostopni.
3.7. Dokazila za uveljavljanje sofinanciranja upravičenih stroškov
Sredstva se bodo upravičencu izplačala na osnovi
popolnega in pravilno oddanega posameznega zahtevka za izplačilo (v nadaljnjem besedilu: ZZI).
Višina sofinanciranja je določena z višino v ZZI izkazanih upravičenih izdatkov, ki se povrnejo upravičencu v odobrenem deležu sofinanciranja.
Upravičenec mora pridobiti ter predložiti dokumentacijo o izboru zunanjega izvajalca oziroma dobavitelja,
ki bo dokazovala gospodarno ravnanje ter tržno ceno
(npr. več primerljivih in neodvisnih ponudb, preverjanja
cen na spletu, telefonskega poizvedovanja, ipd), dokazilo o naročilu (naročilnica, pogodba, podjemna pogodba, avtorska pogodba, druga podlaga za izstavitev
računa …), dokazilo o opravljeni storitvi ali dobavi blaga
(npr. poročilo o opravljeni storitvi, dokazilo o izvedeni in
prejeti pogodbeni raziskavi …), račun ali eRačun oziroma verodostojno knjigovodsko listino, dokazilo o plačilu,
druga ustrezna dokazila.
Ministrstvo lahko zahteva kopije računov za vse
nakupe oziroma prodaje – neprekinjeno »verigo« računov, ki dokazuje prehod lastništva stroja/opreme in
izjava prodajalca, da predmet nakupa v preteklih petih
letih ni bil kupljen s pomočjo nepovratnih sredstev ali
javnih virov.
Vlagatelj mora do zaključka projekta (najkasneje
do 31. 12. 2022) pridobiti vsa soglasja in dovoljenja za
uporabo v nasprotnem primeru bo ministrstvo odstopilo
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od pogodbe in zahtevalo vrnitev sredstev skupaj s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva
nakazila do dneva vračila.
3.8. Neupravičeni stroški
Neupravičeni stroški po tem razpisu so vsi stroški,
ki niso navedeni pod točko 3.4., še posebej opozarjamo,
da so neupravičeni tudi naslednji stroški:
– davka na dodano vrednost ter drugih davkov ali
dajatev,
– katerih povračilo je bilo za isti namen že pridobljeno iz drugih javnih virov (s čimer bi skupna državna
pomoč presegla dovoljeno intenziteto sofinanciranja investicije),
– refinanciranja oziroma nadomeščanja starih posojil in zakupa (leasinga),
– nabave notranje opreme,
– nabave drobnega inventarja,
– izobraževanja, šolanja ali usposabljanja osebja,
– nakup v obliki zakupa (leasinga),
– tekočega poslovanja,
– stroški vseh del za povečanje kapacitet obstoječih
objektov.
4. Obdobje upravičenosti stroškov in obdobje za
porabo sredstev
4.1. Obdobje upravičenosti stroškov oziroma izdatkov upravičenca
Stroški oziroma izdatki upravičenca bodo upravičeni od objave javnega razpisa.
Obdobje upravičenosti izdatkov upravičenca se zaključi najkasneje 11. 12. 2020.
4.2. Obdobje za porabo sredstev
Za sredstva, ki jih bodo upravičenci želeli črpati,
bodo morali posredovati ZZI najkasneje do vključno
28. 11. 2020.
Obdobje upravičenosti javnih izdatkov se zaključi
31. 12. 2020.
5. Višina sredstev
5.1. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
Okvirna skupna višina sredstev, ki je na razpolago
za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 400.000,00
eurov v letu 2020.
Višina sofinanciranja v nobenem primeru ne sme
preseči 80 % vrednosti upravičenih stroškov investicije.
V primeru, da se spremeni skupna višina razpisanih
sredstev tega javnega razpisa, se to objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije do izdaje sklepov o izboru za
posamezno odpiranje.
Dinamika sofinanciranja operacije bo določena
s pogodbo o sofinanciranju med ministrstvom in upravičencem, v odvisnosti od finančnega načrta izvajanja
operacije in od razpoložljivosti proračunskih sredstev.
Izplačila ministrstva so odvisna od razpoložljivosti
proračunskih sredstev in programa ministrstva za ta
namen. V kolikor bi bile ukinjene ali zmanjšane pravice
porabe na proračunskih postavkah, lahko ministrstvo
prekliče ali razveljavi javni razpis in izdane sklepe o izboru, ali skladno s pogodbo o sofinanciranju določi novo
pogodbeno vrednost ali dinamiko izplačil. V kolikor se
izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom ministrstva, se
šteje, da odstopa od vloge oziroma od pogodbe o sofinanciranju.
Ministrstvo si pridružuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru razveljavi,
kar bo objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije.
5.2. Skladnost s pravili državnih pomoči
Sredstva po tem javnem razpisu se bodo dodeljevala na podlagi sheme št. BE01-2399245-2020: »Spodbujanje razvoja planinske športne in večnamenske rekrea-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
cijske infrastrukture« in so v 2020 na voljo na proračunski postavki: Trženje in razvoj turizma 173210.
6. Pogoji za ugotavljanje upravičenosti
6.1. Splošni osnovni pogoji, ki jih mora izpolnjevati
prijavitelj so:
Prijavitelj je je lastnik ali najemnik planinskega
objekta registriranega v registru planinskih objektov pri
Planinski zvezi Slovenije.
1. Prijavitelj 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.
2. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih
obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja
finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v višini 50
eurov ali več ob oddaji vloge; šteje se, da prijavitelj, ki
je gospodarski subjekt, ne izpolnjuje obveznosti tudi, če
nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev
za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjega
leta do dne oddaje vloge.
3. Med prijaviteljem 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 prijaviteljem in ministrstvom
oziroma Izvajalskimi institucijami ministrstva pri že sklenjenih pogodbah ne sme priti do hujših kršitev pogodbenih obveznosti iz naslova pogodbe o poravnavi dolga.
4. Prijavitelj ni v postopku zaradi insolventnosti ali
prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti
in na dan oddaje vloge ni bil v stanju insolventnosti,
v skladu z določbami Zakona o finančnem poslovanju,
postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju
(Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo,
10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US, 38/16 – odl. US,
63/16 – ZD-C in 54/18 – odl. US).
5. Prijavitelj ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje
podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in
prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17) in ni podjetje v težavah
skladno z 18. točko 2. člena Uredbe 651/2014/EU.
6. Glede prijavitelja ni podana prepoved poslovanja v razmerju do ministrstva v obsegu, kot izhaja iz
35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo).
7. Prijavitelj, skladno z Uredbo 1407/2013/EU, ne
sme imeti registrirane glavne dejavnosti in tudi vsebina
sofinancirane operacije se ne sme nanašati na sledeče
izključene sektorje:
– sektor ribištva in akvakulture, kakor ju zajema
Uredba (EU) št. 1379/2013 Europskega parlamenta
in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in
(ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES)
št. 104/2000 (UL L št. 354 z dne 28. 12. 2013, str. 1), zad
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njič spremenjena z Uredbo (EU) 2015/812 Europskega
parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o spremembi
uredb Sveta (ES) št. 850/98, (ES) št. 2187/2005, (ES)
št. 1967/2006, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 254/2002,
(ES) št. 2347/2002 in (ES) št. 1224/2009 ter uredb
(EU) št. 1379/2013 in (EU) št. 1380/2013 Europskega
parlamenta in Sveta glede obveznosti iztovarjanja ter
razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1434/98 (UL L št. 133
z dne 29. 5. 2015, str. 1);
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov;
– sektor predelave in trženja kmetijskih proizvodov.
8. Dejanski lastnik oziroma lastniki podjetja oziroma
samostojni podjetnik ni(so) vpleten(i) v postopke pranja
denarja in financiranja terorizma v skladu z Zakonom
o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma
(Uradni list RS, št. 68/16).
9. Prijavitelj ni v postopku vračanja neupravičeno
prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske
komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti.
10. Prijavitelj 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).
6.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj so:
1. Zemljišče ali stavba, na kateri se bodo izvajala
dela, ki so predmet vloge, mora biti ob oddaji vloge
v lasti prijavitelja. Če zemljišče ali stavba ni v lasti prijavitelja, mora prijavitelj ob vlogi priložiti pogodbo o najemu, pogodbo o ustanovitvi stavbne pravice, koncesijsko pogodbo, sklenjeno med prijaviteljem in lastnikom
zemljišča ali služnostno pravico za gradnjo, s trajanjem
še najmanj 5 let po zaključku operacije. Iz navedenih
pogodb mora biti razvidno, da ima prijavitelj pravico
izvesti načrtovane posege s trajanjem še 3 leta po zaključku operacije.
2. Prijavitelj mora pri izvedbi ukrepov upoštevati
zakonodajo in predpise s področja graditve objektov in
varstva okolja.
6.3. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati operacija so:
1. Načrtovana operacija mora obsegati izvedbo nadomestne gradnje, rekonstrukcije ali obnove v planinskih objektih.
2. Upravičene objekti so objekti vpisani v register
planinskih objektov Planinske zveze Slovenije na dan
1. 1. 2020, na ozemlju Republike Slovenije.
3. Operacija mora biti skladna z namenom, ciljem
in predmetom javnega razpisa.
4. Operacija mora imeti vnaprej določen začetek
in konec izvajanja. Operacija se ne sme začeti pred
dnevom objave javnega razpisa. Operacija mora biti
zaključena najkasneje do 11. 12. 2022. Operacije, ki so
se pričele izvajati pred objavo razpisa in bodo aktivnosti
na operaciji na dan izdaje sklepa o izboru operacije že
zaključene, niso upravičene do sofinanciranja.
5. Načrtovana vrednost operacije mora znašati najmanj 20.000,00 eurov brez davka na dodano vrednost.
Višina sofinanciranja operacije lahko znaša maksimalno
200.000,00 EUR.
6. Posamezna operacija mora predstavljati ekonomsko nedeljivo celoto aktivnosti, ki izpolnjuje natančno določeno (tehnično-tehnološko) funkcijo in ima jasno
opredeljene cilje.
7. Iz predložene finančne konstrukcije v okviru operacije mora biti razvidno, da so v celoti zagotovljena
sredstva za zaprtje finančne konstrukcije. Pri tem se

Stran

1582 /

Št.

104 / 24. 7. 2020

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

poleg lastnih sredstev (lastna in krediti) upoštevajo tudi
pričakovana sredstva iz naslova tega javnega razpisa.
8. Za objekt, ki je predmet investicije, mora
biti predložena Energetska izkaznica stavbe ali Elaborat gradbene fizike za področje učinkovite rabe energije
v stavbah, iz katere je razvidna stopnja energetske učinkovitosti stavbe ter delež obnovljivih virov energije pred
izvedeno operacijo in po izvedeni operaciji, z upoštevanjem načrtovanih ukrepov.
9. Prijavitelj lahko kandidira na razpis, za en objekt,
samo enkrat.
6.4. Dokazila in način preverjanja pogojev
V javnem razpisu navedeni pogoji morajo biti izpolnjeni in so predmet preverjanja.
POGOJ
Splošni osnovni pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj
1 Prijavitelj je lastnik ali najemnik planinskega objekta vpisanega
v register Planinske zveze Slovenije.
2

Prijavitelj je lastnik ali upravljavec planinskega objekta vpisanega
v register Planinske zveze Slovenije.

3

Prijavitelj 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.
Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz
naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti
v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni
organ v višini 50 eurov ali več ob oddaji vloge; šteje se, da
prijavitelj, ki je gospodarski subjekt, ne izpolnjuje obveznosti tudi, če
nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz
delovnega razmerja za obdobje zadnjega leta do dne oddaje vloge.
Med prijaviteljem 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 prijaviteljem
in ministrstvom oziroma Izvajalskimi institucijami ministrstva pri
že sklenjenih pogodbah ne sme priti do hujših kršitev pogodbenih
obveznosti iz naslova pogodbe o poravnavi dolga.
Prijavitelj ni v postopku zaradi insolventnosti ali prisilnega
prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče,
ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje vloge ni bil v stanju
insolventnosti, v skladu z določbami Zakona o finančnem poslovanju,
postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list
RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 27/16,
31/16 – odl. US, 38/16 – odl. US, 63/16 – ZD-C in 54/18 – odl. US).
Prijavitelj ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči
za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah po Zakonu
o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in
zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17) in ni podjetje v težavah
skladno z 18. točko 2. člena Uredbe 651/2014/EU.
Glede prijavitelja ni podana prepoved poslovanja v razmerju do
ministrstva v obsegu, kot izhaja iz 35. člena Zakona o integriteti
in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno
prečiščeno besedilo).
Prijavitelj, skladno z Uredbo 1407/2013/EU, ne sme imeti registrirane
glavne dejavnosti in tudi vsebina sofinancirane operacije se ne sme
nanašati na sledeče izključene sektorje:

4

5

6

7

8

9

DOKAZILO IN NAČIN PREVERJANJA
Izpolnjevanje tega pogoja se ugotavlja iz
podatkov v vlogi in iz evidenc Planinske
zveze Slovenije.
Izpolnjevanje tega pogoja se ugotavlja iz
podatkov iz najemne pogodbe sklenjene
z lastnikom planinskega objekta.
Posebna dokazila s strani prijavitelja niso
potrebna.
Izpolnjevanje pogoja preveri ministrstvo
v lastnih evidencah in z zaprosilom pri
izvajalskih institucijah ministrstva.

Prijavitelj predloži Potrdilo Finančne
uprave RS o plačanih davkih in
prispevkih.

Posebna dokazila s strani prijavitelja niso
potrebna.
Izpolnjevanje pogoja preveri ministrstvo
v lastnih evidencah in z zaprosilom pri
izvajalskih institucijah.

Izpolnjevanje pogoja preveri ministrstvo
na podlagi javno dostopnih evidenc.

Izpolnjevanje tega pogoja se ugotavlja
iz podatkov v vlogi in na podlagi izjave
prijavitelja.
Posebna dokazila s strani prijavitelja
niso potrebna. Izpolnjevanje pogoja
preveri ministrstvo na spletni strani:
http://erar.si/omejitve.
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POGOJ
sektor ribištva in akvakulture, kakor ju zajema Uredba (EU)
št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra
2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz
ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES)
št. 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000
(UL L št. 354 z dne 28. 12. 2013, str. 1), zadnjič spremenjena
z Uredbo (EU) 2015/812 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
20. maja 2015 o spremembi uredb Sveta (ES) št. 850/98, (ES)
št. 2187/2005, (ES) št. 1967/2006, (ES) št. 1098/2007, (ES)
št. 254/2002, (ES) št. 2347/2002 in (ES) št. 1224/2009 ter uredb
(EU) št. 1379/2013 in (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta
in Sveta glede obveznosti iztovarjanja ter razveljavitvi Uredbe Sveta
(ES) št. 1434/98 (UL L št. 133 z dne 29. 5. 2015, str. 1);
primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov;
sektor predelave in trženja kmetijskih proizvodov.
10 Dejanski lastnik oziroma lastniki podjetja oziroma samostojni
podjetnik ni(so) vpleten(i) v postopke pranja denarja in financiranja
terorizma v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in
financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16).
11 Prijavitelj ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne
pomoči, na osnovi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno
pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom
Skupnosti.
12 Prijavitelj za iste 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).
Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj
1 Prijavitelj mora pri izvedbi ukrepov upoštevati zakonodajo in predpise
s področja graditve objektov in varstva okolja.

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati operacija
1 Načrtovana operacija mora obsegati izvedbo ukrepov za povečanje
snovne in energetske učinkovitosti ter rabe obnovljivih virov energije
v turističnih kapacitetah, ki so na upravičenem območju.
3 Operacija mora biti skladna z namenom, ciljem in predmetom
javnega razpisa.
4 Operacija mora imeti vnaprej določen začetek in konec izvajanja.
Operacija se ne sme začeti pred objavo javnega razpisa. Operacija
mora biti zaključena najkasneje v roku 2 let od podpisa pogodbe
oziroma najkasneje do 11. 12. 2022. Operacije, ki so se pričele
izvajati pred objavo razpisa in bodo aktivnosti na operaciji na dan
izdaje sklepa o izboru operacije že zaključene, niso upravičene do
sofinanciranja.
5 Načrtovana vrednost operacije mora znašati najmanj 20.000,00 EUR
vključno z davkom na dodano vrednost, Višina sofinanciranja
operacije lahko znaša maksimalno 200.000,00 EUR.
6 Posamezna operacija mora predstavljati ekonomsko nedeljivo celoto
aktivnosti, ki izpolnjuje natančno določeno (tehnično-tehnološko)
funkcijo in ima jasno opredeljene cilje.
7 Iz predložene finančne konstrukcije v okviru operacije mora biti
razvidno, da so v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje finančne
konstrukcije. Pri tem se poleg lastnih sredstev (lastna in krediti)
upoštevajo tudi pričakovana sredstva iz naslova tega javnega razpisa.
8 Za objekt, ki je predmet investicije, mora biti predložena Energetska
izkaznica stavbe ali Elaborat gradbene fizike za področje učinkovite
rabe energije v stavbah, iz katere je razvidna stopnja energetske
učinkovitosti stavbe ter delež obnovljivih virov energije po izvedeni
operaciji, z upoštevanjem načrtovanih ukrepov.
9 Prijavitelj lahko kandidira na razpis z eno vlogo, z enim
projektom/operacijo za en planinski objekt.
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Izpolnjevanje tega pogoja se ugotavlja
iz podatkov v vlogi in iz javno dostopnih
evidenc.

Izpolnjevanje tega pogoja se ugotavlja na
podlagi izjave prijavitelja.
Izpolnjevanje tega pogoja preveri
ministrstvo iz javno dostopnih evidenc.
Izpolnjevanje tega pogoja se ugotavlja na
podlagi izjave prijavitelja.

Izpolnjevanje tega pogoja se preverja
na podlagi ob vlogi predložene kopije
ustreznega pravnomočnega dovoljenja
za poseg v prostor za celotno investicijo,
pri čemer se mora dovoljenje glasiti na
prijavitelja ali lastnika
Izpolnjevanje tega pogoja se ugotavlja
iz podatkov v vlogi in iz javno dostopnih
evidenc.
Izpolnjevanje tega pogoja se ugotavlja na
podlagi podatkov v vlogi.
Izpolnjevanje tega pogoja se ugotavlja
na podlagi dokumentov in podatkov iz
vloge ter z morebitno izvedbo kontrole na
terenu.
Izpolnjevanje tega pogoja se ugotavlja iz
podatkov v vlogi.
Izpolnjevanje tega pogoja se ugotavlja iz
podatkov v vlogi ter z morebitno izvedbo
kontrole na terenu.
Izpolnjevanje tega pogoja se ugotavlja iz
podatkov v vlogi.
Izpolnjevanje tega pogoja se ugotavlja
na podlagi priloženega elaborata:
Energetska izkaznica stavbe ali Elaborat
gradbene fizike za področje učinkovite
rabe energije v stavbah.
Izpolnjevanje tega pogoja se ugotavlja
iz podatkov in dokumentov iz vloge ter iz
javno dostopnih evidenc.
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Glede izpolnjevanja razpisnih pogojev prijavitelj
podpiše izjavo, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, s katero pod kazensko in materialno pravno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih
pogojev za kandidiranje na tem javnem razpisu.
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev, lahko ministrstvo zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.
7. Navodila za pripravo vloge
Vloga in vsi njeni sestavni deli morajo biti izpolnjeni
v slovenskem jeziku. Vsi zneski v vlogi morajo biti navedeni v eurih (EUR) na dve decimalni mesti.
7.1. Popolna vloga
Vloga je popolna, ko so priloženi vsi potrebni obrazci izpolnjeni, podpisani in žigosani; tako tudi priloge
(skeni): Obrazec 2: Izjava prijavitelja, Obrazec 3: Vzorec
pogodbe o sofinanciranju, Obrazec 4: Izjava prijavitelja
o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev ter
o resničnosti in točnosti podatkov, Obrazec 5: Izjava
o povezanih/partnerskih podjetjih.
7.1.1. Pogoji dopolnjevanja dokumentacije
Dopolnjevanje vlog je namenjeno zagotovitvi morebitnih manjkajočih dokumentov in obrazcev, ki bodo
izkazovali izpolnjevanje pogojev.
8. Roki za oddajo vlog: za razpis je predviden en
rok za oddajo vlog. Razpisna komisija bo obravnavala
popolne vloge, ki so bile oddane na pošti ali osebno
v roku 30 dni od objave razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.
9. Odpiranje in pregled vlog
Vloge bo z vidika pravočasnosti, formalne ter vsebinske popolnosti in ustreznosti preverila, zatem pa
formalno popolne in vsebinsko ustrezne vloge ocenila,
strokovna komisija za izvedbo Javnega razpisa podporo
planinski športni in rekreacijski infrastrukturi, imenovana
s sklepom ministra (v nadaljnjem besedilu: strokovna
komisija).
Odpiranje pravočasno prispelih vlog bo izvedeno
v prostorih ministrstva najkasneje v 8 delovnih dneh po
datumu za oddajo vlog in ne bo javno.
Formalna popolnost vloge pomeni, da je vlogi priložena vsa dokumentacija. Vsebinska popolnost in ustreznost vloge pomeni, da je vloga skladna s pogoji javnega razpisa in razpisne dokumentacije. Pogoji morajo
biti izpolnjeni na dan oddaje vloge. Pogoji so predmet
preverjanja pred začetkom ocenjevanja. V primeru, da
katerikoli od pogojev ni izpolnjen, se izpolnjevanje ostalih kriterijev ne bo preverjalo, vloga pa bo zavrnjena.
V primeru, da ministrstvo ugotovi, da prijavitelj navaja
napačne podatke, se vloga zavrne.
Prijavitelji formalno nepopolnih vlog in vsebinsko
nepopolnih in neustreznih vlog bodo v osmih delovnih
dneh po pregledu s pozivom pozvani k dopolnitvi vloge
oziroma k pojasnitvi vloge in/ali uskladitvi vloge oziroma
dokumentacije operacije. Prijavitelji bodo morali dopolniti, pojasniti oziroma uskladiti vlogo v roku, ki ga bo
določila strokovna komisija, vendar najkasneje v osmih
dneh od prejema poziva k dopolnitvi. Vloga se dopolnjuje v skladu s pozivom za dopolnitev tako, da je v svoji
končni obliki celovita in v vseh sestavinah usklajena.
Nepopolna vloga, ki je prijavitelj v roku ne bo dopolnil,
oziroma, če je ne bo dopolnil v skladu s pozivom k dopolnitvi, bo s sklepom zavržena.
Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine
zaprošenih sredstev tistega dela vloge, ki se veže na
tehnične specifikacije predmeta vloge ali tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno
razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki
jih je ministrstvo prejelo v postopku dodelitve sredstev.
Prijavitelj sme ob pisnem soglasju ministrstva popraviti
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očitne računske napake, ki jih ministrstvo odkrije pri
pregledu in ocenjevanju vlog.
V primeru, da prijavitelj vsebinskih pojasnitev ne
posreduje v postavljenem roku, jih strokovna komisija pri
presoji vloge ne bo upoštevala in bo vlogo presojala glede
na navedbe v vlogi brez pojasnitev oziroma uskladitev.
11. Ocenjevanje vlog
Vloge, ki bodo formalno in vsebinsko popolne, bo
ocenila strokovna komisija. Ocenjevalni postopek bo
temeljil na metodologiji in merilih za ocenjevanje / točkovanje vlog.
Vlogam, ki dosežejo prag za sofinanciranje, se
sredstva dodeljujejo po vrsti od najvišje ocenjene dalje.
V primeru enakega števila točk bodo imele prednost
tiste operacije, ki bodo pridobile več točk pri kriteriju
»Povečanje energetske učinkovitosti«, nato pri kriteriju
»Tržni potencial projekta/operacije«. V kolikor ima več
operacij še vedno enako število točk, se upošteva vrstni
red oddaje vlog (dan, ura, minuta).
Strokovna komisija bo predstojniku ministrstva v odločanje podala predlog za vloge, ki so prispele na javni
razpis. Minister sprejme končno odločitev s sklepom
o zavrženju za formalno nepopolne vloge, neustrezno
dopolnjene vloge in prepozno prispele vloge, s sklepom
o zavrnitvi za vse vsebinsko neustrezne vloge, vloge, ki
niso dosegle praga za sofinanciranje in vloge, ki so sicer
dosegle prag za sofinanciranje, pa za njihovo sofinanciranje ne bi bilo na voljo razpoložljivih sredstev.
Minister sprejme končno odločitev s sklepom o izboru operacije za formalno popolne in vsebinsko ustrezne vloge, ki so dosegle prag za sofinanciranje in so za
njihovo sofinanciranje bila na voljo sredstva.
Ministrstvo bo lahko za vse operacije, za katere
bo izdan sklep o izboru operacije, izvedlo kontrolo na
terenu, da preveri resničnost podatkov, ki jih je prijavitelj navedel v vlogi. Pri operacijah, ki so se začele izvajati pred oddajo vloge, se bo izvedlo tudi preverjanje
skladnosti izvajanja operacije z relevantno zakonodajo
za obdobje pred opravljenim izborom operacije oziroma pred sklenitvijo pogodbe o sofinanciranju. V kolikor
se dejansko stanje na terenu ne bo ujemalo s prikazom
stanja v vlogi na javni razpis, ministrstvo ne bo pristopilo
k podpisu pogodbe.
Z izbranimi prijavitelji (v nadaljnjem besedilu: upravičenci) bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju. Vzorec pogodbe o sofinanciranju je sestavni del razpisne
dokumentacije. Ministrstvo si pridržuje pravico, da vsebino pogodbe pred podpisom spremeni. Upravičenec
lahko umakne vlogo za pridobitev sredstev do pravnomočnosti sklepa o izboru. Upravičenec lahko podpis
pogodbe zavrne.
Navodila ministrstva za izvajanje operacij, ki jih
bodo upravičenci dolžni spoštovati pri izvajanju operacije bodo objavljena na spletni strani ministrstva.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis
za posamezni rok kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru operacij spremeni ali prekliče, z objavo v Uradnem
listu RS.
12. Metodologija in merila za ocenjevanje/točkovanje vlog
Vse pravočasne, formalno in vsebinsko popolne
vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za kandidiranje, bo
ocenila strokovna komisija. Ocenjevanje bo komisija
izvedla na podlagi podatkov iz vloge prijavitelja.
Komisija bo po izvedenem ocenjevanju točkovala
posamezne operacije, pri čemer bo izhajala iz spodaj
opisanih meril. Vsota vseh možnih točk je 195. Do sofinanciranja bodo lahko upravičene le operacije, ki bodo
prejele 110 ali več točk.
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12.1. Merilo »Povečanje energetske učinkovitosti« (možnih 95 točk)
Energetska učinkovitosti objekta v segmentu računske rabe letne energije za ogrevanje stavbe,
preračunane na enoto kondicionirane površine stavbe (Qh)
0 kWh/m2a do vključno 10 kWh/m2a
nad 10 kWh/m2a do vključno 15 kWh/m2a
nad 15 kWh/m2a do vključno 25 kWh/m2a
nad 25 kWh/m2a do vključno 35 kWh/m2a
nad 35 kWh/m2a do vključno 60 kWh/m2a
od 60 kWh/m2a do vključno 105 kWh/m2a
od 105 kWh/m2a do vključno 150 kWh/m2a
od 150 kWh/m2a do vključno 210 kWh/m2a
od 210 kWh/m2a do 300 kWh/m2a in več

Število točk (65)

Delež obnovljivih virov energije v celotni letni primarni energiji za delovanje stavbe po izvedeni
operaciji

Število točk (30)

65
55
35
25
20
15
10
5
0

nad 75 %

30

nad 50 % do 75 %

15

nad 25 % do 50 %

10

do 25 %

5

12.2. Kategorija objekta (možnih 30 točk)
Planinske koče I. kategorije

30

Planinske koče II. kategorije

20

Planinske koče III. kategorije

10

Bivak

5

Planinska učna središča

0

12.3. Gospodarnost poslovanja (možnih 15 točk)
Gospodarnost poslovanja (povečanje eno leto po koncu operacije)
Gospodarnost poslovanja =

Število točk (15)

Poslovni prihodki
Poslovni odhodki

nad 20 %

15

nad 10 % do 20 %

10

nad 5 % do 10 %

7

nad 3 % do 5 %

5

nad 0 % do 3 %

3

0%

0
12.4. Merilo »Regionalni kriterij« (možnih 10 točk)

Predmet operacije je na obmejnem problemskem območju, na območju TNP ali na območju
z visoko brezposelnostjo

Število točk (10)

Predmet operacije je na območju občine, ki sodi v obmejno problemsko območje.

10

Predmet operacije je na območju Zavarovanih območij narave.

10

Predmet operacije ni na nobenem od zgoraj navedenih območij.

0

(Za operacije, ki so hkrati v obmejnem problemskem območju in v območju z visoko brezposelnostjo, se pri tem
merilu dodeli maksimalno 10 točk)
12.5. Merilo »Delež uporabljenih obnovljivih virov pri izvedbi investicije« (možnih 15 točk)
Delež uporabljenih obnovljivih virov pri izvedbi investicije

Število točk (15)

Delež (vrednostni), glede na celotno vrednost upravičenih stroškov, uporabljenih obnovljivih virov
pri izvedbi investicije (les, slama …) ˃=50 %

15

Delež (vrednostni), glede na celotno vrednost upravičenih stroškov, uporabljenih obnovljivih virov
pri izvedbi investicije <50 %

0

12.6. Merilo prijavitelja »Vrsta investicije«
Lokacija investicije

Število točk (30)

Vzhodna kohezijska regija

30

Zahodna kohezijska regija

0
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Obrazložitev posameznih meril:
12.6.1. Merilo »Energetska učinkovitosti objekta
v segmentu računske rabe letne energije za ogrevanje
stavbe, preračunane na enoto kondicionirane površine
stavbe (Qh)«
V vlogi se navede podatek o računski rabi letne
energije za ogrevanje stavbe, preračunane na enoto
kondicionirane površine stavbe (Qh), ki se pridobi iz
Energetske izkaznice stavbe ali iz Elaborata gradbene
fizike za področje učinkovite rabe energije v stavbah za
leto pred operacijo in za leto po izvedeni operaciji.
12.6.2. Merilo »Delež obnovljivih virov energije
v celotni letni primarni energiji za delovanje stavbe po
izvedeni operaciji«
V vlogi se navede delež obnovljivih virov energije
v celotni letni primarni energiji za delovanje stavbe po
izvedeni operaciji iz Energetske izkaznice objekta ali iz
Elaborata gradbene fizike za področje učinkovite rabe
energije v stavbah za leto pred operacijo in za leto po
izvedeni operaciji.
12.6.3. Merilo »Gospodarnost poslovanja«
Načrtovano povečanje prihodkov podjetja, se preverja na podlagi podatkov o prihodkih podjetja v letu pred
oddajo vloge in načrtovanim prihodkom podjetja iz gostinske dejavnosti v letu po zaključku operacije. V primeru, da podjetje pridobiva prihodke iz različnih dejavnosti,
mora za dokazovanje tega merila predložiti ločeno računovodsko evidenco prihodkov iz gostinske dejavnosti.
12.6.4. Merilo »Regionalni kriterij«
Točkovanje po merilu regionalni kriterij ministrstvo
izvede na podlagi lokacije predmeta operacije.
13. Obveščanje o izboru in pogoji za podpis pogodbe
Prijavitelji bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni s sklepom najkasneje v roku šestdeset (60) dni
od datuma zaključenega odpiranja vseh vlog prispelih
na posamezni rok.
O dodelitvi sredstev s sklepom odloči predstojnik
ministrstva.
Ministrstvo bo lahko za vse operacije, za katere
bo izdan sklep o izboru operacije, izvedlo kontrolo na
terenu, da preveri resničnost podatkov, ki jih je prijavitelj navedel v vlogi. Pri operacijah, ki so se začele
izvajati pred oddajo vloge, se bo izvedlo tudi preverjanje, da se prepriča ali je bila upoštevana vsa veljavna zakonodaja, pomembna za operacijo. Prijavitelj bo
o kontroli na terenu predhodno obveščen. V kolikor se
dejansko stanje na terenu ne bo ujemalo s prikazom
stanja v vlogi na javni razpis, ministrstvo ne bo pristopilo k podpisu pogodbe.
Prijavitelji bodo na podlagi sklepa o izboru operacije
pozvani k podpisu pogodbe. Pogodba o sofinanciranju
bo pričela veljati z dnem, ko jo bosta podpisali obe pogodbeni stranki.
Rezultati predmetnega javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo po izdaji sklepov o izboru
operacij objavljeni na spletni strani ministrstva in na
spletni strani https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologijo/.
V kolikor bo ugotovljeno neizpolnjevanje pogojev
ob oddaji vloge, kadarkoli v času postopka javnega razpisa ali kadarkoli kasneje, se pogodba s prijaviteljem ne
podpiše, že podpisana pogodba o izboru operacije se
razveže, že izdan sklep pa razveljavi ter od upravičenca
zahteva vračilo sredstev, skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi od dneva izplačila do dneva vračila sredstev.
14. Pritožba na postopek izbora operacij: zoper
sklep ministrstva pritožba ni dovoljena. Prijavitelj lahko
v tridesetih dneh od vročitve sklepa ministrstva spro-
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ži upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče
Republike Slovenije. Vložena tožba ne zadrži podpisa
pogodb z ostalimi izbranimi prijavitelji. Predmet tožbe
ne morejo biti merila za ocenjevanje vlog.
15. Ostale zahteve
15.1. Zahteve glede hranjenja dokumentacije in
spremljanja ter evidentiranja
Upravičenec bo dolžan zagotavljati hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na operacijo in
zagotavljati ministrstvu in drugim nadzornim organom
vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih
preverjanj skladno s pravili Evropske unije in zakonodaje Republike Slovenije še deset let po njenem zaključku. V primeru neskladja rokov veljajo določila Uredbe
1303/2013/EU.
15.2. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije
nadzornim organom
Upravičenec mora omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katere
sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor bodo izvajali ministrstvo ter
drugi slovenski in evropski nadzorni in revizijski organi
(v nadaljevanju: nadzorni organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in
skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije.
V primeru preverjanja na kraju samem bo upravičenec
moral 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, ministrstvo pa
lahko opravi pregled na terenu brez predhodne najave.
Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz
končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati
ministrstvo o izvedenih ukrepih.
15.3. Zahteve glede zagotavljanja 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 predmetnega 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.
15.4. Zahteve glede varovanje osebnih podatkov in
poslovnih skrivnosti
Varovanje osebnih podatkov, ki jih ministrstvu posredujejo prijavitelji oziroma upravičenci bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih podatkov, vključno s Splošno uredbo GDPR), ZVOP-1 ter s 115. in 140. členom Uredbe
št. 1303/2013/EU. V zvezi s tem ministrstvo napotuje
na splošne informacije oziroma na obvestilo o varstvu
osebnih podatkov, objavljeno na spletni strani ministrstva na povezavi http://www.ministrstvo.gov.si/si/o_ministrstvu/varstvo_osebnih_podatkov/.
Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija pregleda, so informacije javnega značaja razen tistih podatkov,
ki jih prijavitelj posebej označi, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona
o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list
RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 –
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ZdavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18
v nadaljnjem besedilu: 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 ali na podatke potrebne za oceno vloge.
Prijavitelj mora pojasniti, zakaj posamezen podatek ne
sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov
v vlogi, bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga po
stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti in
drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.
Namen obdelave osebnih podatkov, ki jih ministrstvu posredujejo prijavitelji oziroma upravičenci, je
izvedba javnega razpisa, vodenje podatkov, evidenc,
analiz in drugih zbirk za ministrstvo in nadzorne organe
in sicer o izidu javnega razpisa in o izvajanju pogodbe
o (so)financiranju. 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 dolžno uporabljati ministrstvo.
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.
15.5. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov operacije
Prijavitelj mora v vlogi realno prikazati načrtovane
cilje operacije. Podatki iz vloge za prijavo in prejete dokumentacije bodo osnova za spremljanje pričakovanih
rezultatov in bodo kot takšni tudi priloga pogodbe o sofinanciranju. Nedoseganje zastavljenih ciljev je lahko
podlaga za zahtevo za vračilo prejetih sredstev.
V primeru, da med izvajanjem operacije pride do
sprememb, ki bi vplivale na oceno vloge tako, da bi se
ocena znižala pod prag sofinanciranih operacij, ministrstvo odstopi od pogodbe o sofinanciranju operacije ter
zahteva vrnitev izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi
zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev
v proračun Republike Slovenije.
V primeru, da upravičenec ob zaključku operacije
ne bo dokazal uresničitev načrtovanih ciljev v celoti,
lahko ministrstvo zahteva vračilo že izplačanih sredstev
oziroma sorazmernega dela sredstev za nerealizirane
aktivnosti, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od
dneva nakazila sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v proračun Republike
Slovenije.
15.6. Omejitve glede sprememb operacije v skladu
z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU
Upravičenec bo moral 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 ali
(b) sprememba lastništva postavke infrastrukture,
ki daje upravičencu ali javnemu organu neupravičeno prednost ali
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(c) bistvena sprememba, ki vpliva na značaj, cilje ali
pogoje izvajanja, zaradi česar bi se razvrednotili prvotni
cilji operacije,
je upravičenec dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva
nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva
vračila sredstev v proračun Republike Slovenije sorazmerno z obdobjem, v zvezi s katerim ustrezne zahteve
niso bile izpolnjene.
Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih
napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti
V kolikor se ugotovi, da je v postopku potrjevanja
operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih napak,
nepravilnosti ali kršitve obveznosti, ali pa upravičenec
ministrstva 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
ministrstva o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno
pridobil sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja,
bo ministrstvo odstopilo od pogodbe, upravičenec pa bo
dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev
na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev
v državni proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
Posledice, če se ugotovi, da aktivnosti na operaciji
niso bile skladne s pravom Unije in pravom Republike
Slovenije
V kolikor se ugotovi, da aktivnosti na operaciji niso bile, skladno z določili 6. člena Uredbe (EU)
1303/2013/EU, skladne s pravom Unije in pravom Republike Slovenije, bo ministrstvo odstopilo od pogodbe,
upravičenec pa bo dolžan vrniti neupravičeno prejeta
sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od
dneva nakazila sredstev na njegov transakcijski račun
do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike
Slovenije.
Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne operacije ali, da je višina financiranja operacije
presegla maksimalno dovoljeno stopnjo oziroma znesek
pomoči
Dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že
bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira, ni dovoljeno. V kolikor se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov
in izdatkov, ministrstvo odstopi od pogodbe in zahteva
vračilo neustrezno izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev
na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila
sredstev v državni proračun Republike Slovenije. Če je
dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se bo
obravnavalo kot goljufija. Upravičencu se bo vrednost
financiranja po pogodbi znižala za vrednost vrnjenih
zneskov iz naslova dvojnega uveljavljanja stroškov in
izdatkov oziroma iz naslova preseganja maksimalne
dovoljene stopnje oziroma zneska pomoči.
V kolikor se ugotovi, da je višina sofinanciranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo, ministrstvo zahteva vrnitev preveč izplačanih sredstev skupaj
z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila
sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva
vračila v državni proračun Republike Slovenije.
16. Dodatne informacije in obveščanje
Vprašanja in dodatne informacije v zvezi s pripravo
prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji bodo objavljene na spletnem naslovu http://www.mgrt.gov.si/.
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Vprašanja morajo prispeti na elektronski naslov
gp.mgrt@gov.si najkasneje do 5 delovnih dni pred iztekom roka za oddajo vloge. V zadevo je potrebno navesti:
Vprašanje za Javni razpis za podporo planinski športni
in večnamenski rekreacijski infrastrukturi.
Ministrstvo bo objavilo odgovore na vprašanja najkasneje 2 delovna dneva pred iztekom roka za oddajo
vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano
pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo
obravnavana.
Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije.
Iz zastavljenih vprašanj ne smejo biti razvidni, oziroma iz njih ni moč razkriti morebitnih osebnih podatkov,
poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti
javno objavljeni. V kolikor bo tak podatek iz vprašanja
razviden, si ministrstvo pridružuje pravico do spremembe oziroma preoblikovanja vprašanja na način, da navedenih podatkov ne bo mogoče razbrati.
Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti
obveščeni preko spletne strani http://www.mgrt.gov.si/.
Ministrstvo bo po potrebi organiziralo informativne
dneve. Datumi informativnih dni in druge informacije
bodo objavljene na spletnih straneh ministrstva.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Št. 5445-1/2020/13

Ob-2510/20

Na podlagi določb:
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu,
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347
z dne 20. 12. 2013, Uredba o skupnih določbah; v nadaljevanju: Uredba 1303/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem
socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES)
št. 1081/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013; v nadaljevanju: Uredba 1304/2013/EU);
– drugih delegiranih in izvedbenih aktov, ki jih Komisija sprejme v skladu s 149. in 150. členom Uredbe
1303/2013/EU;
– Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013,
(EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU)
št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014,
(EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L št. 193
z dne 30. 7. 2018, str. 1);
– Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri
obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih
podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna
uredba o varstvu podatkov) (UL L št. 119 z dne 4. 5.
2016);
– 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);

