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Javni razpisi

330-1/2021 Ob-1633/21

Popravek
V Javnem razpisu za sofinanciranje ukrepov ohra-

njanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja 
v Mestni občini Celje v letu 2021, objavljenem v Urad-
nem listu RS, št. 26/21 z dne 19. 2. 2021, pod št. objave 
Ob-1348/21, in sicer:

– pri podukrepu 1.1., 4 točka, enajsta alineja, se 
briše besedilo »predložitev mnenja o upravičenosti in 
ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna stro-
kovna služba Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 
(KGZS) – Zavod Celje«

– pri podukrepu 1.2., se v 4. točki briše besedilo 
v četrti alineji: »kopija katastrskega načrta in program 
del, ki ga pripravi pristojna strokovna služba Kmetijsko 
gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) – Zavod Celje, 
kadar je predmet podpore ureditev kmetijskih zemljišč 
ali nezahtevna melioracija«.

Druge točke javnega razpisa ostanejo nespreme-
njene.

Mestna občina Celje

Št. 330-3/2021/7 Ob-1666/21
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 

Dunajska 22, 1000 Ljub ljana, na podlagi:
– 34. člena ter v zvezi z 9. členom in drugim odstav-

kom 13. člena Uredbe o ukrepih kmetijske strukturne 
politike in kmetijske politike razvoja podeželja (Uradni 
list RS, št. 35/15; v nadaljnjem besedilu: uredba) in

– Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. de-
cembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogod-
be o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis 
(UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1; v nadaljnjem 
besedilu: Uredba 1407/2013/EU) objavlja

javni razpis za 2. ukrep
Pomoč za prenos znanja in informiranje  
na področju predelave ter s kmetijstvom 

povezanega delovanja na podeželju  
za leto 2021

Osnovni podatki o javnem razpisu

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa za 2. ukrep Pomoč za prenos znanja in informiranje na 
področju predelave ter s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju za leto 2021 
(v nadaljnjem besedilu: javni razpis) je sofinanciranje izvajanja strokovnih prireditev, ki 
spodbujajo prenos znanja in informiranja ljudi na podeželju, na področju predelave in 
s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju, ki niso predmet primarne pro izvodnje 
kmetijskih pro izvodov, v skladu z Uredbo 1407/2013/EU po namenih A in B.
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Razpisana sredstva

Skupna višina nepovratnih sredstev, namenjenih za javni razpis, znaša do 54.000 evrov. 
Od tega za namen A do višine 29.000 evrov in za namen B do višine 25.000 evrov.
Sredstva bremenijo proračunsko postavko 255610 – Podpora strokovnim prireditvam 
na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) 
za leto 2021, NRP 2330-20-0043 Podpora interesnem povezovanju 2021–2025, Konto 
4102.

Vrsta javnega razpisa Zaprti
Začetek vlaganja vlog in 
zaključek javnega razpisa

Rok za oddajo vlog začne teči z naslednjim dnem po objavi javnega razpisa v Uradnem 
listu Republike Slovenije in traja do vključno 2. aprila 2021.

Informacije o javnem 
razpisu

INFO točka:
– Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem 
besedilu: agencija), Dunajska 160, 1000 Ljub ljana.
– Tel. 01/580-77-92: ponedeljek, torek in četrtek od 9. do 15. ure, sreda od 8.30 do 
15. ure in petek od 8.30 do 14. ure.
– Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov: aktrp@gov.si.

1. Predmet javnega razpisa
1.1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izva-

janja strokovnih prireditev, ki spodbujajo prenos znanja 
in informiranja ljudi na podeželju, na področju predelave 
in s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju, 
ki niso predmet primarne pro izvodnje kmetijskih pro-
izvodov, v okviru nevladnih in nepridobitnih oblik sode-
lovanja kmetov v zvezah, združenjih in društvih, pove-
zanih s kmetijstvom.

1.2. Pomoč iz tega javnega razpisa se dodeli 
kot pomoč po pravilu de minimis v skladu z Uredbo 
1407/2013/EU.

2. Vlagatelj, upravičenec in prejemnik pomoči
2.1. Vlagatelji za namen A so: nevladne organi-

zacije, nepridobitna združenja ali druga nepridobitna 
oblika sodelovanja kmetov v združenju, ki je registrirana 
po predpisih, ki urejajo društva, zveze ali združenja in 
deluje na širšem območju Republike Slovenije.

2.2. Vlagatelji za namen B so: nevladne organi-
zacije, nepridobitna združenja ali druga nepridobitna 
oblika sodelovanja kmetov v združenju, ki je registrirana 
po predpisih, ki urejajo društva, zveze ali združenja in 
deluje na ožjem območju Republike Slovenije.

2.3. Upravičenec je vlagatelj, ki mu je vročena od-
ločba o pravici do sredstev.

2.4. Prejemnik pomoči je upravičenec, ki pravoča-
sno odda popoln in ustrezen zahtevek za izplačilo sred-
stev, s končnim poročilom o izvedenem programu dela, 
odobrenim z odločbo o pravici do sredstev in z zahteva-
nimi dokazili o nastalih in plačanih upravičenih stroških.

3. Pogoji za pridobitev pomoči
3.1. Pogoji za pridobitev pomoči iz tega javnega 

razpisa morajo biti izpolnjeni ob vložitvi vloge.
3.2. Vlagatelj mora priložiti vlogo v skladu z zahte-

vami iz tega javnega razpisa in na obrazcih, ki so se-
stavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa, 
vključno z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili, ki so 
v njej navedeni.

3.3. Vlagatelj mora delovati na:
– širšem območju Republike Slovenije za namen 

A oziroma na območju najmanj štirih statističnih regij 
(seznam statističnih regij je na obrazcu št. 8 razpisne 
dokumentacije),

– ožjem območju Republike Slovenije za namen 
B oziroma na območju največ treh statističnih regij.

3.4. Šteje se, da vlagatelj deluje v eni statistični 
regiji, če ima v njej vsaj tri aktivne člane, ki so fizične 
osebe, ali vsaj eno aktivno pravno osebo.

3.5. Aktivni član je tisti, ki je plačal članarino.

3.6. Aktivna pravna oseba je tista, ki izpolnjuje ob-
veznosti iz predpisov, ki urejajo ustanovitev in delova-
nje pravnih oseb. Izpolnjevanje pogoja agencija preveri 
v evidencah Agencije RS za javnopravne evidence in 
storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES).

3.7. Vlagatelj mora priložiti dokazila o aktivnih čla-
nih za leto 2020 in delovanju na področju kmetijstva 
(obrazec 6. razpisne dokumentacije).

3.8. Vlagatelj mora priložiti program dela (Priloga 
št. 1 razpisne dokumentacije), ki se bo izvajal od izdaje 
odločbe o pravici do sredstev do 30. oktobra 2021.

3.9. Vlagatelj mora imeti poravnane vse svoje za-
padle obveznosti iz naslova davkov in prispevkov do 
Finančne uprave Republike Slovenije.

4. Omejitve
4.1. Do pomoči iz tega javnega razpisa ni upravičen 

vlagatelj:
– ki ni aktivna pravna oseba, oziroma ne izpolnjuje 

obveznosti iz predpisov, ki urejajo ustanovitev in delo-
vanje pravnih oseb,

– ki se ne financira iz naslova letne članarine,
– ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja 

v vlogi za pridobitev pomoči, že prejel sredstva iz jav-
nih virov in katerih seštevek bi presegel 100 odstotkov 
upravičenih stroškov.

4.2. Višina dodeljene pomoči iz tega javnega razpisa 
na prejemnika pomoči lahko znaša do 70 odstotkov upravi-
čenih stroškov programa iz točke 3.8. prejšnjega poglavja.

4.3. Delež dodeljenih pomoči iz vseh javnih virov 
za namen tega javnega razpisa lahko skupno znaša 
do 100 odstotkov upravičenih stroškov.

4.4. Skupna višina vseh virov financiranja za po-
moč iz tega javnega razpisa ne sme preseči vrednosti 
stroškov odobrenega programa dela iz točke 3.8. prej-
šnjega poglavja.

4.5. Višina razpisanih sredstev se za tekoče leto 
zniža za vrednost pozitivno rešenih pritožb iz predhod-
nega leta.

4.6. Za aktivnosti, za katere se dodeljujejo sredstva 
iz tega javnega razpisa, ni dovoljeno pridobiti sredstev, 
namenjenih za izvajanje ukrepov razvoja podeželja.