– Proračuna Republike Slovenije za leto 2020 (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);
– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11
– uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13,
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18);
– Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov
in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11);
– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
(Uradni list RS, št. 96/11 – uradno prečiščeno besedilo);
– Partnerskega sporazuma med Slovenijo in
Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI
2014SI16M8PA001-1.3 z dne 30. 10. 2014 (z vsemi
spremembami);
– Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI
2014SI16MAOP001 z dne 16. 12. 2014 (v nadaljevanju:
OP EKP 2014–2020) in
– Odločitve o podpori št. 11-2/2/MDDSZ/0 za javni
razpis »Dodatni javni razpis za sofinanciranje projektov
socialnih partnerjev« (št. dokumenta: 3032-64/2020/6),
ki jo je Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in
evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja
(v nadaljevanju: OU) izdala dne 29. 6. 2020 in Popravek
pomote v odločitvi o podpori št. 11-2/2/MDDSZ/0 (št. dokumenta: 3032-64/2020/7) z dne 6. 7. 2020,
Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44,
Ljubljana objavlja
dodatni javni razpis
za sofinanciranje projektov socialnih partnerjev
Dodatni javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Dodatni
javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 11. prednostne osi »Pravna država,
izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna
uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti
socialnih partnerjev«, 11.2 prednostne naložbe »Gradnja zmogljivosti za vse zainteresirane strani s področja
izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in
zaposlovanja ter socialnih politik, tudi prek sektorskih in
ozemeljskih paktov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni«, 11.2.2 specifičnega cilja
»Krepitev usposobljenosti socialnih parterjev v procesih
socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in
vseživljenjskega učenja«. Na dodatnem javnem razpisu
bosta izbrana predvidoma 2 projekta.
Dodatni javni razpis je objavljen zgolj za dodelitev
sredstev projektom, ki bodo dodatno vzpodbujali vključevanje zaposlenih v organizacijah socialnih partnerjev
v usposabljanja z namenom doseganja ciljev in kazalnika učinka Operativnega programa za izvajanje evropske
kohezijske politike v obdobju 2014–2020, in sicer da bo
v usposabljanje vključenih 90 zaposlenih v organizacijah socialnih partnerjev, ki v okviru izbranih projektov
Javnega razpisa za sofinanciranje projektov socialnih
partnerjev (Uradni list RS, št. 23/17 z dne 5. 5. 2017)
in njegove spremembe, objavljene v Uradnem listu RS,
št. 26/17 z dne 26. 5. 2017, niso bili doseženi.
1 Posredniški organ in izvajalec razpisa: Republika
Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana,
v vlogi posredniškega organa (v nadaljevanju: ministrstvo).
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2 Predmet dodatnega javnega razpisa: predmet
dodatnega javnega razpisa je sofinanciranje predvidoma 2 projektov s ciljem krepitve usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na
področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja.
Projekta se bosta izvajala v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 11. prednostne osi »Pravna država,
izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna
uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti
socialnih partnerjev«, 11.2 prednostne naložbe »Gradnja zmogljivosti za vse zainteresirane strani s področja
izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in
zaposlovanja ter socialnih politik, tudi prek sektorskih in
ozemeljskih paktov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni«, 11.2.2 specifičnega cilja
»Krepitev usposobljenosti socialnih parterjev v procesih
socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in
vseživljenjskega učenja«.
3 Namen dodatnega javnega razpisa
Namen dodatnega javnega razpisa je s sistematičnimi aktivnostmi v okviru podprtih projektov:
– krepiti usposobljenost socialnih partnerjev za njihovo učinkovito sodelovanje pri oblikovanju javnih politik, ki so pomembne za trg dela;
– dvigniti kompetence socialnih partnerjev pri krepitvi pravne države in pravne stroke, kot je mirno reševanje sporov;
– krepiti vlogo socialnih partnerjev na področju vseživljenjskega učenja, mobilnosti oziroma migracij delavcev, upravljanja raznolikosti delavcev, pridobivanju
znanja na področju neformalnega in priložnostnega učenja, kariernega svetovanja, poklicnega usposabljanja,
dokvalifikacij in prekvalifikacij, varnosti in zdravja pri
delu ter na področju spodbujanja sodelovanja delavcev
pri upravljanju;
– krepiti usposobljenost socialnih partnerjev za vodenje učinkovitega socialnega dialoga na državni, panožni in podjetniški ravni v Sloveniji ter za učinkovito
sodelovanje s socialnim partnerji na ravni EU;
– krepiti vloge socialnih partnerjev pri obveščanju,
usposabljanju in ozaveščanju zaposlenih in tako prispevati k doseganju ciljev 11. prednostne osi »Pravna
država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev
zmogljivosti socialnih partnerjev«, 11.2 prednostne naložbe »Gradnja zmogljivosti za vse zainteresirane strani s področja izobraževanja, vseživljenjskega učenja,
usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih politik, tudi
prek sektorskih in ozemeljskih paktov za spodbujanje
reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni« ter
11.2.2 specifičnega cilja »Krepitev usposobljenosti socialnih parterjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na
področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja«.
4 Cilji, rezultati in ciljna skupina dodatnega javnega
razpisa
4.1 Cilji in pričakovani rezultati dodatnega javnega
razpisa
Ključni cilj dodatnega javnega razpisa je krepiti usposobljenost socialnih partnerjev za učinkovitejše sodelovanje pri pripravi in izvajanju politik in pristopov, povezanih
zlasti s trgom dela in vseživljenjskim učenjem ter zagotavljanjem pravne varnosti aktivnega prebivalstva v okviru
11. prednostne osi »Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev«,
11.2 prednostne naložbe »Gradnja zmogljivosti za vse zainteresirane strani s področja izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih
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politik, tudi prek sektorskih in ozemeljskih paktov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni«
ter 11.2.2 specifičnega cilja »Krepitev usposobljenosti
socialnih parterjev v procesih socialnega dialoga, zlasti
na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja«
Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske
politike v obdobju 2014–2020.
Na ravni dodatnega javnega razpisa se pričakuje,
da bo v usposabljanje vključenih minimalno še vsaj
14 zaposlenih v organizacijah socialnih partnerjev oziroma v okviru posameznega financiranega projekta vsaj
7 vključenih v usposabljanje, pri čemer naj bi vsaj 95 %
vključenih oseb v usposabljanja uspešno končalo usposabljanje oziroma si pridobilo kvalifikacijo. Udeleženec
uspešno konča program/usposabljanje, če pridobi potrdilo ali javno veljavno listino o uspešno opravljenem programu, ki mu zagotavlja novo kompetenco ali pridobitev
izobrazbene ravni.
Z namenom doseganja zgoraj navedenega pričakovanega rezultata dodatnega javnega razpisa je posamezen prijavitelj dolžan v okviru projekta načrtovati usposabljanje zaposlenih v organizacijah socialnih partnerjev in
v Obrazcu št. 1 – Prijavnica navesti število zaposlenih,
ki bodo vključeni v usposabljanja, ki prispevajo k ciljem
in namenu dodatnega javnega razpisa. V kolikor bo na
ravni dodatnega javnega razpisa načrtovanih manj kot
14 vključitev, si ministrstvo dopušča možnost, da prijavitelja pozove k spremembi števila načrtovanih vključitev.
V kolikor se prijavitelj s spremembami ne strinja, se šteje, da odstopa od vloge.
Poleg zgoraj navedenega ključnega cilja in pričakovanega rezultata se bodo na ravni posameznega projekta spremljali tudi naslednji kazalniki, katere je prijavitelj
prav tako dolžan načrtovati v Obrazcu št. 1 – Prijavnica:
– število izdelanih publikacij/gradiv/priročnikov vsebinsko vezanih na politiko trga dela, vseživljenjsko učenje ter varnost in zdravje pri delu;
– število izvedenih usposabljanj/izobraževanj preko
e-učilnice vsebinsko vezanih na politiko trga dela, vseživljenjsko učenje ter varnost in zdravje pri delu;
– število izvedenih analiz s področja socialnega
dialoga, industrijskih odnosov in trga dela.
4.2 Ciljna skupina dodatnega javnega razpisa
Ciljna skupina dodatnega javnega razpisa so:
– organizacije socialnih partnerjev in njihovi člani
ter zaposleni.
5 Projektne aktivnosti in obdobje izvajanja
5.1 Trajanje oziroma časovna omejitev projektov
Projektne aktivnosti, ki bodo sofinancirane iz sredstev ESS in proračuna RS, se morajo pričeti izvajati od
datuma izdaje sklepa o izboru s strani ministrstva in
končati najkasneje 31. 12. 2022.
5.2 Upravičene aktivnosti dodatnega javnega razpisa
V okviru projektov socialnih partnerjev so upravičene naslednje aktivnosti:
– izvajanje študij in analiz zlasti s področja socialnega dialoga, industrijskih odnosov in trga dela;
– podpora vzpostavitvi strokovnih teles in modelov
za spodbujanje izmenjave izkušenj in dobrih praks na
področju socialnega dialoga (prenos in razvoj dobrih
praks iz tujine v okviru socialnega dialoga na ravni posamezne dejavnosti, preučitev možnosti vzpostavitve
paritetnih skladov, iskanje strokovnih rešitev za razvoj
konkurenčnosti in trajnostnega razvoja, varnosti zaposlitve in vzdržnosti poslovnih modelov);
– izobraževanje in usposabljanje socialnih partnerjev na vsebinskih področjih, povezanih s politiko trga
dela, vseživljenjskim učenjem, varnostjo in zdravjem;
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– sodelovanje socialnih partnerjev z zasebnim sektorjem, nevladnimi organizacijami in javnim institucijami
pri iskanju inovativnih sistemskih rešitev za učinkovitejše
delovanje trga dela in pravne zaščite zaposlenih;
– dejavnosti na področju razvoja koncepta sodelovanja delavcev pri upravljanju na različnih ravneh;
– podpora vzpostavitvi centrov socialnih partnerjev
za mirno reševanje sporov;
– podpora obveščanju in ozaveščanju delodajalcev,
zaposlenih in brezposelnih o zakonodaji in pravicah iz
dela, tudi s podporo publicističnim dejavnostim (izdajanje publikacij, glasil, mobilne aplikacije, informativno
gradivo za otroke in mladino o kulturi dela, e-učilnica
in priročniki).
Na ravni posameznega projekta je prijavitelj dolžan
načrtovati (Obrazec št. 1: Prijavnica) katere izbrane aktivnosti bo izvajal. Načrtovane in opredeljene aktivnosti
v prijavnici prijavitelja, ki bo upravičen do sofinanciranja,
bodo z namenom uresničevanja in izvajanja načrtovanih
aktivnosti, opredeljene tudi v pogodbi o sofinanciranju
kot pogodbene zaveze izbranega prijavitelja (Priloga
št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju).
5.3 Sodelovanje z drugimi organizacijami
V okviru posameznega projekta je zaželeno sodelovanje socialnih partnerjev z različnimi organizacijami iz
širše skupnosti s ciljem doseči učinkovitejše sodelovanje
pri pripravi in izvajanju politik in pristopov, povezanih
zlasti s trgom dela in vseživljenjskim učenjem ter zagotavljanjem pravne varnosti aktivnega prebivalstva. To
pomeni povezovanje in sodelovanje prijavitelja z drugimi
pravnimi osebami (javnega ali zasebnega prava), ki niso
vključene v projektno partnerstvo. To so lahko npr. lokalne skupnosti, nevladne organizacije, institucije v lokalnem okolju, podjetja ipd., pravni oziroma poslovni sub
jekti, ki niso upravičeni do izplačil iz sredstev projekta
oziroma poslovni subjekti, ki lahko s svojo dejavnostjo,
vlogo v projektu in sofinanciranjem prijavljenega projekta v lokalnem ali širšem okolju pripomorejo k njegovi
uspešnejši izvedbi.
Sodelovanje prijavitelja z drugimi organizacijami je
zaželeno in bo pri ocenjevanju projektov upoštevano.
Prijavitelj lahko sodeluje z več organizacijami (Obrazec
št. 5: Dogovor o sodelovanju).
6 Pogoji za kandidiranje na dodatnem javnem razpisu
Na dodatni javni razpis lahko prijavitelj kandidira
le v t. i. projektnem partnerstvu, pri čemer projektno
partnerstvo sestavljata najmanj dve in največ tri pravne
osebe (prijavitelj ter en ali dva projektna partnerja). Projektno partnerstvo mora sestavljati vsaj en predstavnik
sindikalne in en predstavnik delodajalske strani.
Pogodbo o sofinanciranju z ministrstvom podpiše
zgolj prijavitelj, le-ta pa z vsakim projektnim partnerjem
podpiše partnerski sporazum, v katerem se podrobneje
opredelijo pravice, obveznosti in odgovornosti posameznih projektnih partnerjev pri izvedbi projekta. (Priloga
št. 3: Vzorec partnerskega sporazuma).
6.1 Upravičeni prijavitelji in projektni partnerji
Upravičeni prijavitelji morajo izpolnjevati naslednji
pogoj:
1. prijavitelj je organizacija delodajalcev ali reprezentativna zveza oziroma konfederacija sindikatov za
območje države, ki je članica Ekonomsko socialnega
sveta oziroma je podpisnica Pravil Ekonomsko socialnega sveta in v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje
projektov socialnih partnerjev (Uradni list RS, št. 23/17
z dne 5. 5. 2017) ni bil izbran kot prijavitelj za izvajanje
projektov (dokazilo: Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev);
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Projektni partnerji morajo izpolnjevati naslednji pogoj:
2. projektni partner je reprezentativna zveza ali
konfederacija sindikatov za območje države ali njihov
član z ustreznim dokazilom o članstvu oziroma organizacija združenja delodajalcev na nacionalni/regionalni
ravni (t. i. delodajalska združenja, ki imajo registrirano
pravnoorganizacijsko obliko, kot so gospodarske zbornice, gospodarsko interesno združenje oziroma so pravni subjekti, ki imajo registrirano naslednjo dejavnost:
94.110 Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj)
(Obrazec št. 4: Izjava projektnega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev);
Prijavitelj in vsi projektni partnerji morajo izpolnjevati tudi vse spodaj navedene pogoje:
3. prijavitelj in vsi projektni partnerji imajo sposobnost vnaprejšnjega financiranja projekta ter sposobnost
zagotavljanja tehničnih zmogljivosti za izvedbo projekta
(dokazilo: Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev ter Obrazec št. 4:
Izjava projektnega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev);
4. prijavitelj in vsi projektni partnerji imajo poravnane vse davke in druge obvezne dajatve, skladno
z nacionalno zakonodajo, zapadle do vključno zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo prijave na dodatnega
javni razpis (dokazilo: Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja
o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev, Obrazec št. 4: Izjava projektnega partnerja o izpolnjevanju in
sprejemanju razpisnih pogojev);
5. prijavitelj in vsi projektni partnerji ne smejo biti
v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije (dokazilo: Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in
sprejemanju razpisnih pogojev ter Obrazec št. 4: Izjava
projektnega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju
razpisnih pogojev);
6. prijavitelj in vsi projektni partnerji ne smejo kršiti
določil o nenamenski porabi sredstev iz naslova prejetih sredstev Evropskega socialnega sklada (dokazilo: Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in
sprejemanju razpisnih pogojev ter Obrazec št. 4: Izjava
projektnega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju
razpisnih pogojev).
Ministrstvo lahko za potrebe tega dodatnega javnega razpisa pridobi potrdila glede izpolnjevanja pogojev
iz uradnih evidenc. Ministrstvo bo izpolnjevanje pogojev
presojalo glede na stanje na dan podpisa Obrazca št. 3
in Obrazca št. 4, razen pri izpolnjevanju pogoja pod zaporedno št. 4, za katerega se bo izpolnjevanje presojalo
glede na stanje na zadnji dan v mesecu pred mesecem
vložitve prijave na javni razpis.
Prijavitelj podpiše Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja
o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev, vsak
projektni partner podpiše Obrazec št. 4: Izjava projektnega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih
pogojev, s katerim potrdi izpolnjevanje in sprejemanje
razpisnih pogojev za kandidiranje na tem dodatnem
javnem razpisu.
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev prijavitelja oziroma katerega koli projektnega partnerja,
lahko ministrstvo zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.
V kolikor prijavitelj ali kateri koli izmed projektnih
partnerjev ne izpolnjuje postavljenih pogojev dodatnega
javnega razpisa, bo takšna vloga zavrnjena.
6.2 Splošni pogoji za vse prijavljene projekte
1. Prijavljeni projekt je skladen s cilji na ravni OP
EKP 2014–2020 ter s cilji in rezultati na ravni 11. prednostne osi oziroma 11.2 prednostne naložbe, kot navedeno
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Št.

v točki 4 dodatnega javnega razpisa (dokazilo: Obrazec
št. 1: Prijavnica).
2. Prijavljeni projekt prispeva k doseganju rezultatov in kazalnikov 11.2.2 specifičnega cilja prednostne
naložbe, kot navedeno v točki 4.1 dodatnega javnega
razpisa (dokazilo: Obrazec št. 1: Prijavnica).
3. Prijavljeni projekt je izvedljiv v obdobju, za katerega velja podpora (dokazilo: Obrazec št. 1: Prijavnica).
4. Prijavljeni projekt predvideva ustrezno ciljno skupino, kot sledi iz točke 4.2 tega javnega razpisa (dokazilo: Obrazec št. 1: Prijavnica).
5. Prijavljeni projekt je skladen s horizontalnimi načeli trajnostnega razvoja, nediskriminacije, enakih možnosti in dostopnosti, vključno z dostopnostjo za invalide
ter enakosti moških in žensk (dokazilo: Obrazec št. 1:
Prijavnica).
Izpolnjevanje splošnih pogojev prijavitelj projekta
dokazuje z Obrazcem št. 1: Prijavnica projekta. Prijavljene vloge, ki ne bodo izpolnjevale vseh splošnih pogojev,
bodo s sklepom predstojnika ministrstva zavrnjene kot
neustrezne.
7 Financiranje
7.1 Način financiranja
Izbranima prijaviteljema bodo za izvedbo projekta
s pogodbo o sofinanciranju dodeljena namenska sredstva Evropskega socialnega sklada in Proračuna RS.
Namenska sredstva ESS predstavljajo 80 % celotnih
upravičenih stroškov projekta. Namenska sredstva slovenske udeležbe predstavljajo 20 % celotnih upravičenih
stroškov projekta.

V EUR
KRVS
160141 PN 11.2 – Krepitev
zmogljivosti – V -14-20-EU
160142 PN 11.2 – Krepitev
zmogljivosti – V -14-20-SLO
SKUPAJ KRVS
160143 PN 11.2 – Krepitev
zmogljivosti – Z -14-20-EU
160144 PN 11.2 – Krepitev
zmogljivosti – Z -14-20-SLO
SKUPAJ KRZS
SKUPAJ STROŠKI OPERACIJE
(KRVS+KRZS)
EU DEL 80 %
SLO DEL 20 %
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V skladu s pravili evropske kohezijske politike in
nacionalne zakonodaje s področja javnih financ se financiranje projektov izvaja po principu povračil za nastale in
plačane stroške (izdatke). Podlaga za izplačilo sredstev
iz proračuna RS je zahtevek za izplačilo, ki ga izbrani
prijavitelj pripravi v skladu z Navodili posredniškega
organa MDDSZ upravičencem o izvajanju operacij in
upravičenih stroških v okviru Operativnega programa
za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju
2014–2020 (v nadaljevanju: Navodila PO), ki so dostopna na naslednji spletni strani: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/o-ministrstvu/urad-za-izvajanje-kohezijske-politike/
7.2 Skupna razpoložljiva višina sredstev
Skupna okvirna višina razpoložljivih (nepovratnih)
namenskih sredstev dodatnega javnega razpisa za leta
2020, 2021, 2022 in 2023 znaša največ 988.876,00 EUR,
od tega je 494.438,00 EUR namenjenih za sofinanciranje projektov v KRVS in 494.438,00 EUR za sofinanciranje projektov v KRZS. Sredstva niso prenosljiva med
regijama. Ukrepi za podporo socialnim partnerjem se
bodo izvajali z enotnim pristopom na celotnem območju Slovenije in bodo financirani proporcionalno (50 %
v KRZS, 50 % v KRVS).
Razpisana sredstva se zagotavlja v okviru proračuna Republike Slovenije – namenskih sredstev evropske
kohezijske politike, po spodaj predvideni finančni dinamiki izplačil za sofinanciranje realiziranih (že plačanih)
stroškov projekta:

2020

2021

2022

2023

SKUPAJ

39.412,00

160.999,20

160.999,20

34.140,00

395.550,40

9.853,00

40.249,80

40.249,80

8.535,00

98.887,60

49.265,00

201.249,00

201.249,00

42.675,00

494.438,00

39.412,00

160.999,20

160.999,20

34.140,00

395.550,40

9.853,00

40.249,80

40.249,80

8.535,00

98.887,60

49.265,00

201.249,00

201.249,00

42.675,00

494.438,00

98.530,00

402.498,00

402.498,00

85.350,00

988.876,00

78.824,00
19.706,00

321.998,40
80.499,60

321.998,40
80.499,60

68.280,00
17.070,00

791.100,80
197.775,20

Ministrstvo dopušča možnost spremembe predvidene finančne dinamike sofinanciranja po letih, in sicer
ob pogoju, da bodo za to zagotovljena sredstva v Proračunu RS.
7.3 Omejitev višine zaprošenih sredstev
Ministrstvo bo posamezni projekt sofinanciralo do
največ 494.438,00 EUR za celotno obdobje sofinanciranja. Prijavitelj lahko zaprosi za 100 % sofinanciranje
stroškov projekta, če izpolnjuje pogoje upravičenosti
posameznih stroškov iz točke 9.2.
7.4 Državna pomoč oziroma pomoč po pravilu »de
minimis«
Na podlagi mnenja Ministrstva za finance št.:
440-7/2017/2 z dne 15. 2. 2017, dodeljena sredstva

1591

za financiranje aktivnosti na podlagi tega javnega razpisa ne predstavljajo državne pomoči ali pomoči »de
minimis«.
8 Obdobje upravičenosti stroškov
Do sofinanciranja so upravičeni stroški, ki bodo
izbranima prijaviteljema nastali v obdobju od datuma
izdaje sklepa o izboru s strani ministrstva do konca izvajanja sofinanciranih aktivnosti projekta, tj. do 31. 12.
2022. Upravičeno obdobje izvajanja sofinanciranih projektnih aktivnosti je podrobneje opredeljeno v 5. poglavju
javnega razpisa.
Vsi stroški projekta morajo biti plačani v roku 30 dni
po zaključku obdobja izvajanja sofinanciranih projektnih
aktivnosti oziroma najkasneje do 31. 1. 2023.
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Obdobje upravičenosti javnih izdatkov oziroma izplačil sredstev izbranemu prijavitelju iz proračuna RS je
od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju do 31. 3.
2023.
Ministrstvo dopušča možnost podaljšanja navedenih obdobij, vendar le v primeru spremenjenih okoliščin,
ki vplivajo na izvajanje projektov in so za to zagotovljena
namenska sredstva v proračunu RS.
Spremenjene okoliščine, višja sila in izjemne okoliščine, zaradi katerih se projekt lahko spremeni, podrobneje urejajo Navodila OU za načrtovanje, odločanje
o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, dostopna na spletni strani: http://www.
eu-skladi.si/sl/ekp/navodila.
Izbrani prijavitelj, ki zahteva spremembo projekta/pogodbe o sofinanciranju se ne more sklicevati na
spremenjene okoliščine, višjo silo ali izjemne okoliščine,
ki so nastale po izteku roka, določenega za izpolnitev
njegove obveznosti.
Določila glede upravičenosti dodatnih stroškov projekta zaradi spremenjenih okoliščin/višje sile/izjemnih
okoliščin in glede podaljšanja terminskega načrta izvajanja projekta so določena v prej navedenih navodilih OU.
9 Upravičene aktivnosti in upravičenost stroškov
9.1 Upravičene aktivnosti
Do financiranja na podlagi predmetnega dodatnega
javnega razpisa so upravičene aktivnosti, ki:
– so neposredno vezane na projekt, izbran na podlagi tega dodatnega javnega razpisa;
– so v skladu s predmetom in cilji dodatnega javnega razpisa ter poglavjem 5.2 dodatnega javnega razpisa.
9.2 Upravičeni stroški
Stroški in izdatki projektov v okviru dodatnega javnega razpisa so upravičeni do povračila v skladu s pravnimi podlagami, če:
– so s projektom neposredno povezani, so potrebni
za njegovo izvajanje in so v skladu s cilji projekta;
– so dejansko nastali za dela, ki so bila opravljena,
za blago, ki je bilo dobavljeno, oziroma za storitve, ki so
bile izvedene;
– so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja;
– nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti;
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih
listinah;
– so v skladu z veljavnimi pravili Unije in nacionalnimi predpisi.
Upravičene stroške predstavljajo t.i. neposredni in
posredni stroški.
Med neposredne upravičene stroške štejemo stroške, ki so neposredno povezani z izvajanjem projekta,
in sicer:
a) stroške plač ter drugih povračil stroškov v zvezi
z delom;
b) stroške za službena potovanja;
c) stroške storitev zunanjih izvajalcev;
č) stroške opreme in druga opredmetena osnovna
sredstva;
d) stroške investicij v neopredmetena sredstva;
e) stroške informiranja in komuniciranja.
V primeru, da so dejanski neposredni upravičeni
stroški nižji od odobrenih, je prijavitelj upravičen do izplačila sredstev v višini dejansko porabljenih stroškov.
Posredni stroški so operativni stroški, ki nastanejo
oziroma so povezani z neposrednimi aktivnostmi projekta. Za posredne stroške se v okviru tega dodatnega
javnega razpisa uporablja pavšalno financiranje, določe-
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no z uporabo odstotka za eno ali več določenih kategorij
stroška, in sicer vrednost stroškov pavšalnega financiranja ne sme presegati 15 % vseh upravičenih neposrednih stroškov dela zaposlenih na projektu. Dokazila
o nastalih stroških in izdatkih, za katere se uporablja
pavšalno financiranje, niso potrebna.
9.3 Neupravičeni stroški in izdatki
Neupravičeni stroški in izdatki niso predmet sofinanciranja in jih krije prijavitelj oziroma projektni partner
sam.
Med neupravičene stroške spadajo:
– obresti na dolgove, pogodbene kazni in kazni iz
naslova izgubljenih tožb;
– nakup infrastrukture, nepremičnin in zemljišč;
– davek na dodano vrednost;
– stroški pavšalnega financiranja, če presegajo vrednost 15 % vseh upravičenih stroškov plač in drugih
povračil stroškov v zvezi z delom;
– nakup rabljene opreme;
– jubilejne nagrade (razen v primeru, če so zakonsko obvezne za prijavitelja in projektne partnerje)
– letne stimulacije in druge nagrade, različne bonitete in solidarnostne pomoči;
– zavarovalne premije, ki niso zakonsko določene;
– odpravnine (razen v skladu z 79. členom ZDR-1);
– stroški, ki so v preteklosti že bili sofinancirani iz
javnih virov oziroma stroški, ki so v času trajanja projekta financirani iz drugih javnih virov;
– stroški, ki ne bodo predvideni v pogodbi o sofinanciranju prijavljenega projekta ter
– drugi stroški, ki niso v neposredni povezavi z vsebino ter cilji prijavljenega projekta.
9.4 Dokazila za izkazovanje stroškov in izdatkov
Podrobneje so vrste stroškov in dokazila za izkazovanje stroškov in izdatkov določeni v Navodilih posredniškega organa MDDSZ upravičencem o izvajanju operacij in upravičenih stroških v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje
2014–2020 (v nadaljevanju: Navodila PO, dostopna na:
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/o-ministrstvu/urad-za-izvajanje-kohezijske-politike/) ter Navodilih organa upravljanja o upravičenih
stroških za sredstva evropske kohezijske politike za
programsko obdobje 2014–2020 (v nadaljevanju: Navodila OU o upravičenih stroških, dostopna na: http://www.
eu-skladi.si/sl/ekp/navodila).
9.5 Načini določanja višine sofinanciranja in upravičene vrste stroškov
V skladu s pravili evropske kohezijske politike in
nacionalne zakonodaje s področja javnih financ se financiranje projektov izvaja po principu povračil za nastale in
plačane stroške (izdatke).
Ministrstvo bo projektoma, ki bosta izpolnjevala vse
pogoje dodatnega javnega razpisa in v postopku ocenjevanja po merilih za izbor dosegla najvišje število točk,
dodelilo sredstva za stroške plač, posredne stroške
po pavšalni stopnji, stroške storitev zunanjih izvajalcev,
stroške informiranja in komuniciranja, stroške za nakup
opreme in druga opredmetena osnovna sredstva, stroške investicij v neopredmetena sredstva ter stroške za
službena potovanja.
A. Stroški plač ter drugih povračil stroškov v zvezi
z delom
Stroški plač so namenjeni kritju stroškov plač ter
drugih povračil v zvezi z delom zaposlenih na projektu.
V okviru dodatnega javnega razpisa bodo sofinancirani
stroški plač in druga povračila stroškov v zvezi z delom
v obsegu za največ dve zaposlitvi za polni delovni čas
na posameznem projektu.
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Obvezno:
V okviru posameznega projekta morata biti obvezno prijavljena:
– ena oseba kot vodja projekta, zaposlen za polni oziroma krajši delovni čas, vendar ne manj kot 0.5
zaposlitve polnega delovnega časa (naloge: vodenje
projekta, koordinacija aktivnosti projekta, nadzor nad
izvajanjem projekta, poročanje in priprava poročil, komunikacija s projektnimi partnerji in ministrstvom, izvajanje posameznih vsebin projekta ipd.). Skupni upravičen
strošek plače ter drugih povračil v zvezi z delom za
vodjo projekta za polno zaposlitev na letni ravni lahko
dosega največ 36.000,00 EUR;
– strokovni delavec/delavka, katerega delo lahko
opravlja več oseb, ki v skupnem obsegu ne presegajo
1.5 zaposlitve za polni delovni čas (naloge: priprava
vsebine in izvajanje posameznih vsebin projekta, administrativna dela, vodenje dokumentacije, podajanje
informacij o projektu ipd.). Skupni upravičen strošek
plače ter drugih povračil v zvezi z delom posameznega
strokovnega delavca/delavke za polni delovni čas na letni ravni lahko dosega največ 27.000,00 EUR. V primeru
zaposlitve v skupnem obsegu 1.5 zaposlitve za polni
delovni čas skupni upravičeni strošek plače ter drugih
povračil v zvezi z delom na letni ravni ne sme presegati
40.500,00 EUR.
B. Stroški pavšalnega financiranja, določenega
z uporabo odstotka za eno ali več določenih kategorij
stroška
Stroški pavšalnega financiranja, določenega z uporabo odstotka za eno ali več določenih kategorij stroška,
so stroški, ki so povezani z neposrednimi aktivnostmi
projekta, in sicer v višini največ 15 % vrednosti vseh upravičenih stroškov osebja zaposlenega na projektu. Dokazovanje dejanskih stroškov v tem primeru ni potrebno.
C. Stroški storitev zunanjih izvajalcev
Stroški storitev zunanjih izvajalcev so namenjeni
kritju stroškov dela zunanjih izvajalcev prijavljenega projekta in so za projekt nujno potrebni. Sklepanje podjemnih in avtorskih pogodb z zaposlenimi v prijavljenem
projektu ali z zaposlenimi pri projektnih partnerjih je neupravičen strošek. Prav tako je strošek neupravičen, če
je zunanji izvajalec povezana družba po pravilih zakona,
ki ureja gospodarske družbe ali zakoniti zastopnik prijavitelja ali projektnih partnerjev ali njegov družinski član,
kar velja tako za prijavitelja kot za projektne partnerje.
Stroški storitev zunanjih izvajalcev so:
– svetovalne in nadzorne storitve (pravno, finančno,
trženjsko ipd. svetovanje, storitve inženiringa);
– stroški zunanjih izvajalcev vsebin, ki nastanejo po
sklenjeni pogodbi (izobraževanja, tečaji, delavnice ipd.);
– stroški za administrativno tehnične storitve (npr.
uporaba zunanjih računovodskih storitev);
– drugi stroški, nujno potrebni za izvedbo projekta.
D. Stroški za službena potovanja
Stroški za službena potovanja so namenjeni kritju
stroškov za službena potovanja samo za zaposlene
osebe v prijavljenem projektu. Pri stroških za službena
potovanja zaposlenih oseb v prijavljenem projektu je
potrebno upoštevati pravilo najbolj ekonomične izbire
prevoza in bivanja.
Podrobneje so pogoji za upravičenost stroška storitev zunanjih izvajalcev določeni v Navodilih PO.
E. Stroški opreme in drugih opredmetenih osnovnih
sredstev
Stroški opreme in drugih opredmetenih osnovnih
sredstev so namenjeni kritju stroškov nakupa različne
opreme, ki je nujno potrebna za izvajanje prijavljenega
projekta. Nakup rabljene opreme ni upravičen strošek.
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Podrobneje so pogoji za upravičenost stroška določeni v Navodilih PO.
F. Stroški investicije v neopredmetena sredstva
Stroški investicij v neopredmetena sredstva so stroški, namenjeni kritju stroškov nakupa in vzdrževanja
neopredmetenih sredstev, ki vključujejo nakup nematerialnega premoženja, pridobitev patentov, nakup licenčne
programske opreme ali pridobitev drugih neopredmetenih osnovnih sredstev in so upravičeni, če so skladni
s cilji projekta.
Podrobneje so pogoji za upravičenost stroška določeni v Navodilih PO.
G. Stroški informiranja in komuniciranja
Stroški informiranja in komuniciranja so namenjeni
obveščanju javnosti o prijavljenem projektu.
Stroški informiranja in komuniciranja so:
– stroški informiranja in obveščanja javnosti o izvajanju projekta in dejavnosti (npr. objave v medijih, tiskovne konference, informativni dogodki, oglaševanje);
– stroški oblikovanja, priprave na tisk, tiska in dostave gradiv;
– stroški izdelave, nadgradnje ali vzdrževanja spletne strani;
– stroški organizacije in izvedbe konferenc, seminarjev in simpozijev;
– drugi stroški informiranja in komuniciranja, nujno
potrebni za izvedbo projekta.
Podrobneje so pogoji za upravičenost stroška določeni v Navodilih PO. Pri upravičenosti stroškov informiranja in komuniciranja je treba upoštevati tudi določila
navodil OU za informiranje in komuniciranje.
10 Postopek izbora prijaviteljev
10.1 Rok in način oddaje vloge na dodatni javni
razpis
Rok za oddajo vlog je ponedeljek 31. 8. 2020.
Posamezni prijavitelj lahko predloži le eno vlogo za
sofinanciranje. V kolikor bo prijavitelj predložil več vlog
za sofinanciranje, bo upoštevana tista vloga, ki bo na
ministrstvu evidentirana kot prva prispela, ostale vloge
se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom predstojnika
ministrstva zavržene ter vrnjene prijavitelju.
Vloga mora biti oddana v papirnati/tiskani obliki
na prijavnih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane obvezne priloge
in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Zraven
tega je potrebno, skupaj z vlogo, na e-nosilcu podatkov
(CD-ROM-u/DVD-ROM-u/USB ključku ipd.) v Wordovi
oziroma Excelovi obliki posredovati tudi Obrazec št. 1:
Prijavnico, Obrazec št. 2: Finančni načrt in izpolnjeno
Prilogo št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju.
Kot pravočasne se bodo upoštevale vloge, poslane
po pošti s priporočeno poštno pošiljko, ki bodo označene s poštnim žigom do vključno ponedeljka 31. 8.
2020 in vloge, poslane po pošti z navadno poštno pošiljko, ki bodo v vložišče ministrstva, prispele do ponedeljka 31. 8. 2020. V primeru oddaje vloge pri drugem
izvajalcu poštnih storitev obvezno prilogo predstavlja
»kopija enaka originalu« računa izvajalca te poštne storitve, na katerem je natisnjen in jasno razviden čas
(datum, ura in minuta) oddaje vloge (priporočene pošiljke). Osebno oddane vloge pa se bodo kot pravočasne
upoštevale le, če bodo oddane v vložišču Ministrstva
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana do ponedeljka 31. 8.
2020 do 12. ure.
Vloge na dodatni javni razpis morajo, ne glede na
način oddaje, prispeti na naslov: Ministrstvo za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva
cesta 44, 1000 Ljubljana.
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Za prepozno oddano vlogo se šteje prijava, ki ministrstvu ni bila predložena do navedenega roka. Prepozne oziroma na napačen naslov prispele vloge se
ne bodo obravnavale in bodo s sklepom predstojnika
ministrstva zavržene ter vrnjene pošiljatelju.
Vlogo je potrebno poslati ali oddati v zaprti ovojnici, ki mora biti označena s polnim nazivom in naslovom
prijavitelja ter vidno oznako: »Ne odpiraj – Vloga na dodatni javni razpis za sofinanciranje projektov socialnih
partnerjev«. Za označevanje vloge na ovojnici se uporabi obrazec za označbo vloge (Priloga št. 2: Označba
prijave) v razpisni dokumentaciji. Če ne bo uporabljen
obrazec za označbo vloge, mora ovojnica vključevati
vse elemente, ki so navedeni na obrazcu za označbo
prijave. Vloge, ki bodo nepravilno označene, se ne bodo
obravnavale in bodo s sklepom predstojnika ministrstva
zavržene ter vrnjene pošiljatelju.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj in vsak projektni partner, strinja s pogoji razpisa in merili za ocenjevanje.
10.2 Odpiranje, preverjanje formalne popolnosti
vlog in ocenjevanje
10.2.1 Odpiranje vlog
Ministrstvo bo izbralo predloga projektov po postopku, kot ga določa Zakon o javnih financah (Uradni
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13
– popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in
13/18) oziroma Uredba o postopku, merilih in načinih
dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11). Postopek dodatnega javnega razpisa za dodelitev sredstev
bo vodila strokovna komisija, imenovana s strani predstojnika ministrstva.
Odpiranje vlog bo potekalo dne 7. 9. 2020 ob 10. uri
v prostorih Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana in
bo javno. V primeru prevelikega števila prejetih vlog ali
če se bodo obravnavali podatki, ki so po zakonu, ki ureja
poslovno skrivnost, označeni kot zaupni, lahko strokovna komisija odloči, da odpiranje vlog ne bo javno. O tej
odločitvi se prijavitelja obvesti en delovni dan pred predvidenim datumom javnega odpiranja z obvestilom na
spletni strani državne uprave https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/.
Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene zaprte ovojnice, in sicer po
vrstnem redu njihovega prispetja.
O odpiranju vlog bo strokovna komisija sproti vodila
zapisnik.
10.2.2 Preverjanje formalne popolnosti vlog
Strokovna komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog
preverila formalno popolnost predloženih vlog.
Za formalno nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje
vseh prijavnih obrazcev, obveznih prilog ter podatkov,
zahtevanih v besedilu dodatnega javnega razpisa in
razpisni dokumentaciji, in ki ne vsebuje na e-nosilcu
(CD-ROM-u/DVD-ROM-u/USB ključku ipd.) podatkov
v Wordovi oziroma Excelovi obliki tudi: Obrazec št. 1:
Prijavnico, Obrazec št. 2: Finančni načrt in izpolnjena
Priloga št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju.
Če prijavitelj in projektni partner posluje z žigom, je
le-ta obvezen podatek na obrazcih in prilogah. V kolikor
z njim ne posluje, na mesta, določena za žig, navede:
»Ne poslujemo z žigom.« ter k vlogi priloži posebno
izjavo o neposlovanju z žigom (dokazilo: Priloga št. 4:
Izjava o neposlovanju z žigom). Prav tako je obvezen
podpis odgovornih oseb povsod, kjer je to predvideno.
V nasprotnem primeru bo vloga nepopolna in se bo prijavitelja pozvalo k dopolnitvi.
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V primeru formalno nepopolnih vlog bo strokovna
komisija v roku 8 dni od zaključka odpiranja prijavitelja
pozvala, da vloge dopolnijo. Poziv za dopolnitev vlog
bo posredovan po navadni pošti na naslov prijavitelja in
hkrati po elektronski pošti na elektronski naslov prijavitelja, naveden v prijavnem obrazcu. Prijavitelja morata
biti v tem času dostopna za dvig pošte.
Prijavitelj v dopolnitvi vloge ne sme spreminjati:
– višine zaprošenih sredstev,
– dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge,
– elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali
na drugačno razvrstitev prijaviteljeve vloge glede na
preostale vloge, ki jih je ministrstvo prejelo v okviru tega
dodatnega javnega razpisa.
Prijavitelj sme le ob pisnem soglasju ministrstva
popraviti očitne računske napake, pri čemer se višina
zaprošenih sredstev ne sme spreminjati.
Dopolnitve mora prijavitelj posredovati ministrstvu,
ali po elektronski pošti in hkrati s priporočeno poštno
pošiljko, ki bo vsebovala poštni žig, ali po pošti z navadno poštno pošiljko, ki bo do vključno osmega dne od
datuma, navedenega na dopisu/pozivu za dopolnitev,
prispela v vložišče ministrstva, in sicer na naslov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana, s pripisom:
»Dopolnitev vloge na dodatni javni razpis za sofinanciranje projektov socialnih partnerjev«.
Vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v roku in
v skladu s pozivom za dopolnitev vlog, bodo zavržene
s sklepom predstojnika ministrstva.
V nadaljnji postopek ocenjevanja se bodo uvrstile
le vloge, ki bodo formalno popolne.
10.2.3 Strokovno ocenjevanje popolnih vlog
Strokovna komisija bo opravila pregled formalno
popolnih vlog. Preverila bo izpolnjevanje pogojev za
kandidiranje na dodatni javni razpis in ocenila vlogo
na podlagi pogojev in meril, določenih v poglavjih 6 in
11 tega dodatnega javnega razpisa.
V primeru, da prijavitelj in vsak projektni partner,
ne bo izpolnjeval vseh pogojev, določenih v dodatnem
javnem razpisu, bo vloga zavrnjena in ne bo predmet
ocenjevanja na podlagi meril za ocenjevanje.
Vse formalno popolne vloge, ki izpolnjujejo pogoje
dodatnega javnega razpisa bodo ločeno ocenili trije
člani strokovne komisije. Končna ocena strokovne komisije se bo oblikovala na podlagi povprečja podeljenih
ocen. Na osnovi rezultatov ocenjevanja bo strokovna
komisija oblikovala predlog prejemnikov sredstev. Za
sofinanciranje bosta predlagana projekta prijaviteljev, ki
bosta dosegla minimalni kakovostni kriterij (na osnovni
ocenjevanja dosežejo najmanj 55 od vseh možnih točk)
in bosta hkrati dosegla najvišje število točk.
V primeru, da več prijaviteljev doseže enako število
točk in bi bila z njihovo uvrstitvijo na predlog prejemnikov sredstev presežena skupna razpoložljiva sredstva,
bodo imeli prednost oziroma bodo izbrane vloge, ki
bodo prejele večje število točk pri merilih 1., 4., 2., 3.
in 5. tega dodatnega javnega razpisa, po tem vrstnem
redu, v okviru razpoložljivih sredstev dodatnega javnega
razpisa. V primeru, da bo število točk še vedno enako, bodo vloge obravnavane po vrstnem redu prejema
le-teh (pri vlogah, oddanih priporočeno na pošto se kot
dan prejema šteje dan in uro oddaje na pošto), ob upoštevanju razpoložljivih sredstev.
V primeru, da prijavitelj odstopi od podpisa pogodbe ali če se pogodba ne sklene v predpisanem roku, se
lahko izbere naslednja vloga glede na doseženo oceno,
skladno z določili tega razpisa, ki pa mora vseeno doseči minimalni kakovostni kriterij najmanj 55 točk.
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Strokovna komisija lahko na podlagi pregleda vlog
oceni, da posamezne predlagane aktivnosti projekta
niso upravičene do sofinanciranja ter od prijavitelja zahteva prilagoditev načrta aktivnosti projekta ter finančnega načrta projekta. Komisija lahko prav tako zniža
posamezne postavke v finančnem načrtu, za katere
meni, da so ocenjene previsoko in zahteva prilagoditev
finančnega načrta prijavitelja.
V primeru, da bo prijavitelj v prijavi kot upravičene
navedel tudi stroške, ki niso upravičeni do sofinanciranja
iz Evropskega socialnega sklada, bo strokovna komisija ustrezno znižala višino sofinanciranja ter prijavitelju predlagala nižjo višino sofinanciranja od zaprošene.
V primeru, da se prijavitelj ne bo strinjal s predlagano
spremembo aktivnosti projekta ter finančnega načrta
projekta ali se ne bo odzval v roku in na način, ki bo določen v pozivu, se šteje, da odstopa od vloge.
Strokovna komisija lahko od prijaviteljev zahteva
tudi dodatna pojasnila oziroma obrazložitve o projektu,
aktivnostih in načrtovanih stroških ter njihovo prilagoditev. V primeru, da pojasnila ne bodo posredovana
v roku in na način, ki bo določen v pozivu, bo strokovna
komisija vlogo ocenila na podlagi obstoječih podatkov.
Poziv za posredovanje sprememb aktivnosti projekta in finančnega načrta projekta ter dodatnih pojasnil
se bo prijaviteljema posredoval po elektronski pošti na
elektronski naslov prijavitelja, naveden na prijavnem
obrazcu.
10.3 Obveščanje o izbiri
O dodelitvi sredstev po tem dodatnem javnem razpisu bo na predlog strokovne komisije s sklepom odločil predstojnik ministrstva oziroma oseba, ki je od njega
pooblaščena za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev.
Ministrstvo bo prijavitelja o izidu razpisa obvestilo
najkasneje v 60-ih dneh po zaključku odpiranja vlog.
Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo
objavljeni na spletnem mestu ministrstva https://www.
gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti in na
spletni strani www.eu-skladi.si.
Z izbranima prijaviteljema bodo na podlagi sklepa predstojnika ministrstva o izboru sklenjene pogodbe
o sofinanciranju projektov za celotno obdobje trajanja
projekta. V primeru, da se prijavitelj v roku 8 (osmih) dni
od prejema poziva za podpis pogodbe o sofinanciranju
projekta nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo
za pridobitev sredstev.
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10.4 Pravno varstvo
Zoper odločitev ministrstva o vlogi za dodelitev sofinanciranja je dopusten upravni spor. Tožba se vloži pri
Upravnem sodišču Republike Slovenije, Fajfarjeva 33,
1000 Ljubljana, v roku 30 dni od dneva vročitve sklepa,
in sicer neposredno pisno na sodišču ali pa se mu pošlje
po pošti. Šteje se, da je bila tožba vložena pri sodišču
tisti dan, ko je bila priporočeno oddana na pošto. Tožba
se vloži v tolikih izvodih, kolikor je strank v postopku.
Tožbi je potrebno priložiti sklep, ki se izpodbija, v izvirniku, prepisu ali kopiji.
Tožba ne ovira izvršitve sklepa o (ne)izboru, zoper
katerega je vložena, oziroma ne zadrži podpisa pogodbe o sofinanciranju projekta z izbranima prijaviteljema.
10.5 Pogoji za spremembo dodatnega javnega razpisa
Pred potekom roka za oddajo prijav lahko ministrstvo
spremeni razpisno dokumentacijo z izdajo sprememb
oziroma dopolnitev. Vsaka taka sprememba oziroma dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo objavljena tudi na spletnem naslovu: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/javne-objave/.
11 Merila, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo navedene pogoje (zahteve), izberejo prejemniki
sredstev
Strokovna komisija bo pravočasno prispele, formalno popolne vloge prijaviteljev, ki izpolnjujejo pogoje tega
javnega razpisa, ocenila na podlagi spodaj navedenih
meril glede na podano ocenjevalno lestvico in podrobno
razdelitev meril v razpisni dokumentaciji.
Ocenjevalci bodo pri podeljevanju točk upoštevali
naslednjo ocenjevalno lestvico, razen če ni pri posameznem merilu v razpisni dokumentaciji določen drugačen
način ocenjevanja:
Št. točk
4
3
2
1
0

Ocena
povsem ustrezno
delno ustrezno
sprejemljivo
pogojno sprejemljivo
neustrezno/nesprejemljivo

Največje skupno možno število doseženih točk je
88. Točke so za posamezno merilo porazdeljene na naslednji način, merila so podrobneje razdelana v razpisni
dokumentaciji:

MERILO – merila so podrobneje razdelana v razpisni dokumentaciji
1. USTREZNOST PROJEKTA
Projekt, ki bo pri kateri koli točki pri merilu ustreznosti projekta dosegel 0 točk, bo zavrnjen.
1.1 Utemeljitev projekta
1.2 Poznavanje obstoječega stanja in vključevanja oziroma nadgradnja
učinkov/rezultatov predhodnih projektov
1.3 Usklajenost projekta z namenom in cilji dodatnega javnega razpisa
1.4 Ustreznost aktivnosti
1.5 Finančna ustreznost
1.6 Učinek doseženih ciljev
2. IZVEDLJIVOST PROJEKTA
Projekt, ki bo pri merilu 2.1 in 2.3 dosegel 0 točk, bo zavrnjen
2.1 Skladnost aktivnosti s cilji projekta in rezultati prednostne osi (PO 11) in prednostne naložbe
(11.2.) Operativnega programa EKP 2014 – 2020
2.2 Izvedljivost in načrtovanje aktivnosti projekta
2.3 Opredelitev tveganj in ukrepov za odpravo

Maksimalno
št. točk
Možnih največ
32 točk
4
8
4
4
8
4
Možnih največ
20 točk
8
4
8
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MERILO – merila so podrobneje razdelana v razpisni dokumentaciji
3. USPOSOBLJENOST ZA IZVEDBO PROJEKTA
3.1 Reference in izkušnje prijavitelja in projektnih partnerjev
3.2 Jasna opredelitev vlog
4. ZAGOTAVLJANJE TRAJNOSTI
Projekt, ki bo pri kateri koli točki pri merilu zagotavljanje trajnosti dosegel 0 točk, bo zavrnjen.
4.1 Zagotavljanje trajnosti projekta
4.2 Aplikativnost učinkov in rezultatov
4.3 Evalvacija dosežkov
5. DRUGI SPECIFIČNI KRITERIJI
5.1 Izmenjava izkušenj, rezultatov in dobrih praks na regionalni/nacionalni ravni
5.2 Sodelovanje in povezovanje na različnih ravneh
Skupno število točk

V okviru dodatnega javnega razpisa bosta sofinancirana predvidoma 2 prijavljena projekta. Na osnovi
rezultatov ocenjevanja bo strokovna komisija oblikovala predlog prejemnikov sredstev. V predlog prejemnikov
sredstev se bosta uvrstili vlogi, ki bosta dosegli minimalni kakovostni kriterij (na osnovni ocenjevanja dosežejo
najmanj 55 od vseh možnih točk) in bosta hkrati dosegla
najvišje število točk. Izbrana projekta se bosta izvajala
z enotnim pristopom na celotnem območju Slovenije in
bosta financirana proporcionalno (50 % v KRZS, 50 %
v KRVS).
12 Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih
podatkov.
Izbrani prijavitelj se s predložitvijo vloge na dodatni
javni razpis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih
in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o projektu v skladu z zakonom, ki ureja dostop
do informacij javnega značaja in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre,
so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih prijavitelj posebej označi kot poslovno skrivnost. Poslovna
skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali
na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo.
Člani strokovne komisije, ki bodo sodelovali pri odpiranju
in ocenjevanju vlog, bodo morali predhodno podpisati
izjavo o zaupnosti.
Podatke, navedene v vlogi, ki niso poslovna skrivnost, lahko ministrstvo in drugi organi, ki so vključeni
v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije
dodatnega javnega razpisa, uporabijo za evidenco oziroma sezname in analize.
Prijavitelji se zavezujejo k varovanju osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti, pridobljenih tekom izvajanja,
v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Splošno uredbo o varstvu podatkov, določili druge
veljavne področne zakonodaje ter navodili OU in PO.
13 Pristojnosti, odgovornosti in naloge prijaviteljev,
izbranih na dodatnem javnem razpisu
Bistvene pristojnosti, odgovornosti in naloge prijaviteljev, izbranih na tem dodatnem javnem razpisu,
bodo naslednje:
– vodenje ločenega knjigovodstva za projekt oziroma ustrezne knjigovodske evidence ter zagotavljanje

Maksimalno
št. točk
Možnih največ
12 točk
8
4
Možnih največ
12 točk
4
4
4
Možnih največ
12 točk
4
8
88

revizijske sledi in hrambe dokumentacije v skladu z določbo 140. člena Uredbe 1303/2013/EU in predpisi, ki
urejajo hranjenje dokumentarnega gradiva. Prijavitelj,
izbran na tem dodatnem javnem razpisu, bo moral zagotavljati dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih
projekta v obdobju treh let od 31. decembra po predložitvi obračunov Evropski komisiji, ki vsebujejo končne
izdatke končanega projekta. O natančnem datumu za
hrambo dokumentacije bo prejemnik sredstev po končanem projektu pisno obveščen s strani ministrstva.
Prav tako je prijavitelj, izbran na tem dodatnem javnem
razpisu dolžan hraniti dokumentacijo za potrebe nadzora in spremljanja projekta v skladu z navodili ministrstva
in organa upravljanja;
– izpolnjevanje zahteve glede komuniciranja z javnostmi in uporabo logotipov v skladu s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU, navodili organa upravljanja
in navodili ministrstva);
– izpolnjevanje zahteve glede dostopnosti dokumentacije o projektu. Izbrani prijavitelj se zavezuje, da
bo omogočil tehnični, administrativni in finančni nadzor
nad izvajanjem projekta, tako, da je vsak čas možna
izvedba nadzora projekta ter vpogled v dokumentacijo v vsaki točki projekta ob smiselnem upoštevanju
140. člena Uredbe 1303/2013/EU. Nadzor se izvaja
s strani PO, OU, organa za potrjevanje, revizijskega
organa, drugih nadzornih organov Republike Slovenije,
vključenih v izvajanje, upravljanje, nadzor in revizijo
projekta Operativnega programa za izvajanje kohezijske
politike v programskem obdobju 2014–2020, predstavnikov Evropske komisije, Evropskega računskega sodišča
in Računskega sodišča RS ter s strani njihovih pooblaščencev. Izbrani prijavitelj se zavezuje, da bo za potrebe
nadzora, revizij projekta in spremljanja porabe sredstev ter doseganja zastavljenih ciljev nadzornim organom predložil vse dokumente, ki izkazujejo resničnost,
pravilnost in skladnost upravičenih stroškov projekta;
– zagotavljanje spodbujanja enakih možnosti moških in žensk ter preprečevanje vsakršne diskriminacije,
zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru tega dodatnega javnega razpisa, v skladu
z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih
možnosti in 7. členom Uredbe 1303/2013 EU ter 7. in
8. členom Uredbe 1304/2013/EU;
– prepoved dvojnega uveljavljanja stroškov in izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira;
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– izpolnjevanje zahteve glede spremljanja doseganja ciljev in kazalnikov. Izbrani prijavitelj je za namen
spremljanja in vrednotenja projekta skladno s 27., 54.,
96. in 125. členom Uredbe 1303/2013/EU, dolžan spremljati in ministrstvu zagotavljati podatke o doseganju
ciljev in kazalnikov projekta.
Druge pristojnosti, odgovornosti in naloge prijaviteljev, izbranih na tem dodatnem javnem razpisu, bodo
določene v pogodbi o sofinanciranju.
Podrobneje so pristojnosti, odgovornosti in naloge
prijaviteljev določene v pogodbi o sofinanciranju, ki je
del razpisne dokumentacije tega dodatnega javnega
razpisa. Vzorec pogodbe mora biti izpolnjen, parafiran
s strani odgovorne osebe prijavitelja oziroma pooblaščena oseba in podpisan v zato predvidenih segmentih
(Priloga št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju).
Prijavitelj mora z vsakim projektnim partnerjem
skleniti partnerski sporazum (Priloga št. 3: Vzorec partnerskega sporazuma), v okviru katerega morajo biti
opredeljene pravice, obveznosti in odgovornosti partnerjev pri izvedbi prijavljenega projekta. Prijavitelj je
dolžan v partnerskem sporazumu k izpolnjevanju zgoraj
navedenih pristojnosti, odgovornosti in nalog smiselno
zavezati tudi projektne partnerje.
14 Informiranje in komuniciranje z javnostmi
Izbrana prijavitelja morata pri izvajanju projektov
spoštovati zahteve EU glede informiranja in obveščanja
javnosti. Obveznosti izhajajo iz Uredbe 1303/2013/EU
(115. in 116. člen), podrobneje pa so razložene v Navodilih organa upravljanja na področju komuniciranja
vsebin na področju evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.
eu-skladi.si/ekp/navodila).
Pri izvajanju projektov, sofinanciranih s sredstvi
Evropskega socialnega sklada, je potrebno dosledno
uporabljati logotip Ministrstva za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti, ter logotip Evropskega socialnega sklada in navesti, da projekt delno financirata
ministrstvo ter Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Hkrati je potrebno navesti, da se projekt
financira iz Operativnega programa za izvajanje evropske
kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 11. prednostne
osi »Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter
krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev«, 11.2 prednostne naložbe »Gradnja zmogljivosti za vse zainteresirane
strani s področja izobraževanja, vseživljenjskega učenja,
usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih politik, tudi
prek sektorskih in ozemeljskih paktov za spodbujanje
reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni«, 11.2.2
specifičnega cilja »Krepitev usposobljenosti socialnih parterjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju
politik trga dela in vseživljenjskega učenja«.
Izbrana prijavitelja in vsi projektni partnerji morajo
zagotoviti, da bodo vsi subjekti, vključeni v projekt, obveščeni o sofinanciranju iz Evropskega socialnega sklada.
15 Zahteve glede spoštovanja zakonov, navodil
in predpisov
Izbrana prijavitelja bosta pri porabi sredstev dodatnega javnega razpisa zavezana spoštovati tudi pravila
javnega naročanja, in sicer:
– obvezna uporaba pravil javnega naročanja v primeru, ko so prejemniki sredstev k temu zavezani skladno z 9. členom veljavnega zakona o javnem naročanju
(ZJN-3);
– omejena uporaba pravil javnega naročanja v primerih, ki jih določa 23. člen ZJN-3.
Podrobneje so zahteve glede upoštevanja ZJN-3
določene v navodilih PO.
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16 Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja ali izvrševanja projektov prišlo do resnih napak,
nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor
se ugotovi, da prijavitelj ministrstva ni seznanil z vsemi
dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti
znani oziroma, da je posredoval neažurne, neresnične,
neveljavne, nepopolne podatke oziroma dokumente ali
prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem dodatnim
javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali
na odločitev ministrstva o dodelitvi sredstev, bo prijavitelj dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva, v roku
30 dni od pisnega poziva ministrstva, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, obračunanimi od dneva nakazila na TRR prejemnika sredstev, do dneva vračila
v proračun Republike Slovenije.
17 Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku pridobijo na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/javne-objave/.
Zainteresirani prijavitelji lahko vprašanja v zvezi z javnim razpisom posredujejo izključno po elektronski pošti
na elektronski naslov: barbara.masle-erjavec@gov.si.
Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi z razpisom bodo objavljeni na spletnem naslovu:
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/javne-objave/.
Vprašanja je možno posredovati do 24. 8. 2020,
zadnji odgovori bodo objavljeni do 26. 8. 2020.
17.1 Navodila za izpolnjevanje
V razpisni dokumentaciji se nahajajo prijavni obrazci in priloge, ki jih je potrebno v skladu z navodili na
posameznem dokumentu v celoti izpolniti, podpisati in
ožigosati, kjer je zahtevano pa tudi parafirati. Obrazci in
priloge so sestavni del prijave prijavitelja in jih je potrebno priložiti k prijavi po vrstnem redu v skladu s spodnjim
seznamom prijavnih obrazcev in prilog.
Priloge, ki niso priložene razpisni dokumentaciji,
pridobi oziroma pripravi prijavitelj sam in so prav tako
obvezni sestavni del prijave. Vsa zahtevana razpisna
dokumentacija mora biti speta ali vložena v mapo z vidno označenimi prilogami, ki si sledijo po vrstnem redu
v skladu s seznamom.
17.2 Seznam prijavnih obrazcev in prilog
Razpisni dokumentaciji so priloženi obrazci, ki morajo biti v celoti izpolnjeni in so sestavni del vloge:
17.2.1 Prijavni obrazci
– Obrazec št. 1: Prijavnica
– Obrazec št. 2: Finančni načrt
– Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in
sprejemanju razpisnih pogojev
– Obrazec št. 4: Izjava projektnega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev
– Obrazec št. 5: Dogovor o sodelovanju
17.2.2 Priloge, ki so del razpisne dokumentacije
– Priloga št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju
– Priloga št. 2: Označba prijave
– Priloga št. 3: Vzorec partnerskega sporazuma
17.2.3 Priloge, ki niso del razpisne dokumentacije in
jih morajo prijavitelji pripraviti in priložiti sami:
– Priloga št. 4: Izjava o neposlovanju z žigom
Vloga se šteje kot formalno popolna, če vsebuje
zgoraj navedene popolno izpolnjene, podpisane in žigosane obrazce, priloge ter zahtevana dokazila.
Prijavitelji morajo pri pripravi vloge uporabiti izključno predpisane obrazce in priloge iz razpisne dokumen-
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tacije, ki se jih ne sme spreminjati. Priloge, ki niso del
razpisne dokumentacije, prijavitelj in projektni partnerji
pripravijo sami.
Vloga mora biti oddana v papirnati/tiskani obliki
na prijavnih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane obvezne priloge
in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Poleg
tega je potrebno, skupaj z vlogo, na e-nosilcu podatkov
(CD-ROM-u/DVD-ROM-u/USB ključku ipd.) v Wordovi
oziroma Excelovi obliki posredovati tudi Obrazec št. 1:
Prijavnico, Obrazec št. 2: Finančni načrt in izpolnjeno
Prilogo št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju. Tiskana
verzija se mora ujemati z elektronsko. V primeru razlik
velja tiskana verzija.
Ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti
Ob-2507/20
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
objavlja
javni razpis
semenski kapital – konvertibilno posojilo za zagon
inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR
(SK75 2020-2)
1. Izvajalec: izvajalec produkta je Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Ulica Kneza Koclja 22,
2000 Maribor (v nadaljevanju: Sklad).
2. Vir financiranja, višina razpisanih sredstev in višina sredstev na posameznega vlagatelja
Finančni instrument semenski kapital se financira:
a) v deležu 2/3 iz sredstev Evropskega sklada za
razvoj, na podlagi Operativnega programa za izvajanje
EKP v obdobju 2014–2020, ki jih v vlogi upravljavca
sklada skladov upravlja SID banka d.d. in
b) v deležu 1/3 z udeležbo Sklada kot izvajalca finančnega instrumenta.
Višina razpoložljivih sredstev za ciljno skupino
SK75 po tem razpisu v letu 2020 znaša 750.000 EUR.
Višina odobrenih sredstev na posameznega vlagatelja
je 75.000 EUR.
3. Predmet, namen in cilji produkta – semenski kapital – konvertibilno posojilo
Predmet produkta je semenski kapital v obliki konvertibilnega posojila za inovativna podjetja.
Namen produkta je zagotavljanje kvazi-lastniškega financiranja za inovativna podjetja v semenski fazi,
ki težko dostopajo do financiranja preko komercialnih
bank oziroma drugih klasičnih oblik financiranja. Sklad
tako spodbuja hitrejše uvajanje novih tehnoloških dosežkov, izumov in patentov v ekonomsko izkoriščanje
(instrument povezovanja znanstvenih institutov, mladih
raziskovalcev, univerz, izumiteljev s podjetniško prakso).
Razpis je tudi usmerjen v spodbujanje mreženja in
povezovanja deležnikov, ki tvorijo uspešen ekosistem
za nastajanje uspešnih podjetij (povezovanje obstoječe
infrastrukture v obliki podjetniških in univerzitetnih inkubatorjev, tehnoloških parkov ter z uspešnimi podjetniki
v smislu mentorstva za nastajajoča podjetja, poslovnimi
angeli ipd.).
Cilj javnega razpisa je:
– Finančna podpora inovativnih zagonskih podjetij
s potencialom hitre globalne rasti.
4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
4.1. Splošni pogoji za vlagatelje
Na razpis se lahko prijavijo vlagatelji (podjetja), ki:
1. imajo status mikro ali malega podjetja (v skladu
z določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014
z dne 17. 6. 2014). Ob tem opozarjamo tudi na 3. člen

in 6. člen Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014,
ki natančno opredeljuje partnerska in povezana podjetja ter upoštevanje izračuna števila zaposlenih oziroma
finančnih zneskov v teh primerih;
2. so organizirana kot gospodarske družbe v obliki
družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) (nimajo pa
statusa socialnega podjetja po Zakonu o socialnem
podjetništvu), ki ni prevzela dejavnosti drugega podjetja,
še ni delila dobička in ni nastala z združitvijo, razen če
od registracije najstarejšega izmed podjetij, udeleženih
v združitvi, ni poteklo več kot 5 let;
3. so starejša od šestih mesecev in mlajša od pet
let (od datuma registracije do oddaje vloge);
4. imajo dokončan razvoj produkta/storitve, ki so
ga/jo že preizkusili pri prvih strankah;
5. imajo prve prihodke od prodaje produkta/storitve;
6. imajo vsaj enega zaposlenega družbenika za
polni delovni čas;
7. imajo sedež v Republiki Sloveniji.
4.2 Dodatni pogoji za vlagatelje
1. Vlagatelj ni v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji
oziroma ni podjetje v težavah v skladu z Uredbo Komisije
EU št. 651/2014 z dne 17. 6. 2014 o razglasitvi nekaterih
vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi
členov 107 in 108 Pogodbe, s Smernicami Skupnosti
o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij
v težavah (UL C 244 z dne 1. 10. 2004, str. 2) in Zakonom
o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih
družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07 – uradno prečiščeno besedilo in 51/11). Za podjetje se šteje, da je v težavah, če je v primeru družbe z omejeno odgovornostjo zaradi nakopičenih izgub izginila več kot polovica vpisanega
osnovnega kapitala. To je v primeru, ko nakopičene izgube, ki se odštejejo od rezerv (in vseh drugih elementov, ki
se na splošno štejejo kot del lastnih sredstev družbe), povzročijo negativen kumulativni znesek, ki presega polovico
vpisanega osnovnega kapitala. Podjetje, ki deluje manj
kot 3 leta od registracije, se ne šteje kot podjetje v težavah
v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje
in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjuje
merila za stečajni postopek oziroma je insolventno v skladu z Zakonom o finančnem poslovanju, postopkih zaradi
insolventnosti in prisilnem prenehanju – ZFPPIPP (Uradni
list RS, št. 126/07 in spremembe).
2. Vlagatelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti do Ministrstva za gospodarski razvoj in
tehnologijo (MGRT) 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 EUR ali več na dan oddaje
vloge) iz naslova pogodb o sofinanciranju iz javnih sredstev, pri čemer ni pogoj, da bi bile le-te že ugotovljene
s pravnomočnim izvršilnim naslovom.
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 EUR 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 MGRT oziroma izvajalskimi
institucijami MGRT niso bile pri že sklenjenih pogodbah
o sofinanciranju ugotovljene hujše nepravilnosti pri porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih
obveznosti, zaradi česar je ministrstvo oziroma izvajalska institucija odstopila od pogodbe o sofinanciranju, od
odstopa od pogodbe pa še ni preteklo 5 let.
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5. Vlagatelj nima neporavnanega naloga za izterjav
državne pomoči zaradi predhodne odločbe Evropske
komisije, ki je pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom.
6. Glede vlagatelja ni podana prepoved poslovanja
v razmerju do Sklada v obsegu, kot izhaja iz 35. člena
Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni
list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo).
7. Vlagatelj ob prijavi na razpis nima blokiranega
transakcijskega računa.
8. Vlagatelj in družbeniki se strinjajo s Skladom kot
potencialnim družbenikom podjetja, s posebnimi pravicami in določili v pogodbi o konvertibilnem posojilu
(priloga: pogodba o konvertibilnem posojilu) ter skladno
z njenimi določili in določili javnega razpisa pred sklenitvijo pogodbe o konvertibilnem posojilu, po potrebi spremeniti oziroma dopolniti svoj ustanovitveni akt, družbeno
pogodbo oziroma druge pogodbe in dogovore, ki bi bili
v nasprotju s temi določili. Stroške pravnega usklajevanja pogodbe o konvertibilnem posojilu krije podjetje,
9. Družba vlagateljica je lastnica vseh avtorskih
pravic in pravic intelektualne lastnine, povezane z dejavnostjo družbe in/ali cilji, zaradi katerih je ustanovljena.
10. Vlagatelj ima lasten razvoj ali inovativen poslovni model.
11. Vlagatelj za isti namen ni in ne bo pridobil sofinanciranja iz drugih javnih virov (sredstev evropskega,
državnega ali lokalnega proračuna) vključno z de minimis pomočjo (prepoved dvojnega sofinanciranja).
12. Dejanski lastnik(i) družbe v skladu z Zakonom
o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma
(Uradni list RS, št. 68/16) ni(so) vpleten(i) v postopke
pranja denarja in financiranja terorizma.
13. V zadnjih 5 letih mu ni bila pravnomočno izrečena globa za prekršek iz pete alineje prvega odstavka 23. člena Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno zaradi nezakonite zaposlitve državljana
tretje države.
14. Vlagatelj in zakoniti zastopniki vlagatelja niso
v kazenski evidenci.
15. Vlagatelju bo odobrena največ ena vloga. Pri
tem se upošteva ne samo podjetje vlagatelja, temveč
tudi vsa njegova partnerska in 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 Komisije 651/2014/EU.
16. Vlagatelj ima lasten razvoj ali inovativen poslovni model ter izkazuje potencial rasti in razvoja.
17. Upravičenci, ki so se v istem letu prijavili na
razpise P2, P2R, P2L in SI-SK in prejeli pozitiven sklep,
niso upravičeni do prijave na ta javni razpis.
18. Vlagatelj mora zagotoviti evidentiranje in spremljanje operacije na posebnem stroškovnem mestu ali
ustrezni računovodski kodi, zaradi česar bo možen ločen izpis iz računovodskih evidenc.
19. Vlagatelj skladno z Uredbo Komisije
1407/2013/EU ne sme imeti registrirane glavne dejavnosti in tudi vsebina sofinancirane operacije se ne sme
nanašati na sledeče izključene dejavnosti:
(1) dejavnost, ki spada v naslednje ravni SKD20081
oziroma NACE Rev. 22:

1
Uredba o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni
list RS, št. 69/07 in 17/08).
2
Statistical classification of economic activities in
the EURopean Community (Uredba (ES) št. 1893/2006
(UL L 393, 30. 12. 2006, str. 1)).
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– A: Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo
– B 05: Pridobivanje premoga
– C 10.2: Predelava in konzerviranje rib, rakov in
mehkužcev
– C 11.01: Proizvodnja žganih pijač
– C 12: Proizvodnja tobačnih izdelkov
– C 20.51: Proizvodnja razstreliv
– C 24.46: Proizvodnja jedrskega goriva
– C 25.4: Proizvodnja orožja in streliva
– C 30.4: Proizvodnja bojnih vozil
– E 38.12: Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
– E 38.22: Ravnanje z nevarnimi odpadki
– G 46.35: Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki
– G 46.39: Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki
– G 47.23: Trgovina na drobno v specializiranih
prodajalnah z ribami, raki, mehkužci
– G 47.26: Trgovina na drobno v specializiranih
prodajalnah s tobačnimi izdelki
– G 47.81: Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
– K: Finančne in zavarovalniške dejavnosti
– L: Poslovanje z nepremičninami
– M 69: Pravne in računovodske dejavnosti
– M 70: Dejavnost uprav podjetij, podjetniško in
poslovno svetovanje
– R 92: Prirejanje iger na srečo
– Storitev/naložbo povezano z:
– Informacijsko tehnologijo (IT):
– raziskave, razvoj ali tehnične aplikacije, povezane z elektronskimi programi podatkov in rešitvami, ki
podpirajo katerikoli zgoraj omenjen prepovedan sektor,
na področju internetnih iger na srečo in spletnih igralnic
ali na področju pornografije;
– ki naj bi omogočila/-e nezakonit vstop v elektronske baze podatkov ali prenos podatkov v elektronski
obliki.
– Bioznanostjo:
– pri zagotavljanju podpore k financiranju raziskav, razvoja ali tehničnih aplikacij, ki se nanašajo na
kloniranje ljudi, na raziskave ali v terapevtske namene
in gensko spremenjene organizme;
– druge dejavnosti z živimi živalmi za poskusne
in znanstvene namene, če ni zagotovljena skladnost
s »Konvencijo Evropskega Sveta za zaščito vretenčarjev, ki se uporabljajo v poskusne in ostale znanstvene
namene«.
– Dejavnostjo s škodljivimi vplivi na okolje, ki jih
ni mogoče ublažiti in/ali popraviti, druge dejavnosti, ki
veljajo za etično ali moralno sporne oziroma so prepovedane z nacionalno zakonodajo RS.
– Letališke infrastrukture, razen če so povezane
z varstvom okolja ali jih spremljajo naložbe, potrebne
za blažitev ali zmanjšanje njenega negativnega vpliva
na okolje.
– Naložb za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, ki izhajajo iz dejavnosti, navedenih v Prilogi I k
Direktivi 2003/87/ES
5. Kreditni pogoji
Višina konvertibilnega posojila znaša 75.000 EUR,
ki se črpa v treh enakih tranšah, pri čemer se prva tranša
črpa po podpisu pogodbe, druga tranša v roku največ
treh mesecev od sklenitve pogodbe ter zadnja tranša
v roku največ sedmih mesecev od sklenitve pogodbe,
vse Skladno z osnutkom Pogodbe o konvertibilnem
posojilu, ki je priloga razpisne dokumentacije. Valuta
posojila je EUR. Prejemnik posojila se zaveže za črpani
in neodplačani znesek posojila plačevati pogodbene
obresti, ki se začnejo obračunavati z dnem veljavnosti
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pogodbe o konvertibilnem posojilu, pri čemer je obresti
dolžan začeti odplačevati prvi mesec po prejemu prve
tranše posojila. Pogodbena obrestna mera pri konvertibilnem posojilu znaša fiksno 4,0 % p.a.
Ročnost konvertibilnega posojila, vključno z moratorijem na odplačilo posojila je pet let z možnostjo podaljšanja ročnosti za največ 2 leti. Konvertibilno posojilo
se lahko odobri in podaljša zgolj za ročnost polnih let.
Moratorij na odplačilo glavnice konvertibilnega posojila
znaša tri leta. V primeru podaljšanja ročnosti posojila se
za isto obdobje podaljša tudi trajanje moratorija.
Konvertibilno posojilo se odplačuje v enakih zaporednih mesečnih obrokih po preteku moratorija. Pogoji
konverzije posojila v poslovni delež končnega prejemnika so urejeni z vzorcem Pogodbe o Konvertibilnem
posojilu, ki je priloga razpisne dokumentacije. Vselej se
lahko konvertira zgolj neodplačana glavnica posojila.
Zapadanje pogodbenih obresti, pogoji za črpanje
tranš in drugi pogoji financiranja so urejeni z vzorcem
Pogodbe o Konvertibilnem posojilu, ki je priloga razpisne
dokumentacije.
6. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so vsi stroški, ki so namenjeni
poslovanju in razvoju podjetja in uspešnemu prenosu
razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme. Sklad si pridružuje pravico, da
pozove vlagatelja na dodatno obrazložitev in dokazila
o posameznem strošku.
Prejemnikom sredstev je prepovedano dajanje posojil ustanoviteljem oziroma družbenikom ter poslovanje
s povezanimi podjetji, razen z izrecnim soglasjem Sklada.
Prepovedano je poplačilo že obstoječih posojil podjetja,
v kar so vključena tudi morebitna posojila ustanoviteljev
oziroma družbenikov prejemniku sredstev (podjetju).
Kadar ima prejemnik sredstev zasebnega investitorja je prepovedano kakršno koli izplačevanje sredstev
investitorjem ali z investitorjem povezanim osebam. Pri
tem je prepovedano tudi plačevanje računov za storitve
investitorjem, posojila investitorjem oziroma kakršne koli
druge finančne transakcije med podprtim podjetjem in
investitorjem, razen z izrecnim soglasjem Sklada.
Upravičenec za izplačane upravičene stroške ne
sme pridobiti nikakršnih drugih javnih sredstev. V primeru ugotovitve dvojnega financiranja stroškov podjetja
iz različnih javnih virov, lahko Sklad zahteva vrnitev investiranih sredstev v realni vrednosti, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva
vračila, oziroma kot je to določeno v pogodbi o konvertibilnem posojilu.
Vlogo lahko oddajo tudi podjetja, ki so za razvoj pridobila že druga javna sredstva (npr. P2 v prejšnjih letih),
vendar morajo biti stroški jasno razmejeni in ne smejo
biti dvojno financirani.
Stroške, ki jih podjetje financira iz sredstev konvertibilnega posojila, mora podjetje voditi na ločenem kontu.
7. Vsebina vloge
Vloga za investicijo sklada v Družbo vsebuje:
1. Prijavni list za investicijo. Prijavni list, ki je priloga
te razpisne dokumentacije, se potrdi s podpisom odgovorne osebe in štampiljko ter predloži k vlogi (če vlagatelj ne posluje s štampiljko mora to navesti). Obvezni del
prijavnega lista so: Finančni načrt, Izjave podjetja, Izjava
od stanju državne pomoči, Vprašalnik za ugotavljanje
politične izpostavljenosti in Vprašalnik za ugotavljanje
povezanosti z visoko tvegano državo.
2. Prijavni vprašalnik – sklop vprašanj o podjetju,
produktu in podjetniški ekipi. Predstavitveni vprašalnik vodi vlagatelja sistematično skozi ključna vprašanja
o podjetju.
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3. Kopija aktualne verzije družbene pogodbe podjetja skupaj z morebitnimi pravilniki in statutom družbe
ali katere koli druge pogodbe, ki urejajo medsebojna
razmerja med družbeniki in katere materija ni zajeta
v družbeni pogodbi ali ustanovitvenem aktu podjetja.
4. Bilanco stanja in izkaz poslovnega izida in izkaz
bilančnega dobička/bilančne izgube, vsi zadnji oddani
na AJPES na poenotenih obrazcih za državno statistiko
(zadnji računovodski izkazi), ki so na voljo – najmanj
zadnji medletni izkazi.
5. Organizacijska shema in življenjepis vodilnih
oseb s kontaktnimi podatki ter pogodbe o zaposlitvi za
ključno osebje, če te že obstajajo.
6. Zaposlitve se dokazujejo na podlagi:
– M1 obrazca ZZZS.
– Kopije pogodb o zaposlitvi družbenikov.
7. Potrdilo Finančne uprave Republike Slovenije
na dan oddaje vloge oziroma pooblastilo za pridobitev
podatkov pri Finančni upravi Republike Slovenije.
8. Potrdilo o nekaznovanosti za vlagatelja in zakonite zastopnike podjetja na dan oddaje vloge ali pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za
vlagatelja in zakonite zastopnike podjetja.
Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju od
točke 1 do točke 8 in predložena v fizični obliki. Vloga
mora biti v slovenskem jeziku, zneski v evrih.
Sklad si pridržuje pravico, da pred sprejetjem pozitivnega sklepa oziroma odločitve o dodelitvi sredstev
na svoje stroške dodatno izvede skrbni pregled družbe.
Skrbni pregled lahko zajema tehnološki, pravni, finančni
ali kakršnikoli drugi pregled poslovanja družbe in skladnost resničnega stanja družbe z oddanimi informacijami v razpisni dokumentaciji. Sklad lahko za izvedbo
skrbnega pregleda najame na lastni stroške zunanjega
izvajalca. Komisija v tem primeru pripravi poročilo o izvedenem skrbnem pregledu, ki je podlaga za odločitev
o izdaji sklepa o odobritvi oziroma o ne odobritvi konvertibilnega posojila.
Sklad si pridržuje pravico, da v primeru uspešnega
kandidiranja podjetja na razpisu pred podpisom pogodbe zahteva ažurno verzijo dokumentov iz vloge. V primeru, da pride v času od oddaje vloge na javni razpis
in pred dnem podpisa pogodbe o konvertibilnem posojilu
do bistvenih sprememb v poslovanju podjetja (dodatno
zadolževanje, sprememba podjetniške ekipe, nove informacije o povezanih osebah, ki niso bile navedene
v prijavni dokumentaciji, bistvena sprememba lastniške
strukture, kot je npr. prevzem ali večinski nakup podjetja, selitev sedeža podjetja ipd.), lahko Sklad odstopi od
financiranja podjetja.
Prav tako mora podjetje Skladu po prejemu pozitivnega sklepa in pred podpisom pogodbe o konvertibilnem
posojilu predložiti akt o ustanovitvi in/ali družbeno pogodbo in/ali druge pogodbe oziroma dogovore, ki so spremenjeni oziroma dopolnjeni na način, da niso v nasprotju
z določili pogodbe o konvertibilnem posojilu in določili javnega razpisa. V kolikor spremembe in dopolnitve navedenih dokumentov niso potrebne, podjetje Skladu predloži
obstoječe dokumente. Sklad lahko od vlagatelja zahteva
tudi dodatna pojasnila k oddanim dokumentom.
Če vloga ne bo popolna, bo vlagatelj pisno pozvan
k dopolnitvi vloge. Če vloga v predvidenem roku (največ 5 dni) ne bo dopolnjena oziroma spremenjena, se
kot nepopolna zavrže. Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev
iz razpisne dokumentacije, se kot neustrezna zavrne.
Vsi podatki iz vloge so javni, razen tisti, ki jih vlagatelj posebej označi kot poslovno skrivnost. Kot poslovno
skrivnost lahko vlagatelj označi posamezen podatek
oziroma del vloge z obveznim pojasnilom zakaj to pred-
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stavlja poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se ne
more nanašati na celotno vlogo in na podatke potrebne
za oceno vloge po merilih javnega razpisa.
8. Oddaja vlog
Vlagatelj posreduje vlogo v pisni obliki po pošti ali
neposredno na sedež Slovenskega podjetniškega sklada. Ovojnica vloge mora biti opremljena s pripisom »Ne
odpiraj – SK75 2020-2«.
Naslov za pošiljanje: Slovenski podjetniški sklad,
Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor.
Neposredna predložitev vlog na sedežu Sklada
(Ulica kneza Koclja 22, Maribor – 3. nadstropje) je možna vsak delovni dan v recepciji med 9. in 14. uro.
9. Roki za predložitev vlog
Rok za predložitev vlog na Sklad v letu 2020 je do
vključno 2. 10. 2020.
Merilo za pravočasno prispelo vlogo je poštni žig
odtisnjen na ovojnici, ki za obravnavo ne sme biti kasnejši od datuma roka za predložitev vlog. V primeru neposredne predložitve vloge na sedež Sklada, pa datum,
vpisan na potrdilu Sklada o prejemu pošiljke. Vloge, ki
ne bodo pravočasne, se kot prepozne zavržejo.
Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena,
v kolikor ne bi prispelo zadostno število ustreznih vlog.
Nerazporejena sredstva iz posameznega roka se prenesejo na naslednje odpiranje. V tem primeru lahko Sklad
poveča število potencialno odobrenih vlog ob posameznem prihajajočem razpisu.
10. Odpiranje vlog: odpiranje se bo izvedlo v roku
treh delovnih dni od navedenega roka za predložitev
vlog. Odpiranje vlog ni javno.
11. Merila za izbor
Vse formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale
pogoje za kandidiranje in bodo skladne z namenom javnega razpisa, bo ocenila komisija za dodelitev sredstev
na osnovi naslednjih meril:
0. Število doseženih točk v pred-selekciji
1. Podjetniška ekipa
2. Inovativnost in tehnologija
3. Obseg ustanovitvenega vložka v podjetju v denarju
4. Prisotnost zasebnega investitorja
5. Finančno stanje oziroma zadolženost podjetja
6. Velikost in rast trga
7. Višina prihodkov od prodaje proizvodov ali storitev
Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije (poglavje Merila za
ocenjevanje podjetja).
Skupno možno število točk je 100. V sklopu pred-selekcije lahko podjetje zbere do 40 točk, v sklopu ostalih
definiranih meril pa do 60 točk. Prag števila točk, nad
katerim je odobrena investicija, je 60 ali več točk.
Komisija Sklada za dodelitev sredstev poda predlog
direktorici Sklada v odločanje za vse formalno popolne
in pravno formalno ustrezne vloge. V primeru, da pridobi več vlagateljev 60 ali več točk, kot je na razpolago
razpisanih sredstev, imajo prednost tisti vlagatelji, ki so
pridobili več točk.
V primeru enakega števila točk imajo prednost podjetja, ki so pridobila več točk po naslednjem vrstnem
redu meril:
– pri merilu pred-selekcija,
– višina prihodkov od prodaje proizvodov ali storitev,
– podjetniška ekipa,
– prisotnost zasebnih investitorjev,
– inovativnost in tehnologija,
– velikost in rast trga,
– vplačana višina kapitala in
– nazadnje finančno stanje oziroma zadolženost
podjetja.
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Direktorica Sklada sprejme končno odločitev s sklepom o odobritvi oziroma sklepom o neodobritvi vloge.
Ne glede na to, da je podjetje prejelo zadostno število točk in pozitivni sklep o odobritvi vloge, lahko Sklad
zavrne investicijo.
Sklad lahko vlogo zavrne v primeru, če se je podjetje po oddaji vloge dodatno zadolžilo (razmerje med
vsemi dolgovi in celotnimi prihodki presega 70 % ali je
npr. kapitalsko neustrezno), če so ugotovljene nepravilnosti v poslovanju, če Sklad in podjetje ne uskladita
pogojev vstopa Sklada v lastništvo podjetja, če je prišlo
do spremembe podjetniške ekipe, če je Sklad pridobil
nove informacije o povezanih osebah, ki niso bile navedene v prijavni dokumentacije, če je prišlo do bistvenih
sprememb v lastniški strukturi, če je kateri od družbenikov tudi družbenik v podjetju, ki je že pridobilo sredstva
SK50, SK75 ali SK200 (ne velja za neodvisne zasebne
investitorje) ali če obstajajo drugi razlogi, ki bistveno
povečajo tveganje investicije s strani Sklada.
12. Obveščanje o izboru
Komisija za dodelitev sredstev bo obravnavala vse
pravočasne, formalno popolne in ustrezne vloge. Sklad
bo najkasneje v roku 45 dni od roka za odpiranje vlog
posredoval vlagateljem sklep o odobritvi ali neodobritvi
vloge.
Rezultati javnega razpisa so informacije javnega
značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh Sklada
www.podjetniskisklad.si. Zoper sklep o odobritvi oziroma neodobritvi vloge je možno sprožiti upravni spor na
Upravno sodišče Republike Slovenije.
V primeru odobritve konvertibilnega posojila bo
Sklad skupaj s sklepom o odobritvi vloge poslal vlagateljem poziv k podpisu pogodbe o konvertibilnem posojilu. Če se vlagatelj v roku 30 dni od prejema poziva
k podpisu pogodbe ne odzove, se šteje, da je odstopil od
podpisa pogodbe za pridobitev investicije. V tem primeru
Sklad zaključi vlogo vlagatelja za pridobitev investicije
na tem javnem razpisu.
13. Vsebinska podpora
Vsebinsko podporo prejmejo podjetja po podpisu
Pogodbe o konvertibilnem posojilu in obsega:
– izobraževanje in usposabljanje z aktualnih področij povezanih s podjetništvom;
– start-up mentoriranje;
– povezovanje z investitorji doma in v tujini;
– podporo pri internacionalizaciji;
– mreženje na mednarodnih dogodkih;
– povezovanje z drugimi prejemniki finančne in vsebinske podpore.
Finančni produkti Sklada postajajo vse bolj integralni del celostnega podpornega sistema za inovativna
(start-up in scale-up) podjetja, ki vključuje tako finančne spodbude, kot tudi mentorsko in svetovalno-administrativno podporo, izobraževanje ter enotno promocijo
produktov in rezultatov, prav tako pa enoten izbor in
spremljanje podjetij, ki prejmejo javna sredstva.
Podjetniki (družbeniki podjetja) so deležni vsebinske podpore v pred-selekciji, katere namen je pomoč
pri pripravi kakovostne vloge za pridobitev sredstev, dodatnemu razvoju poslovne ideje in poslovnega modela,
pridobitev potencialnega zasebnega investitorja in dodatna akumulacija zasebnega kapitala, pomoč pri smiselni
obrazložitvi in zaprtju finančne konstrukcije, priprava
podjetnika (družbenikov podjetja) na predstavitev pred
zasebnimi investitorji ter pomoč pri celotni pripravi vloge,
tako z vsebinskega, kot administrativnega vidika.
Po podpisu pogodbe je prejemnik (družbeniki podjetja) deležen vsebinske podpore v obliki izobraževanja
po »pospeševalniškem programu«. Prejemniki so de-
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ležni tudi podpore in sodelovanja z izbranim start-up
mentorjem, ki si ga po odobritvi in podpisu pogodbe
o konvertibilnem posojilu izberejo iz Seznama start-up
mentorjev. Seznam start-up mentorjev je objavljen na
spletni strani Sklada.
Prejemniki so dolžni 30 dni od podpisa pogodbe
o konvertibilnem posojilu s sklepom direktorja oziroma
zakonitega zastopnika družbe ustanoviti strokovni svet
družbe ki je posvetovalno telo in poslovodji svetuje
pri strateških odločitvah na področju izobraževanja ter
pri drugih odločitvah na podlagi zaprosila poslovodje. V strokovnem svetu sodelujejo tudi izbrani start-up
mentorji.
V kolikor sredstva za izvajanje vsebinske podpore
iz sredstev evropske kohezijske politike 2014–2020 ne
bodo zagotovljena, Slovenski podjetniški sklad vsebinske podpore v letu 2020 ne bo izvedel oziroma jo bo
izvedel v skladu z razpoložljivimi drugimi sredstvi.
14. Razpoložljivost razpisne dokumentacije in dodatne informacije
Razpisna dokumentacija vsebuje: navodila, besedilo javnega razpisa, merila za izbor podjetij s točkovnikom v pred-selekciji in selekciji, vzorec prijavnega lista
in vzorec obrazcev (investicijska dokumentacija …) ter
vzorec pogodbe o konvertibilnem posojilu.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki
na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada in na
spletni strani www.podjetniskisklad.si.
Vse ostale informacije dobite na telefonskih številkah in e-pošti:
– Nina Urbanič, 02/234-12-61, nina.urbanic@podjetniskisklad.si,
– Rok Huber, 02/234-12-41, rok.huber@podjetniskisklad.si.
15. Pravna podlaga za izvedbo produkta
Slovenski podjetniški sklad objavlja javni razpis na
podlagi:
– Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07 – ZPOP-1 in nasl.),
– Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08
in nasl.),
– Ustanovitvenega akta Javnega sklada Republike
Slovenije za podjetništvo (Uradni list RS, št. 4/19),
– Poslovno finančnega načrt Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo za leto 2020 (sklep Vlade
RS št. 47602-1/2020/3, z dne 15. 1. 2019),
– Sprememb in dopolnitev Poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada Republike Slovenije za
podjetništvo za leto 2019 z dne 4. 6. 2019 (sklep Vlade
RS št. 47602-11/2020/7),
– Poslovno finančnega načrt 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 financah (Uradni list RS, št. 11/11
– UPB4 in nasl.),
– Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega podjetniškega sklada z dne 19. 4. 2018,
– Okvirnega finančnega sporazuma za izvajanje finančnega instrumenta EKP lastniško in kvazi lastniško financiranje MSP (2014–2020) za Zahod
št. 50-62112/2019 ter za Vzhod št. 50-62112/2019,
– Uredbi 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,
– Priglašene sheme pomoči pri Ministrstvu za finance, Sektor za državne pomoči (št. priglasitve
BE01-5665493-2019)
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16. Državna pomoč in ostale zahteve
Semenski kapital v obliki lastniškega kapitala, ki
je predmet tega javnega razpisa, ima status državne
pomoči skladno z 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 ter priglašeno shemo pomoči Ministrstva
za finance Sektorja za spremljanje državnih pomoči (št.
priglasitve BE01-5665493-2019).
Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu podjetju
– končnemu prejemniku v okviru tega razpisa ne presega dovoljenih zneskov naložb lastniškega kapitala
skladno z določili 4. in 22. člena 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. Višina državne pomoči,
prejete s konvertibilnim posojilom, znaša toliko, kolikor
znaša glavnica posojila.
V skladu z določili četrtega odstavka 8. člena 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 se
lahko semenski kapital v obliki lastniškega kapitala, ki
je predmet tega javnega razpisa, kumulira z vsako drugo
državno pomočjo, tudi z de minimis pomočjo, z opredeljivimi upravičenimi stroški. Pomoč brez opredeljivih
upravičenih stroškov se lahko kumulira s katero koli drugo državno pomočjo, ki je brez opredeljivih upravičenih
stroškov, tudi de minimis pomočjo, in sicer do najvišjega
zadevnega skupnega praga financiranja, določenega za
posebne okoliščine vsakega primera s to ali katero koli
drugo uredbo o skupinskih izjemah ali s sklepom, ki ga
je sprejela Komisija.
Končni prejemnik je dolžan še deset let od odplačila
konvertibilnega posojila oziroma izhoda iz naložbe v lastniški kapital hraniti vso dokumentacijo o Finančnem
poslu, ter Izvajalcu finančnega instrumenta posredovati
vse podatke, dokumentacijo in poročila, ki jih ta potrebuje zaradi izpolnjevanja svojih obveznosti Izvajalca
finančnega instrumenta.
17. Pravila glede obdelave osebnih podatkov
Skladno z določili Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 4. 2016 o varstvu
posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (GDPR), podajamo informacije o obdelavi
osebnih podatkov.
Kontaktni podatki upravljavca osebnih podatkov:
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Ulica
kneza Koclja 22, 2000 Maribor, tel. 02/234-12-60, spletna stran: www.podjetniskisklad.si, e-naslov: info@podjetniskisklad.si.
Kontaktni podatki osebe, pooblaščene za varstvo
osebnih podatkov: tel. 02/234-12-51; elektronska pošta:
gdpr@podjetniskisklad.si.
Vrsta in namen obdelave osebnih podatkov: za
namen izvajanja tega javnega razpisa se obdelujejo
osebni podatki kot so ime in priimek, telefonska številka,
elektronska pošta, osebni podatki, potrebni za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma ter ostali
osebni podatki v zvezi s finančno transakcijo končnega
upravičenca.
Pravna podlaga za obdelovanje osebnih podatkov:
javni razpis in namen sklenitve pogodbenega razmerja.
Uporabniki osebnih podatkov: uporabniki osebnih
podatkov so Sklad, ministrstva, nadzorni organi, inšpekcije, revizijske družbe in računsko sodišče.
Pravice posameznika: s pisno zahtevo, poslano na
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Ulica
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kneza Koclja 22, 2000 Maribor ali na elektronski naslov: gdpr@podjetniskisklad.si lahko vlagatelj zahteva
dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oziroma omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva
prenos podatkov.
Če vlagatelj meni, da se njegovi osebni podatki
shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov,
ima pravico do vložitve pritožbe pri Informacijskemu
pooblaščencu.
Hramba osebnih podatkov: Vse osebne podatke bo
Sklad hranil 2 leti od zaključenega javnega razpisa oziroma v primeru sklenitve pogodbe 10 let po prenehanju
pogodbenega razmerja.
Informacije o prenosu osebnih podatkov v tretjo
državo in mednarodno organizacijo: Osebni podatki se
bodo prenašali v institucije EK ali druge institucije na
ravni EU. Osebni podatki se ne bodo prenašali v tretje
države.
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Ob-2490/20
Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1,
2000 Maribor objavlja na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 –
ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in Pravilnika o dodeljevanju
pomoči za razvoj podjetništva v Mestni občini Maribor za
obdobje 2015–2020 (MUV, št. 12/15, 9/17) ter Odloka
o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2020 (MUV,
št. 8/19, 24/19, 26/19, 2/20, 14/20 in 17/20)
javni razpis
za sofinanciranje stroškov samozaposlitve
brezposelne osebe v Mestni občini Maribor
za leto 2020
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev fizičnim
osebam za namen prehoda iz brezposelnosti v samozaposlitev podjetnikov skladno s pravili o dodeljevanju
pomoči de minimis.
II. Upravičenci in pogoji
Upravičenci do pomoči so fizične osebe, ki imajo
stalno prebivališče na območju občine in registrirajo
dejavnost samostojnih podjetnikov posameznikov in
samostojnih podjetnic posameznic na podlagi Zakona
o gospodarskih družbah, če jim taka dejavnost pomeni
edini in glavni poklic ter je tudi poslovni sedež na območju občine.
Na javni razpis se lahko prijavijo fizične osebe,
ki so pred samozaposlitvijo bile prijavljene na Zavodu
Republike Slovenije za zaposlovanje kot brezposelne
osebe neposredno pred uresničitvijo samozaposlitve neprekinjeno vsaj 30 dni in izpolnjujejo naslednje pogoje:
– stalno prebivališče na območju Mestne občine
Maribor;
– registracija katerekoli dejavnosti samostojnega
podjetnika, razen na področjih kmetijstva (primarne
kmetijske proizvodnje), ribištva, ribogojstva ali premogovništva (zaradi pravil o pomoči de minimis, po katerih
se dodeljuje subvencija), na podlagi Zakona o gospodarskih družbah, v obdobju od 14. septembra 2019 do
11. septembra 2020;
– poslovni sedež in dejavnost morata biti na območju Mestne občine Maribor;
– dejavnost mora pomeniti edini in glavni poklic, kar
pomeni prijavo v obvezno pokojninsko in invalidsko ter
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zdravstveno zavarovanje za polni delovni/zavarovalni
čas 40 ur na teden (zavarovalna podlaga: 005);
– plačane obvezne davke in prispevke (potrdilo
FURS-a);
– vsaka sofinancirana samozaposlitev mora trajati
najmanj 12 mesecev od prejema sredstev. V kolikor bo
prejemnik samozaposlitev prekinil pred iztekom 12 mesecev, je dolžan vrniti vsa prejeta sredstva, vključno
z zakonsko zamudnimi obrestmi;
– prijavitelj ne sme biti v preteklih petih letih prejemnik sredstev za namen samozaposlitve iz proračuna
Mestne občine Maribor in Zavoda Republike Slovenije
za zaposlovanje, Območne službe Maribor za program
samozaposlitev;
– prijavitelj se lahko prijavi samo na enega od javnih
razpisov Mestne občine Maribor za dodelitev sredstev
v letu 2020 po Pravilniku o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva v Mestni občini Maribor za obdobje
2015–2020 (MUV, št. 12/2015 in 9/2017), ki jih izvaja
Sektor za gospodarstvo v Uradu za gospodarske dejavnosti. V kolikor se bo prijavitelj prijavil na več javnih
razpisov Mestne občine Maribor v letu 2020 po zgoraj
citiranem pravilniku, bo upoštevana in obravnavana prijava, ki jo bo sprejemna pisarna Mestne občine Maribor
prvo evidentirala, ostale pa bodo zavrnjene.
III. Višina sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu Mestne občine Maribor za leto 2020 na proračunski postavki 721000
Vzpodbujanje zaposlovanja v skupni okvirni višini do
149.800 EUR.
Glede na omejena proračunska sredstva lahko posamezni prejemnik po tem razpisu pridobi največ do
4.824 EUR. V primeru večjega števila prosilcev bodo
sredstva za sofinanciranje samozaposlitve dodeljena
vsem upravičencem, ki izpolnjujejo pogoje po razpisu,
vendar v sorazmernem deležu glede na razpoložljiva
sredstva po tem razpisu.
IV. Rok in način prijave
Razpis je odprt do vključno petka, 11. 9. 2020.
Prijavne obrazce z zahtevano dokumentacijo je potrebno v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj – Prijava
na javni razpis – Samozaposlitev 2020« dostaviti na
naslov Mestna občina Maribor, Urad za gospodarske dejavnosti, Sektor za gospodarstvo, Ul. heroja Staneta 1,
2000 Maribor. Na hrbtni strani mora biti nalepljen obrazec 04 in izpolnjen z zahtevanimi podatki. Nepravilno
izpolnjene in označene prijave bodo s sklepom zavržene
in vrnjene pošiljatelju.
Pravočasno prispela prijava je tista, ki je osebno
oddana na sedežu Mestne občine Maribor, Ul. heroja
Staneta 1, v sprejemni pisarni številka 14, pritličje, do
vključno 11. 9. 2020 do 13. ure, oziroma poslana priporočeno po pošti s poštnim žigom do vključno 11. 9.
2020. Prijave, ki bodo oddane po navedenem roku, se
kot prepozne s sklepom komisije zavržejo.
V. Odpiranje in obravnava prijav
Prijave bo odpirala in obravnavala strokovna komisija, ki jo je imenoval župan Mestne občine Maribor.
Odpiranje prijav in ocenjevanje izpolnjevanja razpisnih
pogojev bo najkasneje do 1. 10. 2020 in ne bo javno.
V kolikor bo prijava nepopolna, bo komisija v roku 8 dni
po odpiranju vlog prijavitelje pozvala k dopolnitvi vlog,
rok za dopolnitev vloge je 5 dni.
Ocenjevale se bodo samo popolne prijave, nepopolne prijave in prijave, ki jih prijavitelji v roku ne bodo
dopolnili, bodo s sklepom zavržene. O izidu javnega
razpisa bodo prijavitelji obveščeni do 30. 11. 2020.
Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko v času
uradnih ur zainteresirani dvignejo na Mestni občini Mari-
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bor, Ul. heroja Staneta 1, v sprejemni pisarni številka 14,
pritličje. Objavljena je tudi na spletni strani Mestne občine
Maribor, www.maribor.si. rubrika »Javni razpisi«. Za dodatne informacije lahko pokličete na urad, tel. 22-01-411
ali pišete na elektronski naslov gp.mom@maribor.si z navedbo »razpis za samozaposlitev«.
Mestna občina Maribor
Št. 410-118/2020