4.7. Pomoč po tem javnem razpisu se dodeli do 
višine, ki ne presega skupnega zneska pomoči iz 3. čle-
na Uredbe 1407/2013/EU. Z drugimi pomočmi se ta 
pomoč lahko kumulira le pod pogoji iz 5. člena Uredbe 
1407/2013/EU.

4.8. Vlagatelj, ki kandidira na ta javni razpis, ne 
more pomoči pridobiti tudi po javnih razpisih za druge 
ukrepe uredbe.
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5. Finančni pogoji za dodelitev pomoči
5.1. Pomoč iz tega javnega razpisa se dodeli v obli-

ki nepovratnih sredstev.
5.2. Upravičeni stroški za dodelitev pomoči iz tega 

javnega razpisa so:
– stroški, povezani s prenosom znanja in informira-

njem (npr. najemnine za prostore, honorarji predavate-
ljev, materialni stroški za izvedbo aktivnosti);

– stroški, povezani z organizacijo forumov za iz-
menjavo znanja med kmetijskimi gospodarstvi, tek-
movanj, razstav in sejmov ter sodelovanjem na njih 
(npr. stroški udeležbe, stroški publikacij, najemnine 
za razstavne prostore, potni stroški zaradi udeležbe 
na organiziranem forumu za izmenjavo znanja med 
kmetijskimi gospodarstvi in potni stroški zaradi ude-
ležbe na tekmovanju, razstavi, sejmu oziroma drugi 
strokovni prireditvi);

– stroški publikacij, kot so predstavitve, katalogi ali 
spletišča, ki predstavljajo dejanske podatke o delovanju 
vlagatelja, pro izvajalcih danega pro izvoda, pri čemer 
morajo imeti vsi pro izvajalci enake možnosti za pred-
stavitev.

5.3. Nastanek potnih stroškov iz druge alineje toč-
ke 5.2. tega poglavja mora biti izkazan z dokazilom, iz 
katerega izhaja, da je bila pot opravljena (npr. s sezna-
mom liste udeležencev, s potrdilom o udeležbi upravi-
čenca, izdanim s strani organizatorja dogodka itd.).

5.4. Potni stroški, opravljeni s službenim osebnim 
vozilom, se povrnejo v višini 0,18 EUR na opravljeni 
kilometer poti, potni stroški, opravljeni z lastnim oseb-
nim avtomobilom, pa se povrnejo v višini 0,37 EUR na 
opravljeni kilometer poti.

5.5. Prejemnik pomoči iz tega javnega razpisa mora 
zagotoviti morebitno razliko sredstev med višino dodeljene 
pomoči in dejansko vrednostjo odobrenega programa dela.

5.6. Stroški, ki niso upravičeni do povračila, so:
– DDV;
– stroški pogostitev;
– stroški tekočega delovanja društva, združenja, 

oziroma njihovih zvez;
– stroški delovanja, ki jih organizacija opravlja na 

podlagi predpisov in so že (so)financirani iz javnih virov.
5.7. Razpisana sredstva iz tega javnega razpisa se 

dodeljujejo po sistemu zaprtega javnega razpisa.

6. Merila za ocenjevanje vlog

Merilo Točke Max. 
ocenitev

Max. št. točk
(št. točk x maks. ocenitev)

1. Zastopanost aktivnega 
članstva

1.1 dokazila o plačani članarini 10 5 50
1.2 dokazila o KMG-MID-ih članov 20 5 100

2. Geografska pokritost delovanja vlagatelja 20 5 100

3. Izvajanje aktivnosti (usposabljanja, delavnice, 
seminarji, predavanja, forumi) 20 5 100

4. Delež lastnih sredstev za izvedbo programa 20 5 100
5. Status NVO v javnem interesu 75 1 75
6. Vpis v vpisnik prostovoljnih organizacij 75 1 75

SKUPAJ: 600

Ocene za merila:

1. ZASTOPANOST AKTIVNEGA ČLANSTVA
1.1. Dokazila o plačani članarini

Za društva se upošteva število aktivnih članov (fizičnih in pravnih oseb) v posameznem društvu.
Za zveze, ki združuje pravne osebe, se upošteva članstvo posameznih društev (pravnih oseb), ki so vključena 
v zvezo.
Točke Št. aktivnih članov Št. članov za zveze
1 do 30 do 4 
2 od 31 do 100 od 5 do 15 
3 od 101 do 180 od 16 do 30
4 od 181 do 250 od 31 do 50 
5 več kot 251 več kot 50 

1.2. Dokazila o KMG-MID-ih članov, ki so plačali članarino
Član društva v kmetijskem gospodarstvu je nosilec, namestnik ali član.
Društvo, ki združuje fizične osebe, mora v seznam članstva vpisati številko KMG-MID-a za posameznega člana 
(Priloga št. 2 razpisne dokumentacije).
Zveza, ki združuje društva kot pravne osebe, mora za posamezno društvo podati seznam z dokazili o plačilu 
članarine za posameznega člana v takem društvu in številko njegovega KMG-MID-a (Priloga št. 2 razpisne 
dokumentacije).
Točke Št. aktivnih članov s KMG-MID om
1 do 30 
2 od 31 do 100 
3 od 101 do 180 
4 od 181 do 250 
5 več kot 251 
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2. GEOGRAFSKA POKRITOST DELOVANJA VLAGATELJA
Točke Število statističnih regij, v katerih vlagatelj deluje

Šteje se, da vlagatelj deluje v eni statistični regiji, če ima v njej vsaj tri aktivne člane, ki so fizične osebe 
ali vsaj eno aktivno pravno osebo.

1 2 ali 3
2 4 ali 5
3 6 ali 7
4 8 ali 9
5 10 in več
3. ZAGOTAVLJANJE POMOČI KMETIJSKIM GOSPODARSTVOM NA PODROČJU USPOSABLJANJA
Točke Število usposabljanj
1 izvedba 1 do 2 tradicionalnih usposabljanj oziroma predavanj
2 Izvedba 3 ali več tradicionalnih usposabljanj oziroma predavanj
3 izvedba delavnic oziroma aktivno sodelovanje udeležencev
4 usposabljanje z opravljenim preizkusom znanja
5 usposabljanje s preizkusom znanja na nivoju države
4. DELEŽ LASTNIH SREDSTEV ZA IZVEDBO PROGRAMA
Točke Delež lastnih sredstev (%)
1 od 50 do 53
2 od 54 do 57
3 od 58 do 61
4 od 62 do 65 
5 več kot 66
5. STATUS NVO V JAVNEM INTERESU 
Društvo ima status društva, ki deluje v javnem interesu
Točke 75 
6. VPIS V VPISNIK PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ 
Organizacija mora biti za pridobitev točk najkasneje ob oddaji vloge na ta javni razpis vpisana v vpisnik 
prostovoljskih organizacij. Izpolnjevanje pogoja agencija preveri v evidenci AJPES.
Točke 75

6.1. Agencija bo ocenila vse pravočasne, popolne 
in ustrezne vloge.

6.2. Odobrijo se vloge, ki bodo izpolnjevale 
vse predpisane pogoje in ki bodo na podlagi ocenjenih 
meril dosegle najmanj 150 točk ter katerih vrednost 
upravičenih stroškov bo znašala najmanj 2.000 evrov.

6.3. Sredstva se proporcionalno razdelijo glede na 
delež doseženih točk od skupnega števila točk, glede 
na razpoložljiva sredstva in glede na skupno vrednost 
zaprošenih sredstev.

7. Vloga
7.1. Vlogo na javni razpis je treba vložiti v pisni 

obliki na prijavnem obrazcu, ki je sestavni del razpisne 
dokumentacije. Vloga mora vsebovati podatke o vlaga-
telju, podpisano in žigosano izjavo vlagatelja, ter vse 
potrebne priloge in dokazila iz razpisne dokumentacije.

7.2. Na ovojnici vloge mora biti razviden datum 
in čas (ura, minuta) oddaje priporočene vloge, ozna-
čen s strani izvajalca poštnih storitev oziroma vložišča 
agencije, naziv in naslov vlagatelja ter oznaka javnega 
razpisa, na katerega se prijavlja, na način: »Ne odpi-
raj vloga na javni razpis za 2. ukrep uredbe Pomoč za 
prenos znanja in informiranje na področju predelave ter 
s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju za 
leto 2021«.