Ob-2491/20

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250
Ilirska Bistrica na podlagi Odloka o spremembi proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2020 (Uradni list
RS, št. 77/19 z dne 20. 12. 2019), Zakona o kmetijstvu
(Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR,
26/14, 32/15, 27/17 in 22/18), Pravilnika o dodeljevanju
državnih pomoči za pospeševanje razvoja kmetijstva
in gozdarstva v Občini Ilirska Bistrica za programsko
obdobje 2015–2020 (Uradni list RS, št. 78/15 z dne
16. 10. 2015), Pravilnika o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za pospeševanje razvoja kmetijstva in gozdarstva v Občini Ilirska
Bistrica za programsko obdobje 2015–2020 (Uradni list
RS, št. 8/16 z dne 5. 2. 2016), mnenja o skladnosti Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, št. priglasitve: K-BE166-5880416-2015, z dne 20. 10. 2015 in
7. 3. 2016 in obvestila o pridobitvi potrdila EK o prejemu
povzetka informacij o državni pomoči, z identifikacijsko
številko sheme pomoči, št. SA.43372 (2015/XA), z dne
26. 2. 2016 objavlja
javni razpis
za dodelitev sredstev državne pomoči
za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva
in podeželja v Občini Ilirska Bistrica v letu 2020 II
I. Predmet razpisa
Predmet razpisa je dodelitev proračunskih sredstev (državnih pomoči) za ohranjanje in spodbujanje
razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Ilirska Bistrica
v letu 2020:
– državne pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU)
št. 702/2014, z dne 25. junija 2014, o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter
na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo
členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije
(UL L št. 193, z dne 1. 7. 2014 str. 1–75, v nadaljnjem
besedilu: Uredba Komisije (EU), št. 702/2014),
– drugi ukrepi – Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja.
Okvirna višina razpisanih sredstev za razpisane
ukrepe znaša 10.500,00 evrov in se dodeljujejo za posamezne namene kot nepovratna sredstva, v obliki dotacij.
II. Splošne določbe in osnovni pogoji za kandidiranje
Upravičenci:
Upravičenci po tem razpisu so navedeni pri vsakem
razpisanem ukrepu posebej.
Splošne določbe:
Za ukrepe po Uredbi komisije (EU) št. 702/2014 se
pomoč lahko dodeli, če ima spodbujevalni učinek. Pomoč
ima spodbujevalni učinek, če je vloga za pomoč predložena pred začetkom izvajanja projekta ali dejavnosti.
DDV ni upravičen strošek pri ukrepih razpisanih
skladno s 14. in 17. členom Uredbe Komisije (EU)
št. 702/2014.
III. Nameni razpisa
Ukrep 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali
neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih
v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (14. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)

Podukrep:
1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev, Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo
– trajni nasadi
Višina razpisanih sredstev:
proračunska postavka 4001111 – Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo – trajni
nasadi: 1.500,00 evrov
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v rastlinsko pro
izvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
– stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami (protitočne mreže …),
– prva postavitev ekstenzivnih travniških sadovnjakov ter prva postavitev oziroma prestrukturiranje intenzivnih trajnih nasadov sadovnjakov.
Pomoč se ne dodeli za:
– nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in
letnih rastlin,
– zasaditev letnih rastlin,
– dela v zvezi z odvodnjavanjem,
– naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo
pomoči, dodeljene mladim kmetom v 24 mesecih od
začetka njihovega delovanja,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne
dokumentacije,
– investicije, ki se izvajajo izven območja občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov
Republike Slovenije ali EU, vključno s sofinanciranjem
prestrukturiranja vinogradov,
– stroške, povezane z zakupnimi pogodbami,
– obratna sredstva.
Upravičenci do pomoči so:
– kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ležijo na območju občine, oziroma
katerih naložba se izvaja na območju občine.
Pogoji za pridobitev:
– izpolnjeno vlogo na obrazcu razpisne dokumentacije (Razpisni obrazec 1),
– za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 14(5)
člena Uredbe 702/2014, mora biti presoja vplivov na
okolje, če je le ta potrebna, predložena z vlogo za pridobitev pomoči,
– ponudbe oziroma predračuni za izvedbo načrtovane naložbe,
– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska
vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel,
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba,
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih,
– največji znesek pomoči je pri sredstvih proračunska postavka 4001111 je 750 evrov.
1.2. Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
Višina razpisanih sredstev:
proračunska postavka 4001109 – Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo – pašniki:
3.000,00 evrov
Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč in pašnikov.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča,
– stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo,
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za
živino.
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Upravičenci do pomoči:
– posamezna kmetijska gospodarstva in ali več
kmetijskih gospodarstev, vključenih v skupno naložbo,
– kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ležijo na območju občine, oziroma
katerih naložba se izvaja na območju občine,
– dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 4 ha primerljivih kmetijskih površin.
Pogoji za pridobitev:
– izpolnjeno vlogo na obrazcu razpisne dokumentacije (Razpisni obrazec 2),
– predračun stroškov, za katere se uveljavlja pomoč,
– kopija katastrskega načrta,
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe
v primeru zakupa zemljišča,
– fotografije zemljišča pred pričetkom investicije.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih,
– največji znesek pomoči posameznemu prejemniku je 1.500 evrov.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma pooblaščena
oseba, ki jo pooblastijo vsi nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni v skupno naložbo.
Ukrep 2: Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo in
trženjem kmetijskih proizvodov (17. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
Višina razpisanih sredstev:
proračunska postavka 4001112 – Naložbe za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji: 6.000,00 evrov
Cilj ukrepa je sofinanciranje naložb, ki se nanašajo
na predelavo in trženje kmetijskih proizvodov.
Upravičeni stroški:
– gradnja ali izboljšanje nepremičnin, namenjenih predelavi in trženju kmetijskih proizvodov,
– nakup ali zakup strojev in opreme do tržne vrednosti sredstva,
– nakup in razvoj računalniške opreme ter patentov,
licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk.
Pomoč se ne dodeli za:
– obratna sredstva,
– za že izvedena dela,
– stroške, povezane z zakupnimi pogodbami,
– naložbe v zvezi s proizvodnjo biogoriv na osnovi
hrane,
– naložbe za skladnost z veljavnimi standardi Unije.
Pogoji za pridobitev:
– izpolnjeno vlogo na obrazcu razpisne dokumentacije (Razpisni obrazec 3),
– dokazila o registraciji dejavnosti in izpolnjevanju
pogojev za opravljanje dejavnosti, v kolikor upravičenec še nima registrirane dejavnosti, jo mora registrirati
v enem letu od prejema pomoči,
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to
potrebno,
– naložba mora biti skladna z zakonodajo Unije in
nacionalnimi predpisi s področja varstva okolja,
– za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 17(4)
člena Uredbe 702/2014, mora biti presoja vplivov na
okolje, če je le ta potrebna, predložena z vlogo za pridobitev pomoči,
– poslovni načrt s ponudbo oziroma predračunom
za načrtovano naložbo,
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba,
– dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 let
po zaključeni naložbi,
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– vlagatelj mora imeti ob oddaji vloge v lasti najmanj
1 ha primerljivih zemljišč ali v zakupu najmanj 5 ha primerljivih zemljišč,
– ostalo dokumentacijo zahtevano v razpisni dokumentaciji.
Upravičenci:
– kmetijska gospodarstva, dejavna na področju predelave in/ali trženja kmetijskih proizvodov, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, s sedežem
dejavnosti na območju občine.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov,
– najvišji znesek pomoči je 3.000 evrov.
IV. Obdobje in čas za izvedbo aktivnosti
Investicija oziroma dejavnost, ki se bo izvajala v letu
2020 in bo predmet prijave na ta javni razpis:
1. za ukrepe, ki spadajo v pomoči dodeljene po
uredbi za skupinske izjeme velja, da ne smejo biti začeti pred izdajo upravnega akta (sklepa/odločbe) upravičencu o dodelitvi sredstev,
Vsi sofinancirani ukrepi se morajo smiselno zaključiti do 6. novembra 2020, upravičenci pa morajo:
1. zahtevek za izplačilo sredstev,
2. poročilo o izvedenih aktivnostih in
3. dokazila (račune in dokazila o plačilih računov,
fotografije …) o izvedenih delih oziroma aktivnostih,
nabavi materiala ali storitev
dostaviti osebno ali priporočeno po pošti najkasneje do
petka, 6. novembra 2020.
V. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Upoštevane bodo popolne prijave, ki bodo prispele
po pošti kot priporočena pošiljka na naslov: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica ali
bodo vložene osebno v sprejemni pisarni Občine Ilirska
Bistrica do vključno torka, 4. avgusta 2020, do 9. ure.
Na hrbtni strani ovojnice morata biti obvezno navedena naziv in naslov vlagatelja.
Vsaka posamezna vloga mora biti poslana v zaprti
ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – javni razpis – Kmetijstvo 2020 II«.
V primeru, da vlagatelj oddaja več vlog, mora biti
vsaka vloga poslana v svoji ovojnici.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev
mora vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da se šteje kot
formalno popolna:
– obrazec razpisne dokumentacije, ki je objavljen
za posamezni razpisan ukrep, mora biti pravilno in v celoti izpolnjen,
– priložena morajo biti obvezna dokazila in druge
priloge k vlogi, ki jih zahteva ta Javni razpis in Razpisna
dokumentacija za posamezni razpisan ukrep,
– vloga mora biti poslana v roku in na način, ki je
določen v tej točki besedila tega javnega razpisa.
VI. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje
o izidu razpisa
Vloge prispele na javni razpis odpira in obravnava
strokovna Komisija, imenovana s strani župana.
Če Komisija ugotovi, da so v postopku dodelitve
državne pomoči potrebne še druge listine oziroma
dokazila, pristojna strokovna služba občinske uprave
na predlog Komisije pozove prosilca, da jo v roku 8 dni
dopolni.
Če prosilec vloge v roku ne dopolni ali v tem roku ne
zaprosi za podaljšanje roka oziroma pristojnega organa
ne obvesti o nastalih objektivnih okoliščinah, se vloga
s sklepom kot nepopolna zavrže.
Predlog o upravičenosti dodelitve sredstev Komisija predloži v potrditev županu. Na osnovi potrjene-
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ga predloga za razdelitev sredstev bo pristojna strokovna služba Občine predvidoma v osmih dneh izdala
odločbo o dodelitvi sredstev, ki bo vsebovala določbe o namenu, upravičenih stroških ter višini dodeljenih
sredstev. Občina Ilirska Bistrica bo z izbranimi izvajalci
sklenila pogodbo, v kateri se opredelijo izvedbe plačil ter
medsebojne pravice in obveznosti.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen s tem Javnim razpisom,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije in ne bodo dopolnjene v roku, določenemu za
dopolnitev vloge (nepopolne vloge).
VII. Obdelovanje osebnih podatkov
Občina Ilirska Bistrica bo osebne podatke, ki so
potrebni za izvedbo razpisa (kontaktne osebe prijavitelja (ime in priimek, funkcija, stalno bivališče, telefon in
elektronski naslov)), ter zahtevana dokazila obdelovala
za namen izvedbe postopka sofinanciranja, spremljanja
in nadziranja izvedbe tega javnega razpisa na podlagi
veljavnega Zakona o lokalni samoupravi, Zakona o javnih financah in Odloka o spremembi proračuna Občine
Ilirska Bistrica za leto 2020.
Občina bo hranila in varovala osebne podatke skladno z roki, določenimi v klasifikacijskem načrtu občine in
na primeren način, tako da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam.
Občina bo omogočila obdelavo oziroma posredovanje
osebnih podatkov izključno naslednjim pooblaščenim
uporabnikom: pooblaščenim zaposlenim, pooblaščenim
osebam, ki obdelujejo osebne podatke pri pogodbenem
obdelovalcu ali osebam, ki izkažejo pooblastilo za dostop
do osebnih podatkov v okviru zakona oziroma podzakonskih predpisov. Občina ne uporablja avtomatiziranega
sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov.
Če podatki, zahtevani v javnemu razpisu ne bodo zagotovljeni, obravnava vloge ne bo možna.
Vlagatelj/ica, strokovni delavci in udeleženci imajo
glede osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj/o, pravico
seznanitve, dopolnitve, popravka in omejitve obdelave
(vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu in sodnim varstvom pravic). Podrobnejše informacije o tem, kako Občina ravna z osebnimi podatki, so na
voljo pri pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov,
podatki katere so dostopni na spletni strani občine.
VIII. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od
dneva te objave, do izteka prijavnega roka dosegljiva na
spletni strani Občine Ilirska Bistrica: http://www.ilirska-bistrica.si ali v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica,
Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, vsak delovni
dan od 8. do 14. ure, ob sredah pa do 16.30.
IX. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom
Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan
med 8. in 11. uro na Občini Ilirska Bistrica:
Tina Kocjan, tel. 05/71-12-310, e-pošta: tina.kocjan@ilirska-bistrica.si in
Tanja Šajina, tel. 05/71-12-315, e-pošta: tanja.sajina@ilirska-bistrica.si ali
osebno pri navedenih uradnih osebah.
Občina Ilirska Bistrica
Št. 603-0004/2020-1

Ob-2492/20

Na podlagi 10. člena Zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08,
98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU,
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17), 74. člena

Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr.,
20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16,
49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) in na podlagi 6. člena Odloka o predmetu, pogojih in postopkih za podeljevanje in
prenehanje koncesije za izvajanje programa predšolske
vzgoje in varstva na območju Občine Šmartno ob Paki
(Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 07/2015)
Občina Šmartno ob Paki objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
programa predšolske vzgoje in varstva na
območju Občine Šmartno ob Paki
1. Naziv in naslov koncendenta: Občina Šmartno
ob Paki, Šmartno ob Paki 69, 3327 Šmartno ob Paki.
2. Predmet koncesije: koncesija se bo podelila za
izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva, in sicer za otroke prvega in drugega starostnega obdobja,
skupaj v obsegu do največ 4 oddelkov.
3. Območje izvajanja koncesije: koncesija se podeljuje za celotno območje Občine Šmartno ob Paki.
4. Čas za katerega se podeljuje koncesija in začetek izvajanja dejavnosti: koncesija se bo podelila za
določen čas, in sicer za obdobje 5 let, z možnostjo
podaljšanja. Koncesionar mora pričeti opravljati dejavnost s 1. 9. 2020 oziroma s pričetkom šolskega leta
2020/2021.
5. Pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati
Na javni razpis se lahko prijavi zasebni vrtec, zasebnik, drug zavod in druga pravna ali fizična oseba, ki
izpolnjuje pogoje po določilih Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja ter Zakona o vrtcih,
in sicer:
– je registriran za opravljanje dejavnosti predšolske
vzgoje in varstva;
– ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti (vpis
v razvid);
– ima pozitivno mnenje Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje o ustreznosti
programa;
– ima na območju določenem v razpisu zagotovljene prostore in opremo v skladu z veljavnimi predpisi;
– ima zagotovljene strokovno usposobljene delavce
v skladu z veljavnimi predpisi;
– ima letni delovni načrt;
– izvaja oziroma bo izvajal najmanj 9-urni dnevni
program, glede na potrebe pretežnega dela uporabnikov;
– bo dejavnost opravljal za ceno programa, kot jo
določa Občinski svet Občine Šmartno ob Paki;
– bo zagotovil, da bo pri izvajanju dejavnosti dosledno upošteval določbe zakonskih in podzakonskih aktov
ter občinskih aktov s tega področja;
– da bo najkasneje pred podpisom koncesije objekt
zavaroval za objektivno odgovornost.
6. Merila za izbiro
Pri izbiri koncesionarja se upoštevajo naslednja
merila:
a) velikost prostorov za izvajanje dejavnosti do
20 točk (število otrok je določeno skladno s 25. členom
Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14, 47/17 in 43/18))
– notranja igralna površina:
ponudnik, ki zagotavlja 3 m2 notranjih igralnih
površin na otroka dobi 5 točk,
ponudnik, ki zagotavlja več kot 3 m2 notranjih
igralnih površin na otroka dobi 10 točk.
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– zunanja igralna površina:
ponudnik, ki zagotavlja 15 m2 zunanjih igralnih
površin na otroka dobi 5 točk,
ponudnik, ki zagotavlja več kot 15 m2 zunanjih
igralnih površin na otroka dobi 10 točk.
b) nadstandardni program do 15 točk
– za zagotavljanje do 2 nadstandardnih programov
dobi ponudnik 5 točk,
– za zagotavljanje 3 nadstandardnih programov
dobi ponudnik 10 točk,
– za zagotavljanje 4 ali več nadstandardnih programov dobi ponudnik 15 točk.
c) rok pričetka izvajanja javne službe do 10 točk
Ocenjuje se odstopanje od dneva pričetka izvajanja, ki je v razpisu določen: za vsakih 10 dni nad določenim rokom dobi ponudnik dve točki manj, in sicer:
– od 0 do 10 dni od pričetka izvajanja dobi ponud
nik 10 točk
– od 11 do 20 dni od pričetka izvajanja dobi ponud
nik 8 točk
– od 21 do 30 dni od pričetka izvajanja dobi ponud
nik 6 točk
– od 31 do 40 dni od pričetka izvajanja dobi ponud
nik 4 točke
– od 41 do 50 dni od pričetka izvajanja dobi ponud
nik 2 točki
– več kot 50 dni od pričetka izvajanja dobi ponudnik
0 točk.
7. Rok za prijavo na javni razpis
Ponudniki za dodelitev koncesije morajo oddati prijavo na javni razpis v zaprti ovojnici z oznako »Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva na območju Občine Šmartno
ob Paki – ne odpiraj«. Na kuverti mora biti označen tudi
naziv in naslov ponudnika.
Kandidati lahko oddajo prijavo v sprejemni pisarni
Občine Šmartno ob Paki v času uradnih ur, ali jo pošljejo
po pošti na naslov: Občina Šmartno ob Paki, Šmartno
ob Paki 69, 3327 Šmartno ob Paki.
Pri odpiranju se bo upoštevalo vse ponudbe, ki
bodo oddane osebno v sprejemni pisarni ali bodo prispele po pošti najkasneje do dne 7. 8. 2020 do 10. ure.
8. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb bo potekalo 7. 8. 2020 ob 10.30 v sejni sobi Občine Šmartno
ob Paki. Odpiranje ponudb bo javno, vodila pa ga bo
tričlanska komisija, imenovana s strani župana. Na
odpiranju bodo lahko prisotni ponudniki, bodisi zakoniti
zastopniki ali prokuristi ponudnika ali od njiju pooblaščena oseba, ki se mora na odpiranju ponudb izkazati
s pooblastilom.
9. Organ, ki bo odločil o podelitvi koncesije in organ,
ki je pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe
Odločbo o podelitvi koncesije na podlagi predloga pristojne strokovne komisije za pregled in presojo
prispelih ponudb podeli tajnik občinske uprave. Izbrani
koncesionar podpiše koncesijsko pogodbo z županom
Občine Šmartno ob Paki.
Če se na razpis javi le en ponudnik in ta izpolnjuje predpisane pogoje, koncedent z njim sklene koncesijsko pogodbo.
10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni
strani Občine Šmartno ob Paki www.smartnoobpaki.si,
ponudniki pa jo lahko dvignejo tudi v sprejemni pisarni
občine Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 69, 3327
Šmartno ob Paki.
Informacije se lahko dobijo pri tajniku občinske
uprave Dragu Kovaču tel. 03/898-49-52, elektronska
pošta: drago.kovac@smartnoobpaki.si in pri javni usluž-
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benki Sari Pirnat, tel. 03/898-49-65, elektronska pošta:
sara.pirnat@smartnoobpaki.si.
Občina Šmartno ob Paki
Št. 023-88/2020-1

Ob-2511/20

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljub
ljana, na podlagi 20. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11,
57/12 in 46/16), 2. člena Pravilnika o regionalnih razvojnih agencijah (Uradni list RS, št. 3/13, 59/15 in 12/17),
18. člena Statuta Mestne občine Ljubljana in sklepa
Sveta Ljubljanske urbane regije z dne 19. 6. 2020 objavlja
javni razpis
za izbor regionalne razvojne agencije
osrednjeslovenske regije za obdobje 2021–2027
1. Ime oziroma naziv in sedež izvajalca javnega
razpisa: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000
Ljubljana.
2. Podlaga za izvedbo razpisa s strani Mestne
občine Ljubljana: Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (v nadaljnjem besedilu: ZSRR-2)
v prvem odstavku 20. člena določa, da regionalno razvojno agencijo za opravljanje splošnih razvojnih nalog
na regionalni ravni izbere svet regije regionalne razvojne
agencije z javnim razpisom, javni razpis pa vodi občina,
iz katere je predsednik sveta regije, razen če svet regije
ne določi drugače. Svet Osrednjeslovenske razvojne
regije (imenovan Svet Ljubljanske urbane regije) sestavlja 26 županov Osrednjeslovenske regije, trenutno pa
mu predseduje župan Mestne občine Ljubljana. Svet
regije je na svoji 5. seji dne 19. 6. 2020 sprejel sklep
o začetku postopka javnega razpisa, s katerim je določil, da postopek javnega razpisa izvede Mestna občina
Ljubljana in imenoval strokovno komisijo za pregled in
ocenjevanje vlog.
3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izbor regionalne razvojne agencije v Osrednjeslovenski razvojni regiji za opravljanje splošnih razvojnih nalog na regionalni ravni iz
18. člena ZSRR-2 v programskem obdobju 2021–2027,
in sicer:
– priprava, usklajevanje, spremljanje in vrednotenje
regionalnega razvojnega programa in regijskih projektov
v regiji,
– priprava dogovorov za razvoj regije,
– izvajanje regijskih projektov in sodelovanje pri
izvajanju postopkov javnih razpisov, javnih naročil in
javno-zasebnega partnerstva v okviru teh projektov,
– sodelovanje in podpora pri delovanju razvojnega
sveta, sveta regije, regijske razvojne mreže in območnih
razvojnih partnerstev,
– obveščanje, splošno svetovanje, popis projektnih
idej ter usmerjanje razvojnih partnerjev v regiji pri oblikovanju projektov, prijavi na razpise in izvedbi regijskih
projektov,
– prenos znanja in dobrih praks regionalnega razvoja ter
– pomoč pri izvajanju regijskih finančnih shem iz
prvega odstavka 19. člena tega zakona, kadar jih izvaja
sklad.
Osrednjeslovenska razvojna regija bo v programskem obdobju 2021–2027 obsegala območje 25 občin,
in sicer: Občina Borovnica, Občina Brezovica, Občina
Dobrepolje, Občina Dobrova - Polhov Gradec, Občina
Dol pri Ljubljani, Občina Domžale, Občina Grosuplje,
Občina Horjul, Občina Ig, Občina Ivančna Gorica, Ob-
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čina Kamnik, Občina Komenda, Mestna občina Ljub
ljana (MOL), Občina Logatec, Občina Log - Dragomer,
Občina Lukovica, Občina Medvode, Občina Mengeš,
Občina Moravče, Občina Škofljica, Občina Šmartno pri
Litiji, Občina Trzin, Občina Velike Lašče, Občina Vodice
in Občina Vrhnika.
4. Pogoji prijaviteljev
a) Prijavitelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. je pravna oseba z večinskim javnim vplivom na
podlagi večinskega deleža vpisanega kapitala ali ustanoviteljskega deleža in z večinskim občinskim vplivom
v okviru javnega vpliva (v nadaljnjem besedilu: pravna
oseba v večinski javni lasti – obvezna priloga obrazec 4.1),
2. ima strokovno usposobljene kadre za opravljanje
splošnih razvojnih nalog v regiji (obvezna priloga – obrazec 4.2), kar pomeni, da:
– zagotavlja v regiji z več kot 100 000 prebivalci
vsaj pet zaposlenih za polni delovni čas,
– kadrovska sestava zaposlenih izkazuje interdisciplinarno znanje pri opravljanju splošnih razvojnih nalog
v regiji predvsem s področja razvoja gospodarstva, kadrov, okolja in prostora.
3. izkaže, da je del regijske razvojne mreže in pokriva območje celotne regije (obvezna priloga – obrazec 4.3 in priložen dokument o ustanovitvi regijske razvojne mreže Osrednjeslovenske razvojne regije),
4. predloži strategijo izvajanja splošnih razvojnih
nalog v Osrednjeslovenski razvojni regiji (obvezna priloga – obrazec 4.4),
5. ima ustrezne prostore in opremo za opravljanje splošnih razvojnih nalog (obvezna priloga – Obrazec 4.5),
6. ima zagotovljene tehnične pogoje za vključitev
v informacijski sistem ministrstva, pristojnega za regionalno politiko (obvezna priloga – obrazec 4.6) in
7. da bo vodil ločene računovodske evidence za
opravljanje splošnih razvojnih nalog v regiji (obvezna
priloga – obrazec 4.7).
b) Poleg tega mora prijavitelj izpolnjevati naslednje
posebne pogoje:
1. ima poravnane davčne obveznosti
obvezna priloga – obrazec 4.8: Izjava o poravnanih
davkih, prispevkih in drugih dajatvah
Prijavitelj lahko zaradi hitrejše obravnave vlog priloži potrdilo pristojnega finančnega urada o poravnanih
davkih, prispevkih in drugih dajatvah, ki ni starejše od
meseca dni od dneva oddaje vloge. Občina v tem primeru ne bo izvedla dodatnega preverjanja izpolnjevanja
pogoja poravnanih obveznosti, razen v primerih suma
nepravilnosti.
2. se strinja z vsemi zahtevami razpisa in razpisne
dokumentacije
obvezna priloga – obrazec 4.9: Izjava o strinjanju
z razpisno dokumentacijo
Prijavitelj s podpisom izjave občini dovoljuje, da
v uradnih evidencah državnih organov in nosilcev javnih
pooblastil preveri izpolnjevanje pogojev za sodelovanje
na tem javnem razpisu.
3. se je seznanil in se strinja z vzorcem pogodbe
obvezna priloga – obrazec 4.10: Vzorec pogodbe
med RRA in Svetom regije
Opomba: V vzorec pogodbe se ne vpisuje ničesar,
na koncu ga je potrebno le parafirati. S parafo prijavitelj
potrjuje, da se je seznanil z vsebino pogodbe in da se
z njo strinja.
V postopek ocenjevanja vlog se bodo uvrstili prijavitelji, ki bodo izpolnjevali vse zgoraj navedene obvezne
pogoje.
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5. Merila za izbor
Izbran bo tisti prijavitelj, ki bo ob izpolnjevanju vseh
obveznih pogojev iz točke 4. tega javnega razpisa prejel največje število točk po merilih za izbor, opredeljenih
v nadaljevanju. Za vsako merilo je potrebno priložiti
obrazec, ki je opredeljen pri posameznem merilu in je
v prilogi razpisne dokumentacije.
1) Delež javnega vpliva:
Delež javnega vpliva
100 %
80 %–99 %
51 %–79 %

Število točk
10
5
2

Prijavitelj v obrazec št. 5.1 vpiše vse svoje ustanovitelje in njihove deleže. Zaželeno je, da prijavitelj
obrazcu predloži izpisek iz uradne evidence (AJPES ali
sodni register), iz katere je razvidno število ustanoviteljev in njihovi deleži.
2) Leta delovanja na področju spodbujanja razvoja:
Delovanje na področju spodbujanja razvoja pomeni
opravljanje splošnih razvojnih nalog v javnem interesu,
kot jih določa 18. člen ZSRR-2.
Leta delovanja/status
Nad 10 let
Do 10 let
0 let

Število točk
10
5
0

Leta delovanja in status se izkazujejo z lastno izjavo
(obrazec 5.2)
3) Reference pri pripravi regijskih projektov:
»Regijski projekt« je razvojni projekt, ki temelji na
regionalnem razvojnem programu, uresničuje razvojne
prioritete razvojne regije in izkorišča njene razvojne
potenciale; od lokalnega projekta se regijski razlikuje
po celovitem reševanju določene problematike v okviru
razvojne regije oziroma širšem razvojnem vplivu na razvojno regijo in izven nje.
Kot veljavna referenca se prizna regijski projekt, ki
ga je prijavitelj kot nosilec na območju razvojne regije
izvajal v obdobju zadnjih 10 let.
Reference prijavitelj izkazuje z lastno izjavo (obrazec 5.3).
Št. regijskih projektov/območje priprave
6 ali več
3–5
1–2
0

Število točk
10
7
5
0

4) Reference pri pripravi regionalnega razvojnega
programa glede na število v celoti pripravljenih regionalnih razvojnih programov za območje Osrednjeslovenske
regije:
Število RRP
3
2
1
0

Število točk
10
7
5
0

Reference pri pripravi regionalnega razvojnega programa prijavitelj izkazuje z lastno izjavo (obrazec 5.4).
6. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Rok za oddajo vlog je 15 dni od objave javnega razpisa v Uradnem listu na naslov Mestna občina Ljubljana,
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana.
Vloge morajo biti poslane priporočeno po pošti in
označene z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis za izbor
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RRA za obdobje 2021–2027«. Na hrbtni strani ovojnice
mora biti naveden naziv in poštni naslov predlagatelja.
Vloga na razpis mora vsebovati izpolnjene, s strani
pooblaščene osebe prijavitelja podpisane in ožigosane
razpisne obrazce za prijavo na razpis, skupaj s predpisanimi prilogami.
Kolikor je zadnji dan roka sobota, nedelja ali praznik, ki je dela prost dan, rok za oddajo vlog izteče
s pretekom prvega prihodnjega delovnika. Kot pravočasne se štejejo vse vloge, ki bodo do vključno 10. 8.
2020 oddane na pošto priporočeno (upošteva se potni
žig).
Za uvrstitev v postopek izbora mora vsaka vloga
izpolnjevati naslednje pogoje, da se šteje kot formalno
popolna:
– vlogi morajo biti v celoti izpolnjeni in predloženi vsi
zahtevani dokumenti iz razpisne dokumentacije,
– vloga mora biti poslana v roku in na način, ki je
določen v tej točki besedila javnega razpisa.
7. Odpiranje prispelih vlog
Odpiranje prispelih vlog oziroma prijav na razpis
s strani strokovne komisije ne bo javno.
Po pregledu prijav bo strokovna komisija prijavitelje z nepopolnimi vlogami pozvala k dopolnitvi. Kolikor
v roku 5 delovnih dni po prejemu poziva pozvani prijavitelji tega ne bodo storili, bo njihova vloga kot nepopolna
zavržena.
Strokovna komisija bo v skladu z merili točkovala
vloge po vrstnem redu prispetja, od prvo prispele do zadnje prispele do roka za oddajo prijav. Izbrana bo vloga,
ki bo prejela največje število točk.
Kolikor bo vloga dveh ali več prijaviteljev ovrednotena z istim številom točk, bo izbrana tista, ki je prejela
višje število točk pri merilu 3 (obrazec 5.3).
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, določen
v 6. točki besedila tega javnega razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo javnega razpisa in razpisne dokumentacije, pa vloge kljub pozivu v roku za dopolnitev ne bodo dopolnjene z vsemi dokazili in drugimi
sestavinami, ki jih zahteva besedilo javnega razpisa in
razpisne dokumentacije (nepopolne vloge).
Zavrnjene bodo vloge:
– ki ne bodo izpolnjevali pogojev, določenih v 4. točki besedila javnega razpisa,
– ki jih bo komisija na podlagi meril za ocenjevanje
in vrednotenje ocenila kot neustrezne.
8. Odločitev o izboru regionalne razvojne agencije
za obdobje 2021–2027
Na podlagi poročila strokovne komisije bo o izboru
regionalne razvojne agencije za območje Osrednjeslovenske regije za obdobje 2021–2027 odločil svet regije
s sklepom, ki ga podpiše predsednik sveta regije. Zoper
sklep ni dovoljena pritožba, možen pa je upravni spor na
pristojnem sodišču.
Medsebojna razmerja med svetom regije in regionalno razvojno agencijo se določijo s pogodbo. Osnutek
pogodbe je priloga temu javnemu razpisu. Prijavitelji
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s parafiranjem pogodbe potrjujejo, da so prebrali osnutek pogodbe in z njim soglašajo.
Izbrano regionalno razvojno agencijo ministrstvo,
pristojno za regionalni razvoj, vpiše v evidenco o RRA za
obdobje 2021–2027. Pogoji se preverjajo letno.
9. Financiranje razvojnih nalog v regiji: naloge regionalne razvojne agencije iz 18. člena ZSRR-2 se financirajo iz proračunov občin Osrednjeslovenske regije in
državnega proračuna. Podrobnejša merila iz prejšnjega
stavka in normative določi minister s pravilnikom. Sofinanciranje se določi z letno pogodbo.
10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa
– prijavni obrazec
– obrazec 4.1
– obrazec 4.2
– obrazec 4.3
– obrazec 4.4
– obrazec 4.5
– obrazec 4.6
– obrazec 4.7
– obrazec 4.8
– obrazec 4.9
– obrazec 4.10
– obrazec 5.1
– obrazec 5.2
– obrazec 5.3
– obrazec 5.4.
Razpisna dokumentacija se skupaj z obrazci in
osnutkom pogodbe nahaja na spletni strani Mestne občine Ljubljana na naslovu https://www.Ljubljana.si/sl/mestna-obcina/ in spletni strani Ministrstva za gospodarski
razvoj in tehnologijo od dneva objave javnega razpisa
v Uradnem listu dalje do konca roka za oddajo ponudb.
11. Dodatne informacije: dodatne informacije v zvezi z vsebino javnega razpisa lahko dobite na elektronskem naslovu ursa.otonicar@Ljubljana.si. Zadnji dan
za postavljanje vprašanje je 3. 8. 2020. Zadnji dan za
posredovanje odgovorov je 5. 8. 2020.
Mestna občina Ljubljana
Ob-2518/20
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MKGP), 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 pro
izvodov 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
13. javni razpis za podukrep 4.1
Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva
za leto 2020, namenjene zaščiti živali na paši pred
velikimi zvermi

1. Osnovni podatki o javnem razpisu
Predmet javnega razpisa:
Razpisana sredstva po
sklopih:

Predmet javnega razpisa so naložbe kmetijskih gospodarstev iz 8. točke prvega
odstavka 5. člena Uredbe.
Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 1.000.000 EUR. Od tega:
– 750.000 EUR za naložbe fizičnih oseb, razen samostojnih podjetnikov posameznikov
in nosilcev majhnih kmetij (sklop B) ter
– 250.000 EUR za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb
(sklop C).
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Vrsta javnega razpisa:
Cilj podukrepa
Vloga na javni razpis
Začetek vnosa vlog in
zaključek javnega razpisa:
Obdobje upravičenosti
stroškov:

Informacije o javnem
razpisu:
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Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer:
– 750.000. EUR iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja
2014–2020 – EU,
– 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 znaša 25 odstotkov.
Zaprti
Izboljšanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev z zaščito domačih živali oziroma
gojenje divjadi na območjih pojavljanja medveda in volka.
Vlogo na javni razpis v skladu z 92. členom Uredbe sestavlja prijavni obrazec
s prilogami.
Vložitev vloge na javni razpis poteka od 17. avgusta 2020 do vključno 21. oktobra
2020, do 23.59.
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.
– INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja,
Dunajska 160, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), 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; v nadaljnjem besedilu: Pogodba) iz 8. točke
prvega odstavka 5. člena Uredbe za naložbe v ureditev
pašnikov in obor za rejo domačih živali oziroma gojenje
divjadi z visokimi premičnimi varovalnimi elektromrežami in nepremičnimi elektroograjami na območjih pojavljanja medveda in volka, iz predpisa, ki ureja ukrepe
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 (v nadaljnjem besedilu:
območje pojavljanja medveda in volka).
2. Glede na cilje iz Programa razvoja podeželja
Republike Slovenije za leto 2014–2020 (v nadaljnjem
besedilu: PRP 2014–2020) je naložba iz prejšnje točke,
v skladu s pod e) 2. točke drugega odstavka 5. člena
Uredbe.
3. 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
proizvodov, 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.
4. 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 do podpore je določen v 6. členu
Uredbe.
2. 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 najmanj:
– nižjo poklicno izobrazbo s področja kmetijstva ali
s kmetijstvom povezanih dejavnosti in najmanj tri leta
delovnih izkušenj na kmetijskem gospodarstvu ali
– nižjo poklicno 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.
3. Izpolnjevanje pogoja iz prejšnje točke se izkazuje
na podlagi:
a) ustrezne 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.
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4. Če je mladi kmet tudi 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.
5. 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.
6. Zbirna vloga iz 1. točke desetega odstavka 6. člena Uredbe mora biti vložena v letu 2020.
7. 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
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;
č) izpolnjevanje pogoja iz 25. točke prvega odstavka 100. člena se izkazuje s popisi del in stroškov iz
prve in druge alineje 14. točke prvega odstavka 100. člena Uredbe, ki morajo 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. in 6. točke 10. člena Uredbe:
a) za izpolnjevanja pogoja iz 2. točke 10. člena
Uredbe je moral upravičenec vložiti zbirno vlogo v skla-
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du 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,
potrjeno 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;
i) izpolnjevanja pogoja iz 21. točke 10. člena Uredbe se izkazuje s prilogo »Obseg dela članov skupine
kmetov, ki izvajajo kolektivno naložbo«;
j) izpolnjevanje pogoja iz 22. točke 10. člena Uredbe se izkazuje s prilogama »Obseg dela skupine ali
organizacije proizvajalcev in »Obseg dela zadruge«;
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. 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 razpisa.
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2. 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 5. točke 17. člena Uredbe se štejejo zemljišča iz zbirne vloge, ki je bila vložena
v letu 2019.
3. Če upravičenec izvaja agromelioracijska dela,
mora izpolnjevati tudi pogoje iz 21. člena Uredbe.
4. 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
13. javni razpis iz Priloge 2 razpisne dokumentacije,
– vrednost lastnega lesa pri postavitvi ograje ne
sme preseči vrednosti, ki je določena v Katalogu stroškov in navedena v Seznamu upravičenih stroškov in
najvišjih priznanih vrednosti za 13. javni iz Priloge 2
razpisne dokumentacije.
5. Upravičeni in neupravičeni stroški
1. Upravičeni stroški so določeni v 10., 19. in
20. točki prvega odstavka 7. člena ter 95. in 98. členu
Uredbe.
2. Upravičeni stroški so določeni v Pravilniku o katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti (Uradni list
RS, št. 7/16, 38/16, 73/17 in 31/19) in navedeni v Seznamu upravičenih stroškov in najvišjih priznanih vrednosti
za 13. 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, upraviče-

nec 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.
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 28 točk za sklop B in 30 točk za 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 fizičnih oseb, razen samostojnih podjetnikov posameznikov
oziroma za enostavne in zahtevne naložbe skupine
kmetov iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena Uredbe
(Sklop B javnega razpisa).

Št.

Merilo

1.
1.1.

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 kot 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.
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.

1.2.

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

10
7
7
5
5
3
1
0

5
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ISD znaša več kot 5 odstotkov do vključno 7 odstotkov.
ISD znaša več kot 3 odstotke do vključno 5 odstotkov.
ISD znaša več kot 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.
1.3.
NAČRTOVANI OBSEG SKUPNEGA PRIHODKA IZ POSLOVANJA
KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA NA ENOTO VLOŽENEGA DELA PO
ZAKLJUČKU NALOŽBE (maksimalno št. točk 10)
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 zaključka naložbe na 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.
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 30.000 evrov do vključno
40.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 20.000 evrov do vključno
30.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno do vključno 20.000 evrov
skupnega prihodka/PDM.
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.
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 30.000 evrov do vključno
40.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 20.000 evrov do vključno
30.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno do vključno 20.000 evrov
skupnega prihodka/PDM.
1.4.
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 zaključka naložbe na enoto vloženega dela,
ki ga je upravičenec opredelil v elektronskem prijavnem obrazcu.
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Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 100.000 evrov skupnega
prihodka/PDM.

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

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

4

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

3

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

2

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

1

1.4.2. Velja za zahtevne kolektivne naložbe

0

5

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 koledarskem letu po letu
zaključku naložbe na enoto vloženega dela, ki ga je upravičenec opredelil
v elektronskem prijavnem obrazcu.

1.5.

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 100.000 evrov skupnega
prihodka/PDM.

5

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

4

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

3

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

2

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

1

EKONOMSKI UČINEK JAVNIH SREDSTEV (maksimalno št. točk 10) – velja
za zahtevne naložbe

0

10

10

10

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.

10

10

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.

5

5

Na kmetiji ni pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovane osebe
oziroma 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.

1

1

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.
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2.
2.1.

DRUŽBENO-SOCIALNI VIDIK UPRAVIČENCA
IZOBRAZBA UPRAVIČENCA (maksimalno št. točk 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
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
visokošolskih strokovnih programih (7. raven) ali magisterij stroke
(2. bolonjska stopnja).
Končana vsaj višja izobrazba ali visoka izobrazba (6. raven) ali končan
dodiplomski študij (1. bolonjska stopnja) – velja za kmetijsko in kmetijski
sorodno izobrazbo
Končana vsaj višja izobrazba ali visoka izobrazba (6. raven) ali končan
dodiplomski študij (1. bolonjska stopnja).
Končana vsaj srednja strokovna izobrazba (5. raven) – velja za kmetijsko in
kmetijski sorodno izobrazbo.
Končana vsaj srednja strokovna izobrazba (5. raven).
Končana vsaj srednja poklicna izobrazba (4. raven) – velja za kmetijsko in
kmetijski sorodno izobrazbo.
Končana vsaj srednja poklicna izobrazba (4. raven).
Končana vsaj nižja poklicna izobrazba (3. raven) – velja za kmetijsko in
kmetijski sorodno izobrazbo.
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.
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.
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.
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3.3.

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 iz 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; v nadaljnjem besedilu: Uredba 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.
VKLJUČENOST V UKREP KMETIJSKO-OKOLJSKA-PODNEBNA PLAČILA
(maksimalno št. točk 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.
Nosilec kmetijskega gospodarstva se je v letu 2019 vključil v izvajanje vsaj
treh operacij iz naslova ukrepa KOPOP.
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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. 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.
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.
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.
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.
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.
VKLJUČENOST V UKREP DOBROBIT ŽIVALI (maksimalno št. točk 2)
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.
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.
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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.
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.
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.
Delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša 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.
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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.
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 na podlagi tega merila se 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 katere se naložba
nanaša, kar se izkazuje s potrdilom o veljavnih patentih oziroma njihovi
uporabi.
Upravičenec je vključen v izvajanje projekta evropskega inovacijskega
partnerstva.
Naložba se nanaša na postavitev pašnikov oziroma obor, namenjenih 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.
Upravičenec je bil v letu 2019 vključen v izvajanje operacije Reja domačih
živali na območju pojavljanja velikih zveri iz 99. člena Uredbe 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 vsaj 50 odstotkov kmetijskih gospodarstev članov
skupine kmetov izpolnjuje to zahtevo.
Upravičenec se je v letu 2020 vključil v izvajanje operacije Reja domačih
živali na območju pojavljanja velikih zveri iz 99. člena Uredbe 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 vsaj 50 odstotkov kmetijskih gospodarstev članov
skupine kmetov izpolnjuje to zahtevo.
Naložba se nanaša na postavitev pašnikov oziroma obor, namenjenih 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 10 do vključno
20 odstotkov skupnega ekvivalenta GVŽ vseh živali v reji na kmetijskem
gospodarstvu oziroma več kot 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 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.
Naložba se nanaša na postavitev pašnikov oziroma obor, namenjenih 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 5 do vključno
10 odstotkov skupnega ekvivalenta GVŽ vseh živali v reji na kmetijskem
gospodarstvu oziroma najmanj 5 do vključno 10 odstotkov skupnega
ekvivalenta GVŽ vseh živali na kmetijskih gospodarstvih članov skupine
kmetov iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena Uredbe.
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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.
Naložba v ureditev vodnih zajetij na pašniku oziroma obori.
Naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne
vode s kapaciteto več kot 30 m3.
Napajanje električnih pastirjev je na obnovljive vire energije.
Naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne
vode s kapaciteto od več kot 10 m3 do vključno 30 m3.
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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.
ISD znaša več kot 5 odstotkov do vključno 7 odstotkov.
ISD znaša več kot 3 odstotke do vključno 5 odstotkov.
ISD znaša več kot 7 odstotkov do vključno 10 odstotkov.
ISD znaša več kot 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.
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 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.
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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.
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.
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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 eurov 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.
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.
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 pogodbo 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.
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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.
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 pro
izvajalcev 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.
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Maks. št. točk Maks. št. točk
za enostavne za zahtevne
naložbe
naložbe
IZVAJANJE NALOŽBE NA OBMOČJIH NATURE 2000 (maksimalno št. točk 1)
1
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
1
1
obsegu najmanj 2 ha kmetijskih površin v uporabi.
Kmetijska gospodarstva članov skupine ali organizacije proizvajalcev ter
1
1
kmetijske zadruge izvajajo naravovarstvene ukrepe KOPOP v skupnem
obsegu najmanj 4 ha kmetijskih površin v uporabi.
PROIZVODNA USMERITEV KMETIJSKIH GOSPODARSTEV
15
15
VKLJUČENOST V SHEME KAKOVOSTI HRANE OZIROMA PRIDELAVA
5
5
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.
V primeru kolektivnih naložbah, ki jih izvajajo skupine ali organizacije pro
izvajalcev 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
5
5
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
5
5
(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
5
5
treh operacij iz naslova ukrepa KOPOP.
Nosilec kmetijskega gospodarstva se je v letu 2019 vključil v izvajanje dveh
3
3
operacij iz naslova ukrepa KOPOP.
Nosilec kmetijskega gospodarstva se je v letu 2019 vključil v izvajanje ene
1
1
operacije iz naslova ukrepa KOPOP.
VKLJUČENOST V UKREP EKOLOŠKO KMETOVANJE (maksimalno št. točk 3)
3
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
3
3
metode ekološkega kmetovanja na vsaj polovici kmetijskih površin, ki jih ima
v uporabi kmetijsko gospodarstvo.
Člani zadrug, skupin ali organizacij proizvajalcev, ki izvajajo kolektivno
3
3
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.
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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.
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. 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.
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 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.
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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 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.
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.
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.
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
s potrdilom o veljavnih patentih oziroma njihovi uporabi.
Upravičenec je vključen v izvajanje projekta evropskega inovacijskega
partnerstva.
Naložba se nanaša na postavitev pašnikov oziroma obor, namenjenih 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 zadruge, skupine ali organizacije proizvajalcev, ki bodo
uporabljali to kolektivno naložbo.
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Upravičenec je bil v letu 2019 vključen v izvajanje operacije Reja domačih
živali na območju pojavljanja velikih zveri iz 99. člena Uredbe KOPOP.
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 njihovih članov, ki bodo uporabljali
kolektivno naložbo, izpolnjuje to zahtevo.
Upravičenec se je v letu 2020 vključil v izvajanje operacije Reja domačih
živali na območju pojavljanja velikih zveri iz 99. člena Uredbe KOPOP.
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 njihovih članov, ki bodo uporabljali
kolektivno naložbo, izpolnjuje to zahtevo.
Naložba se nanaša na postavitev pašnikov oziroma obor, namenjenih 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 ko 10 do vključno
20 odstotkov skupnega ekvivalenta GVŽ vseh živali v reji na kmetijskem
gospodarstvu oziroma več kot 10 do vključno 20 odstotkov skupnega
ekvivalenta GVŽ vseh živali v reji na kmetijskih gospodarstvih članov
zadruge, skupine ali organizacije proizvajalcev, ki bodo uporabljali to
kolektivno naložbo.
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.
Naložba se nanaša na postavitev pašnikov oziroma obor, namenjenih 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 5 do vključno
10 odstotkov skupnega ekvivalenta GVŽ vseh živali v reji na kmetijskem
gospodarstvu oziroma najmanj 5 do vključno 10 odstotkov skupnega
ekvivalenta GVŽ vseh živali v reji na kmetijskih gospodarstvih članov
zadruge, skupine ali organizacije proizvajalcev, ki bodo uporabljali to
kolektivno naložbo.
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.
Naložba v ureditev vodnih zajetij na pašniku oziroma obori.
Naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne
vode s kapaciteto več kot 30 m3.
Napajanje električnih pastirjev je na obnovljive vire energije.
Naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne
vode s kapaciteto več kot 10 m3 do vključno 30 m3.

7. Finančne določbe: finančne določbe so določene
v tretjem do sedmem, devetem in v desetem odstavku
28. člena 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 dva sklopa glede na vrsto
upravičenca, in sicer:
– Sklop B: naložbe fizičnih oseb, razen samostojnih podjetnikov posameznikov oziroma za enostavne in
zahtevne naložbe skupine kmetov iz 3. točke sedmega
odstavka 6. člena Uredbe,
– Sklop C: naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb.
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Maks. št. točk Maks. št. točk
za enostavne za zahtevne
naložbe
naložbe
4
4

4

4

3

3

2

2

2

2

10

10

5
5

5
5

4
3

4
3

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
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
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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, varščinami
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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. Priloge iz tega poglavja so določene v razpisni
dokumentaciji.
10. Obveznosti upravičenca 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., 5., 9., 10., 11., 13. 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

Priloga 1: Seznam skupne rabe kolektivne naložbe
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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)

Obseg GVŽ

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

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Ob-2519/20
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: MKGP),
Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi:
– 91. člena Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe
v osnovna sredstva ter podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo
in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja
podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
(Uradni list RS, št. 104/15, 32/16, 66/16, 14/17, 38/17,
40/17 – popr., 19/18, 82/18 in 89/20; v nadaljnjem besedilu: Uredba);
– sheme državne pomoči »Pomoč za naložbe
v zvezi s predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode in naložbe v gozdarski sektor – PRP
2014-2020«, ki se vodi pod identifikacijsko številko
SA.44057 (2016/XA), potrjene s strani Evropske Komisije z dne 4. 2. 2016, št. 440-20/2015/16;
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– Sklepa Evropske komisije št. C(2016) 6391 z dne
10. oktobra 2016 o združljivosti sheme državne pomoči
»Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo kmetijskih pro
izvodov v nekmetijske proizvode – velika podjetja – PRP
2014–2020« s Pogodbo o delovanju EU, pri čemer se
Shema državne pomoči vodi pod identifikacijsko številko SA.48017 (2017/N) z veljavnostjo do 31. decembra
2020, Naznanilo o prejetju sklepa pa je objavljeno v Uradnem listu RS, št. 26/17, in
– Mnenja o skladnosti sheme »de minimis« pomoči
št. M002-2399253-2016/I z dne 23. junija 2020 za shemo »de minimis« pomoči »Naložbe v osnovna sredstva
in nekmetijske dejavnosti iz Programa razvoja podeželja« Ministrstva za finance, Sektorja za spremljanje
državnih pomoči, objavlja
6. javni razpis za podukrep 4.2
Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma
razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2020

1 Osnovni podatki o javnem razpisu
Predmet javnega razpisa:
Razpisana sredstva:

Vrsta javnega razpisa:
Cilji podukrepa:
Vloga na javni razpis
Začetek vnosa vlog in
zaključek javnega razpisa:
Obdobje upravičenosti
stroškov:

Informacije o razpisu:

Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj
kmetijskih proizvodov iz drugega do četrtega odstavka 29. člena Uredbe.
Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 20.000.000,00 EUR. Od
tega:
– 7.000.000,00 EUR za nosilce kmetij in nosilce dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki
niso nosilci kmetije (sklop A) ter
– 13.000.000,00 EUR za samostojne podjetnike posameznike, zadruge, zavode in
gospodarske družbe (sklop B).
Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer:
– 15.000.000,00 EUR iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja
2014–2020 – EU,
– 5.000.000,00 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.
Zaprti
Povečanje dodane vrednosti in spodbujanje trženja kmetijskih proizvodov.
Vlogo na javni razpis v skladu z 92. členom Uredbe sestavlja prijavni obrazec
s prilogami.
Vložitev vloge na javni razpis poteka od 17. avgusta 2020 do vključno 26. oktobra
2020, do 23.59.
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 za naložbe iz prve in tretje alineje
prvega odstavka 29. člena Uredbe.
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.
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 Gospodarske zbornice Slovenije, Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenje
in Čebelarske zveze Slovenije (Priloga 5 razpisne dokumentacije).

2 Namen podpore in vrsta naložb
1. Predmet podpore in vrste naložb so določeni
v 29. členu Uredbe, pri čemer:
a) so kmetijski proizvodi določeni v 7. točki 2. člena
Uredbe;
b) je predelava kmetijskih proizvodov v kmetijske proizvode opredeljena v 15. točki 2. člena Ured-

be. V skladu z devetim odstavkom 29. člena Uredbe
je predelava kmetijskih proizvodov vsak postopek na
kmetijskem proizvodu, po katerem proizvod ostane kmetijski proizvod, razen postopkov, potrebnih za pripravo
živalskega ali rastlinskega proizvoda za prvo prodajo.
Kot predelava kmetijskih proizvodov v kmetijske pro
izvode se štejejo zlasti rezanje sadja in zelenjave, pri-
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prava kaše iz sadja in zelenjave, luščenje in mletje semen, postopek proizvodnje hmeljnih proizvodov v skladu
s predpisom, ki ureja certificiranje pridelka hmelja, razen
sušenja hmelja;
c) je predelava kmetijskih v nekmetijske proizvode
opredeljena v 16. točki 2. člena Uredbe;
č) trženje kmetijskih proizvodov iz lastne pridelave
oziroma lastne predelave v skladu z devetim odstavkom
29. člena Uredbe, pomeni imeti na zalogi ali razstavljati
z namenom prodaje, ponujati za prodajo, dobavljati ali
na katerikoli drug način dajati na trg, razen prve prodaje primarnega proizvajalca prodajnemu posredniku
ali predelovalcu, ter vse dejavnosti, s katerimi se pro
izvod pripravi za tako prvo prodajo. Prodaja, ki jo opravi
primarni proizvajalec končnemu potrošniku, se šteje za
trženje kmetijskih proizvodov, če se prodaja in trženje
izvajata v ločenih prostorih;
d) je degustacijski prostor iz prve alineje četrtega
odstavka 29. člena Uredbe določen v 24. točki 2. člena
Uredbe;
e) je seznam kmetijskih in nekmetijskih proizvodov
v Prilogi 2 razpisne dokumentacije »Seznam kmetijskih
in nekmetijskih proizvodov«.
2. V skladu z drugo alinejo 2. točke 34. člena Uredbe so vrste naložbe, ki prispevajo k horizontalnim ciljem,
naslednje:
a) naložbe, ki prispevajo k blažitvi podnebnih sprememb in prilagajanju nanje:
– naložbe v učinkovito rabo energije, kot so energetska učinkovitost stavb in opreme, posodobitev energetsko učinkovitih ogrevalnih sistemov in zmanjšanje
toplotnih izgub objektov z uporabo materialov z večjo
toplotno izolativnostjo,
– naložbe v pridobivanje električne in toplotne energije iz obnovljivih virov za lastne potrebe upravičenca;
b) naložbe, ki prispevajo k povečanju okoljske učinkovitosti:
– naložbe iz petega odstavka 29. člena Uredbe,
– naložba se nanaša na objekt, ki je vpisan v Register nepremične kulturne dediščine;
c) naložbe, ki prispevajo k spodbujanju inovacij:
– naložbe v ureditev objektov, nakup naprav oziroma naložbe v tehnologije, ki imajo veljavni patent ali
licenco, ali
– naložbe, katerih končni rezultat proizvodnega
procesa so novi ali izpopolnjeni proizvodi.
3 Upravičenec
1. Upravičenec do podpore je določen v 30. členu
Uredbe.
2. Izpolnjevanja pogoja iz tretjega odstavka 30. člena Uredbe se izkazuje s prilogo »Izjava o pridobljenih
delovnih izkušnjah iz kmetijske dejavnosti«.
3. Upravičenec, ki je mladi kmet mora v skladu
s tretjim odstavkom 30. 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.
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S kmetijstvom povezane dejavnosti so živilskopredelovalna, lesarska, veterinarska, naravovarstvena in
gozdarska dejavnost.
4. 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.
5. Če je upravičenec iz tretjega odstavka 30. člena Uredbe pravna oseba iz četrtega odstavka 6. člena
Uredbe, se 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 Pogoji ob oddaji vloge na javni razpis
4.1 Splošni pogoji
1. Upravičenec mora izpolnjevati pogoje iz 100. člena uredbe, razen pogoja iz 17. točke prvega odstavka in četrtega do šestega odstavka ter osmega odstavka 100. člena Uredbe, pri čemer velja:
a) za zahtevne naložbe, ki niso naložbe iz druge
alineje 98.a člena Uredbe, se izpolnjevanje pogoja iz
11. točke prvega odstavka 100. člena Uredbe v skladu
s 101. členom Uredbe izkazuje z izjavo banke ali druge
finančne institucije, ki ima dovoljenje Banke Slovenije
za opravljanje bančnih storitev, iz katere je razvidna
zaprtost finančne konstrukcije. Šteje se, da je finančna
konstrukcija naložbe zaprta, če ima upravičenec zagotovljena sredstva v višini skupne priznane vrednosti
naložbe;
b) izpolnjevanje pogoja iz 13. točke prvega odstavka 100. člena se izkazuje s prilogo »Uporaba naložbe tudi za druge namene«;
c) šteje se, da se naložba v skladu s 13. točko prvega odstavka 100. člena Uredbe uporablja za drug namen, če se ne uporablja za namen, ki ga je upravičenec
navedel v vlogi na javni razpis in je predmet podpore;
č) popis del in stroškov iz prve in druge alineje iz
14. točke prvega odstavka 100. člena Uredbe, morata
vsebovati podatke o vrsti dela in stroška, enoti mere,
količini in obsegu del, vrednosti brez DDV in vrednosti
z DDV.
2. Poleg pogojev iz prejšnje točke mora upravičenec izpolnjevanje pogoje iz 29., 34., 35. in 94 člena
Uredbe, pri čemer velja:
a) izpolnjevanje pogoja iz 3. točke prvega odstavka 35. člena Uredbe upravičenec iz prve ali druge
alineje prvega odstavka 30. člena izkazuje:
– s pogodbo o zaposlitvi za osebo, ki je za polni ali
krajši delovni čas zaposlena na kmetiji;
– s potrdilom o vpisu za člana kmetije, ki je dijak
ali študent;
b) če upravičenec ob vložitvi vloge na javni razpis
vodi knjigovodstvo po dejanskih prihodkih in ni vpisan
v Poslovni register Slovenije, se izpolnjevanje pogoja
iz 3. točke prvega odstavka 35. 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
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c) primeren prihodek iz 3. točke prvega odstavka 35. člena Uredbe znaša 10.639,56 eurov na
1 PDM;
č) izpolnjevanje pogoja iz 5. točke 35. člena in
94. člena se izkazuje s prilogama »Izjava upravičenca
o že dodeljenih javnih sredstvih za iste upravičene.
stroške« in »Izjava upravičenca, ki je prejemnik pomoči
de minimis«;
d) izpolnjevanje pogoja iz 12. točke 34. člena Uredbe se izkazuje s prilogo »Obseg dela skupine ali organizacije proizvajalcev« ali s prilogo »Obseg dela članov
zadruge«;
e) trženje kmetijskih proizvodov se v skladu
s 15. točko 34. člena Uredbe opravlja v ločenih, posebej za to dejavnost namenjenih prostorih:
– na naslovu ali sedežu kmetijskega gospodarstva
ali pravne osebe,
– na lokaciji proizvodnega ali predelovalnega obrata,
– v prodajnih prostorih zadruge, če se izvaja prodaja kmetijskih proizvodov njenih članov,
– na premičnih prodajnih stojnicah,
– v mobilnih prodajalnah ali
– v namenskih aparatih za prodajo kmetijskih pro
izvodov;
f) izpolnjevanje pogoja iz druge in četrte alineje četrtega odstavka 29. člena Uredbe, se izkazuje s prilogo
»Izjava o lastnini mobilne prodajalne oziroma prevoznega sredstva«;
g) izpolnjevanje pogoja iz petega odstavka 29. člena Uredbe se izkazuje s prilogo »Opredelitev naložbe in
izračun deleža upravičenih stroškov celotne naložbe ki
prispeva k povečanju okoljske učinkovitosti«.
3. Podrobnejše vsebine poslovnega načrta za namene podukrepa 4.2 Podpora za naložbe v predelavo,
trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov so določene v prilogi »Podrobnejša vsebina poslovnega načrta«
tega javnega razpisa.
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4. Priloge iz tega podpoglavja so določene v razpisni dokumentaciji.
4.2 Posebni pogoji glede na posamezno vrsto naložbe ali upravičenca
1. Upravičenec mora poleg splošnih pogojev iz prejšnjega podpoglavja izpolnjevati tudi pogoje iz 35. člena
Uredbe.
2. Izpolnjevanje pogoja iz 4. točke prvega odstavka 35. člena Uredbe za upravičenca iz 7. točke
prvega odstavka 35. člena Uredbe, se izkazuje s prilogo »Izjava o verodostojnosti obratnega hipotetičnega
scenarija«.
3. Priloga iz 2. točke tega podpoglavja je določene
v razpisni dokumentaciji.
5 Merila za ocenjevanje vlog na javni razpis
1. Merila za ocenjevanje vlog na javni razpis so
določena v 38. 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 za
sklop A in za sklop B, 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 točk.
4. Podrobnejša merila in točkovnik za naložbe, ki jo
izvaja nosilec majhne kmetije (sklop A javnega razpisa)

Merilo

Število
točk
25

I.

EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE – maksimalno število točk

1.

POVEČANJE PRIHODKA IZ POSLOVANJA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA NA ENOTO
VLOŽENEGA DELA PO ZADNJEM IZPLAČILU SREDSTEV – maksimalno število točk:
Upošteva se načrtovani obseg prihodka iz poslovanja kmetijskega gospodarstva na enoto vloženega
dela na 1 PDM, ki mora biti dosežen po zadnjem izplačilu sredstev, vendar najpozneje v tretjem
koledarskem letu po zadnjem izplačilu sredstev:

25

– kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo več kot 40.000 evrov do vključno 50.000 eurov prihodka /PDM;

25

– kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo več kot 30.000 evrov do vključno 40.000 eurov prihodka /PDM;

20

– kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo več kot 25.000 evrov do vključno 30.000 eurov prihodka /PDM;

16

– kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo več kot 20.000 evrov do vključno 25.000 eurov prihodka /PDM;

12

– kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo več kot 15.000 evrov do vključno 20.000 eurov prihodka /PDM;

8

– kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo več kot 10.000 evrov do vključno 15.000 eurov prihodka /PDM.

4

II.

GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE – maksimalno število točk:

10

1.

KOEFICIENT RAZVITOSTI OBČIN – maksimalno število točk:
Koeficienti razvitosti občin so določeni v Prilogi 4 razpisne dokumentacije »Koeficienti razvitosti občin
za leti 2020 in 2021« (v nadaljnjem besedilu: Priloga 4 razpisne dokumentacije), pri čemer se upošteva
občina, v kateri bo predmet naložbe iz drugega do četrtega odstavka 29. člena Uredbe
(v nadaljnjem besedilu: predmet naložbe):

5

– koeficient razvitosti občin je do vključno 0,8;

5

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

3

– koeficient razvitosti občin je več kot 1,3.

1
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2.

LOKACIJA NALOŽBE SE IZVAJA NA PROBLEMSKIH OBMOČJIH IZ PRP 2014-2020 – maksimalno
število točk:
Predmet naložbe je na problemskih območjih iz Priloge 9 Uredbe »Seznam problemskih območij PRP
2014–2020« (v nadaljnjem besedilu: Priloga 9 Uredbe).
Predmet naložbe je na problemskem območju.
III. PROIZVODNA USMERITEV NALOŽBE – maksimalno število točk:
1. PREDNOSTNI SEKTORJI PREDELAVE ALI TRŽENJA – maksimalno število točk:
Naložba se nanaša na obrat, v katerem se opravlja dejavnost predelave ali trženja kmetijskega pro
izvoda iz najmanj enega od naslednjih prednostnih sektorjev: žita, sadje, razen sektorja vina in oljk,
zelenjava in prašičje meso.
Upravičenec v prijavnem obrazcu navede količino in delež vhodnih surovin kmetijskih proizvodov iz
prejšnjega odstavka, ki so bile predmet predelave ali trženja v koledarskem letu pred vložitvijo vloge na
javni razpis.
Delež količine vhodnih surovin enega od prednostih sektorjev znaša:
– več kot 50 % vseh vhodnih surovin;
– več kot 30 do vključno 50 % vseh vhodnih surovin;
– do vključno 30 % vseh vhodnih surovin.
2. VKLJUČENOST V SHEME KAKOVOSTI – maksimalno število točk:
Kmetijsko gospodarstvo je ob vložitvi vloge na javni razpis vključeno v najmanj eno od naslednjih shem
kakovosti:
– zaščitena geografska označba;
– zaščitena označba porekla;
– ekološka pridelava in predelava;
– zajamčena tradicionalna posebnost;
– registrirana shema kakovosti za vino (kakovostno vino z zaščitenim geografskim poreklom, vrhunsko
vino z zaščitenim geografskim poreklom, vino s priznanim tradicionalnim poimenovanjem) in
– izbrana kakovost.
Upravičenec izkazuje vključenost kmetijskega gospodarstva v shemo kakovosti s »Certifikatom ali
odločbo za proizvode iz shem kakovosti oziroma odločba o oceni vina« ob vložitvi vloge na javni
razpis.
IV. HORIZONTALNO IN VERTIKALNO POVEZOVANJE – maksimalno št. točk:
VKLJUČENOST UPRAVIČENCA V RAZLIČNE OBLIKE PROIZVODNEGA SODELOVANJA IN
POGODBENEGA POVEZOVANJA – maksimalno število točk:
Upošteva se vključenost upravičenca v različne oblike proizvodnega in poslovnega sodelovanja v okviru
skupin ali organizacij proizvajalcev ali zadrug. Članstvo v društvih se ne upošteva. Upravičenec izkazuje
članstvo v zadrugi s »Potrdilom o članstvu v zadrugi« ob vložitvi vloge na javni razpis. Upravičenec
v prijavnem obrazcu navede članstvo v priznani skupini ali organizaciji proizvajalcev«.
Pri deležu pogodbenih količin vhodnih surovin in količin predelanih proizvodov se upoštevajo
nabavljene in prodane količine v koledarskem letu po vložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev
na podlagi še takrat veljavne pogodbe. Kot pogodba se upošteva tudi dogovor v verigi vrednost, ki
določa zavezujoče količine nabavljenih ali prodanih količine proizvodov med podpisniki. Pri količinah
vhodnih surovin se upoštevajo nabavljene količine z drugih kmetij.
Upravičenec izkazuje pogodbene količine v prilogi »Nabavne in podajne pogodbe«.
Upravičenec lahko izbere več namenov sodelovanja in povezovanja.
Točke na podlagi tega merila se seštevajo.
a) Upravičenec je član:
– skupine ali organizacije proizvajalcev,
– zadruge;
b) Delež pogodbenih količin vhodnih surovin za predelavo bo:
– več kot 5 % do vključno 10 % vseh količin vhodnih surovin,
– več kot 10 % do vključno 20 % vseh količin vhodnih surovin,
– več kot 20 % vseh količin vhodnih surovin;
c) Delež pogodbenih količin prodanih predelanih proizvodov bo:
– več kot 5 % do vključno 10 % vseh količin prodanih predelanih proizvodov,
– več kot 10 % do vključno 20 % vseh količin prodanih predelanih proizvodov,
– več kot 20 % vseh količin prodanih predelanih proizvodov;
V. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM – maksimalno število točk:
1. OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE – maksimalno število točk:
Naložbe, ki prispevajo k povečanju okoljske učinkovitosti, so:
a) naložba v ureditev čistilnih naprav (ureditev bioloških in drugih čistilnih naprav):
– naložba predstavlja do vključno 10 % skupne priznane vrednosti naložbe;
– naložba predstavlja več kot 10 % do vključno 15 % skupne priznane vrednosti naložbe;

Število
točk
5
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– naložba predstavlja več kot 15 % do vključno 20 % skupne priznane vrednosti naložbe;
– naložba predstavlja več kot 20 % skupne priznane vrednosti naložbe ali če gre za samostojno
naložbo.

Stran

Število
točk
4
5

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

4

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

6

– ponovna uporaba odpadne vode,

4

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

2

Izpolnjevanje zahteve iz tega merila se izkazuje z elaboratom »Prispevek naložbe k povečanju
okoljske učinkovitosti«, ki vsebuje sestavine iz Priloge 10 Uredbe.
Točke na podlagi tega merila se seštevajo.
c) naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode:
– z naložbo se zmanjša poraba vode do vključno 10 %;

2

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

4

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

6

Izpolnjevanje zahteve iz tega merila se izkazuje z elaboratom »Prispevek naložbe k povečanju
okoljske učinkovitosti«, ki vsebuje sestavine iz Priloge 10 Uredbe. Podatki o porabi vode se navedejo
v prijavnem obrazcu.
č) reciklaža in uporaba odpadnih surovin:
– reciklaža in uporaba odpadnih surovin.

4

Izpolnjevanje zahteve iz tega merila se izkazuje z elaboratom »Prispevek naložbe k povečanju
okoljske učinkovitosti«, ki vsebuje sestavine iz Priloge 10 Uredbe. Delež naložbe, ki prispeva
k povečanju okoljske učinkovitosti, mora predstavljati najmanj 25 odstotkov skupne priznane vrednosti
naložbe.
d) zmanjševanje količine odpadkov:
– zmanjševanje količine odpadkov.

4

Izpolnjevanje zahteve iz tega merila se izkazuje z elaboratom »Prispevek naložbe k povečanju
okoljske učinkovitosti«, ki vsebuje sestavine iz Priloge 10 Uredbe.
e) naložba se nanaša na objekt, ki je vpisan v Register nepremične kulturne dediščine:
– objekt je vpisan v Register nepremične kulturne dediščine v skladu s predpisom, ki ureja register
kulturne dediščine.

8

Register nepremične kulturne dediščine vodi Ministrstvo za kulturo in je dostopen na spletišču:
http://www.mk.gov.si/si/storitve/razvidi_evidence_in_registri/register_nepremicne_kulturne_dediscine/.
f) ureditev enostavnih ali nezahtevnih objektov z večjo uporabo lesa
– nadzemni del enostavnega ali nezahtevnega objekta je v celoti zgrajen oziroma sestavljen iz lesenih
konstrukcijskih elementov;

8

– nadzemni del enostavnega ali nezahtevnega objekta je zgrajen iz lesenih konstrukcijskih elementov,
ki predstavljajo vsaj 50 odstotkov prostornine vseh konstrukcijskih elementov.

5

Za izkazovanje zahteve iz tega merila se vlogi na javni razpis priloži izris tlorisa in prereza objekta
z navedbo njegovih konstrukcijskih elementov (računalniški ali prostoročni izris) ter izračun
volumenskega deleža konstrukcijskih elementov za nadzemni del enostavnih in nezahtevnih objektov,
ločeno za lesene, kovinske, betonske in druge konstrukcijske elemente.
Upravičenec ne more uveljavljati merila »Ureditev enostavnih ali nezahtevnih objektov z večjo uporabo
lesa«, če to merilo uveljavlja v okviru meril »Podnebne spremembe in prilagoditev nanje«.
Točke iz naslova meril »Okoljski prispevek izvedene naložbe« se seštevajo.
2.

INOVACIJE – maksimalno število točk:
Naložba prispeva k uvajanju inovacij, če se z njo uvaja nov ali izpopolnjen proizvod. Šteje se, da
gre za nov ali izpopolnjen proizvod, če ga upravičenec do dneva vložitve vloge še ni proizvajal, pri
čemer sprememba imena, pakiranja, oblike in kode proizvoda ne pomeni novega ali izpopolnjenega
proizvoda.
Upravičenec v prijavnem obrazcu navede, ali in kako naložba prispeva k uvajanju inovacij.

5
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3.