7.3. Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo 
na Osrednjem spletnem mestu državne uprave GOV.SI 
od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Re-
publike Slovenije.

8. Rok in način prijave
8.1. Vlogo na ta javni razpis je potrebno poslati 

s priporočeno poštno pošiljko na naslov: »Agencija Re-

publike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, 
Dunajska 160, 1000 Ljub ljana« ali vložiti na vložišču 
agencije v času uradnih ur vložišča.

8.2. Rok za oddajo vlog začne teči z naslednjim 
dnem po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Repu-
blike Slovenije do vključno 2. aprila 2021.

8.3. Vloga, ki ni poslana pisno s priporočeno pošilj-
ko ali ni vložena na vložišču agencije, se zavrže.

8.4. Vloga, vložena pred oziroma po roku za oddajo 
vlog, se zavrže.

8.5. Vloga, ki ni vložena na predpisanem obrazcu, 
se zavrže.

9. Obravnavanje vlog in postopek odobritve vlog
9.1. Odpiranje vlog ni javno.
9.2. Prispele vloge obravnava in oceni agencija. 

Vloge, ki so popolne, izpolnjujejo vse pogoje in ki na 
podlagi meril za dodelitev pomoči iz tega javnega razpi-
sa dosegajo določeno število točk, se odobrijo.

9.3. Pomoč se vlagatelju odobri z odločbo o pravici 
do sredstev. Odločbo izda predstojnik agencije.

9.4. Zoper odločbo agencije je dopustna pritožba 
v 15 dneh od dneva njene vročitve. Pritožba se vloži 
pisno.

9.5. V primeru, da vlagatelj odda vlogo na več kot 
en javni razpis po uredbi, se upošteva tista, iz katere je 
po datumu in uri oddaje razvidno, da je bila oddana prva.

9.6. Če so bile vloge iz točke 9.5. tega poglavja od-
dane istočasno in iz odpreme ni mogoče razbrati, katera 
je bila oddana prva, se vlagatelja pozove na razjasnitev, 
za katerega izmed ukrepov po uredbi vlaga vlogo. Če 
se vlagatelj v za to postavljenem roku ne izjasni, se vse 
vloge zavržejo.
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10. Poraba sredstev
10.1. Število zahtevkov določi agencija v odločbi 

o pravici do sredstev.
10.2. Zahtevek za izplačilo (Priloga št. 3 razpisne 

dokumentacije), skupaj z originalnimi računi in doka-
zili o plačilu upravičenih stroškov oziroma overjenimi 
kopijami, izjavo o prejetih sredstvih v skladu z Uredbo 
1407/2013/EU ter poročilom o izvedenem programu 
dela, mora prejemnik priložiti na agencijo, najkasneje 
do 30. oktobra 2021.

10.3. Originalni računi in dokazila o plačilu računov 
oziroma overjene kopije morajo biti oštevilčeni, zloženi 
po vrstnem redu in v zaporedju prikazani v seznamu ori-
ginalnih računov (Priloga št. 4 razpisne dokumentacije).

10.4. Upravičeni stroški, za izplačilo pomoči iz tega 
javnega razpisa so stroški, ki so nastali v obdobju od iz-
daje odločbe o pravici do sredstev do vložitve zahtevka 
za izplačilo sredstev.

10.5. Račun mora vsebovati vse potrebne podatke 
oziroma mora biti izdan v skladu z zakonom, ki ureja 
davek na dodano vrednost.

10.6. Originalni računi in dokazila o plačilu računov 
oziroma overjene kopije se upravičencem ne vračajo.

11. Obveznosti prejemnika pomoči, nepravilnosti 
in sankcije

11.1. Prejemnik pomoči mora imeti za nakazilo do-
deljenih sredstev odprt transakcijski račun.

11.2. Vse dejavnosti morajo biti dokončane in plača-
ne pred vložitvijo zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.

11.3. V primeru ugotovljenih nepravilnosti Agencija 
zahteva vračilo dodeljenih sredstev od upravičenca sku-
paj z zakonitimi zamudnimi obrestmi skladno z 41.a čle-

nom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 
57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 
22/18).

11.4. Prejemnik pomoči mora vso dokumentacijo, 
ki je bila podlaga za pridobitev sredstev iz tega javnega 
razpisa, hraniti vsaj še deset let od datuma dodelitve 
pomoči.

12. Preverba pred odobritvijo pomoči in poročanje
12.1. Agencija mora pred odobritvijo pomoči pre-

veriti višino že dodeljene pomoči de minimis za posa-
meznega upravičenca v evidenci državnih pomoči, ki jo 
vodi Sektor za spremljanje državnih pomoči na ministr-
stvu, pristojnem za finance.

12.2. Za upravičence, ki so enotno podjetje, mora 
agencija predhodno preveriti, da že dodeljena pomoč 
de minimis za vsa podjetja v okviru enotnega podjetja ne 
presega zgornjih mej iz Uredbe 1407/2013/EU.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Št. 330-3/2021/7 Ob-1667/21
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 

Dunajska 22, 1000 Ljub ljana, na podlagi 34. člena ter 
v zvezi s 16. členom in drugim odstavkom 20. člena 
Uredbe o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetij-
ske politike razvoja podeželja (Uradni list RS, št. 35/15; 
v nadaljnjem besedilu: uredba) objavlja

javni razpis za 3. ukrep
Pomoč delovanju nepridobitnih združenj  

na področju kmetijstva, gozdarstva  
in podeželja za leto 2021

Osnovni podatki o javnem razpisu

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa za 3. ukrep Pomoč delovanju nepridobitnih združenj na 
področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja za leto 2021 (v nadaljnjem besedilu: 
javni razpis) je sofinanciranje delovanja nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, 
gozdarstva in podeželja, ki s svojim delovanjem prispevajo k razvoju in ohranjanju 
kmetijstva ali gozdarstva ter ohranjanju poseljenosti podeželja po namenih.

Razpisana sredstva:

Skupna višina nepovratnih sredstev, namenjenih za javni razpis, znaša
do 291.000 evrov. Od tega za namen A 150.000 evrov, namen B 106.000 evrov, 
namen C 25.000 evrov in namen Č 10.000 evrov.
Sredstva bremenijo proračunsko postavko 255610 – Podpora strokovnim prireditvam 
na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: 
ministrstvo) za leto 2021, NRP 2330-20-0043 Podpora interesnem povezovanju
2021–2025, Konto 4120

Vrsta javnega razpisa: Zaprti
Začetek vlaganja vlog in 
zaključek javnega razpisa:

Rok za oddajo vlog začne teči z naslednjim dnem po objavi javnega razpisa 
v Uradnem listu Republike Slovenije in traja do vključno 2. aprila 2021.

Informacije o javnem 
razpisu:

INFO točka:
– Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem 
besedilu: agencija), Dunajska 160, 1000 Ljub ljana.
– Tel. 01/580-77-92: ponedeljek, torek, četrtek od 9. do 15. ure, sreda 8.30 do 15. ure, 
petek od 8.30 do 14. ure.
– Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si.

1. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa 
je sofinanciranje delovanja nepridobitnih združenj na podro-
čju kmetijstva, gozdarstva in podeželja, ki s svojim delova-
njem prispevajo k razvoju in ohranjanju kmetijstva ali goz-
darstva ter ohranjanju poseljenosti podeželja po namenih.

2. Vlagatelj, upravičenec in prejemnik pomoči
2.1. Vlagatelji za namen A so: nevladne organizaci-

je, nepridobitna združenja ali druga nepridobitna oblika 
sodelovanja kmetov v združenju, ki povezuje:
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– društva podeželske mladine ali društva podežel-
skih žensk ali lastnike gozdov v zvezo, ki je registrirana 
po predpisih, ki urejajo društva ali

– kmete, ki opravljajo kmetijsko dejavnost, v sindi-
kat kmetov,
in deluje na celotnem območju Republike Slovenije.

2.2. Vlagatelji za namen B so: priznane rejske orga-
nizacije, ki delujejo kot nevladna organizacija, nepridobi-
tno združenje ali druga nepridobitna oblika sodelovanja 
kmetov v združenju, ki je registrirana po predpisih, ki 
urejajo društva, in deluje na širšem območju Republike 
Slovenije.