PODNEBNE SPREMEMBE IN PRILAGODITEV NANJE
Naložbe, ki prispevajo k blažitvi in prilagajanju podnebnim spremembam, so:
a) naložbe v učinkovito rabo energije:
– naložba iz pete alineje drugega odstavka 29. člena Uredbe, pri čemer mora delež te
naložbe predstavljati vsaj 25 odstotkov skupne priznane vrednosti naložbe.
Za izkazovanje zahteve iz tega merila se vlogi na javni razpis priloži »Elaborat gradbene fizike« (če
gre za naložbo v rekonstrukcijo zahtevnih in manj zahtevnih objektov) v skladu s predpisi s področja
graditve objektov ali »Energetski pregled« (če gre za naložbo v nakup opreme ali rekonstrukcijo
nezahtevnih objektov) v skladu s predpisom, ki ureja metodologijo za izdelavo in vsebino energetskega
pregleda.
b) naložba v pridobivanje energije iz obnovljivih virov:
– naložba iz četrte alineje drugega odstavka 29. člena Uredbe, pri čemer mora delež
naložbe predstavljati vsaj 25 odstotkov skupne priznane vrednosti naložbe.
Izpolnjevanje zahteve iz tega merila je razvidno iz prijavnega obrazca.
Za izkazovanje zahteve iz tega merila se vlogi na javni razpis priloži »Elaborat gradbene fizike« (če
gre za naložbo v rekonstrukcijo zahtevnih in manj zahtevnih objektov) v skladu s predpisi s področja
graditve objektov ali »Energetski pregled« (če gre za naložbo v nakup opreme ali rekonstrukcijo
nezahtevnih objektov) v skladu s predpisom, ki ureja metodologijo za izdelavo in vsebino energetskega
pregleda.
c) ureditev enostavnih ali nezahtevnih objektov z večjo uporabo lesa:
– nadzemni del enostavnega ali nezahtevnega objekta je v celoti zgrajen oziroma sestavljen iz lesenih
konstrukcijskih elementov;
– nadzemni del enostavnega ali nezahtevnega objekta je zgrajen iz lesenih konstrukcijskih elementov,
ki predstavljajo vsaj 50 odstotkov prostornine vseh konstrukcijskih elementov.
Za izkazovanje zahteve iztega merila se vlogi na javni razpis priloži izris tlorisa in prereza objekta
z navedbo njegovih konstrukcijskih elementov (računalniški ali prostoročni izris) ter izračun
volumenskega deleža konstrukcijskih elementov za nadzemni del enostavnih in nezahtevnih objektov,
ločeno za lesene, kovinske, betonske in druge konstrukcijske elemente.
Točke iz naslova meril »Podnebne spremembe in prilagoditev nanje« se seštevajo.
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Merila
I.
1.

2.

EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE – maksimalno število točk
INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI – maksimalno število točk:
Upošteva se interna stopnja donosnosti (v nadaljnjem besedilu: ISD), ki se določi
v skladu s Prilogo 4 Uredbe »Opis ekonomskih meril za izbor vlog in njihov
izračun ter sestavine poslovnega načrta za enostavne in zahtevne naložbe«
(v nadaljnjem besedilu: Priloga 4 Uredbe) in je razvidna iz poslovnega načrta:
a) če gre za naložbe v predelavo kmetijskih proizvodov:
– ISD je več kot 12 % do vključno 15 %;
– ISD je več kot 9 % do vključno 12 %;
– ISD je več kot 6 % do vključno 9 %;
– ISD je več kot 3 % do vključno 6 %;
– ISD je do vključno 3 % ali več kot 15 %;
b) če gre za naložbe v trženje kmetijskih proizvodov:
– ISD je več kot 7 % do vključno 10 %;
– ISD je več kot 5 % do vključno 7 %;
– ISD je več kot 3 % do vključno 5 %;
– ISD je več kot 2 % do vključno 3 %;
– ISD je do vključno 2 % ali več kot 10 %.
EKONOMSKI UČINEK JAVNIH SREDSTEV – maksimalno število točk:
Ekonomski učinek javnih sredstev je količnik med ocenjeno neto sedanjo
vrednostjo (v nadaljnjem besedilu: NSV) naložbe pri 5 odstotni obrestni meri in
višino zaprošenih nepovratnih sredstev. NSV naložbe je razvidna iz poslovnega
načrta.
Število točk se dodeli po linearni lestvici in je na celo število zaokrožen
dvajsetkratnik količnika med NSV in zaprošenimi nepovratnimi sredstvi.
Maksimalno število točk (15 točk) se dodeli, če je količnik večji ali enak od 15.
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II.

DRUŽBENO SOCIALNI VIDIK UPRAVIČENCA – maksimalno število točk:
Upravičenec izkazuje končano izobrazbo z Dokazilom »Izobrazba upravičenca«
ob vložitvi vloge na javni razpis.
Upravičenca je končal vsaj:
– univerzitetno izobrazbo, vključno s specializacijo po visokih strokovnih
programih (7. raven) ali magisterij stroke (2. bolonjska stopnja) – velja za
kmetijsko ali s kmetijstvom povezano izobrazbo;
– univerzitetno izobrazbo, vključno s specializacijo po visokih strokovnih
programih (7. raven) ali magisterij stroke (2. bolonjska stopnja);
– višjo izobrazbo ali visoko izobrazbo (6. raven)ma ali končan dodiplomski študij
(1. bolonjska stopnja) – velja za kmetijsko in kmetijski sorodno izobrazbo;
– višjo izobrazbo ali visoko izobrazbo (6. raven) ali končan dodiplomski
(1. bolonjska stopnja);
– srednjo strokovno izobrazbo (5. raven) – velja za kmetijsko ali s kmetijstvom
povezano izobrazbo;
– srednjo strokovno izobrazbo (5. raven);
– srednjo poklicno izobrazbo (4. raven) – velja za kmetijsko ali s kmetijstvom
povezano izobrazbo;
– srednjo poklicno izobrazbo (4. raven);
– nižjo poklicno izobrazbo (3. raven) – velja za kmetijsko ali s kmetijstvom
povezano izobrazbo.
Kot kmetijska ali s kmetijstvom povezano izobrazba se štejejo agro-živilska
(vključno s čebelarstvom), veterinarska, gozdarska in lesarska izobrazba.
III. GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE – maksimalno število točk:
1. KOEFICIENT RAZVITOSTI OBČIN – maksimalno število točk:
Koeficienti razvitosti občin so določeni v Prilogi 4 razpisne dokumentacije, pri
čemer se upošteva občina, v kateri bo predmet naložbe:
– koeficient razvitosti občin je do vključno 0,8;
– koeficient razvitosti občin je več kot 0,8 do vključno 1,3;
– koeficient razvitosti občin je več kot 1,3.
2. LOKACIJA NALOŽBE SE NAHAJA NA PROBLEMSKIH OBMOČJIH IZ PRP
2014-2020 – maksimalno število točk:
Predmet naložbe je na problemskih območjih iz Priloge 9 Uredbe.
Predmet naložbe je na problemskem območju.
IV. PROIZVODNA USMERITEV NALOŽBE – maksimalno število točk:
1. PREDNOSTNI SEKTORJI PREDELAVE ALI TRŽENJA – maksimalno število
točk:
Naložba se nanaša na obrat, v katerem se opravlja oziroma se bo opravljala
dejavnost predelave ali trženja kmetijskega proizvoda iz najmanj enega od
naslednjih prednostnih sektorjev: žita, sadje, razen sektorja vina in oljk, zelenjava
in prašičje meso.
Upravičenec v poslovnem načrtu in v prijavnem obrazcu navede letno količino
in delež vhodnih surovin kmetijskih proizvodov iz prejšnjega odstavka, ki
bodo predmet predelave ali trženja v petih koledarskih letih po zadnjem izplačilu
sredstev.
Delež količine vhodnih surovin enega od prednostih sektorjev predelave ali
trženja bo pet let po zadnjem izplačilu sredstev znašal:
– več kot 50 % vseh vhodnih surovin;
– več kot 30 do vključno 50 % vseh vhodnih surovin;
– do vključno 30 % vseh vhodnih surovin.
2. VKLJUČENOST V SHEME KAKOVOSTI – maksimalno število točk:
Kmetijsko gospodarstvo je ob vložitvi vloge na javni razpis vključeno v najmanj
eno od naslednjih shem kakovosti:
– zaščitena geografska označba;
– zaščitena označba porekla;
– ekološka pridelava in predelava;
– zajamčena tradicionalna posebnost;
– registrirana shema kakovosti za vino (kakovostno vino z zaščitenim
geografskim poreklom, vrhunsko vino z zaščitenim geografskim poreklom, vino
s priznanim tradicionalnim poimenovanjem) in
– izbrana kakovost.
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Upravičenec izkazuje vključenost v sheme kakovosti s »Certifikatom ali odločbo
za proizvode iz shem kakovosti oziroma odločba o oceni vina« ob vložitvi vloge
na javni razpis.
V. HORIZONTALNO IN VERTIKALNO POVEZOVANJE – maksimalno št. točk:
VKLJUČITEV UPRAVIČENCA V RAZLIČNE OBLIKE PROIZVODNEGA
SODELOVANJA IN POGODBENEGA POVEZOVANJA – maksimalno število
točk:
Upravičenec je član skupine ali organizacije proizvajalcev, ali zadruge. Članstvo
v društvih se ne upošteva.
Upravičenec izkazuje članstvo s »Potrdilom o članstvu v zadrugi« ob vložitvi
vloge na javni razpis. Upravičenec v prijavnem obrazcu navede članstvo
v priznani skupini ali organizaciji proizvajalcev«.
Pri deležu pogodbenih količin vhodnih surovin in količin predelanih proizvodov
se upoštevajo nabavljene in prodane količine v koledarskem letu po vložitvi
zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev na podlagi še takrat veljavne pogodbe.
Kot pogodba se upošteva tudi dogovor v verigi vrednost, ki določa zavezujoče
količine nabavljenih ali prodanih količine proizvodov med podpisniki. Pri količinah
vhodnih surovin se upoštevajo nabavljene količine z drugih kmetij.
Upravičenec izkazuje pogodbene količine v prilogi »Nabavne in podajne pogodbe«.
Upravičenec lahko izbere več namenov sodelovanja in povezovanja.
Točke na podlagi tega merila se seštevajo.
a) Upravičenec je član:
– skupine ali organizacije proizvajalcev,
– zadruge;
b) Delež pogodbenih količin vhodnih surovin za predelavo bo:
– več kot 5 % do vključno 10 % vseh količin vhodnih surovin,
– več kot 10 % do vključno 20 % vseh količin vhodnih surovin,
– več kot 20 % vseh količin vhodnih surovin;
c) Delež pogodbenih količin prodanih predelanih proizvodov bo:
– več kot 5 % do vključno 10 % vseh količin prodanih predelanih proizvodov,
– do vključno 20 % vseh prodanih količin prodanih predelanih proizvodov,
– več kot 20 % vseh prodanih količin prodanih predelanih proizvodov;
VI. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM PRI SKRBI ZA OKOLJE, INOVACIJE
IN PODNEBNE SPREMEMBE – maksimalno število točk:
1. OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE – maksimalno število točk:
Naložbe, ki prispeva k povečanju okoljske učinkovitosti, so:
a) naložba v ureditev čistilnih naprav (ureditev bioloških in drugih čistilnih
naprav):
– naložba predstavlja do vključno 10 % skupne priznane vrednosti naložbe;
– naložba predstavlja več kot 10 % do vključno 15 % skupne priznane vrednosti
naložbe;
– naložba predstavlja več kot 15 % do vključno 20 % skupne priznane vrednosti
naložbe;
– naložba predstavlja več kot 20 % skupne priznane vrednosti naložbe ali če gre
za samostojno naložbo.
Izpolnjevanje zahteve iz tega merila se izkazuje z elaboratom »Prispevek
naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti«, ki vsebuje sestavine iz Priloge 10
Uredbe.
b) zmanjšanje izpustov in varčevanje z vodo, vključno z uporabo reciklirane vode
za tehnološke namene:
– naložbe v zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov in emisij;
– z naložbo se zmanjša poraba vode na enoto proizvoda, če je del naložbe,
s katero se povečuje obseg proizvodnje;
– ponovna uporaba odpadne vode;
– z naložbo se zmanjša poraba vode na enoto proizvoda, če ni del naložbe,
s katero se povečuje obseg proizvodnje oziroma gre za samostojno naložbo.
Izpolnjevanje zahteve iz tega merila se izkazuje z elaboratom »Prispevek
naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti«, ki vsebuje sestavine iz Priloge 10
Uredbe.
Točke na podlagi tega merila se seštevajo.
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2.

3.

c) naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode:
– z naložbo se zmanjša letna poraba vode do vključno 10 %;
– z naložbo se zmanjša letna poraba vode za več kot 10 % do vključno 20 %;
– z naložbo se zmanjša letna poraba vode za več kot 20 %.
Izpolnjevanje zahteve iz tega merila se izkazuje z elaboratom »Prispevek
naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti«, ki vsebuje sestavine iz Priloge 10
Uredbe. Podatki o porabi vode se navedejo v prijavnem obrazcu.
č) reciklaža in uporaba odpadnih surovin:
– reciklaža in uporaba odpadnih surovin.
Izpolnjevanje zahteve iz tega merila se izkazuje z elaboratom »Prispevek
naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti««, ki vsebuje sestavine iz Priloge 10
Uredbe.
d) zmanjševanje količine odpadkov:
– zmanjševanje količine odpadkov.
Izpolnjevanje zahteve iz tega merila se izkazuje z elaboratom »Prispevek
naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti«, ki vsebuje sestavine iz Priloge 10
Uredbe.
e) naložba se nanaša na objekt, ki je vpisan v Register nepremične kulturne
dediščine:
– objekt je vpisan v Register nepremične kulturne dediščine v skladu
s predpisom, ki ureja register kulturne dediščine.
Register nepremične kulturne dediščine vodi Ministrstvo za kulturo in je dostopen
na spletišču:
http://www.mk.gov.si/si/storitve/razvidi_evidence_in_registri/register_
nepremicne_kulturne_dediscine/.
f) ureditev enostavnih ali nezahtevnih objektov z večjo uporabo lesa:
– nadzemni del enostavnega ali nezahtevnega objekta je v celoti zgrajen oziroma
sestavljen iz lesenih konstrukcijskih elementov;
– nadzemni del enostavnega ali nezahtevnega objekta je zgrajen iz lesenih
konstrukcijskih elementov, ki predstavljajo vsaj 50 odstotkov prostornine vseh
konstrukcijskih elementov.
Za izkazovanje zahteve iz tega merila se vlogi na javni razpis priloži izris tlorisa
in prereza objekta z navedbo njegovih konstrukcijskih elementov (računalniški ali
prostoročni izris) ter izračun volumenskega deleža konstrukcijskih elementov za
nadzemni del enostavnih in nezahtevnih objektov, ločeno za lesene, kovinske,
betonske in druge konstrukcijske elemente.
Upravičenec ne more uveljavljati merila »Ureditev enostavnih ali nezahtevnih
objektov z večjo uporabo lesa«, če to merilo uveljavlja v okviru meril »Podnebne
spremembe in prilagoditev nanje«.
Točke iz naslova meril »Okoljski prispevek izvedene naložbe« se seštevajo.
INOVACIJE – maksimalno število točk:
Naložba prispeva k uvajanju inovacij, če se z njo uvaja nov ali izpopolnjen pro
izvod. Šteje se, da gre za nov ali izpopolnjen proizvod, če ga upravičenec do
dneva vložitve vloge še ni proizvajal, pri čemer sprememba imena, pakiranja,
oblike in kode proizvoda ne pomeni novega ali izpopolnjenega proizvoda.
Upravičenec izkazuje inovativnost naložbe s patentom, licenco ali opisom novega
ali izpopolnjenega proizvoda v poslovnem načrtu:
– upravičenec ima patent za nov ali izpopolnjen proizvod;
– upravičenec ima licenco za nov ali izpopolnjen proizvod;
– upravičenec nima patenta ali licence, nov ali izpopolnjen proizvod je opisan
v poslovnem načrtu.
PODNEBNE SPREMEMBE IN PRILAGODITEV NANJE
Naložbe, ki prispevajo k blažitvi in k prilagajanju podnebnim spremembam, so:
a) naložba v učinkovito rabo energije:
– naložba iz pete alineje drugega odstavka 29. člena Uredbe, pri čemer mora delež
te naložbe predstavljati vsaj 25 odstotkov skupne priznane vrednosti naložbe.
Za izkazovanje zahteve iz tega merila se vlogi na javni razpis priloži »Elaborat
gradbene fizike« (če gre za naložbo v rekonstrukcijo zahtevnih in manj zahtevnih
objektov) v skladu s predpisi s področja graditve objektov ali »Energetski
pregled« (če gre za naložbo v nakup opreme ali rekonstrukcijo nezahtevnih
objektov) v skladu s predpisom, ki ureja metodologijo za izdelavo in vsebino
energetskega pregleda.
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b) naložbe v pridobivanje energije iz obnovljivih virov:
– naložba iz četrte alineje drugega odstavka 29. člena Uredbe, pri čemer mora
delež naložbe predstavljati vsaj 25 odstotkov skupne priznane vrednosti naložbe.
Za izkazovanje zahteve iz tega merila se vlogi na javni razpis priloži »Elaborat
gradbene fizike« (če gre za naložbo v rekonstrukcijo zahtevnih in manj zahtevnih
objektov) v skladu s predpisi s področja graditve objektov ali »Energetski
pregled« (če gre za naložbo v nakup opreme ali rekonstrukcijo nezahtevnih
objektov) v skladu s predpisom, ki ureja metodologijo za izdelavo in vsebino
energetskega pregleda.
c) ureditev enostavnih ali nezahtevnih objektov z večjo uporabo lesa:
– nadzemni del enostavnega ali nezahtevnega objekta je v celoti zgrajen oziroma
sestavljen iz lesenih konstrukcijskih elementov;
– nadzemni del enostavnega ali nezahtevnega objekta je zgrajen iz lesenih
konstrukcijskih elementov, ki predstavljajo vsaj 50 odstotkov prostornine vseh
konstrukcijskih elementov.
Za izkazovanje zahteve iztega merila se vlogi na javni razpis priloži izris tlorisa in
prereza objekta z navedbo njegovih konstrukcijskih elementov (računalniški ali
prostoročni izris) ter izračun volumenskega deleža konstrukcijskih elementov za
nadzemni del enostavnih in nezahtevnih objektov, ločeno za lesene, kovinske,
betonske in druge konstrukcijske elemente.
Točke iz naslova meril »Podnebne spremembe in prilagoditev nanje« se
seštevajo.
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6. Podrobnejša merila in točkovnik za ocenjevanje vlog, če je upravičenec samostojni podjetnik posameznik, zadruga, zavod ali gospodarska družba (sklop B javnega razpisa)
Merila
I.
1.

EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE – maksimalno število točk
INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI – maksimalno število točk:
Upošteva se ISD, ki se določi v skladu s Prilogo 4 Uredbe in je razvidna iz
poslovnega načrta:
a) če gre za naložbo v predelavo kmetijskih proizvodov in je upravičenec zavod,
gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik:
– ISD je več kot 12 % do vključno 15 %;
– ISD je več kot 9 % do vključno 12 %;
– ISD je več kot 6 % do vključno 9 %;
– ISD je več kot 3 % do vključno 6 %;
– ISD je do vključno 3 % ali več kot 15 %;
b) če gre za naložbo v predelavo kmetijskih proizvodov in je upravičenec zadruga
ali ima upravičenec iz prejšnje podtočke status socialnega ali invalidskega
podjetja:
– ISD je več kot 9 % do vključno 12 %;
– ISD je več kot 6 % do vključno 9 %;
– ISD je več kot 3 % do vključno 6 %;
– ISD je več kot 2 % do vključno 3 %;
– ISD je do vključno 2 % ali več kot 12 %;
c) če gre za naložbo v trženje kmetijskih proizvodov in je upravičenec zavod,
gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik:
– ISD je več kot 7 % do vključno 10 %;
– ISD je več kot 5 % do vključno 7 %;
– ISD je več kot 3 % do vključno 5 %;
– ISD je več kot 2 % do vključno 3 %;
– ISD je do vključno 2 % ali več kot 10 %;
č) če gre za naložbo v trženje kmetijskih proizvodov in je upravičenec zadruga ali
ima upravičenec iz prejšnje podtočke status socialnega ali invalidskega podjetja:
– ISD je več kot 6 % do vključno 9 %;
– ISD je več kot 4 % do vključno 6 %;
– ISD je več kot 3 % do vključno 4 %;
– ISD je več kot 2 % do vključno 3 %;
– ISD je do vključno 2 % ali več kot 9 %.
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2.

GOSPODARNOST POSLOVANJA – maksimalno število točk:
Gospodarnost poslovanja se določi v skladu s Prilogo 4 Uredbe in je razvidna iz
poslovnega načrta:
a) če je upravičenec zavod, gospodarska družba ali samostojni podjetnik
posameznik:
– gospodarnost poslovanja je več kot 1,15;
– gospodarnost poslovanja je več kot 1,09 do vključno 1,15;
– gospodarnost poslovanja je več kot 1,06 do vključno 1,09;
– gospodarnost poslovanja je več kot 1,03 do vključno 1,06;
– gospodarnost poslovanja je do vključno 1,03;
b) če je upravičenec zadruga ali ima upravičenec iz prejšnje podtočke status
socialnega ali invalidskega podjetja:
– gospodarnost poslovanja je več kot 1,02;
– gospodarnost poslovanja je več kot 1,00 do vključno 1,02;
– gospodarnost poslovanja je več kot 0,98 do vključno 1,00;
– gospodarnost poslovanja je več kot 0,96 do vključno 0,98;
– gospodarnost poslovanja je do vključno 0,96.
Merilo »Gospodarnost poslovanja« postane obveznost upravičenca v skladu
z 2. točko prvega odstavka 40. člena Uredbe.
II. DRUŽBENO SOCIALNI VIDIK UPRAVIČENCA – maksimalno število točk:
1. SOCIALNI VIDIK PODJETJA (SOCIALNO ALI INVALIDSKO PODJETJE ALI
ZADRUGA) – maksimalno število točk:
Upravičenec je zadruga, socialno podjetje ali invalidsko podjetje ali zaposlitveni
center.
Socialno podjetje je vpisano v evidenco socialnih podjetij v skladu z zakonom, ki
ureja socialno podjetništvo.
Invalidsko podjetje ali zaposlitveni center sta vpisana v register invalidskih
podjetij ali razvid zaposlitvenih centrov v skladu z zakonom, ki ureja zaposlitveno
rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov.
Upravičenec v prijavnem obrazcu vpiše številko vpisa v evidenco socialnih
podjetij v Republiki Sloveniji na dan objave javnega razpisa.
Upravičenec v prijavnem obrazcu vpiše številko vpisa v register invalidskih
podjetij ali zaposlitvenih centrov v Republiki Sloveniji na dan objave javnega
razpisa.
III. GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE – maksimalno število točk:
1. KOEFICIENT RAZVITOSTI OBČIN – maksimalno število točk:
Koeficienti razvitosti občin so določeni v Prilogi 4 razpisne dokumentacije, pri
čemer se upošteva občina, v kateri bo predmet naložbe:
– koeficient razvitosti občin je do vključno 0,8;
– koeficient razvitosti občin je več kot 0,8 do vključno 1,3;
– koeficient razvitosti občin je več kot 1,3.
2. LOKACIJA NALOŽBE SE NAHAJA NA PROBLEMSKIH OBMOČJIH IZ PRP
2014-2020 – maksimalno število točk:
Predmet naložbe je na problemskih območjih iz Priloge 9 Uredbe.
Predmet naložbe je na problemskem območju.
IV. PROIZVODNA USMERITEV NALOŽBE – maksimalno število točk:
1. PREDNOSTNI SEKTORJI PREDELAVE ALI TRŽENJA – maksimalno število točk:
Naložba se nanaša na obrat, v katerem se opravlja oziroma se bo opravljala
dejavnost predelave ali trženja kmetijskega proizvoda iz najmanj enega od
naslednjih prednostnih sektorjev: žita, sadje, razen sektorja vina in oljk, zelenjava
in prašičje meso.
Upravičenec v poslovnem načrtu in v prijavnem obrazcu navede letno količino
in delež vhodnih surovin kmetijskih proizvodov iz prejšnjega odstavka, ki
bodo predmet predelave ali trženja v petih koledarskih letih po zadnjem izplačilu
sredstev.
Delež količine vhodnih surovin enega od prednostih sektorjev predelave ali
trženja bo pet let po zadnjem izplačilu sredstev znašal:
– več kot 50 % vseh vhodnih surovin;
– več kot 30 do vključno 50 % vseh vhodnih surovin;
– do vključno 30 % vseh vhodnih surovin.
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VKLJUČENOST V SHEME KAKOVOSTI – maksimalno število točk:
Upravičenec je ob vložitvi vloge na javni razpis vključen v najmanj eno od
naslednjih shem kakovosti:
– zaščitena geografska označba;
– zaščitena označba porekla;
– ekološka pridelava in predelava;
– zajamčena tradicionalna posebnost;
– registrirana shema kakovosti za vino (kakovostno vino z zaščitenim
geografskim poreklom, vrhunsko vino z zaščitenim geografskim poreklom, vino
s priznanim tradicionalnim poimenovanjem) in
– izbrana kakovost.
Upravičenec izkazuje vključenost v sheme kakovosti s »Certifikatom ali odločbo
za proizvode iz shem kakovosti oziroma odločba o oceni vina« ob vložitvi vloge
na javni razpis.
Če je upravičenec zadruga, skupina ali organizacija proizvajalcev in se naložba
nanaša na trženje kmetijskih proizvodov njenih članov, se točke na podlagi tega
merila priznajo, če ima certifikat ali odločbo o oceni vina najmanj 50 odstotkov
članov zadruge, skupine ali organizacije proizvajalcev, ki so vpisani v RKG in
katerih kmetijski proizvodi se tržijo v okviru te naložbe.
Če je član zadruge zadruga, se pri izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega odstavka
upoštevajo kmetijski proizvodi njenih članov in kmetijski proizvodi zadruge iz
lastne pridelave.
Upravičenec izkazuje vključenost članov zadruge, skupine ali organizacije pro
izvajalcev v sheme kakovosti s »Certifikatom ali odločbo za proizvode iz shem
kakovosti oziroma odločba o oceni vina« ter člane, katerih kmetijski proizvodi
se tržijo z Dokazilom »Seznam članov zadruge, skupine ali organizacije pro
izvajalcev, katerih kmetijski proizvodi so vključeni v sheme kakovosti in se tržijo«
ob vložitvi vloge na javni razpis.
V. HORIZONTALNO IN VERTIKALNO POVEZOVANJE – maksimalno št. točk:
VKLJUČITEV UPRAVIČENCA V RAZLIČNE OBLIKE PROIZVODNEGA
SODELOVANJA IN POGODBENEGA POVEZOVANJA – maksimalno število
točk:
Upravičenec je član skupine ali organizacije proizvajalcev, branžnih ali
medbranžnih organizacij, gospodarskega interesnega združenja ali zadružne
zveze. Članstvo v društvih se ne upošteva.
Upravičenec izkazuje članstvo s »Potrdilom o članstvu v branžni ali medbranžni
organizaciji, gospodarskem interesnem združenju ali zadružni zvezi« ob vložitvi
vloge na javni razpis.
Pri deležu pogodbenih količin vhodnih surovin in količin predelanih proizvodov
se upoštevajo nabavljene in prodane količine v koledarskem letu po vložitvi
zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev na podlagi še takrat veljavne pogodbe.
Kot pogodba se upošteva tudi dogovor v verigi vrednost, ki določa zavezujoče
količine nabavljenih ali prodanih količine proizvodov med podpisniki.
Pri količinah vhodnih surovin se upoštevajo nabavljene količine z lokalnega trga.
Upravičenec izkazuje pogodbene količine v prilogi »Nabavne in podajne
pogodbe«.
Upravičenec lahko izbere več namenov sodelovanja in povezovanja.
Točke na podlagi tega merila se seštevajo.
a) Upravičenec je član:
– skupine ali organizacije proizvajalcev,
– branžne ali medbranžne organizacije, zadružne zveze,
– gospodarskega interesnega združenja;
b) Delež pogodbenih količin vhodnih surovin za predelavo bo:
– več kot 5 % do vključno 10 % vseh količin vhodnih surovin,
– več kot 10 % do vključno 20 % vseh količin vhodnih surovin,
– več kot 20 % vseh količin vhodnih surovin;
c) Delež pogodbenih količin prodanih predelanih proizvodov bo:
– več kot 5 % do vključno 10 % vseh količin prodanih predelanih proizvodov,
– več kot 10 % do vključno 20 % vseh količin prodanih predelanih proizvodov,
– več kot 20 % vseh količin prodanih predelanih proizvodov.
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Merila
VI. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM PRI SKRBI ZA OKOLJE, INOVACIJE
IN PODNEBNE SPREMEMBE – maksimalno število točk:
1. OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE – maksimalno število točk:
Naložbe, ki prispevajo k povečanju okoljske učinkovitosti, so:
a) naložba v ureditev čistilnih naprav (ureditev bioloških in drugih čistilnih
naprav):
– naložba predstavlja do vključno 10 % skupne priznane vrednosti naložbe;
– naložba predstavlja več kot 10 % do vključno 15 % skupne priznane vrednosti
naložbe;
– naložba predstavlja več kot 15 % do vključno 20 % skupne priznane vrednosti
naložbe;
– naložba predstavlja več kot 20 % skupne priznane vrednosti naložbe ali če gre
za samostojno naložbo.
Izpolnjevanje zahteve iz tega merila se izkazuje z elaboratom »Prispevek
naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti«, ki vsebuje sestavine iz Priloge 10
Uredbe.
b) zmanjšanje izpustov in varčevanje z vodo, vključno z uporabo reciklirane vode
za tehnološke namene:
– naložbe v zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov in emisij;
– z naložbo se zmanjša poraba vode na enoto proizvoda, če je del naložbe,
s katero se povečuje obseg proizvodnje;
– ponovna uporaba odpadne vode;
– z naložbo se zmanjša poraba vode na enoto proizvoda, če ni del naložbe,
s katero se povečuje obseg proizvodnje oziroma gre za samostojno naložbo.
Izpolnjevanje zahteve iz tega merila se izkazuje z elaboratom »Prispevek
naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti«, ki vsebuje sestavine iz Priloge 10
Uredbe.
Točke na podlagi tega merila se seštevajo.
c) naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne
vode:
– z naložbo se zmanjša letna poraba vode do vključno 10 %;
– z naložbo se zmanjša letna poraba vode za več kot 10 % do vključno 20 %;
– z naložbo se zmanjša letna poraba vode za več kot 20 %.
Izpolnjevanje zahteve iz tega merila se izkazuje z elaboratom »Prispevek
naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti«, ki vsebuje sestavine iz Priloge 10
Uredbe. Podatki o porabi vode se navedejo v prijavnem obrazcu.
č) reciklaža in uporaba odpadnih surovin:
– reciklaža in uporaba odpadnih surovin.
Izpolnjevanje zahteve iz tega merila se izkazuje z elaboratom »Prispevek
naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti«, ki vsebuje sestavine iz Priloge 10
Uredbe.
d) zmanjševanje količine odpadkov:
– zmanjševanje količine odpadkov.
Izpolnjevanje zahteve iz tega merila se izkazuje z elaboratom »Prispevek
naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti«, ki vsebuje sestavine iz Priloge 10
Uredbe.
e) naložba se nanaša na objekt, ki je vpisan v Register nepremične kulturne
dediščine:
– objekt je vpisan v Register nepremične kulturne dediščine v skladu
s predpisom, ki ureja register kulturne dediščine.
Register nepremične kulturne dediščine vodi Ministrstvo za kulturo in je dostopen
na spletišču:
http://www.mk.gov.si/si/storitve/razvidi_evidence_in_registri/register_
nepremicne_kulturne_dediscine/.
f) ureditev enostavnih ali nezahtevnih objektov z večjo uporabo lesa:
– nadzemni del enostavnega ali nezahtevnega objekta je v celoti zgrajen oziroma
sestavljen iz lesenih konstrukcijskih elementov;
– nadzemni del enostavnega ali nezahtevnega objekta je zgrajen iz lesenih
konstrukcijskih elementov, ki predstavljajo vsaj 50 odstotkov prostornine vseh
konstrukcijskih elementov.
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Za izkazovanje zahteve iz tega merila se vlogi na javni razpis priloži izris tlorisa
in prereza objekta z navedbo njegovih konstrukcijskih elementov (računalniški ali
prostoročni izris) ter izračun volumenskega deleža konstrukcijskih elementov za
nadzemni del enostavnih in nezahtevnih objektov, ločeno za lesene, kovinske,
betonske in druge konstrukcijske elemente.
Upravičenec ne more uveljavljati merila »Ureditev enostavnih in nezahtevnih
objektov z uporabo večjega deleža lesa«, če to merilo uveljavlja v okviru meril
»Podnebne spremembe in prilagoditev nanje«.
Točke iz naslova meril »Okoljski prispevek izvedene naložbe« se seštevajo.
INOVACIJE – maksimalno število točk:
Naložba prispeva k uvajanju inovacij, če se z njo uvaja nov ali izpopolnjen pro
izvod. Šteje se, da gre za nov ali izpopolnjen proizvod, če ga upravičenec do dneva
vložitve vloge še ni proizvajal, pri čemer sprememba imena, pakiranja, oblike in
kode proizvoda ne pomeni novega ali izpopolnjenega proizvoda.
Upravičenec izkazuje inovativnost naložbe s patentom, licenco ali opisom novega
ali izpopolnjenega proizvoda v poslovnem načrtu:
– upravičenec ima patent za nov ali izpopolnjen proizvod;
– upravičenec ima licenco za nov ali izpopolnjen proizvod;
– upravičenec nima patenta ali licence, nov ali izpopolnjen proizvod je opisan
v poslovnem načrtu.
PODNEBNE SPREMEMBE IN PRILAGODITEV NANJE
Naložbe, ki prispevajo k blažitvi in k prilagajanju podnebnim spremembam, so:
a) naložba v učinkovito rabo energije:
– naložba iz pete alineje drugega odstavka 29. člena Uredbe, pri čemer mora delež
te naložbe predstavljati vsaj 25 odstotkov skupne priznane vrednosti naložbe.
Za izkazovanje zahteve iz tega merila se vlogi na javni razpis priloži »Elaborat
gradbene fizike« (če gre za naložbo v rekonstrukcijo zahtevnih in manj zahtevnih
objektov) v skladu s predpisi s področja graditve objektov ali »Energetski pregled«
(če gre za naložbo v nakup opreme ali rekonstrukcijo nezahtevnih objektov)
v skladu s predpisom, ki ureja metodologijo za izdelavo in vsebino energetskega
pregleda.
b) naložbe v pridobivanje energije iz obnovljivih virov:
– naložba iz četrte alineje drugega odstavka 29. člena Uredbe, pri čemer mora
delež naložbe predstavljati vsaj 25 odstotkov skupne priznane vrednosti naložbe.
Izpolnjevanje zahteve iz tega merila je razvidno iz prijavnega obrazca.
Za izkazovanje zahteve iz tega merila se vlogi na javni razpis priloži »Elaborat
gradbene fizike« (če gre za naložbo v rekonstrukcijo zahtevnih in manj zahtevnih
objektov) v skladu s predpisi s področja graditve objektov ali »Energetski pregled«
(če gre za naložbo v nakup opreme ali rekonstrukcijo nezahtevnih objektov)
v skladu s predpisom, ki ureja metodologijo za izdelavo in vsebino energetskega
pregleda.
c) ureditev enostavnih ali nezahtevnih objektov z večjo uporabo lesa:
– nadzemni del enostavnega ali nezahtevnega objekta je v celoti zgrajen oziroma
sestavljen iz lesenih konstrukcijskih elementov;
– nadzemni del enostavnega ali nezahtevnega objekta je zgrajen iz lesenih
konstrukcijskih elementov, ki predstavljajo vsaj 50 odstotkov prostornine vseh
konstrukcijskih elementov.
Za izkazovanje zahteve iztega merila se vlogi na javni razpis priloži izris tlorisa in
prereza objekta z navedbo njegovih konstrukcijskih elementov (računalniški ali
prostoročni izris) ter izračun volumenskega deleža konstrukcijskih elementov za
nadzemni del enostavnih in nezahtevnih objektov, ločeno za lesene, kovinske,
betonske in druge konstrukcijske elemente.
Točke iz naslova meril »Podnebne spremembe in prilagoditev nanje« se lahko
seštevajo.

6 Upravičeni in neupravičeni stroški
1. Upravičeni stroški so določeni v 31., 35, 95.,
98. in 99. členu Uredbe.
2. V skladu s četrtim odstavkom 35. člena vrednost lastnega dela ne sme preseči urne postavke
5,76 EUR/uro bruto za ročno delo ter 15,31 EUR/uro
bruto za strojno delo.
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3. V skladu s petim odstavkom 35. člena Uredbe
vrednost žaganega lesa ne sme preseči 200 EUR/m3
žaganega lesa.
4. Kot tržno primerljiva ponudba iz šestega odstavka 95. člena Uredbe se šteje ponudba, če je upravičenec, vsem potencialnim ponudnikom poslal enako
povpraševanje z minimalnimi zahtevanimi lastnostmi
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blaga oziroma storitve, ponudba pa vsebuje vse minimalne zahtevane lastnosti blaga oziroma storitve, ki so
bile navedene v povpraševanju.
5. Upravičeni stroški so določeni v Pravilniku o katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti (Uradni
list RS, št. 7/16, 38/16, 73/17 in 31/19, v nadaljnjem besedilu: Katalog stroškov) in navedeni v Seznamu upravičenih stroškov in najvišjih priznanih vrednosti za 6. javni
razpis iz Priloge 3 razpisne dokumentacije »Seznam
upravičenih stroškov in najvišjih priznanih vrednosti«.
6. Za uveljavljanje splošnih stroškov iz 98. člena
Uredbe upravičenec predloži račune oziroma predračune za splošne stroške.
7. Neupravičeni stroški so določeni v 32. in 96. členu Uredbe.
7 Finančne določbe
1. Finančne določbe so določene v 41. členu Uredbe.
2. Upravičenec v skladu s četrto alinejo prvega odstavka 41. člena Uredbe vloži zbirno vlogo v letu 2019.
3. V skladu s sedmim odstavkom 41. člena Uredbe
se za diskontiranje pomoči uporabi zadnja referenčna
obrestna mera, ki je objavljena na osrednjem spletnem
mestu državne uprave: https://www.gov.si/podrocja/finance-in-davki/drzavne-pomoci.
8 Vloga in postopek za dodelitev sredstev
1. Vloga in postopek za dodelitev sredstev sta določena v 91., 92. in 93. členu Uredbe.
2. Javni razpis je v skladu s šestim odstavkom
91. člena Uredbe strukturiran v dva sklopa glede na
vrsto upravičenca, in sicer:
– sklop A, ki je namenjen za nosilce kmetij ali nosilce dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki niso nosilci
kmetije,
– sklop B, ki je namenjen za samostojne podjetnike
posameznike, zadruge, zavode in gospodarske družbe.
3. Če imata dve ali več vlog na javni razpis enako
število točk in razpisana sredstva ne zadoščajo za odobritev vseh teh vlog v celoti, se v skladu s četrtim odstavkom 93. člena Uredbe vloge na javni razpis odobrijo na
podlagi ponderiranja meril za izbor vlog, in sicer:
– ekonomski vidik naložbe: 35 %;
– družbeno socialni vidik upravičenca: 7 %;
– geografski vidik naložbe: 8 %;
– proizvodna usmeritev naložbe: 15 %;
– horizontalno in vertikalno povezovanje: 10 %;
– prispevek k horizontalnim ciljem: 25 %.
4. V skladu s 60. členom Uredbe (EU) št. 1306/2013
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra
2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne
kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS)
št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No
814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008
(UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič
spremenjene z Uredbo (EU) 2020/127 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. januarja 2020 o spremembi uredb (EU) št. 1306/2013 glede finančne discipline
od proračunskega leta 2021 naprej in Uredbe (EU)
št. 1307/2013 glede prožnosti med stebri za koledarsko leto 2020 (UL L št. 27 z dne 31. 1. 2020, str. 1) se
vloga na javni razpis in zahtevek za izplačilo sredstev
zavrneta, če se ugotovi, da je vlagatelj umetno ustvaril
pogoje za izpolnitev zahtev za pridobitev podpore, tako
ustvarjeni pogoji pa niso v skladu s cilji tega podukrepa.
9 Vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev ter zahtevka za predplačilo
1. Vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev ter zahtevka za predplačilo sta določena v 102. in 105. členu
Uredbe.
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2. Pogoji za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev
so določeni v 102. členu Uredbe, pri čemer velja:
a) izpolnjevanja pogoja iz 9. točke petega odstavka 102. člena Uredbe se izkazuje s prilogo »Izjava
o prejetih javnih sredstvih za iste upravičene stroške«;
b) izpolnjevanje pogoja iz 6. točke šestega odstavka 102. člena Uredbe se izkazuje s prilogo »Kontrolni list za preveritev skladnosti izvedbe postopka oddaje
javnega naročila glede na določbe zakona o javnem
naročanju – ZJN 3«;
c) namenska raba naložbe oziroma dela naložbe iz
11. točke šestega odstavka 102. člena Uredbe pomeni,
da je naložba namenjena dejavnosti, ki jo je upravičenec
navedel v vlogi na javni razpis in je predmet podpore;
č) glede izpolnjevanja pogojev iz 11. točke šestega
odstavka in trinajstega odstavka 102. člena Uredbe se
upravičenec izjavi v »Izjava upravičenca glede izpolnjevanja splošnih pogojev ob vložitvi zahtevka za izplačilo
sredstev«;
d) izpolnjevanje pogojev iz 12. točke šestega odstavka 102. člena upravičenec izkazuje z najmanj tremi
fotografijami, ki potrjujejo izvedbo podprte naložbe oziroma dela naložbe, ki predstavlja zaokroženo tehnološko
celoto, ter s fotografijami, iz katerih je razvidna označitev
vira sofinanciranja v skladu z osemnajstim odstavkom
102. člena Uredbe;
e) v skladu z enaindvajsetim odstavkom 102. člena
Uredbe je zadnji možni rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev 30. junij 2023.
3. Poleg pogojev iz prejšnje točke mora upravičenec ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev izpolnjevati
tudi pogoje iz 39. in 105. člena Uredbe.
4. Podrobnejši postopek glede zavarovanja predplačila z bančno garancijo je v skladu z osmim odstavkom 105. člena Uredbe opredeljen z Uredbo o izvajanju sistema varščin za izpolnitev obveznosti, povezanih
z ukrepi kmetijske tržno-cenovne politike (Uradni list RS,
št. 52/09) in IV. poglavjem Delegirane Uredbe Komisije
(EU) št. 907/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi
Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in
Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in ostalimi organi,
finančnim upravljanjem, potrditvijo obračunov, varščinami in uporabo eura (UL L št. 255 z dne 28. 8. 2014,
str. 18), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2018/967 z dne 26. aprila 2018 o spremembi
Delegirane uredbe (EU) št. 907/2014 v zvezi z neupoštevanjem plačilnih rokov in menjalnim tečajem, ki se
uporablja pri pripravi izjave o odhodkih (UL L št. 174
z dne 10. 7. 2018, str. 2).
5. Izpolnjevanje pogoja iz četrte alineje prvega odstavka 39. člena Uredbe se izkazuje s Prilogo »Seznam
članov zadruge, skupine ali organizacije proizvajalcev,
ki imajo certifikat o ekološki pridelavi oziroma predelavi
kmetijskih proizvodov«. 6. Priloge iz pod a) 2. točke in
5. točke tega poglavja so določene v razpisni dokumentaciji.
10 Obveznosti po zadnjem izplačilu sredstev
1. Obveznosti upravičenca so določene v 40.,
103. in 106. členu Uredbe.
2. Če je upravičenec iz prve ali druge alineje prvega
odstavka 30. člena Uredbe, se izpolnjevanje pogoja iz
11. točke prvega odstavka 40. člena Uredbe izkazuje
na podlagi naslednjih dokazil, ki se priložijo vlogi na
javni razpis:
– pogodbo o zaposlitvi za osebo, ki je za polni ali
krajši delovni čas zaposlena na kmetiji;
– potrdilom o vpisu za člana kmetije, ki ima status
dijaka ali študenta.
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3. Način ugotavljanja vhodnih surovin za predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov iz najmanj enega
od prednostnih kmetijskih sektorjev v skladu s 3. točko
prvega odstavka 40. člena Uredbe je podrobneje določen v Prilogi 1 Podrobnejša vsebina poslovnega načrta
tega javnega razpisa.
4. Upravičenec mora o izpolnjenih obveznostih iz
tega poglavja poročati na predpisanem obrazcu iz Priloge 6 razpisne dokumentacije »Poročilo o izpolnjevanju
ciljev«.
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 spletni strani
ARSKTRP.
12 Izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti ter
višja sila in izjemne okoliščine
1. Izvedba kontrol in sankcija za neizpolnitev oziroma kršitev obveznosti so določeni v 108. členu Uredbe.
2. Višja sila in izjemne okoliščine so določene
v 109. členu Uredbe.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Prilogi 1 in 2
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Priloga 1: Podrobnejša vsebina poslovnega načrta
A. Podrobnejše vsebine poslovnega načrta za nosilce kmetij ali nosilce dopolnilne dejavnosti
na kmetiji, ki niso nosilci kmetije (sklop A)
Sestavine poslovnega načrta pri enostavnih in zahtevnih naložbah na kmetijah in kmetijah z
dopolnilno dejavnostjo, kjer nosilec dopolnilne dejavnosti ni nosilec kmetije so:
1. povzetek
2. opis kmetije (osebna izkaznica):
– opis kmetije: naziv, lokacija in proizvodna usmeritev
– vizija, strategije, cilji in dolgoročni razvoj
3. analiza dejavnosti:
– predstavitev dejavnosti
– sezonski dejavniki
– nabava in distribucija
4. analiza ciljnih trgov
5. konkurenca
6. trženje
7. podrobnejši opis naložbe
– predstavitev naložbe
– razlogi za odločitev o izvedbi naložbe
– kazalniki naložbe (ekonomski, proizvodni in kazalniki energetske oziroma okoljske - učinkovitosti)
8. proizvodnja in tehnologija:
– delovna sila: lastna in najeta delovna sila,
– kmetijska zemljišča v uporabi,
– zgradbe,
– stalež živali,
– obseg proizvodne zmogljivosti živilskega predelovalnega obrata. Podrobnejše določbe za izračun
obsega proizvodnih zmogljivosti so v poglavju C »Podrobnejše vsebine poslovnega načrta glede
obsega proizvodne zmogljivosti« priloge 4 Uredbe,
– delež vrednosti naložbe v učinkovito rabo energije, če upravičenec uveljavlja merilo naložbe v
učinkovito rabo energije iz 5. poglavja tega javnega razpisa,
– delež vrednosti naložbe v pridobivanje energije iz obnovljivih virov, če upravičenec uveljavlja merilo
naložbe v pridobivanje energije iz obnovljivih virov iz 5. poglavja tega javnega razpisa. V skladu s 3.
točko 36. člena Uredbe so naložbe v pridobivanje toplotne energije iz lesne biomase upravičene do
podpore, če so del naložbe v ureditev objektov,
– vrste surovin in poreklo v primeru proizvodnje toplotne energije iz biomase - surovina za pridobivanje
energije mora biti lesna biomasa oziroma kmetijski proizvod, pri čemer uporaba žit in drugih poljščin,
bogatih s škrobom in sladkorjem, ter oljnic ni dovoljena,
– delež naložbe v ureditev čistilnih naprav, če upravičenec uveljavlja merilo naložba v ureditev čistilnih
naprav iz 5. poglavja tega javnega razpisa,
– zmanjšanje letne porabe vode, če upravičenec uveljavlja merilo zmanjšanje izpustov in varčevanje z
vodo vključno z uporabo reciklirane vode za tehnološke namene iz 5. poglavja tega javnega razpisa
– raziskave in razvoj ter inovacije (patenti, licence, novi proizvodi). Če upravičenec uveljavlja merilo
inovacije iz 5. poglavja tega javnega razpisa opiše nov ali izpopolnjen proizvod,
– opredelitev naložbe in stroška naložbe, ki prispeva k povečanju okoljske učinkovitosti - v primeru
uveljavljanja višje stopnje javne podpore v skladu z drugo alinejo 1. odstavka 41. člena Uredbe in s
šestim odstavkom 29. člena Uredbe,
– prispevek naložbe k horizontalnim ciljem v skladu z drugo alinejo 2. točke 34. člena Uredbe,
– vključenost naložb v predelavo proizvodov, če je upravičenec vključen v ukrep dobrobit živali - če
upravičenec uveljavlja višjo stopnjo javne podpore v skladu s tretjo alinejo 1. odstavka 41. člena
Uredbe,
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– predelava ali trženje kmetijskih proizvodov, ki so vključeni v sheme kakovosti, če upravičenec
uveljavlja merilo vključenost v sheme kakovosti iz 5. poglavja tega javnega razpisa,
– predelavo ali trženje ekološko pridelanih kmetijskih proizvodov - če upravičenec uveljavlja višjo
stopnjo javne podpore v skladu s prvo alinejo prvega odstavka 41. člena Uredbe,
– predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov iz najmanj enega od naslednjih prednostnih kmetijskih
sektorjev, če upravičenec uveljavlja višjo stopnjo javne podpore v skladu z deveto alinejo prvega
odstavka 41. člena Uredbe ali uveljavlja merilo Prednostni sektorji predelave ali trženja iz 5. poglavja
tega javnega razpisa;
– obseg predelave kmetijskih proizvodov v prvem koledarskem letu po zadnjem izplačilu sredstev - če
upravičenec uveljavlja delež pogodbenih količin vhodnih surovin in predelanih proizvodov pri merilu
vključitev upravičenca v različne oblike proizvodnega sodelovanja in pogodbenega povezovanja iz 5.
poglavja tega javnega razpisa.
9. finančni vidik izvedbe naložbe
– predstavitev predračunske vrednosti naložbe,
– viri financiranja,
– trenutno stanje zadolženosti,
10. finančna analiza
– vrednost proizvodnje in izračun prihodka iz podprte dejavnosti po sistemu prihodka oziroma pokritja,
– izračun bruto prihodka kmetijskega gospodarstva na enoto vloženega dela,
– bilanca stanja po zaključeni naložbi,
– bilanca uspeha,
– finančni tok,
– dinamične ocene uspešnosti naložbe: neto sedanja vrednost in interna stopnja donosnosti,
– ekonomski učinek javnih sredstev.
B. Podrobnejše vsebine poslovnega načrta za samostojne podjetnike posameznike zadruge,
zavodi in gospodarske družbe (sklop B)
Sestavine poslovnega načrta pri enostavnih in zahtevnih naložbah za samostojne podjetnike
posameznike, zadruge, zavode in gospodarske družbe so:
1. povzetek
2. opis podjetja (osebna izkaznica)
– ime podjetja in pravna oblika,
– vizija, strategije, cilji, dolgoročni razvoj,
– vodstvo podjetja,
– lokacija podjetja,
– razvojna faza podjetja,
– izdelki in storitve podjetja,
– druge informacije o podjetju.
3. analiza dejavnosti
– ocena velikosti in trendi,
– stopnja zrelosti,
– občutljivost na gospodarske dejavnike,
– sezonski dejavniki,
– tehnološki dejavniki,
– nabava in distribucija,
– finančni dejavniki.
4. analiza ciljnih trgov
– demografija / geografija,
– psihografija,
– nakupne navade,
– občutljivost nakupov,
– velikost in trendi na ciljnem trgu.
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5. konkurenca
– konkurenčni položaj,
– struktura tržnih deležev,
– vstopne ovire,
– strateške priložnosti.
6. trženje
– sporočilo podjetja,
– prodajne aktivnosti,
– tržno komuniciranje,
– strateška partnerstva,
– prodajno osebje in struktura,
– prodajne predpostavke in napovedi,
– utemeljitev obstoja običajnih prodajnih možnosti,
– multiplikativni učinki na druge gospodarske subjekte in širše okolje.
7. proizvodnja in tehnologija
– predstavitev nameravane investicije,
– kazalniki naložbe (ekonomski, proizvodni in kazalniki energetske oziroma okoljske učinkovitosti),
– obseg proizvodne zmogljivosti živilskega predelovalnega obrata. Podrobnejše določbe za izračun
obsega proizvodnih zmogljivosti so v poglavju zmogljivosti za trženje pridelanih in predelanih
kmetijskih proizvodov,
– proizvodne zmogljivosti kmetijskega gospodarstva, vključno z kmetijskimi zemljišči v uporabi ter
staležem živali za naložbe v trženje kmetijskih pridelkov,
– povezanost s primarno proizvodnjo,
– vključenost naložb v predelavo proizvodov, če je upravičenec vključen v ukrep dobrobit živali - če
upravičenec uveljavlja višjo stopnjo javne podpore v skladu s tretjo alinejo 1. odstavka 41. člena
Uredbe,
– letna količina kmetijskih proizvodov, ki bodo predmet predelave ali trženja v petih letih po zadnjem
izplačilu sredstev,
– delež vrednosti naložbe v učinkovito rabo energije, če upravičenec uveljavlja merilo naložbe v
učinkovito rabo energije iz 5. poglavja tega javnega razpisa,
– delež vrednosti naložbe v pridobivanje energije iz obnovljivih virov, če upravičenec uveljavlja merilo
naložbe v pridobivanje energije iz obnovljivih virov iz 5. poglavja tega javnega razpisa. V skladu s 3.
točko 36. člena Uredbe so naložbe v pridobivanje toplotne energije iz lesne biomase upravičene do
podpore, če so del naložbe v ureditev objektov,
– načrt proizvodnje,
– oprema in tehnologija,
– delež naložbe v ureditev čistilnih naprav, če upravičenec uveljavlja merilo naložba v ureditev čistilnih
naprav iz 5. poglavja tega javnega razpisa,
– zmanjšanje letne porabe vode, če upravičenec uveljavlja merilo zmanjšanje izpustov in varčevanje z
vodo vključno z uporabo reciklirane vode za tehnološke namene iz 5. poglavja tega javnega razpisa,
– potrebe po delovni sili,
– upravljanje z zalogami,
– nabava in distribucija,
– izpolnjevanje naročil in odnosi s kupci,
– raziskave in razvoj ter inovacije (patenti, licence, novi proizvodi). Če upravičenec uveljavlja merilo
inovacije iz 5. poglavja tega javnega razpisa opiše nov ali izpopolnjen proizvod,
– izkoriščanje razpoložljivih zmogljivosti,
– kontrola kakovosti,
– varnost in zdravje pri delu, ekologija,
– informacijski sistem kot podpora vodenju,
– drugi dejavniki vezani na proizvodnjo,
– vrste surovin in poreklo v primeru proizvodnje toplotne energije iz biomase - surovina za pridobivanje
energije mora biti lesna biomasa oziroma kmetijski proizvod, pri čemer uporaba žit in drugih poljščin,
bogatih s škrobom in sladkorjem, ter oljnic ni dovoljen,
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– opredelitev naložbe in stroška naložbe, ki prispeva k povečanju okoljske učinkovitosti - v primeru
uveljavljanja višje stopnje javne podpore v skladu z drugo alinejo 1. odstavka 41. člena Uredbe in s
šestim odstavkom 29. člena Uredbe,
– prispevek naložbe k horizontalnim ciljem v skladu z drugo alinejo 2. točke 34. člena Uredbe,
predelava ali trženje kmetijskih proizvodov, ki so vključeni v sheme kakovosti, če upravičenec
uveljavlja merilo vključenost v sheme kakovosti iz 5. poglavja tega javnega razpisa,
– predelavo ali trženje ekološko pridelanih kmetijskih proizvodov - če upravičenec uveljavlja višjo
stopnjo javne podpore v skladu s prvo alinejo prvega odstavka 41. člena Uredbe,
– predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov iz najmanj enega od prednostnih kmetijskih sektorjev, če
upravičenec uveljavlja merilo Prednostni sektorji predelave ali trženja iz 5. poglavja tega javnega
razpisa
– obseg predelave kmetijskih proizvodov v prvem koledarskem letu po zadnjem izplačilu sredstev - če
upravičenec uveljavlja delež pogodbenih količin vhodnih surovin in predelanih proizvodov pri merilu
vključitev upravičenca v različne oblike proizvodnega sodelovanja in pogodbenega povezovanja iz 5.
poglavja tega javnega razpisa.
8. vodenje in organizacija
– ključni kadri,
– vodstvo podjetja,
– zunanji svetovalci in strokovnjaki,
– potrebe po dodatnih kadrih,
– organigram,
– kultura podjetja / stil vodenja.
9. finančna analiza
Predstavitev neposrednih učinkov investicije ter predpostavke finančnih izračunov:
– finančni vidik izvedbe naložbe (predračunska vrednost naložbe, viri financiranja ter trenutno stanje zadolženosti).
– terminski načrt,
– neto sedanja vrednost naložbe,
– interna stopnja donosnosti,
– bilanca izkaza poslovnega izida (z investicijo, brez investicije),
– izkaz denarnih tokov,
– bilanca stanja (z investicijo, brez investicije),
– analiza točke preloma,
– gospodarnost poslovanja se določi v skladu s V. poglavjem Priloge 4 Uredbe, pri čemer se upošteva
enak podatek, kot je v predloženih podatkih letnega poročila poslovnega subjekta za leto 2019
Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve.
Če je upravičenec univerzalni pravni naslednik, se pri ocenjevanju interne stopnje donosnosti lahko
upoštevajo podatki iz računovodskih izkazov prenesenega podjetja.
C. Podrobnejše vsebine poslovnega načrta (sklopa A in B) glede obsega proizvodne
zmogljivosti
V skladu s 1. točko prvega odstavka 40. člena Uredbe mora upravičenec najkasneje v tretjem
koledarskem letu po zadnjem izplačilu izpolniti vsaj 80 odstotkov proizvodnih zmogljivosti kmetijskega
gospodarstva oziroma živilskega obrata, načrtovanega v poslovnem načrtu.
Obseg proizvodne zmogljivosti se izračuna po naslednji enačbi:
A
––– x 100
B
pri čemer pomeni:
A – dosežena količina vhodnih surovin v letu po zadnjem izplačilu sredstev,
B – načrtovana količina vhodnih surovin v letu po zadnjem izplačilu sredstev.
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Upravičenec izpolni preglednico s podatki o načrtovani količini vhodnih surovin za namen predelave ali
trženja kmetijskih proizvodov. Vhodna surovina za namen predelave je lahko npr. mleko ali žito ali
moka kot že predelani proizvod. Vhodna surovina za namen trženja kmetijskih proizvodov iz lastne
pridelave oziroma lastne predelave je npr. mleko, pšenica, salama, klobasa.
Vhodne surovine – predelava oziroma trženje

Naziv
vhodne
surovine

Enota
mere
(kg, l,
kos)

Predelava Trženje
DA/NE
DA/NE

Načrtovana
količina vhodnih
surovin za
predelavo

Načrtovana
količina vhodnih
surovin za
trženje

Podatki o količinah vhodnih surovin za predelavo ali trženje se ugotavljajo iz knjigovodstva, ki ga
upravičenec vodi po dejanskih prihodkih in odhodkih ali po metodologiji FADN. Upravičenec vodi
materialne evidence nabavljenih vhodnih količin surovin, pri čemer mora biti iz te evidence razviden
tudi podatek o skupni količini vhodnih surovin.
Če upravičenec vodi knjigovodstvo po normiranih odhodkih, se podatki o skupni količini vhodnih
surovin ugotavljajo na podlagi:
– seznama količin in internih dobavnic ali
– prevzemnih blokov za surovine iz lastne pridelave ali
– seznama nabavljenih količin iz prejetih računov.
Č. Podrobnejše vsebine poslovnega načrta (sklopa A in B) glede uveljavljanje višje stopnje
javne podpore in merila »Prednostni sektorji predelave ali trženja«
Če upravičenec uveljavlja višjo stopnjo javne podpore in merilo Prednostni sektorji predelave ali
trženja iz 5. poglavja tega javnega razpisa, se v poslovnem načrtu navede letno količino in delež
vhodnih surovin kmetijskih proizvodov, ki bodo predmet predelave ali trženja.
Prednostni sektorji v skladu z 9. točko prvega odstavka 41. člena Uredbe so: žito, sadje, razen
sektorja vina in oljk, zelenjava, mleko, prašičje in goveje meso.
Prednostni sektorji pri merilu Prednostni sektorji predelave ali trženja iz 5. poglavja javnega razpisa so:
žita, sadje, razen sektorja vina in oljk, zelenjava in prašičje meso.

Vpišite prednostni sektor:
(Primer: vhodna surovina je lahko žito, ki je primarni proizvod ali moka, ki je predelani proizvod.)
Količina in izračun deleža vhodnih surovin po prednostnem sektorju
Zap.
št.

1

Naslov

Količina vseh vhodnih surovin
(predelava in trženje)

V koled.
letu pred
vložitvijo
vloge

Koledarska leta po zadnjem
izplačilu sredstev
Leto Leto Leto
Leto
1
2
3
4

Leto
5

1651
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Količina vseh vhodnih surovin
prednostnega sektorja
Delež količine vhodnih surovin
prednostnega sektorja %

Delež količine vhodnih surovin prednostnega sektorja se izračuna po naslednji enačbi:
A
––– x 100
B
pri čemer pomeni:
A – količina vseh vhodnih surovin prednostnega sektorja,
B – količina vseh vhodnih surovin (predelava in trženje).
Če upravičenec uveljavlja višjo stopnjo podpore navede letno količino in delež vhodnih surovin
kmetijskih proizvodov, ki bodo predmet predelave ali trženja v petih koledarskih letih po zadnjem
izplačilu sredstev.
Če upravičenec, ki ni nosilec majhne kmetije iz 2. točke 11. člena Uredbe uveljavlja višjo stopnjo
podpore v skladu s tretjo točko prvega odstavka 40. člena in z deveto alinejo prvega odstavka 41.
člena Uredbe, mora najpozneje v tretjem koledarskem letu po zadnjem izplačilu sredstev zagotoviti
najmanj 50–odstotni delež vhodnih surovin za predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov iz najmanj
enega od prednostnih kmetijskih sektorjev v skladu s poslovnim načrtom.
Priloga 2: Seznam skupne rabe naložbe
A. PODATKI O ČLANIH
Vpišejo se podatki o članih in obsegu dela člana zadruge, pravne osebe, ki je priznana kot skupina ali
organizacija proizvajalcev, ki je priznana po predpisih, ki urejajo priznanje skupin ali organizacij
proizvajalcev.
Seznam vsebuje podatke o članih zadruge, skupine ali organizacije proizvajalcev, ki izvajajo skupno
rabo naložbe: osebno ime člana oziroma naziv pravne osebe ter osebno ime odgovorne osebe, naslov
oziroma sedež poslovanja, KMG-MID kmetijskega gospodarstva ter načrtovan obseg dela, izražen v
urah, s katerim člani sodelujejo pri skupni rabi naložbe.
1. PRAVNA OSEBA, KI JE PRIZNANA KOT SKUPINA ALI ORGANIZACIJA PROIZVAJALCEV
1.1. Podatki o obsegu dela pravne osebe, ki je priznana kot skupina ali organizacija
proizvajalcev

Ime oz. naziv skupine ali
organizacije proizvajalcev
Odgovorna oseba
Datum priznanja
Številka odločbe MKGP
1.2. Podatki o obsegu dela članov skupine ali organizacije proizvajalcev, ki izvajajo skupno
rabo naložbe
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Zap.
štev.

Ime in priimek

Naslov
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Obseg dela
članov v
koledarskem
letu pred
vložitvijo vloge
na javni razpis
(ure)

Stran

Načrtovan
obseg dela
članov, ki
bodo
uporabljali
to naložbo
(ure)

1.
2.
…….
2. ZADRUGA
2.1. Podatki o zadrugi

Ime oz. naziv zadruge
Odgovorna oseba
Število članov zadruge, ki izvajajo
skupno rabo naložbe
Število vseh članov zadruge
2.2. Podatki o obsegu dela članov zadruge, ki izvajajo skupno rabo naložbe

Zap.
štev.

Ime in priimek člana Naslov

KMG_MID
kmetijskega
gospodarstva

Obseg dela
članov v
koledarskem
letu pred
vložitvijo vloge
na javni razpis
(ure)

Načrtovan
obseg dela
članov, ki
bodo
uporabljali
naložbo
(ure)

1.
2.
…….
B. PODATKI O SKUPNI RABI NALOŽBE

Vrsta naložbe
Lokacija naložbe
Datum izdaje odločbe
ARSKTRP
Številka odločbe ARSKTRP
Datum zaključka naložbe
1. Obdobje uporabe in obseg dela za naložbo na stalnem mestu

Zap.
štev.
1.
2.
…….

Član
(ime in priimek)

Naslov člana

Obseg dela
člana (ure)

Datum uporabe

1653
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Javne dražbe
Ob-2493/20
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,
79/18 (v nadaljnjem besedilu ZSPDSLS-1)) 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 službenega vozila
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 rabljenega osebnega službenega vozila (v nadaljnjem besedilu: vozilo)
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: prodajalec).

Znamka in model vozila

Registrska
številka

Datum prve
registracije

(cm³)

(kW)

Vrsta
goriva

Število
km

IZKLICNA
cena v €

VARŠČINA
v€

Renault Grand Scenic
1.9 dCi Privilege

LJ HV-164

22. 12. 2008

1870

96

dizel

215.456

1.400,00

50,00

Opomba:
– vozilo reg. št. LJ HV-164 se prodaja z zimskimi in
letnimi pnevmatikami.
Prodaja vozila bo izvedena na podlagi kupoprodajne pogodbe. Na vozilu, ki je predmet prodaje, ne
obstoji predkupna pravica. Vozilo se prodaja po načelu
»videno-kupljeno«, brez garancije in je v voznem stanju.
Reklamacija po prevzemu vozila ni možna.
3. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: izklicna cena vozila je navedena v tabeli objavljeni v točki
2 te objave. Najnižji znesek višanja izklicne cene je
50,00 evrov.
4. Varščina
Dražitelj je lahko fizična ali pravna oseba, ki resnost
pristopa k javni dražbi izkaže s plačilom varščine v višini
50,00 EUR, na transakcijski račun Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, številka SI56 0110 0603 0274
014, odprt pri Banki Slovenije, sklic: SI00 1000, z navedbo v polju namen: »varščina osebna vozila«.
Višino varščine 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. V primeru odstopa od dražbe, varščina
zapade v korist prodajalca.
Prodajalec zadrži varščino v primerih, če:
– se dražitelj ne udeleži javne dražbe;
– dražitelj javno dražbo zapusti pred njenim koncem;

– najugodnejši dražitelj ne sklene kupoprodajne pogodbe ali ne plača kupnine;
– če se kupec kot edini kupec udeleži javne dražbe
in ni pripravljen kupiti premičnine niti po izklicni ceni.
5. Način in rok plačila kupnine
Najugodnejši dražitelj mora poravnati celotno kupnino zmanjšano za vplačano višino varščine, v enkratnem
znesku na podlagi izstavljenega računa prodajalca, in
sicer v roku največ osem dni od izstavitve računa na
transakcijski račun Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, št. 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.
Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.
Izročitev vozila in prenos lastninske pravice na
uspelega dražitelja se izvrši po predložitvi dokazila
o plačilu celotne kupnine in vračilu podpisanega izvoda
kupoprodajne pogodbe s strani dražitelja.
Vse morebitne stroške in takse v zvezi s prenosom
lastništva nosi najugodnejši dražitelj.
Najugodnejši dražitelj je dolžan odpeljati vozilo najkasneje v petih dneh po celotnem plačilu kupnine in
vračilu podpisanega izvoda kupoprodajne pogodbe ter
prevzemnega zapisnika.
6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo potekala na sedežu prodajalca:
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana, sejna soba št. 209-II
(II. nadstropje).
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Javna dražba bo potekala v četrtek, 20. 8. 2020,
s pričetkom ob 11. uri.
Obvezna registracija dražiteljev bo potekala na dan
dražbe od 10.30 do 10.55.
7. Podrobnejši pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične
osebe, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike
Slovenije postanejo lastniki vozil v Republiki Sloveniji.
Na javni dražbi kot dražitelji ne morejo sodelovati
cenilec in člani komisije ter z njimi povezane osebe.
Zainteresirani dražitelji predložijo dokumentacijo
z vsemi dokazili:
– priporočeno po pošti na naslov prodajalca: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva
cesta 24, 1000 Ljubljana ali
– osebno na naslovu prodajalca, pritličje, glavna
pisarna, soba 51, ali
– po e-pošti na naslov: miha.merlak@zzzs.si in
v vednost: dejan.horvat@zzzs.si.
Dokumentacija dražiteljev iz prejšnjega odstavka
mora vsebovati naslednja dokazila:
– izpolnjen in podpisan obrazec Podatki o dražitelju
(Obrazec 1),
– kopijo osebne izkaznice ali potnega lista oziroma
izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme
biti starejši od trideset dni,
– dokazilo o plačilu varščine,
– izpolnjen in podpisan obrazec Izjava o sprejemanju pogojev javne dražbe (Obrazec 2).
Brezplačno razpisno dokumentacijo (obrazce) lahko
zainteresirani dražitelj pridobi najkasneje tri dni pred začetkom javne dražbe v poslovnem času prodajalca tako,
da to sporoči prodajalcu na e-naslov: miha.merlak@zzzs.si
in v vednost: dejan.horvat@zzzs.si ali na spletni strani
https://www.zzzs.si/.
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 – ZZZS prodaja vozila 2020«,
– naziv oziroma ime in naslov ponudnika.
Prodajalec mora zahtevano dokumentacijo prejeti po
pošti, osebno ali e-pošti najkasneje dva dni pred začetkom javne dražbe, to je do torka, 18. 8. 2020, do 11. 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 vozila: ogled in pridobivanje ostalih informacij o vozilu je mogoč na lokaciji OE MB, Sodna ulica 15,
2000 Maribor, vsak delovni dan v delovnem času do torka,
18. 8. 2020, in sicer le po predhodni najavi po telefonu ali
e-pošti kontaktne osebe prodajalca, ki sta Nataša Cvilak,
e-pošta: natasa.cvilak@zzzs.si, tel. 02/29-09-320 in Petra Pirih, e-pošta: petra.pirih@zzzs.si, tel. 02/29-09-434.
9. Postopek in pravila javne dražbe:
– javno dražbo vodi predsednik komisije ob navzočnosti dveh članov komisije;
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– ob pristopu na dražbo dražitelji predložijo komisiji
na vpogled dokument, na podlagi katerega je mogoče
identificirati dražitelja,
– 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 50,00 evrov;
– 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 najkasneje v petnajstih dneh
po opravljeni javni dražbi;
– na dražbi se za najugodnejšega dražitelja šteje
tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno;
– izklicevanje je končano, ko predsednik komisije
trikrat zaporedoma ponovi najvišjo ponujeno ceno;
– ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče
vložiti, dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe;
ugovore rešuje predsednik komisije po posvetu s članoma 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 vozilo.
10. Sklepanje kupoprodajne pogodbe
Z najugodnejšim dražiteljem se bo sklenila kupoprodajna pogodba najkasneje v roku petnajstih dni po
opravljeni javni dražbi.
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, ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku,
prodajalec zadrži njegovo varščino.
Najugodnejši dražitelj mora pred sklenitvijo pogodbe podati 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.
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 vozil daje Miha Merlak, 01/30-77-206, 031/406-130,
miha.merlak@zzzs.si.
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
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Razpisi delovnih mest
Št. 3/2020

Ob-2504/20
Preklic

Na podlagi četrtega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07,
109/09, 38/10 – ZUKN in 60/17 – ZPVPJN-B) Uradni list
RS objavlja preklic objave delovnega mesta za 1 prosto
mesto okrožnega sodnika na Okrožnem sodišču v Novem mestu, objavljene v Uradnem listu RS, št. 101/20,
pod oznako Ob-2437/20.
Uredništvo
Ob-2502/20
Svet zavoda Mladinskega doma Maribor, Ulica
Saše Deva 21, 2000 Maribor, razpisuje na osnovi sklepa
iz seje Sveta zavoda z dnem 3. 7. 2020 delovno mesto
ravnatelja
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja
izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09,
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12
– ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-1-269/12-24 in 47/15,
46/16 in 49/16 v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda.
Predvideni začetek dela bo 10. 10. 2020.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja
polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas
mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na
delovnem mestu ravnatelja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu,
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo
o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni
v kazenskem postopku, staro največ 30 dni) pošljite
v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda
Mladinskega doma Maribor, Ulica Saše Deva 21, 2000
Maribor, z oznako: »Prijava na razpis za ravnatelja«.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja
zavoda za mandatno obdobje. Kandidati bodo pisno
obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Mladinskega doma Maribor
Št. Su KS 126/2020-2

Ob-2505/20

Vrhovno sodišče Republike Slovenije na podlagi
prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški službi
razpisuje
1 prosto mesto vrhovnega sodnika
na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije,
na kazenskem oddelku
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 me-

sto na vrhovnem sodišču (vrhovni sodnik), določene
v 12. 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
Ob-2512/20
Svet zavoda Vrtca Bled, Trubarjeva cesta 7, 4260
Bled, na podlagi sklepa o razpisu prostega delovnega
mesta ravnatelja/ravnateljice, sprejetega na 4. korespondenčni seji dne 3. 7. 2020, razpisuje delovno mesto
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ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati splošne zakonske in
posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08,
58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 –
ZPCP-2D) ter 25. členom Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Vrtec Bled (Uradni list RS, št. 23/97, 67/08,
15/10).
Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške, vzgojiteljske, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za
uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela bo dne 4. 1. 2021.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja
polni delovni čas.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo
5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba
o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev:
– dokazilo o izobrazbi,
– dokazilo o nazivu (naziv svetnik ali svetovalec
oziroma najmanj pet let naziv mentor),
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (oziroma si ga pridobi najpozneje v letu dni po začetku mandata, sicer mu/ji preneha mandat po zakonu),
– dokazilo o delovnih izkušnjah (najmanj pet let
v vzgoji in izobraževanju),
– potrdilo o nekaznovanosti (potrdilo Ministrstva za
pravosodje), ki ne sme biti starejše od 30 dni, od končnega roka za oddajo prijav,
– potrdilo sodišča, da kandidat/ka ni v kazenskem
postopku oziroma zoper njega/njo ni vložena pravnomočna obtožnica, ki ne sme biti starejše od 30 dni, od
končnega roka za oddajo prijav,
– program vodenja vrtca za mandatno obdobje,
– kratek življenjepis z dosedanjimi delovnimi izkušnjami,
pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda, Vrtec Bled, Trubarjeva cesta 7, 4260 Bled, z oznako
»Prijava na razpis za ravnatelja« – Ne odpiraj!
Prijava se bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan
roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto.
Kandidati/ke bodo pisno obvestilo o imenovanju
prejeli/le v zakonitem roku.
Svet zavoda Vrtca Bled
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Druge objave
Ob-2487/20
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji,
DARS d.d., Ul. XIV divizije 4, Celje, kot lastnik nepremičnin na podlagi sklepa o prodaji z dne 10. 6. 2020 objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS
d.d., Ul. XIV divizije 4, Celje.
II. Opis predmeta prodaje:
1. stanovanjska enota št. 5 v stavbi 1420, k.o.
Dovje: trosobno stanovanje v 2. nadstropju s kletno
shrambo in garažo v večstanovanjskem objektu na naslovu Hrušica 215, Hrušica; zemljiškoknjižni podatki: ID
2171-1420-5; katastrski podatki: posamezni del št.: 5
v stavbi št. 1420, k.o. 2171 – Dovje – neto tlorisna površina 107,40 m2; Energetski razred za stavbo št. 215:
E (143 kWh/m2a).
– izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne prodaje
je 102.700,00 EUR.
V izhodiščno ceno prodaje predmetnih nepremičnin
ni vključen 2 % davek na promet nepremičnin oziroma
9,5 % DDV. Davek in stroški prenosa lastništva bremenijo kupca.
III. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino v roku 8 dni od prejema obvestila prodajalca, da
je overil svoj podpis na pogodbi. Plačilo kupnine v roku
8 dni je bistvena sestavina pogodbe.
IV. Lastninska pravica: plačilo celotne kupnine je
pogoj za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini.
V. Pogoji sodelovanja:
a) Na razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne
osebe.
b) Za resnost ponudbe morajo ponudniki do roka,
ki velja za oddajo ponudbe, vplačati varščino v višini 5 % od objavljene izhodiščne vrednosti prodaje na
transakcijski račun prodajalca št. SI56 0510 0800 0069
735 odprt pri Abanki d.d., z obvezno navedbo namena
nakazila: varščina, sklic na številko 120-050.
Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino.
Neizbranim ponudnikom bo varščina brez obresti vrnjena v roku 30 dni po končanem izboru najugodnejšega
ponudnika.
c) Pisna ponudba mora vsebovati:
– Ime in priimek oziroma podjetje, ter naslov stalnega prebivališča oziroma sedež ponudnika, ter podatke
o zastopnikih podjetja,
– Navedbo nepremičnine, ki je predmet ponudbe,
– Višino ponujene cene brez davščin, ki ne sme biti
nižja od izhodiščne cene,
– Davčno številko, matično številko (za pravne osebe) oziroma EMŠO, če je ponudnik fizična oseba, in
telefonsko številko.
– Ponudbi je potrebno priložiti:
1. Fizične osebe morajo ponudbi predložiti kopijo
osebne izkaznice ali potnega lista ter potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije oziroma o državljanstvu
druge države članice Evropske unije, ostali pa še dokazila, ki izkazujejo pogoje pod katerimi lahko lastninsko
pravico na nepremičninah v Republiki Sloveniji pridobijo tuji državljani, kot jih določa zakon ali mednarodna
pogodba.

2. Pravne osebe morajo ponudbi predložiti izpisek
iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme biti starejši od treh mesecev.
3. V kolikor v postopku fizična ali pravna oseba
sodeluje po pooblaščencu je obvezno priložiti pisno pooblastilo, overjeno pri notarju.
4. Originalno dokazilo o plačilu varščine, s priloženo navedbo celotne številke računa za primer vračila
varščine.
5. Pisno izjavo, da je ponudniku znana vsebina
razpisa ter da brezpogojno sprejema razpisne pogoje.
6. Podpisano izjavo, da se njegovi osebni podatki
lahko uporabijo izključno v zadevi nakup nepremičnine
na naslovu Hrušica 215.
VI. Rok za oddajo ponudbe
Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela
najkasneje do 15. 8. 2020 do 12. ure na naslov: Družba
za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Izpostava v Ljubljani, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, pod oznako
»Javni razpis za prodajo nepremičnin – stanovanje 5 –
ne odpiraj!« Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen
polni naslov pošiljatelja.
Nepravočasnih in nepopolnih ponudb prodajalec
ne bo upošteval. Pravočasne in popolne ponudbe bo
v roku 14 dni od dneva po preteku roka za oddajo ponudb obravnavala komisija. Odpiranje ponudb ni javno.
Ponudniki bodo o izidu postopka javne ponudbe
pisno obveščeni.
VI. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja ponujena
cena. Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izklicne
prodajne cene.
VII. Drugi pogoji:
– Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno-kupljeno«;
– Pogodba z najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena, v kolikor morebitni zakoniti predkupni upravičenec ne bo uveljavljal zakonite predkupne pravice pod
enakimi ali za prodajalca ugodnejšimi pogoji;
– Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno ali katerimkoli ponudnikom je izključena. Uprava družbe lahko kadarkoli
ustavi začeti postopek do sklenitve prodajne pogodbe
in njene pravnomočnosti;
– Izbrani najugodnejši ponudnik je dolžan s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v roku
15 dni po prejemu sklepa o izbiri. Če kupec v določenem
roku ne podpiše pogodbe, varščina zapade v korist prodajalca in velja, da je kupec odstopil od pogodbe;
– Predlog za ureditev zemljiškoknjižnega stanja po
sklenjeni kupoprodajni pogodbi poda kupec;
– Rok vezanosti ponudnika na dano ponudbo je
120 dni od roka za oddajo ponudbe.
VIII. Dodatne informacije dobijo zainteresirani ponudniki na naslovu: nepremicnine@dars.si oziroma
spletni strani www.dars.si ali po tel. 04/58-12-931 ali
031/450-313.
DARS d.d.
Št. 478-35/2020