2.3. Vlagatelji za namen C so: druge nevladne orga-
nizacije, nepridobitna združenja ali druga nepridobitna 
oblika sodelovanja kmetov v združenju, ki so registrirane 
po predpisih, ki urejajo društva, in delujejo na širšem 
območju Republike Slovenije.

2.4. Vlagatelji za namen Č so: nevladne organiza-
cije, nepridobitna združenja ali druga nepridobitna obli-
ka sodelovanja kmetov v združenju, ki deluje izključno 
na področju ekološkega kmetovanja, ki je registrirana 
po predpisih, ki urejajo društva, in deluje na širšem ob-
močju Republike Slovenije.

2.5. Upravičenec je vlagatelj, ki mu je vročena od-
ločba o pravici do sredstev.

2.6. Prejemnik pomoči je upravičenec, ki pravo-
časno odda popoln in ustrezen zahtevek za izplačilo 
sredstev, s končnim poročilom o izvedenih aktivnostih, 
odobrenih z odločbo o pravici do sredstev in z zahteva-
nimi dokazili o nastalih in plačanih upravičenih stroških.

3. Pogoji za pridobitev pomoči
3.1. Pogoji za pridobitev pomoči iz tega javnega 

razpisa morajo biti izpolnjeni ob vložitvi vloge.
3.2. Vlagatelj mora priložiti vlogo v skladu z zahte-

vami iz tega javnega razpisa in na obrazcih, ki so se-
stavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa, 
vključno z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili, ki so 
v njej navedeni.

3.3. Vlagatelj mora delovati na:
– celotnem območju Republike Slovenije za na-

men A oziroma na območju najmanj osmih statističnih 
regij (seznam statističnih regij je na obrazcu št. 9 razpi-
sne dokumentacije in

– širšem območju Republike Slovenije za name-
ne B, C in Č oziroma na območju najmanj štirih stati-
stičnih regij.

3.4. Šteje se, da vlagatelj deluje v eni statistični 
regiji, če ima vlagatelj v njej vsaj tri aktivne člane, ki so 
fizične osebe ali vsaj eno aktivno pravno osebo.

3.5. Aktivni član za namen A je tisti, ki ga vlagatelj 
navede v svoji izjavi.

3.6. Aktivni član za namene B, C in Č je tisti, ki je 
plačal članarino.

3.7. Aktivna pravna oseba je tista, ki izpolnjuje ob-
veznosti iz predpisov, ki urejajo ustanovitev in delova-
nje pravnih oseb. Izpolnjevanje pogoja agencija preveri 
v evidencah Agencije RS za javnopravne evidence in 
storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES).

3.8. Vlagatelj mora priložiti dokazila o aktivnih čla-
nih za leto 2020 in delovanju na področju kmetijstva ali 
gozdarstva (obrazec 4 razpisne dokumentacije).

3.9. Za društvo, ki zaradi načina pridelave primar-
nega kmetijskega pridelka (npr. oljke) deluje na ožjem 
območju Republike Slovenije, pri tem pa deluje kot 
krovno združenje za tak pridelek, se šteje, da izpolnjuje 
pogoj delovanja na območju najmanj štirih statističnih re-
gij za namen C. Takemu društvu se prizna delovanje na 
širšem območju Republike Slovenije oziroma delovanje 
v najmanj štirih statističnih regijah.

3.10. Vlagatelj mora za namen B imeti pridobljen 
status priznane rejske organizacije v skladu s predpi-
som, ki ureja živinorejo.

3.11. Vlagatelj mora priložiti program dela (Priloga 
št. 1 razpisne dokumentacije) za obdobje od 22. oktobra 
2020 do 21. oktobra 2021.

4. Omejitve
4.1. Do pomoči iz tega javnega razpisa ni upravičen 

vlagatelj:
– ki ni aktivna pravna oseba oziroma ne izpolnjuje 

obveznosti iz predpisov, ki urejajo ustanovitev in delo-
vanje pravnih oseb,

– ki se ne financira tudi iz naslova letne članarine.
4.2. Višina dodeljene pomoči iz tega javnega raz-

pisa lahko na upravičenca znaša do 100 odstotkov 
upravičenih stroškov programa iz točke 3.11 prejšnjega 
poglavja za namen A in do 90 odstotkov upravičenih 
stroškov programa iz točke 3.11 prejšnjega poglavja za 
namene B, C in Č.

4.3. Delež dodeljenih pomoči iz vseh javnih virov 
za namen tega javnega razpisa lahko skupno znaša 
do 100 odstotkov upravičenih stroškov.

4.4. Skupna višina vseh virov financiranja za po-
moč iz tega javnega razpisa ne sme preseči vrednosti 
stroškov odobrenega programa dela iz točke 3.11. prej-
šnjega poglavja.

4.5. Višina razpisanih sredstev se za tekoče leto 
zniža za vrednost pozitivno rešenih pritožb iz predhod-
nega leta.

4.6. Vlagatelj, ki kandidira na ta javni razpis, ne 
more pomoči pridobiti tudi po javnih razpisih za druge 
ukrepe uredbe.

5. Finančni pogoji za dodelitev pomoči
5.1. Pomoč iz tega javnega razpisa se dodeli v obli-

ki nepovratnih sredstev.
5.2. Upravičeni stroški za dodelitev pomoči iz tega 

javnega razpisa za namene A, C in Č so:
– stroški opreme in prostorov za delovanje upravi-

čenca (najem prostorov in najem oziroma nakup opre-
me);

– materialni stroški ter stroški dela;
– stroški članarin v mednarodnih organizacijah, ka-

terih član je vlagatelj;
– stroški izvajanja aktivnosti za spodbujanje delova-

nja, združevanja in povezovanja ljudi na podeželju (ogle-
di primerov dobrih praks v obliki izletov ali ekskurzij, or-
ganiziranje ali sodelovanje na promocijskih aktivnostih, 
kot so sejmi ali razstave, pojavljanje v sredstvih javnega 
obveščanja, izdaja lastnih promocijskih materialov itd.);

– stroški analiz, mnenj in anket, ki zadevajo delo-
vanje vlagatelja;

– stroški izvajanja vsebin za enake možnosti žensk 
in moških;

– stroški izvajanja vsebin programov in aktivnosti 
v skladu s predpisi, strategijami in programskimi doku-
menti in

– potni stroški, povezani s programom dela in na-
stanejo npr. zaradi strokovnega usklajevanja, koordina-
cije, sejma, razstave, foruma, tekmovanja …).

5.3. Stroški za dodelitev pomoči iz tega javnega 
razpisa za namen B se delijo na fiksne stroške in vari-
abilne upravičene stroške. Fiksni stroški se ne morejo 
uveljavljati v variabilnem delu.

5.4. Variabilni upravičeni stroški za dodelitev pomo-
či iz tega javnega razpisa za namen B so:

– stroški članarin v mednarodnih organizacijah, ka-
terih član je vlagatelj;

– stroški izvajanja aktivnosti za spodbujanje delova-
nja, združevanja in povezovanja ljudi na podeželju (ogle-
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di primerov dobrih praks v obliki izletov ali ekskurzij, or-
ganiziranje ali sodelovanje na promocijskih aktivnostih, 
kot so sejmi ali razstave, pojavljanje v sredstvih javnega 
obveščanja, izdaja lastnih promocijskih materialov itd.);

– stroški analiz, mnenj in anket, ki zadevajo delo-
vanje vlagatelja;

– stroški izvajanja vsebin programov in aktivnosti 
v skladu s predpisi, strategijami in programskimi doku-
menti in

– stroški, povezani z delovanjem organov upravi-
čencev (stroški namestitve članov organov upravičen-
cev in potni stroški, povezani s programom dela, in 
nastanejo npr. zaradi strokovnega usklajevanja, koordi-
nacije, sejma, razstave, foruma, tekmovanja …).

5.5. Fiksni stroški za dodelitev pomoči iz tega jav-
nega razpisa za namen B so:

– stroški opreme in prostorov za delovanje upravi-
čenca (najem prostorov in najem oziroma nakup opreme 
itd.) in

– materialni stroški ter stroški dela.

5.6. Stroške iz šeste alineje točke 5.2. tega poglav-
ja, se prizna samo nepridobitnemu združenju, ki pove-
zuje društva podeželskih žensk.