Ob-2508/20

Občina Lenart na podlagi 49. in 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
lokalnih skupnosti ZSPDSLS (Uradni list RS, št. 11/18
in 79/18), 16. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
št. 31/18) in 2. točke 7. člena Statuta Občine Lenart
(MUV, št. 14/2010, 8/2011 in 31/2017) in Programa nakupa in prodaje stvarnega premoženja Občine Lenart za
leto 2020, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Lenart,
na seji dne 19. 12. 2019 objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja
ponudb: Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart, tel. 02/729-13-10, faks 02/720-73-52, e-pošta: obcina@lenart.si.
II. Predmet prodaje in izklicna vrednost
Predmet prodaje so nepremičnine v lasti Občine Lenart v območju Nove poslovno industrijske cone (NPIC).
Prodaja se parcele številka: 911/83, k.o. Zg. Žerjavci,
površina 4955 m², 911/84, k.o. Zg. Žerjavci, površina
4956 m² in 911/85, k.o. Zg. Žerjavci, površina 4956 m².
Parcele se prodajajo kot celota.
Izklicna cena nepremičnin, ki se prodajajo skupaj
znaša 298.340,00 eur in vsebuje 22 % DDV, ki je vštet
v prodajni ceni. DDV plača kupec. V izklicni ceni ni zajet
komunalni prispevek, ki se odmeri v postopku odmere
komunalnega prispevka, začetem na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti. Komunalno opremo na območju nepremičnin k.o. Zg. Žerjavci pa bo Občina Lenart
uredila v skladu s sprejetim proračunom.
Prostorski akti, ki veljajo na območju predmetnih
nepremičnin:
V skladu z Odlokom o spremembah in dopolnitvah
prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega
plana Občine Lenart za območje nove Občine Lenart,
v letu 2002 (Uradni list RS, št. 78/04 in MUV, št. 20/10
– Sklep o sprejemu in pričetku uporabe usklajene digitalne kartografske dokumentacije k prostorskim sestavinam veljavnih planskih aktov za območje Občine
Lenart, 8/13) je zemljišče po namenski rabi opredeljena
kot pretežno proizvodno območje, ureja pa se po Odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
del poslovno-industrijske cone v Lenartu v Slovenskih
goricah (NPIC I) (MUV, št. 9/12), s katerim so določene
naslednje vrste dopustnih dejavnosti (povzeto iz Uredbe
o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti,
Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08):
C) Predelovalne dejavnosti (razen: 15.110 Strojenje in dodelava usnja in krzna; 17.1 Proizvodnja vlaknin, papirja in kartona; 19 Proizvodnja koksa in naftnih
derivatov; 20 Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov;
22.11 Proizvodnja in obnavljanje gumijastih plaščev in
zračnic za vozila; 23 Proizvodnja nekovinskih mineralnih
izdelkov; 24 Proizvodnja kovin; 25.4 Proizvodnja orožja
in streliva)
D) 35.1 Oskrba z električno energijo (razen: 35.111
Proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah;
35.112 Proizvodnja električne energije v termoelektrarnah, jedrskih elektrarnah)
F) Gradbeništvo
G) Trgovina; Vzdrževanje in popravila motornih vozil
H) Promet in skladiščenje (razen: 50 Vodni promet;
51 Zračni promet)
I) Gostinstvo
J) Informacijske in komunikacijske dejavnosti
K) Finančne in zavarovalniške dejavnosti
L) Poslovanje z nepremičninami
M) Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti
N) Druge raznovrstne poslovne dejavnosti
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P) Izobraževanje
Q) Zdravstvo in socialno varstvo
R) Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti
S) Druge dejavnosti.
Vrste dopustnih gradenj:
– gradnje novih objektov,
– nadomestne gradnje,
– spremembe dejavnosti v okviru dopustnih dejavnosti,
– funkcionalne spremembe objektov za sodobnejše
tehnologije,
– adaptacija in rekonstrukcija objektov in naprav,
– gradnja objektov in naprav za potrebe komunale,
energetike, prometa in zvez,
– urejanje in vzdrževanje odprtih površin, zelenic,
prometnic,
– gradnja, ki odpravlja negativne vplive na okolje in
zagotavlja večjo varnost ljudi in objektov,
– nadzidave in dozidave objektov in naprav s ciljem funkcionalne dopolnitve in povečanja zmogljivosti
obstoječih objektov,
– odstranitev obstoječih objektov in delne rušitve
stavb,
– tekoča vzdrževalna dela na objektih in napravah,
– postavitev oglasnih panojev in zagotovitev razstavnih prostorov,
– postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov.
Vrste dopustnih objektov:
Nestanovanjske stavbe, nezahtevni in enostavni
objekti, gradbeno inženirski objekti.
III. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba.
IV. Pogoji prodaje:
1. Nepremičnina se prodaja po načelu »videno-kupljeno«.
2. Ponudbo za nakup nepremičnine lahko podajo
pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnin na območju Republike Slovenije in
v roku podajo pravilne ponudbe.
3. Ponudnik mora do zaključka postopka zbiranja ponudb plačati varščino v višini 10 % izklicne cene
za nepremičnino na transakcijski račun Občine Lenart:
01258-0100010543, odprt pri Banki Slovenije.
4. Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, se varščina
brez obresti vrne najkasneje v roku 15 dni po izboru najugodnejšega ponudnika. Uspelemu ponudniku (kupcu)
se varščina vračuna v kupnino.
5. Kupnino lahko kupec poravna tudi v obrokih,
in sicer v obdobju enega leta od sklenitve pogodbe.
V primeru plačila v več obrokih, mora kupec neplačani
del kupnine zavarovati z nepreklicno bančno garancijo
izplačljivo na prvi poziv brez ugovora.
6. Po plačilo kupnine v celoti, kupec lahko vpiše
spremembo lastninske pravice v zemljiško knjigo.
V. Drugi pogoji
Pri načrtovanju in izvajanju posegov v ureditvenem
območju je potrebno upoštevati smernice in projektne
pogoje za načrtovanje predvidene prostorske ureditve,
ki so del veljavnega prostorsko-izvedbenega akta.
Za nepremičnino, ki je predmet prodaje, mora ponudnik k ponudbi priložiti program razvoja gospodarske dejavnosti, ki mora vsebovati razvojni program gospodarske dejavnosti, opis predvidene dejavnosti, zaposlitvene
možnosti, z navedbo števila delovnih mest in predviden
čas realizacije razvojnega projekta.
Ponudnik se obvezuje, da bo najkasneje v roku
dveh let od sklenitve pogodbe na predmetni nepremičnini pričel z gradnjo objektov za gospodarsko dejavnost v skladu z namensko rabo zemljišč, ki predstavlja
pretežno proizvodno območje in se ureja po Odloku
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o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del poslovno-industrijske cone v Lenartu v Slovenskih goricah
(NPIC I) (MUV, št. 9/12).
V kolikor ponudnik z gradnjo objektov za gospodarsko dejavnost iz tega določila ne bo pričel v roku dveh let
od sklenitve pogodbe, pogodba za prodajo zemljišč velja
za razvezano, saj je rok bistvena sestavina pogodbe, pri
čemer kupec Občini izroči nepremičnino v last in posest,
Občina pa kupcu vrne do 70 % kupnine, preostanek pa
si zadrži kot pogodbeno kazen in kot garancijo za škodo
in stroške, ki ji je z nerealiziranim projektom nastala sled
nerealizacije razvojnega projekta v območju industrijske
cone in kot pogodbeno kazen za nerealizacijo investicijskega projekta v NPIC. V kolikor je škoda večja od zadržane pogodbene kazni (30 %), lahko Občina zahteva
povrnitev tudi te škode do popolne odškodnine.
VI. Ponudba
1. Ponudba za nakup mora vsebovati naslednje
sestavine:
– Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (priloga
št. 1).
– Izpolnjen obrazec Izjava o sprejemu pogojev javnega razpisa (priloga št. 2).
– Ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne
cene na obrazcu Ponudba (priloga št. 3).
– Program razvoja gospodarske dejavnosti (priloga
št. 4).
– Potrdilo o plačilu varščine v višini 10 % od izklicne cene.
– Kopijo matične in davčne številke.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj
navedene sestavine.
2. Rok vezanosti ponudnika na ponudbo je 60 dni
od roka za prejem ponudb.
3. Nepravočasne in nepopolne ponudbe bodo izločene iz nadaljnjega postopka in ne bodo obravnavane.
VII. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
1. Izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila pristojna komisija, ki jo imenuje župan. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje. Če bo med
prejetimi ponudbami več ponudnikov, bodo s ponudniki
izvedena še pogajanja (glede cene – licitacija).
2. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh od datuma
odpiranja ponudb.
3. Občina Lenart lahko do sklenitve pravnega posla
prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to
navedla razloge.
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4. Občina Lenart si pridržuje pravico, da ne izbere
nobene od prispelih ponudb.
VIII. Sklenitev pogodbe:
1. Izbrani ponudnik mora v 15 dneh od prejema
sklepa o izbiri in poziva skleniti prodajno pogodbo.
2. Če uspeli ponudnik (kupec) v določenem roku ne
sklene pogodbe, varščina zapade v korist prodajalca in
velja, da je kupec odstopil od pogodbe.
3. Pogoji iz javnega razpisa so sestavni del pogodbe o prodaji nepremičnine. Stroške sklenitve pogodbe,
DDV ter stroške notarskih storitev plača kupec nepremičnine. Kupec pridobi lastninsko pravico na nepremičnini z vpisom le-te v zemljiško knjigo, stroške postopka
vpisa spremembe lastninske pravice v zemljiško knjigo
nosi kupec.
4. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. Župan
oziroma imenovana komisija s soglasjem župana lahko ustavita začeti postopek razpolaganja do sklenitve
pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo
stroški.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno
v Uradnem listu in na spletni strani Občine Lenart.
IX. Rok za predložitev ponudbe
Ponudniki svoje pisne ponudbe za nakup nepremičnine pošljejo po pošti s priporočeno pošiljko na naslov
Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart, ali oddajo v glavni pisarni Občine Lenart najkasneje do 10. 8.
2020 do 9. ure v vložišče Občine Lenart. Na zaprti ovojnici mora biti pod naslovom občine vidno navedeno: »Ne
odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin«.
Na ovojnici morajo ponudniki navesti ime in priimek
(naziv) ter svoj naslov.
Ponudbe, ki bodo na Občino Lenart prispele po
roku za oddajo ponudb, bodo v zaprti ovojnici vrnjene
pošiljatelju in v postopku ne bodo obravnavane.
Javno odpiranje ponudb bo dne 10. 8. 2020, ob
10. uri, v prostorih Občine Lenart, Trg osvoboditve 7,
2230 Lenart, soba št. 28, 2. nadstropje.
X. Kontaktne osebe prodajalca
Vsa pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnine v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki
dobijo na Občini Lenart pri Martinu Brezniku, martin.breznik@lenart.si, tel. 02/729-13-22.
Besedilo razpisa ter obrazci za pripravo ponudbe
so objavljeni na spletni strani Občine Lenart: http://www.
lenart.si.
Občina Lenart
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Objave gospodarskih družb
Ob-2520/20
Kot Odvetnik Žiga Stamenković, Partizanska
cesta 5, 2000 Maribor, davčna številka SI87393662,
matična številka: 2596148000, vas obveščam, da bom
prenehal opravljati dejavnost na presečni dan 31. 7.
2020 zaradi prenosa podjetja v celoti na novoustanovljeno kapitalsko družbo Odvetniška pisarna Stamenković,
o.p., d.o.o. (kapitalska družba).
Svojo dejavnost, ki jo izvajam kot samostojni odvetnik bom tako nadaljeval v okviru nove kapitalske družbe
s prenosom podjetja na novo kapitalsko družbo, ki se
ustanovi zaradi prenosa podjetnikovega kapitala. Sedež
nove kapitalske družbe in poslovni naslov bo ostal isti,
kot sedaj pri odvetniku. Dan obračuna prenosa podjetnikovega podjetja na kapitalsko družbo je bilančni presečni dan 31. 7. 2020. Status odvetnika preneha s trenutkom vpisa prenosa podjetja na novo kapitalsko družbo
v sodni register. Ta nova kapitalska družba je univerzalni
pravni naslednik odvetnika Žiga Stamenković.
Odvetnik Žiga Stamenković
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Objave sodišč
Oklici o začasnih zastopnikih
in skrbnikih
N 7/2020

Os-2229/20

Okrajno sodišče v Ajdovščini je po okrajni sodnici
Poloni Klančič v nepravdni zadevi predlagateljev: 1. Edi
Valič, Bevkova ulica 7, Ajdovščina in 2. Marko Valič,
Vrtovin 7, Črniče, ki ju zastopa Odvetniška pisarna dr.
Franci Ježek iz Ljubljane, zoper nasprotnega udeleženca Viktorja Černigoj, Selo 22, Črniče, zaradi: predloga
za razdelitev solastnine, izven naroka dne 9. junija 2020
sklenilo:
Na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku se nasprotnemu udeležencu
Viktorju Černigoj, Selo 22, Črniče, postavi začasnega
zastopnika, in sicer odvetnika Iva Čibeja iz Ajdovščine,
ki bo zastopal nasprotnega udeleženca v nepravdni
zadevi N 7/2020 vse dokler nasprotni udeleženec ali
njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči
sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 9. 6. 2020
I N 10/2020

Os-2196/20

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom opr.
št. I N 10/2020 z dne 11. 3. 2020 nasprotnemu udeležencu Karimu Hmidiju, neznanega prebivališča, postavilo začasno zastopnico, odvetnico Jasno Štucin,
Cesta Staneta Žagarja 27, Kranj, na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena ZPP v zvezi z 42. členom
ZNP-1.
Začasna zastopnica bo zastopala nasprotnega
udeleženca v nepravdnem postopku pred Okrožnim sodiščem v Kranju I N 10/2020 vse dotlej, dokler nasprotni
udeleženec ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ za socialne zadeve ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 11. 3. 2020
I D 512/2011

Os-2329/20

Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici
mag. Valentini Omahen v zapuščinski zadevi po pok.
Mariji Bezlaj, rojena 24. 1. 1907, umrla 13. 2. 1981,
nazadnje stanujoča na naslovu Vrbljene 41, Ig, dne
16. junija 2020 sklenilo, da se dediču Janezu Mikljiču
na podlagi 5. točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi s 163. in tretjim odstavkom 206. člena Zakona o dedovanju (ZD), postavi
začasno zastopnico-odvetnico Vojko Lampič Božič, Jazbečeva pot 20, Črnuče, ker je naslov dediča neznan,
pooblaščenca pa nima.
Začasna zastopnica ima v tem postopku pravice in
dolžnosti zakonite zastopnice in bo imenovanega dediča
zastopala od dneva postavitve vse do takrat, dokler dedič ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem,
oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne

sporoči, da je postavil skrbnika (83. člen ZPP, v zvezi
s 163. členom ZD).
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 6. 2020
2769 VL 134783/2016

Os-2413/20

Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi
upnika Javno podjetje Vodovod Kanalizacija Snaga
d.o.o., matična št. 5046688000, davčna št. 64520463,
Vodovodna cesta 90, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast.
Krištof Mlakar, zoper dolžnika Mitya Kodermac, EMŠO
0905969500461, Sukhunvit Soi 4, Bangkok, Tajska (prej
Puri Gopal, Brilejeva ul. 1, Ljubljana), zaradi izterjave
78,82 EUR s pp, sklenilo:
Dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Simona Zupan, Pražakova ulica 7, 1000 Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do
takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 6. 2020
2769 I 4275/2016

Os-2414/20

Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi
upnika Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., matična št. 5226406000, davčna št. 23034033, Verovškova ulica 62, Ljubljana, zoper dolžnika Mitya Kodermac,
EMŠO 0905969500461, Sukhunvit Soi 4, Bangkok, Tajska (prej Puri Gopal, Brilejeva ul. 1, Ljubljana), zaradi
izterjave 140,62 EUR s pp, sklenilo:
Dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Simona Zupan, Pražakova ulica 7, 1000 Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do
takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 6. 2020
2769 VL 153115/2015

Os-2415/20

Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi
upnika Javno podjetje Vodovod Kanalizacija Snaga
d.o.o., matična št. 5046688000, davčna št. 64520463,
Vodovodna cesta 90, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast.
Krištof Mlakar, zoper dolžnika Mitya Kodermac, EMŠO
0905969500461, Sukhunvit Soi 4, Bangkok, Tajska (prej
Puri Gopal, Brilejeva ul. 1, Ljubljana), zaradi izterjave
66,64 EUR s pp, sklenilo:
Dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Simona Zupan, Pražakova ulica 7, 1000 Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do
takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne na-
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stopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 6. 2020

stopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 6. 2020

2769 VL 13053/2015

2769 VL 206886/2013

Os-2416/20

Os-2420/20

Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika Mastra storitveno podjetje d.o.o., matična št. 5541808000, davčna št. 71517570, Zaloška
cesta 153, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška pisarna
Peter Mele d.o.o., Resljeva cesta 25, Ljubljana, zoper
dolžnika Mitya Kodermac, EMŠO 0905969500461, Sukhunvit Soi 4, Bangkok, Tajska (prej Puri Gopal, Brilejeva ul. 1, Ljubljana), zaradi izterjave 602,46 EUR s pp,
sklenilo:
Dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Simona Zupan, Pražakova ulica 7, 1000 Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do
takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 6. 2020

Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika Mastra storitveno podjetje d.o.o., matična št. 5541808000, davčna št. 71517570, Zaloška
cesta 153, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Andrej
Mrzel, po Odvetniška pisarna Peter Mele d.o.o., Resljeva cesta 25, Ljubljana, zoper dolžnika Mitya Kodermac,
EMŠO 0905969500461, Sukhunvit Soi 4, Bangkok, Tajska (prej Puri Gopal, Brilejeva ul. 1, Ljubljana), zaradi
izterjave 469,63 EUR s pp, sklenilo:
Dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Simona Zupan, Pražakova ulica 7, 1000 Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do
takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 6. 2020

2769 VL 81296/2015

2769 VL 113223/2018

Os-2417/20

Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika Mastra storitveno podjetje d.o.o., matična št. 5541808000, davčna št. 71517570, Zaloška
cesta 153, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Andrej
Mrzel, po Odvetniška pisarna Peter Mele d.o.o., Resljeva cesta 25, Ljubljana, zoper dolžnika Mitya Kodermac,
EMŠO 0905969500461, Sukhunvit Soi 4, Bangkok, Tajska (prej Puri Gopal, Brilejeva ul. 1, Ljubljana), zaradi
izterjave 191,30 EUR s pp, sklenilo:
Dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Simona Zupan, Pražakova ulica 7, 1000 Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do
takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 6. 2020
2769 VL 114316/2014

Os-2418/20

Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika Mastra storitveno podjetje d.o.o., matična št. 5541808000, davčna št. 71517570, Zaloška
cesta 153, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Andrej
Mrzel, po Odvetniška pisarna Peter Mele d.o.o., Resljeva cesta 25, Ljubljana, zoper dolžnika Mitya Kodermac,
EMŠO 0905969500461, Sukhunvit Soi 4, Bangkok, Tajska (prej Puri Gopal, Brilejeva ul. 1, Ljubljana), zaradi
izterjave 428,22 EUR s pp, sklenilo:
Dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Simona Zupan, Pražakova ulica 7, 1000 Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do
takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne na-

Os-2421/20

Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi
upnika Javno podjetje Vodovod Kanalizacija Snaga
d.o.o., matična št. 5046688000, davčna št. 64520463,
Vodovodna cesta 90, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast.
Krištof Mlakar, zoper dolžnika Mitya Kodermac, EMŠO
0905969500461, Sukhunvit Soi 4, Bangkok, zaradi izterjave 66,19 EUR s pp, sklenilo:
Dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Simona Zupan, Pražakova ulica 7, 1000 Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do
takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 6. 2020
VL 32740/2020

Os-2457/20

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. Alenka Čeh Gerečnik, p.p. 1234, Maribor –
poštni predali, proti dolžnici Aldini Nahić, Einspielerjeva
ulica 6, Ljubljana, ki jo zastopa zak. zast. odv. Barbara
Korošec Gorišek, Resljeva cesta 25, Ljubljana - dostava,
zaradi izterjave 2.455,10 EUR, sklenilo:
Dolžnici Aldini Nahić, Einspielergjeva ulica 6, Ljub
ljana, 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. Barbara Korošec Gorišek, Resljeva cesta 25, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse
dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne na-
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stopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 7. 2020
VL 35197/2020

Os-2459/20

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 Ruperts, U Průhonu 1099/56, Praha 7 – Holešovice, ki ga
zastopa zak. zast. Godnjov - Špik Renata – odvetnica,
Kovorska cesta 31, Tržič, zaradi izterjave 1.238,23 EUR,
sklenilo:
Dolžniku Luki Ruperts, U Průhonu 1099/56, Praha 7 – Holešovice 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 Godnjov - Špik
Renata – odvetnica.
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 10. 7. 2020
0294 I 342/2017

Os-2448/20

Okrajno sodišče v Novi Gorici je v izvršilni zadevi
upnika Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 20,
Ljubljana, zoper dolžnika Matijo Iskra, Bazoviška ulica 6,
Nova Gorica (sedaj v postopku ugotavljanja prebivališča), zaradi izterjave denarne terjatve, dne 15. 5. 2020
sklenilo:
Na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku se dolžniku Matiji Iskra,
sedaj v postopku ugotavljanja prebivališča (Bazoviška
ulica 6, Nova Gorica), postavi začasna zastopnica odv.
Maja Krašovec Orel, Bevkov trg 6, Nova Gorica, ki bo
dolžnika zastopala v izvršilni zadevi z opr. št. I 63/2019
vse 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 Novi Gorici
dne 15. 5. 2020
P 13/2019

Os-2361/20

Okrajno sodišče v Škofji Loki je po okrajni sodnici Nataliji Prepeluh, v pravdni zadevi tožeče stranke:
1. Andrej Peklaj, Sinja Gorica 111, Vrhnika, ki jo zastopa Luka Skvarča, odvetnik v Cerknici, zoper toženo
stranko: 1. Gabrijel Žakelj, 1861 Sagamore Drive, Ohio,
US Euclid, OH, 44117, Združene države oz. 3610 Watson Rd., Indianapolis, Indiana, 46205, ZDA, 2. Janez
Žakelj, 29019 Eddy Road, Ohio, US Willoughby Hills,
OH 44092, Združene države, 3. Marija Žeklj, 2822 Trabar Drive, US Willoughby Hills, OH 44092, Združene
države, 4. Marijan Žakelj, 3797 Five Mile Road, New
York, US Allegany, NY 14706, Združene države, zaradi
izstavitve zemljiškoknjižne listine, na podlagi prvega

odstavka 82. člena v zvezi s četrto in peto točko drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku,
sklenilo:
Prvo toženi stranki Gabrijelu Žaklju, EMŠO:
2603945501050, 1861 Sagamore Drive, Ohio, US Euclid, OH, 44117, Združene države, se postavi začasnega
zastopnika, in sicer odvetnika Tomaža Piska, Mestni
trg 38, Škofja Loka.
Začasni zastopnik bo zastopal prvo toženo stranko
vse do takrat, dokler ne bo sam ali njegov pooblaščenec
nastopil pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 19. 6. 2020

Oklici dedičem in neznanim upnikom
D 161/54

Os-2223/20

Okrajno sodišče v Grosupljem, Adamičeva 6, 1290
Grosuplje v zapuščinski zadevi po pokojnem Antonu Kovačič, roj. 6. 1. 1874, umrl 31. 12. 1928, nazadnje stanujočem Dob št. 25, Šentvid pri Stični, sodišče za potrebe izdaje sklepa o dedovanju izdaja oklic neznanim dedičem.
Po doslej znanih podatkih je zapustnik ostal brez
dedičev.
S tem oklicem sodišče poziva neznane upnike po
pokojnem, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na
podlagi zakona, naj se priglasijo sodišču v roku šestih
mesecev od objave tega oklica na sodni deski/spletni
strani sodišča in v Uradnem listu RS.
Po preteku šestih mesecev bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 10. 6. 2020
D 428/1947

Os-2224/20

Okrajno sodišče v Grosupljem, Adamičeva 6, 1290
Grosuplje v zapuščinski zadevi po pokojnem Cvet Antonu, roj. 4. 12. 1901, umrl 30. 9. 1943, nazadnje stanujočem Velike Lašče 85, sodišče za potrebe izdaje sklepa
o dedovanju izdaja oklic neznanim dedičem.
Po doslej znanih podatkih je zapustnik ostal brez
dedičev.
S tem oklicem sodišče poziva neznane upnike po
pokojnem, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na
podlagi zakona, naj se priglasijo sodišču v roku šestih
mesecev od objave tega oklica na sodni deski/spletni
strani sodišča in v Uradnem listu RS.
Po preteku šestih mesecev bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 10. 6. 2020
D 15/2019

Os-2225/20

Okrajno sodišče v Grosupljem, Adamičeva 6, 1290
Grosuplje v zapuščinski zadevi po pokojni Bredi Anžlovar, roj. 30. 3. 1945, umrli 23. 12. 2018, nazadnje stanujoči Ponikve 84, Dobrepolje, sodišče za potrebe izdaje
sklepa o dedovanju izdaja oklic neznanim dedičem.
Po doslej znanih podatkih je zapustnica ostala brez
dedičev.
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S tem oklicem sodišče poziva neznane upnike po
pokojni, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na
podlagi zakona, naj se priglasijo sodišču v roku šestih
mesecev od objave tega oklica na sodni deski/spletni
strani sodišča in v Uradnem listu RS.
Po preteku šestih mesecev bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 9. 6. 2020
D 163/2019

Os-2210/20

Na Okrajnem sodišču Jesenice teče zapuščinski
postopek po pokojni Zori Podlipnik, rojeni 11. 5. 1921,
nazadnje stanujoči Podkoren 22, ki je umrla dne 19. 4.
2019.
Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko
Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja
zapuščine. Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Pri zapuščinskem sodišču lahko pridobite podatke
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih
obveznostih.
Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese
v stečajno maso zapuščine brez dedičev, v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 8. 6. 2020
D 601/2018

Os-2382/20

Pok. Jože (Giuseppe) Sodnik, roj. 17. 3. 1934, sin
Andreja, iz Italije, Kroglje 16, Dolina, Trst, je dne 19. 4.
2009 umrl in ni zapustil oporoke.
V predmetni zapuščinski zadevi iz spisovnih podatkov izhaja, da je bil zapustnik Jože (Giuseppe) Sodnik
rojen očetu Andreju Sodniku (roj. 17. 2. 1885, ki je umrl
14. 11. 1959, nazadnje stanujoč na Tinjanu 26, Škofije)
in materi Anni Zerbo por. Sodnik. Zapustnikov dedek po
očetovi strani je bil pok. Giovanni (Ivan) Sodnik iz Tinjana, Škofije (1846–1904). Zapustnikov pradedek pa pok.
Michele Sodnik. Zapustnikov pok. oče Andrej Sodnik je
imel dva brata in dve sestri, in sicer Uršulo Primožič roj.
Sodnik (18. 10. 1878–7. 2. 1953) in Marijo Sodnik (roj.
9. 7. 1888) ter Ivana (Giovannija) Sodnika (roj. 13. 8.
1876) in Jožeta (Giuseppeja) Sodnika (6. 4. 1882–26. 4.
1946). Vsi navedeni so že davno pokojni.
Sodišču je znano, da je zapustnik imel sestro Marijo
Sodnik poročeno Škrlj/Skerli (rojeno 10. 12. 1926, ki je
umrla 29. 6. 2007, nazadnje stanujoča v Trstu, R. Italija).
Navedena je zapustnika sinova, in sicer Bruna Skerli
ter Stanislava Skerli, ki sta se dedovanju po zapustniku
odpovedala.
Sodišču je nadalje znano, da je bil zapustnikov
stric Jože (Giuseppe) Sodnik (6. 4. 1882–26. 4. 1946)
poročen z Uršo Zerbo, s katero sta imela edino hčer
Frančiško Zerbo poročeno Bizjak (rojeno 16. 6. 1918, ki
je umrla 14. 6. 1986) in je zapustila moža Alberta Bizjaka
(ki je umrl leta 2006) ter otroke Viljema Bizjaka, Marina
Bizjaka in Nevenko Bizjak.
Glede na vse navedeno, sodišče išče zapustnikove
dediče v III. dednem redu, in sicer potomce po pok. bratih in sestrah zapustnikovega očeta Andreja Sodnika, to
je pok. zapustnikovih tetah Uršuli Primožič (roj. Sodnik)
in Mariji Sodnik ter pok. zapustnikovem stricu Ivanu
(Giovanniju) Sodniku. Poleg tega, sodišče išče tudi po-
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tomce po morebitnih pok. bratih in sestrah zapustnikove
matere Anne Zerbo por. Sodnik.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Neznanim dedičem je bil postavljen skrbnik Anton Medved, Šared 28h, Izola.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 29. 6. 2020
D 287/2019

Os-2428/20

Marija Perič, hči Ivana, neznanega datuma rojstva,
neznanega bivališča, ki je bila razglašena za mrtvo
s sklepom naslovnega sodišča opr. št. N 32/2018 z dne
28. 1. 2019 in določenim datumom smrti 17. 11. 1932 ni
zapustila oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Neznanim dedičem je bil postavljen skrbnik Anton Medved, Šared 28h, 6310 Izola.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 8. 7. 2020
D 94/2020

Os-2443/20

Andrej Kavrečič, sin Josipa, od Josipa, z zadnjim
znanim bivališčem Bernetiči 16, Marezige, ki je bil razglašen za mrtvega s sklepom naslovnega sodišča opr.
št. N 50/2019 z dne 20. 12. 2019 in določenim datumom
smrti 27. 10. 1975 ni zapustil oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Neznanim dedičem je bil postavljen skrbnik Anton Medved, Šared 28h, 6310 Izola.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 8. 7. 2020
D 141/2010

Os-2250/20

Pri Okrajnem sodišču v Kranju je v teku zapuščinski
postopek po pokojni Angeli Teran, rojeni 29. 12. 1898,
državljanki SFRJ, vdovi, umrli 10. 1. 1972, nazadnje
stanujoči Križe 18, Križe.
Zapustnica je pridobila novo premoženje kot članica
agrarne skupnosti. Ob smrti je bila vdova in je imela tri
potomce. Hči Jožefa Oman se je odpovedala dedovanju in ni dedinja, sin Ljubo Teran je dediščino sprejel
prav tako tudi hči Gabrijela Papler kot volilojemnica, pri
čemer sta oba že pokojna, njuni dediči pa navedene
dediščine ne sprejmejo, odpovedali so se dedovanju.
Glede na to, da dedičev I. dednega reda ni, dedujejo
njeno premoženje dediči II. oziroma III. dednega reda,
ki pa sodišču niso znani.
Zato sodišče poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico
do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču
v enem letu od objave tega oklica. Po preteku navedenega roka bo sodišče odločilo na podlagi podatkov,
s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 11. 6. 2020
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Os-2228/20

Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici mag.
Valentini Omahen v zapuščinski zadevi po pok. Jožefi Kajzer, roj. 8. 4. 1923, umrla 9. 2. 2012, nazadnje stanujoča na
naslovu Prušnikova ulica 62, Ljubljana, drž. Republike Slovenije, dne 2. 6. 2020 sklenilo, da se dedičem Mileni Linhart, Toniju Kaiserju in Jakobu Kaiserju na podlagi 5. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku
(ZPP) v zvezi s 163. in tretjim odstavkom 206. člena Zakona o dedovanju (ZD), postavi začasnega zastopnika-odvetnika Matjaža Kušarja, Ježica 27, Ljubljana, ker je naslov
dedičev neznan, pooblaščencev pa nimajo.
Začasni zastopnik ima v tem postopku pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika in bo imenovane dediče zastopal od dneva postavitve vse do takrat, dokler dediči ali
njihovi pooblaščenci ne nastopijo pred sodiščem, oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da
je postavil skrbnika (83. člen ZPP, v zvezi s 163. členom
ZD).
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 6. 2020

Lašič, roj. 7. 10. 1921, drž. RS, samska, nazadnje stan.
Ptujska cesta 23a, Rače, pridejo v poštev kot dediči II.
dednega reda po zapustnici tudi potomki zap. pokojnega brata Friderika Lašiča, Zdenka Lašič in Vidica Lašič
oziroma njuni potomci neznanih imen in naslovov v tujini
ter potomki zapustničinega pokojnega brata Vincenca
Lašiča, oziroma morebitni njuni potomci neznanih imen
in naslovov v tujini (domnevno v Švici).
Sodišče zato poziva potomke in nadaljnje potomce
zap. pokojnih bratov Friderika in Vincenca Lašiča neznanih imen in naslovov oziroma vse, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine oziroma do sodelovanja v zapuščinskem postopku po pokojni Justini Lašič, da se v roku
enega leta od objave tega oklica priglasijo sodišču v zadevi pod opr. št. I D 1259/2019, v skladu z 206. členom
Zakona o dedovanju.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče zapuščinski
postopek nadaljevalo in ga zaključilo na podlagi razpoložljivih podatkov v spisu.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 21. 2. 2020

II D 875/2012

D 106/2018

Os-2284/20

V zapuščinski zadevi po pokojni Jožefi Kajzer, roj.
8. 4. 1923, umrli 9. 2. 2012, nazadnje stanujoči na naslovu
Prušnikova ulica 62, Ljubljana, drž. Republike Slovenije,
ki se vodi pred Okrajnim sodiščem v Ljubljani, je bil dne
2. 6. 2020 izdan oklic v zvezi s postavitvijo začasnega
zastopnika dedičem. Začasni zastopnik, ki ga je sodišče
postavilo, odvetnik Matjaž Kušar je dne 12. 6. 2020 sodišču
sporočil, da je z upokojitvijo prenehal opravljati odvetniško
dejavnost.
Glede na navedeno je sodišče Matjaža Kušarja kot
začasnega zastopnika razrešilo, dedičem Mileni Linhart,
Toniju Kaiserju in Jakobu Kaiserju na podlagi 5. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku
(ZPP) v zvezi s 163. in tretjim odstavkom 206. člena Zakona o dedovanju (ZD), postavilo začasno zastopnico-odvetnico Barbaro Kvaternik, Metelkova ulica 15, Ljubljana, ker
je naslov dedičev neznan, pooblaščencev pa nimajo, ter
na podlagi 328. člena ZPP, v zvezi s 332. členom ZPP in
v zvezi s 163. členom ZD izdalo popravek oklica dedičem.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 6. 2020
III D 3325/2018

Os-2410/20

Pred Okrajnim sodiščem v Ljubljani se vodi zapuščinski postopek po pok. Tomislavu Pantiću, rojenem dne
23. 11. 1937, umrlem dne 16. 10. 2018, nazadnje stanujočim na naslovu Adamičeva ulica 5, Ljubljana, državljanu
Republike Slovenije.
Ker sodišču niso znani podatki o vseh morebitnih dedičih II. dednega reda, k dedovanju se je že priglasila zapustnikova žena Ana Pantić, sodišče na podlagi 206. člena
Zakona o dedovanju (ZD) vse, ki mislijo, da imajo pravico
do dediščine oziroma do sodelovanja v zapuščinskem
postopku po zapustniku poziva, da se priglasijo sodišču
v enem letu od objave tega oklica. Po preteku tega roka
bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo in zaključilo
na podlagi razpoložljivih podatkov v spisu.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 7. 2020
I D 1259/2019

Os-1532/20

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pred Okrajnim
sodiščem v Mariboru po dne 14. 7. 2019 umrli Justini

Os-2092/20

Pri Okrajnem sodišču na Ptuju se pod opr. št.
D 106/2018 vodi zapuščinski postopek po pokojnem
Dušanu Husel, roj. 7. 11. 1953, umrl 10. 2. 2018, nazadnje stan. Kopališka ulica 22, Kidričevo.
V zapuščino spadajo nepremičnine v k.o. Fram in
neizplačan sorazmeren del pokojnine.
S tem oklicem sodišče poziva dediče zapustnika,
da se priglasijo k dedovanju. Če se ne bodo priglasili bo
sodišče eno leto po objavi tega oklica odločilo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 25. 5. 2020
D 3/1959

Os-3282/19

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek
po dne 26. 4. 1957 umrlem Rozman Valentinu, rojenem dne 11. 2. 1877, nazadnje stanujočem Bohinjska
Bistrica 107, Bohinjska Bistrica, in sicer zaradi dedovanja premoženja Agrarne skupnosti Bohinjska Bistrica in
Agrarne skupnosti Ravne.
Sodišču niso poznani podatki o vseh zakonitih dedičih zapustnika, in sicer zapustnikovih vnukov Rozman
Frenka in Pavelich Margaret, ki živita v Kanadi, da bi ju
povabilo na zapuščinsko obravnavo oziroma ju pozvalo
na podajo dedne izjave.
Zgoraj navedena zakonita dediča zpustnika pozivamo, da se v enem letu po objavi tega oklica prijavita pri
tukajšnjem sodišču kot dediča. Če se po preteku enega
leta od objave oklica pri sodišču ne bosta zglasila, bo
sodišče nadaljevalo postopek na podlagi do sedaj znanih podatkov.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 24. 10. 2019
D 193/2018

Os-2249/20

Pred Okrajnim sodiščem v Šentjurju je v teku zapuščinski postopek po pokojni Ireni Remus, rojeni 8. 11.
1952, državljanki Republike Slovenije, nazadnje stanujoči Na Lipico 3, Šentjur, umrli 28. 11. 2018.
Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko
Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja
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zapuščine. V tem primeru Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in o zapustnikovih obveznostih.
Upnike se poziva, da lahko v šestih mesecih od
dneva objave tega oklica zahtevajo, da se zapuščina
brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez
dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju, kar pomeni, da prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in vloži predlog za začetek stečaja zapuščine brez dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine
v stečajno maso zapuščine brez dedičev mora upnik
priložiti potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja
zapuščine brez dedičev.
Okrajno sodišče v Šentjurju
dne 9. 6. 2020
D 115/2019

Os-2399/20

Pri Okrajnem sodišču v Škofji Loki je bil 17. 4. 2019
uveden zapuščinski postopek opr. št. D 115/2019, po pokojni Ivani Mrak, hčeri Janeza, rojeni 17. 10. 1931, šivilji,
slovenski državljanki, samski, umrli 3. 4. 2019, nazadnje
stanujoči Ljubljanska cesta 20, Škofja Loka.
Po do sedaj zbranih podatkih je bila zapustnica ob
smrti samska in brez otrok. Njena starša Janez Mrak
in Rozalija Mrak sta umrla pred njo. Imela je enega
brata Janeza Mraka, ki je ravno tako umrl pred njo. Po
pokojnem zapustničinem očetu Janez Mraku, so stari starši umrli pred zapustnico. Zapustničin oče Janez
Mrak je imel sestro Frančiško Porenta, ki je umrla pred
zapustnico in je imela štiri otroke Marijo Porenta, Jožeta Porento, Pavla Porento in Franca Porento. Marija
Porenta in Jože Porenta sta umrla pred zapustnico.
Marija Porenta je imela dva otroka Jano Čop in Marjana
Podobnika. Slednji je umrl pred zapustnico in je imel tri
otroke Nejca Podobnika, Mojco Podobnik Rozman in
Tonija Podobnika Rozmana. Jože Porenta je umrl pred
zapustnico in je imel dve hčerki, Ljudmilo Porenta in Natašo Čemažar. Zapustničin oče Janez Mrak je imel tudi
tri brate Alojzija Mraka, Urbana Mraka in Antona Mraka,
ki so vsi umrli pred zapustnico. Alojzij Mrak je imel sedem otrok Terezijo Bertoncelj, Marijo Mrak, Ano Mrak,
Gašperja Mraka, dva Štefana Mraka, Alojzija Mraka,
Janeza Mraka. Marija Mrak je umrla pred zapustnico in
ni imela otrok. Eden od obeh Štefanov Mrakov je umrl
kot otrok, pred zapustnico, samski in brez otrok drugi pa
je umrl za zapustnico, ravno tako samski in brez otrok.
Pred zapustnico je umrl tudi Alojzij Mrak, ki je bil samski
in brez otrok. Urban Mrak je umrl pred zapustnico in je
imel dva otroka. Ravno tako je Anton Mrak umrl pred
zapustnico, ki je tudi imel otroke. Brata zapustničinega
očeta Janeza Mraka, Urban Mrak in Anton Mrak, sta živela v Ameriki in sodišče s podatki o njunih potomcih ne
razpolaga. Ravno tako sodišče ne razpolaga s podatki
o dedičih tretjega dednega reda po pokojni zapustničini
materi Rozaliji Mrak, ki so živeli v Ameriki, Argentini in
Franciji.
S tem oklicem sodišče poziva vse neznane dediče
tretjega dednega reda po pokojni Ivani Mrak, ki mislijo,
da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču
v roku enega leta od objave tega oklica in uveljavijo
svojo pravico do dediščine.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče nadaljevalo
zapuščinsko obravnavo, na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 2. 7. 2020
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Os-2259/20

Pri tem sodišču je v teku zapuščinski postopek po
pokojnem Mihaelu Hrastu, sinu Simona, rojenem 29. 9.
1896, nazadnje stanujočem na Livku 24, Kobarid, ki
je bil s sklepom Okrajnega sodišča v Tolminu, opr. št.
N 41/2014 z dne 6. 4. 2016, razglašen za mrtvega
z dnem 30. 9. 1966.
Glede na to, da ni znanih podatkov o osebah, ki
bi prišli v poštev kot zakoniti dediči (tudi na oklic neznanim dedičem se ni javil nihče), sodišče morebitne
zapustnikove upnike obvešča, 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. Podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino,
in zapustnikovih obveznostih lahko upniki pridobijo pri
naslovnem sodišču.
Če v danem roku nihče od upnikov ne bo pričel stečaja zapuščine brez dedičev, bo zapuščina postala last
Republike Slovenije, ki na podlagi 142.a člena Zakona
o dedovanju ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 15. 6. 2020

Oklici pogrešanih
N 13/2020

Os-2464/20

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici vodi nepravdni
postopek na predlog predlagatelja Lamberta Logar,
Podtabor 1/d, Knežak, zoper nasprotno udeleženko Marijo Bienko, rojena Logar, zadnji znan naslov
310-60 TH Street, Brooklyn 20, New York, sedaj neznanega bivališča, zaradi razglasitve nasprotne udeleženke za mrtvo.
O pogrešani je znano le to, da je njen rojstni priimek
Logar, da je v zemljiški knjigi vpisana kot solastnica nepremičnin v k.o. 2512-Šembije, ki predstavljajo Agrarno
skupnost Podtabor.
Sodišče poziva Marijo Bienko, rojeno Logar, da se
oglasi, ter vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in smrti Marije Bienko, rojene Logar, da to sporočijo sodišču v roku
treh mesecev po objavi tega oklica, sicer jo bo po poteku
tega roka sodišče razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 14. 7. 2020
N 2/2020

Os-2466/20

Pri tukajšnjem sodišču teče nepravdni postopek za
proglasitev pogrešanega Ferbežar Antona, roj. 23. 1.
1866 v Padovu pri Osilnici, sina Ferbežar Antona in
Gertrud, za mrtvega.
Pogrešani se poziva, da se oglasi sodišču, prav
tako pa se poziva tudi vse, ki kaj vedo o njegovem življenju, da to sporočijo sodišču. Rok za oboje je tri mesece
od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče
pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 8. 7. 2020
N 32/2020

Os-2403/20

Pri Okrajnem sodišču v Kopru teče postopek za
razglasitev pogrešanega nasprotnega udeleženca An-
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tona Rodela, z zadnjim znanim naslovom Podpeč 40,
Črni Kal, za mrtvega.
Pogrešanca se poziva, da se oglasi sodišču, vse, ki
kaj vedo o njegovem življenju, pa se poziva, da to sporočijo tukajšnjemu sodišču v treh mesecih od objave tega
oklica. Po preteku tega roka bo sodišče pogrešanca
razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 2. 7. 2020
N 30/2020

Os-2404/20

Pri Okrajnem sodišču v Kopru teče postopek za razglasitev pogrešanega nasprotnega udeleženca Gaetano
Shudira, neznanega bivališča, za mrtvega.
Pogrešanca se poziva, da se oglasi sodišču, vse, ki
kaj vedo o njegovem življenju, pa se poziva, da to sporočijo tukajšnjemu sodišču v treh mesecih od objave tega
oklica. Po preteku tega roka bo sodišče pogrešanca
razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 2. 7. 2020
N 15/2020

Os-2445/20

Pri Okrajnem sodišču v Kopru teče postopek za
razglasitev pogrešanega nasprotnega udeleženca Antona Cunja pok. Josipa, z zadnjim znanim prebivališčem
Bernardino Rivadavia 2875, Munro, Buenos Aires, za
mrtvega.
Pogrešanca se poziva, da se oglasi sodišču, vse, ki
kaj vedo o njegovem življenju, pa se poziva, da to sporočijo tukajšnjemu sodišču v treh mesecih od objave tega
oklica. Po preteku tega roka bo sodišče pogrešanca
razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 8. 7. 2020

N 25/2020

Os-2286/20

Pri Okrajnem sodišču na Ptuju se po predlogu predlagateljice pod N 25/2020 vodi nepravdni postopek za razglasitev pogrešanca Fedorja Kurniga, rojenega 2. 8. 1922
v Mariboru, sina Izabele in Ivana Kurniga, za mrtvega.
Zadnje poročilo o pogrešanem je iz leta 1944.
Sodišče je pogrešanemu Fedorju Kurnigu s sklepom z dne 17. 6. 2020 postavilo skrbnika za posebni
primer, in sicer odvetnika Janeza Lovreca iz Ptuja, ki
ima pooblastila zakonitega zastopnika.
S tem oklicem sodišče poziva pogrešanega in vse,
ki kaj vedo o njegovem življenju, da to sporočijo sodišču
v treh mesecih od objave tega oklica.
Po poteku tega roka bo sodišča, če ne bo ugotovilo
drugače, pogrešanega Fedorja Kurniga razglasilo za
mrtvega.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 17. 6. 2020
N 17/2020

Os-2501/20

Pri Okrajnem sodišču v Tolminu je v teku nepravdni
postopek predlagateljice Občine Bovec, Trg golobarskih
žrtev 8, Bovec, ki jo zastopa župan Valter Mlekuž, zaradi
razglasitve nasprotne udeleženke Marije Kutin, za mrtvo.
Rojstni podatki pogrešane niso znani. V zemljiški
knjigi je, kot lastnica nepremičnin s parc. št. 1601/1 in
1603, k.o. 2207 Bovec, vpisana z naslovom Bovec 358,
ki ne obstaja več, drugih podatkov pa predlagateljica ni
uspela pridobiti.
Kdor bi karkoli vedel o pogrešani oziroma njeni
smrti, naj to sporoči sodišču, v treh mesecih od objave
oklica, sicer bo sodišče, po poteku tega roka, razglasilo
pogrešano za mrtvo v skladu z določili Zakona o nepravdnem postopku – ZNP-1.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 16. 7. 2020
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Preklici
Drugo preklicujejo
BRANKO URDIH d.o.o., Kostanjevica na Krasu 51, Kostanjevica na Krasu, potrdilo za voznika,
št. 013699/SŠD47-2-305/2020, izdano na ime Dejan
Marković. gne-341917
BRANKO URDIH d.o.o., Kostanjevica na Krasu 51, Kostanjevica na Krasu, potrdilo za voznika,
št. 013699/BGD47-2-4547/2019, izdano na ime Nedeljko Mijailović. gnd-341918
BRANKO URDIH d.o.o., Kostanjevica na Krasu 51, Kostanjevica na Krasu, potrdilo za voznika,
št. 013699/RB47-2-5651/2019, izdano na ime Dejan
Mijailović. gnc-341919
D-G SS transporti d.o.o., Škvarčeva ulica 19, Celje,
izvod licence, št. GE010854/08540/002, za vozilo, reg.
št. LJ12-EUS, veljaven do 29. 7. 2024. gnb-341920
GLOBUS d.o.o. Metlika, Drašiči 8, Metlika, izvod
licence, št. GE009091/00430/044, za vozilo, reg. št. NM
ZA-309, veljaven do 6. 11. 2022. gnh-341914
Mihelič Andrej, Gorenjska cesta 58, Ribnica, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500022852001, izdal
Cetis d.d. gni-341913
Očko Benjamin, Dolnje Brezovo 19D, Blanca, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500008230002, izdal
Cetis d.d. gnf-341916
Oziris Jasna Kralj s.p., Partizanska cesta 32, Maribor,
digitalno tahografsko kartico, št. 2070500008552000, izdal Cetis d.d. gnk-341911
Tolar Damjan, Praprotno 20a, Selca, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500038760001, izdal Cetis d.d.
gng-341915
Vražič Mirko, Žetale 53, Žetale, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500057952000, izdal Cetis d.d.
gnj-341912
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