5.7. Nastanek potnih stroškov iz točke 5.2. in 5.4. 
tega poglavja, mora biti izkazan z dokazilom, da je bila 
pot opravljena (npr. s seznamom liste udeležencev; s po-
trdilom o udeležbi upravičenca, izdanim s strani organiza-
torja; vabilom in poročilom o opravljeni službeni poti …).

5.8. Potni stroški, opravljeni s službenim osebnim 
vozilom, se povrnejo v višini 0,18 EUR na opravljeni 
kilometer poti, potni stroški, opravljeni z lastnim oseb-
nim avtomobilom, pa se povrnejo v višini 0,37 EUR na 
opravljeni kilometer poti.

5.9. Prejemnik pomoči iz tega javnega razpisa mora 
zagotoviti morebitno razliko sredstev med višino dode-
ljene pomoči in dejansko vrednostjo odobrenega pro-
grama dela.

5.10. DDV ni upravičeni strošek.
5.11. Razpisana sredstva iz tega javnega razpisa 

se dodeljujejo po sistemu zaprtega javnega razpisa.

6. Merila za ocenjevanje vlog
6.1. Merila za namen B

Merilo Točke Max. 
ocenitev

Max. št. točk
(št. točk x max. ocenitev)

1. Zastopanost aktivnega članstva 25 5 125
2. Geografska pokritost delovanja vlagatelja 25 5 125
3. Delež lastnih sredstev za izvedbo programa 25 5 125

4. Udeležba na mednarodnem ocenjevanju živali iz 
rejskega programa v tujini 50 5 250

5. Organizacija razstave živali v Sloveniji 75 1 75
Skupaj: 700

Ocene za merila za namen B:

1. ZASTOPANOST AKTIVNEGA ČLANSTVA
Za zveze se upošteva članstvo posameznih društev (pravnih oseb), ki so vključena v zvezo.
Za društva se upošteva število aktivnih članov (fizičnih in pravnih oseb) v posameznem društvu.
Točke Št. aktivnih članov Št. članov za zveze
1 do 30 do 4 
2 od 31 do 100 od 5 do 15 
3 od 101 do 180 od 16 do 30
4 od 181 do 250 od 31 do 50 
5 več kot 251 več kot 50 
2. GEOGRAFSKA POKRITOST DELOVANJA VLAGATELJA
Točke Št. statističnih regij, v katerih vlagatelj deluje

Šteje se, da vlagatelj deluje v eni statistični regiji, če ima v njej vsaj tri aktivne člane, ki so fizične osebe, 
ali vsaj eno aktivno pravno osebo.

1 5 
2 6 
3 7 
4 8 
5 9 ali več 
3. DELEŽ LASTNIH SREDSTEV ZA IZVEDBO PROGRAMA
Točke Delež lastnih sredstev (%)
1 od 50 do 57 % 
2 od 58 do 65 % 
3 od 66 do 73 % 
4 od 74 do 80 % 
5 več kot 81 % 
4. UDELEŽBA NA MEDNARODNEM OCENJEVANJU ŽIVALI IZ REJSKEGA PROGRAMA V TUJINI
GVŽ se določa v skladu s Prilogo 1. Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o Evidenci imetnikov rejnih 
živali in Evidenci rejnih živali (Uradni list RS, št. 15/16)
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Točke Število GVŽ, ki so se udeležile na ocenjevanju
2 1
3 2
4 3
5 4 ali več
5. ORGANIZACIJA RAZSTAVE ŽIVALI V SLOVENIJI
Vlagatelj organizira državno razstavo živali (udeležba na razstavi se ne upošteva kot organizacija)
Točke 1 

6.2. Merila za namena C in Č 

Merilo Točke Max. 
ocenitev

Max. št. točk
(št. točk x max. ocenitev)

1. Zastopanost aktivnega članstva 25 5 125
2. Geografska pokritost delovanja vlagatelja 25 5 125
3. Delež lastnih sredstev za izvedbo programa 25 5 125
4. Status NVO v javnem interesu 65 1 65
5. Vpis v vpisnik prostovoljnih organizacij 65 1 65

Skupaj: 505
Ocene za merila za namen C in Č:

1. ZASTOPANOST AKTIVNEGA ČLANSTVA
Za društva se upošteva število aktivnih članov (fizičnih in pravnih oseb) v posameznem društvu.
Za zveze, ki združuje pravne osebe, se upošteva članstvo posameznih društev (pravnih oseb), ki so vključena 
v zvezo. 
Točke Št. aktivnih članov Št. članov za zveze
1 do 30 do 4 
2 od 31 do 100 od 5 do 15 
3 od 101 do 180 od 16 do 30
4 od 181 do 250 od 31 do 50 
5 več kot 251 več kot 50 
2. GEOGRAFSKA POKRITOST DELOVANJA VLAGATELJA
Točke Število statističnih regij, v katerih vlagatelj deluje

Šteje se, da vlagatelj deluje v eni statistični regiji, če ima v njej vsaj tri aktivne člane, ki so fizične osebe, 
ali vsaj eno aktivno pravno osebo.

1 5
2 6
3 7
4 8
5 9 ali več
3. DELEŽ LASTNIH SREDSTEV ZA IZVEDBO PROGRAMA
Točke Delež lastnih sredstev (%)
1 od 50 do 57 % 
2 od 58 do 65 % 
3 od 66 do 73 % 
4 od 74 do 80 % 
5 več kot 81 % 
4. STATUS NVO V JAVNEM INTERESU 
Društvo ima status društva, ki deluje v javnem interesu
Točke 65 
5. VPIS V VPISNIK PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ 
Organizacija mora biti za pridobitev točk najkasneje ob oddaji vloge na ta javni razpis vpisana v vpisnik 
prostovoljskih organizacij. Izpolnjevanje pogoja agencija preveri v evidenci AJPES.
Točke 65

6.3. Agencija bo ocenila vse pravočasne, popolne 
in ustrezne vloge.

6.4. Za namen A bodo odobrene vloge, ki bodo iz-
polnjevale vse predpisane pogoje.

6.5. Za namene B, C in Č bodo odobrene vloge, ki 
bodo izpolnjevale vse predpisane pogoje, ki bodo na 
podlagi ocenjenih meril dosegle najmanj 100 točk in ka-
terih vrednost upravičenih stroškov bo znašala najmanj 
2.000 evrov.

6.6. Sredstva za namen A bodo proporcionalno raz-
deljena na osnovi višine zaprošenih sredstev.

6.7. Sredstva za namen B bodo proporcionalno 
razdeljena glede na razpoložljiva sredstva in glede na 
skupno vrednost zaprošenih sredstev.

6.8. Sredstva za namen B se razdelijo med fiksne 
stroške v višini 30 odstotkov in variabilne upravičene 
stroške v višini 70 odstotkov. Sredstva za fiksne stroške 
v višini 30 odstotkov se razdelijo v obliki pavšala med 
vse upravičence, ki izpolnjujejo pogoje javnega razpisa 
sorazmerno v enakem znesku. Za dodelitev sredstev 
za fiksne stroške ni potrebno prilagati dokazil iz točke 
10. tega javnega razpisa. Sredstva za variabilne upra-
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vičene stroške v višini 70 odstotkov se dodelijo glede 
na priložen program in dokazila iz poglavja 10. tega 
javnega razpisa.

6.9. Sredstva za namene C in Č bodo proporcional-
no razdeljena glede na delež doseženih točk od skupne-
ga števila točk, glede na razpoložljiva sredstva in glede 
na skupno vrednost zaprošenih sredstev.

7. Vloga
7.1. Vlogo na javni razpis je treba vložiti v pisni 

obliki na prijavnem obrazcu, ki je sestavni del razpi-
sne dokumentacije tega javnega razpisa. Vloga mora 
vsebovati podatke o vlagatelju, podpisano in žigosano 
izjavo vlagatelja, ter vse potrebne priloge in dokazila iz 
razpisne dokumentacije.

7.2. Na ovojnici vloge mora biti razviden datum 
in čas (ura, minuta) oddaje priporočene vloge, ozna-
čen s strani izvajalca poštnih storitev oziroma vložišča 
agencije, naziv in naslov vlagatelja ter oznaka javnega 
razpisa, na katerega se prijavlja, na način: »Ne odpiraj 
vloga na javni razpis za 3. ukrep uredbe: Pomoč de-
lovanju nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, 
gozdarstva in podeželja za leto 2021«.

7.3. Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo 
na Osrednjem spletnem mestu državne uprave GOV.SI 
od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Re-
publike Slovenije.

8. Rok in način prijave
8.1. Vlogo na ta javni razpis je potrebno poslati 

s priporočeno poštno pošiljko na naslov: Agencija Re-
publike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, 
Dunajska 160, 1000 Ljub ljana ali vložiti na vložišču 
agencije v času uradnih ur vložišča.

8.2. Rok za oddajo vlog začne teči z naslednjim 
dnem po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Repu-
blike Slovenije do vključno 2. aprila 2021.

8.3. Vloga, ki ni poslana pisno s priporočeno pošilj-
ko ali ni vložena na vložišču agencije, se zavrže.

8.4. Vloga, vložena pred oziroma po roku za oddajo 
vlog, se zavrže.

8.5. Vloga, ki ni vložena na predpisanem obrazcu, 
se zavrže.

9. Obravnavanje vlog in postopek odobritve
9.1. Odpiranje vlog ni javno.
9.2. Prispele vloge obravnava in oceni agencija. 

Vloge, ki so popolne, izpolnjujejo vse pogoje, in ki na 
podlagi meril za dodelitev pomoči iz tega javnega raz-
pisa za namene B, C in Č dosegajo določeno število 
točk, se odobrijo.

9.3. Pomoč se vlagatelju odobri z odločbo o pravici 
do sredstev. Odločbo izda predstojnik agencije.

9.4. Zoper odločbo agencije je dopustna pritožba 
v 15 dneh od dneva njene vročitve. Pritožba se vloži 
pisno.

9.5. V primeru, da vlagatelj odda vlogo na več kot 
en javni razpis po uredbi, se upošteva tista vloga, iz 
katere je po datumu in uri oddaje razvidno, da je bila 
oddana prva.

9.6. Če so bile vloge iz točke 9.5. tega poglavja od-
dane istočasno in iz odpreme ni mogoče razbrati, katera 

je bila oddana prva, se vlagatelja pozove na razjasnitev, 
za katerega izmed ukrepov po uredbi vlaga vlogo. Če 
se vlagatelj v za to postavljenem roku ne izjasni, se vse 
vloge zavržejo.

10. Poraba sredstev
10.1 Število zahtevkov določi agencija v odločbi 

o pravici do sredstev.
10.2 Zahtevek za izplačilo (Priloga št. 3 razpisne 

dokumentacije), skupaj z originalnimi računi in doka-
zili o plačilu upravičenih stroškov oziroma overjenimi 
kopijami, izjavo o prejetih sredstvih v skladu z Uredbo 
1407/2013/EU ter poročilom o izvedenem programu 
dela, mora prejemnik priložiti na agencijo, v skladu z od-
ločbo agencije.

10.3 Originalni računi in dokazila o plačilu računov 
oziroma overjene kopije, morajo biti oštevilčeni, zloženi 
po vrstnem redu in v zaporedju prikazani v Seznamu ori-
ginalnih računov (Priloga št. 4 razpisne dokumentacije).

10.4 Originalni računi in dokazila o plačilu računov 
oziroma overjene kopije se upravičencem ne vračajo.

10.5 Upravičeni stroški, za izplačilo dodeljene po-
moči iz tega javnega razpisa so stroški, ki so nastali 
v obdobju od 22. oktobra 2020 do vložitve zahtevka za 
izplačilo sredstev.

10.6 Račun mora vsebovati vse potrebne podatke 
oziroma mora biti izdan v skladu z zakonom, ki ureja 
davek na dodano vrednost.

11. Obveznosti prejemnika pomoči, vračilo pomoči 
in hramba dokumentacije

11.1 Prejemnik pomoči mora imeti za nakazilo do-
deljenih sredstev odprt transakcijski račun.

11.2 Vse dejavnosti morajo biti dokončane in plača-
ne pred vložitvijo zadnjega zahtevka za izplačilo sred-
stev.

11.3 V primeru ugotovljenih nepravilnosti agencija 
zahteva vračilo dodeljenih sredstev od upravičenca sku-
paj z zakonitimi zamudnimi obrestmi skladno z 41.a čle-
nom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 
57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 
22/18).

11.4 Prejemnik pomoči in agencija mora vso doku-
mentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev iz 
tega javnega razpisa, hraniti vsaj še deset let od datuma 
dodelitve pomoči.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Št. 330-3/2021/7 Ob-1668/21
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 

Dunajska 22, 1000 Ljub ljana, na podlagi 34. člena ter 
v zvezi z 22. členom in četrtim odstavkom 26. člena 
Uredbe o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetij-
ske politike razvoja podeželja (Uradni list RS, št. 35/15; 
v nadaljnjem besedilu: uredba) objavlja

javni razpis za 4. ukrep
Pomoč nepridobitnim organizacijam  

pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov  
za leto 2021

Osnovni podatki o javnem razpisu

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa za 4. ukrep Pomoč nepridobitnim organizacijam pri 
organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov za leto 2021 (v nadaljnjem besedilu: javni 
razpis) je sofinanciranje izvedbe strokovnega ali jubilejnega dogodka, ki pripomore 
k boljši prepoznavnosti slovenskega kmetijstva in gozdarstva, za nepridobitno 
organizacijo, ki deluje na področju kmetijstva ali gozdarstva.
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Razpisana sredstva

Skupna višina nepovratnih sredstev, namenjenih za javni razpis, znaša
do 10.000 evrov.
Sredstva bremenijo proračunsko postavko 255610 – Podpora strokovnim prireditvam 
na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: 
ministrstvo) za leto 2021, NRP 2330-20-0043 Podpora interesnem povezovanju 
2021–2025, Konto 4120

Vrsta javnega razpisa Zaprti
Začetek vlaganja vlog in 
zaključek javnega razpisa

Rok za oddajo vlog začne teči z naslednjim dnem po objavi javnega razpisa 
v Uradnem listu Republike Slovenije in traja do vključno 2. aprila 2021.

Informacije o javnem 
razpisu

INFO točka:
– Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem 
besedilu: agencija), Dunajska 160, 1000 Ljub ljana.
– Tel. 01/580-77-92: ponedeljek, torek, četrtek od 9. do 15. ure, sreda 8.30 do 15. ure, 
petek od 8.30 do 14. ure.
– Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si.

1. Predmet javnega razpisa: predmet javnega raz-
pisa je sofinanciranje izvedbe strokovnega ali jubilej-
nega dogodka, ki pripomore k boljši prepoznavnosti 
slovenskega kmetijstva in gozdarstva, za nepridobitno 
organizacijo, ki deluje na področju kmetijstva ali goz-
darstva.

2. Vlagatelj, upravičenec in prejemnik pomoči
2.1. Vlagatelj je nepridobitna pravna oseba, ki delu-

je na področju kmetijstva ali gozdarstva.
2.2. Upravičenec je vlagatelj, ki mu je vročena od-

ločba o pravici do sredstev.
2.3. Prejemnik pomoči je upravičenec, ki pravo-

časno odda popoln in ustrezen zahtevek za izplačilo 
sredstev, s končnim poročilom o izvedenih aktivnostih, 
odobrenih z odločbo o pravici do sredstev in z zahteva-
nimi dokazili o nastalih in plačanih upravičenih stroških.

3. Pogoji za pridobitev pomoči
3.1. Pogoji za pridobitev pomoči iz tega javnega 

razpisa morajo biti izpolnjeni ob vložitvi vloge.
3.2. Vlagatelj mora priložiti vlogo v skladu z zahte-

vami iz tega javnega razpisa in na obrazcih, ki so se-
stavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa, 
vključno z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili, ki so 
v njej navedeni.

3.3. Vlagatelj mora priložiti dokazila o delovanju na 
področju kmetijstva ali gozdarstva (obrazec št. 4 razpi-
sne dokumentacije).

3.4. Vlagatelj mora priložiti program dogodka (Pri-
loga št. 1 razpisne dokumentacije), izvedenega v ob-
dobju od 22. oktobra 2020 do 21. oktobra 2021 in letni 
program dela za namen ocenjevanja.

4. Omejitve
4.1. Do pomoči iz tega javnega razpisa ni upravičen 

vlagatelj:
– ki ni aktivna pravna oseba, oziroma ne izpolnjuje 

obveznosti iz predpisov, ki urejajo ustanovitev in delo-
vanje pravnih oseb, kar se preveri v evidencah Agencije 
RS za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem 
besedilu: AJPES),

– ki je registriran po predpisu, ki ureja društva, in se 
ne financira tudi iz naslova letne članarine.

4.2. Višina dodeljene pomoči iz tega javnega raz-
pisa lahko na upravičenca znaša do 90 odstotkov upra-
vičenih stroškov programa iz točke 3.4. prejšnjega po-
glavja.

4.3. Delež dodeljenih pomoči iz vseh javnih virov za 
namen tega ukrepa lahko skupno znaša do 100 odstot-
kov upravičenih stroškov.

4.4. Skupna višina vseh virov financiranja za po-
moč iz tega javnega razpisa ne sme preseči vrednosti 
stroškov odobrenega programa dogodka iz točke 3.4. 
prejšnjega poglavja.
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4.5. Za dogodek, za katerega se dodeljujejo sred-
stva pomoči iz tega javnega razpisa, ni dovoljeno prido-
biti sredstev, namenjenih za izvajanje ukrepov razvoja 
podeželja.

4.6. Vlagatelj lahko pridobi pomoč iz tega javnega 
razpisa samo za en strokovni ali jubilejni dogodek.

4.7. Vlagatelj, ki kandidira na ta javni razpis, ne 
more pomoči pridobiti tudi po javnih razpisih za druge 
ukrepe uredbe.

5. Finančni pogoji za dodelitev pomoči
5.1. Pomoč iz tega javnega razpisa se dodeli v obli-

ki nepovratnih sredstev.
5.2. Upravičeni stroški za dodelitev pomoči iz tega 

javnega razpisa so:
– stroški izdaje (strokovne) publikacije za obeležitev 

dogodka,
– stroški promocije dogodka,
– stroški najema prostora dogodka,
– drugi stroški, povezani z organizacijo in izvedbo 

dogodka (npr. materialni stroški, potni stroški).

5.3. Potni stroški iz četrte alineje točke 5.2. tega 
poglavja so upravičeni do povračila, v kolikor so nastali 
zaradi udeležbe na dogodku iz prvega poglavja tega 
javnega razpisa. Njihov nastanek mora biti izkazan z do-
kazilom, da je bila pot opravljena (npr. s seznamom liste 
udeležencev, s potrdilom o udeležbi upravičenca, izda-
nim s strani organizatorja dogodka iz prvega poglavja 
tega javnega razpisa itd.).

5.4. Potni stroški, opravljeni s službenim osebnim 
vozilom, se povrnejo v višini 0,18 EUR na opravljeni 
kilometer poti, potni stroški, opravljeni z lastnim oseb-
nim avtomobilom, pa se povrnejo v višini 0,37 EUR na 
opravljeni kilometer poti.

5.5. Prejemnik pomoči iz tega javnega razpisa mora 
zagotoviti morebitno razliko sredstev med višino dode-
ljene pomoči in dejansko vrednostjo odobrenega pro-
grama dogodka.

5.6. DDV ni upravičeni strošek.
5.7. Sredstva iz tega javnega razpisa se dodeljujejo 

po sistemu zaprtega javnega razpisa.

6. Merila za ocenjevanje vlog
6.1. Merila za oceno vlog

Merilo Točke Max. 
ocenitev

Max. št. točk
(množitev točk in maksimalne ocenitve)

1. Delovanje vlagatelja 25 5 125
2. Predstavitev dogodka 25 5 125
3. Delež lastnih sredstev za izvedbo 25 5 125
4. Status NVO v javnem interesu 65 1 65
5. Vpis v vpisnik prostovoljnih organizacij 65 1 65

Skupaj: 505

Ocene za merila:

1. DELOVANJE VLAGATELJEV
Točke Vlagatelj izvaja
1 tradicionalna usposabljanja (predavanja, delavnice)
2 tradicionalna usposabljanja z izdajo potrdil (vodi evidenco o izdanih potrdilih)
3 usposabljanja s preizkusom znanja
4 nacionalne poklicne kvalifikacije
5 formalno redno izobraževanje
2. PREDSTAVITEV DOGODKA
Točke Dogodek predstavlja
1 predstavitev oziroma povezovanje na lokalnem nivoju (občina) 
2 predstavitev oziroma povezovanje na nivoju regije
3 medregijsko predstavitev ali predstavitev na nivoju države oziroma medregijsko povezovanje
4 predstavitev na nivoju države
5 predstavitev izven Slovenije oziroma mednarodno povezovanje
3. DELEŽ LASTNIH SREDSTEV ZA IZVEDBO PROGRAMA
Točke Delež lastnih sredstev (%)
1 od 50 do 57 % 
2 od 58 do 65 % 
3 od 66 do 73 % 
4 od 74 do 80 % 
5 več kot 81 % 
4. STATUS NVO V JAVNEM INTERESU 
Društvo ima status društva, ki deluje v javnem interesu
Točke 65 
5. VPIS V VPISNIK PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ 
Organizacija mora biti za pridobitev točk najkasneje ob oddaji vloge na ta javni razpis vpisana v vpisnik 
prostovoljskih organizacij. Izpolnjevanje pogoja agencija preveri v evidenci AJPES.
Točke 65
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6.2. Agencija bo ocenila vse pravočasne in popolne 
vloge.

6.3. Odobrene bodo vloge, ki bodo izpolnjevale vse 
razpisne pogoje, bodo na podlagi ocenjenih meril do-
segle najmanj 200 točk in katerih vrednost upravičenih 
stroškov bo znašala najmanj 2.000 eurov.

6.4. Sredstva bodo proporcionalno razdeljena glede 
na delež doseženih točk od skupnega števila točk, glede 
na razpoložljiva sredstva in skupno vrednost upravičeno 
zaprošenih sredstev.

7. Vloga
7.1. Vlogo na javni razpis je potrebno vložiti v pisni 

obliki na prijavnem obrazcu, ki je sestavni del razpisne 
dokumentacije. Vloga mora vsebovati podatke o vlaga-
telju, podpisano in žigosano izjavo vlagatelja, ter vse 
potrebne priloge in dokazila iz razpisne dokumentacije.

7.2. Na ovojnici vloge mora biti razviden datum in 
čas (ura, minuta) oddaje priporočene vloge, označen 
s strani izvajalca poštnih storitev oziroma vložišča agen-
cije, naziv in naslov vlagatelja ter oznaka javnega razpi-
sa, na katerega se prijavlja, na način: »Ne odpiraj vloga 
na javni razpis za 4. ukrep uredbe Pomoč nepridobitnim 
organizacijam pri organizaciji strokovnih in jubilejnih do-
godkov za leto 2021«.

7.3. Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo 
na Osrednjem spletnem mestu državne uprave GOV.SI 
od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Re-
publike Slovenije.

8. Rok in način prijave
8.1. Vlogo na ta javni razpis je potrebno poslati 

s priporočeno poštno pošiljko na naslov: Agencija Re-
publike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, 
Dunajska 160, 1000 Ljub ljana ali vložiti na vložišču 
agencije v času uradnih ur vložišča.

8.2. Rok za oddajo vlog začne teči z naslednjim 
dnem po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Repu-
blike Slovenije do vključno 2. aprila 2021.

8.3. Vloga, ki ni poslana pisno s priporočeno pošilj-
ko ali ni vložena na vložišču agencije, se zavrže.

8.4. Vloga, vložena pred oziroma po roku za oddajo 
vlog, se zavrže.

8.5. Vloga, ki ni vložena na predpisanem obrazcu, 
se zavrže.

9. Obravnavanje vlog in postopek odobritve
9.1. Odpiranje vlog ni javno.
9.2. Prispele vloge obravnava in oceni agencija. 

Vloge, ki so popolne, izpolnjujejo vse pogoje in ki na 
podlagi meril za dodelitev pomoči iz tega javnega razpi-
sa dosegajo določeno število točk se odobrijo.

9.3. Pomoč se vlagatelju odobri z odločbo o pravici 
do sredstev. Odločbo izda predstojnik agencije.

9.4. Zoper odločbo agencije je dopustna pritožba 
v 15 dneh od dneva njene vročitve. Pritožba se vloži 
pisno.

9.5. V primeru, da vlagatelj odda vlogo na več kot 
en javni razpis po uredbi, se upošteva tista, iz katere je 
po datumu in uri oddaje razvidno, da je bila oddana prva.

9.6. Če so bile vloge iz prejšnjega odstavka oddane 
istočasno in iz odpreme ni mogoče razbrati, katera je 
bila oddana prva, se vlagatelja pozove na razjasnitev, 
za katerega izmed ukrepov po uredbi vlaga vlogo. Če 
se vlagatelj v določenem roku ne izjasni, za katerega od 
ukrepov vlaga vlogo, se vse vloge zavržejo.

10. Poraba sredstev
10.1. Število zahtevkov določi agencija v odločbi 

o pravici do sredstev.
10.2. Zahtevek za izplačilo (Priloga št. 2 razpisne 

dokumentacije), skupaj z originalnimi računi in dokazili 
o plačilu upravičenih stroškov oziroma overjenimi ko-

pijami, ter poročilom o izvedenem programu dogodka, 
mora prejemnik priložiti na agencijo, v skladu z odločbo 
agencije.

10.3. Originalni računi in dokazila o plačilu računov 
oziroma overjene kopije, morajo biti oštevilčeni, zloženi 
po vrstnem redu in v zaporedju prikazani v seznamu ori-
ginalnih računov (Priloga št. 3 razpisne dokumentacije).

10.4. Upravičeni stroški, za izplačilo dodeljene po-
moči iz tega javnega razpisa so stroški, ki so nastali 
v obdobju od 22. oktobra 2020 do vložitve zahtevka za 
izplačilo sredstev

10.5. Račun mora vsebovati vse potrebne podatke 
oziroma mora biti izdan v skladu z zakonom, ki ureja 
davek na dodano vrednost.

10.6. Originalni računi in dokazila o plačilu računov 
oziroma overjene kopije se upravičencem ne vračajo.

11. Obveznosti prejemnika pomoči, vračilo pomoči 
in hramba dokumentacije

11.1. Prejemnik pomoči mora imeti za nakazilo do-
deljenih sredstev odprt transakcijski račun.

11.2. Vse dejavnosti morajo biti dokončane in pla-
čane pred vložitvijo zadnjega zahtevka za izplačilo sred-
stev.

11.3. V primeru ugotovljenih nepravilnosti agencija 
zahteva vračilo dodeljenih sredstev od upravičenca sku-
paj z zakonitimi zamudnimi obrestmi skladno z 41.a čle-
nom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 
57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 
22/18).

11.4. Prejemnik pomoči in agencija mora vso do-
kumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev iz 
tega javnega razpisa, hraniti vsaj še deset let od datuma 
dodelitve pomoči.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Št. 430-6/2021/8 Ob-1671/21
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 

Dunajska cesta 22, 1000 Ljub ljana (v nadaljnjem be-
sedilu: ministrstvo), objavlja na podlagi drugega od-
stavka 89.b člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, 
št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 
27/17 in 22/18)

javni razpis
za sofinanciranje nakupa tehnične opreme 

posrednikom pri razdeljevanju donirane hrane
1) Ime oziroma naziv in sedež neposrednega upo-

rabnika, ki dodeljuje sredstva: Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljub-
ljana.

2) Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa: 
drugi odstavek 89.b člena Zakona o kmetijstvu (Uradni 
list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 
32/15, 27/17 in 22/18; v nadaljnjem besedilu: ZKme) in 
12. poglavje Pravilnika o postopkih za izvrševanje pro-
računa Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 
61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16; v nadaljnjem 
besedilu: Pravilnik).

3) Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev sredstev za 

sofinanciranje nakupa tehnične opreme posrednikom 
pri razdeljevanju donirane hrane.

Sofinancira se lahko nakup:
– termometrov za ugotavljanje temperaturnega re-

žima hrane, ki se sami umerjajo,
– gostinskih hladilnikov in zamrzovalnikov,
– termo boksov za shranjevanje hrane med tran-

sportom, skladiščenjem in razdeljevanjem hrane,
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– rf termo posod s pokrovom,
– štedilnikov,
– mešalniki in rezalniki hrane,
– pečic,
– GN posod,
– naprav s toplovodno kopeljo,
– hladilnih torb za transport,
– vozičkov za prevoz materiala,
– delovnih miz,
– pomivalnih korit,
– košar (zložljive),
– strojev za čiščenje košar,
– pomivalnih strojev,
– omar za shranjevanje oziroma skladiščenje hrane,
– pribora za prijemanje hrane oziroma živil.
4) Navedba osnovnih pogojev za kandidiranje na 

javnem razpisu in meril, s pomočjo katerih se med tisti-
mi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev

Vlagatelji vlog za sofinanciranje nakupa tehnične 
opreme so posredniki pri razdeljevanju donirane hra-
ne, ki imajo status humanitarne organizacije v skladu 
z zakonom, ki ureja humanitarne organizacije, invalid-
ske organizacije v skladu z zakonom, ki ureja invalid-
ske organizacije, ter javni zavodi s področja socialnih 
in varstvenih storitev, ki razdeljujejo donirano hrano. 
Vlagatelj mora imeti sedež v Republiki Sloveniji in biti 
vpisan kot nosilec živilske dejavnosti v Registru obratov 
iz 152.a člena ZKme-1.

Vloga mora vsebovati naslednja dokazila in doku-
mente:

– izjavo vlagatelja o seznanjenosti z vsebino jav-
nega razpisa in razpisne dokumentacije, o popolnosti 
in verodostojnosti podatkov, o seznanitvi z obvezo hra-
njenja celotne dokumentacije o sofinanciranju tehnične 
opreme določene v 4. členu Pogodbe o dodelitvi sred-
stev za ukrep sofinanciranja nakupa tehnične opreme 
posrednikom pri razdeljevanju donirane hrane;

– izjavo o vpisu vlagatelja kot nosilca živilske de-
javnosti v Register obratov v skladu s 152.a členom 
ZKme-1;

– podroben, vsebinsko in časovno razčlenjen opis 
programa doniranja hrane z navedbo statistične regije 
delovanja, razširjenosti mreže, organiziranosti, količine 
razdeljene hrane, sistemom razdeljevanja in števila do-
natorjev (največ 2 strani);

– odločbo (kopijo), da ima status humanitarne or-
ganizacije v skladu z zakonom, ki ureja humanitarne 
organizacije, invalidske organizacije v skladu z zako-
nom, ki ureja invalidske organizacije, ali javnega zavoda 
s področja socialnih in varstvenih storitev, ki razdeljujejo 
donirano hrano;

– izjavo o številu upravičencev za prejem donirane 
hrane kot mesečno povprečje za leto 2020;

– predračune, vključno z DDV, za tehnično opremo, 
ki se morajo glasiti na vlagatelja;

– dokumente, ki so določeni v razpisni dokumen-
taciji.

Merila za dodelitev sredstev:
– delež lastnega sofinanciranja,
– število upravičencev za prejem donirane hrane,
– stopnja brezposelnosti v statistični regiji delovanja 

posrednika pri razdeljevanju donirane hrane, na podlagi 
statističnih podatkov Zavoda RS za zaposlovanje, za 
zadnji objavljen podatek o povprečni stopnji registrirane 
brezposelnosti po statističnih regijah, na dan objave 
tega javnega razpisa.

Vlagatelji vlog bodo ocenjeni v skladu z merili za 
dodelitev sredstev iz prejšnjega odstavka. Sofinancirani 
bodo glede na doseženo število točk. V primeru istega 

števila točk ima prednost vlagatelj, ki je vlogo vložil prvi 
oziroma prej. V primeru, da za zadnjega upravičenega 
vlagatelja ni dovolj razpoložljivih sredstev iz vloge, se 
mu izplača le razpoložljivi del.

5) Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago 
za predmet javnega razpisa

Skupna višina sredstev, namenjena za sofinancira-
nje nakupa tehnične opreme posrednikom pri razdelje-
vanju donirane hrane, znaša do 50.000 eurov z DDV.

Sredstva so zagotovljena v proračunskem letu 2021 
na PP 200024/K4310 – Podpora prepoznavnosti sloven-
ske hrane/Investicijski transferi nepridobitnim organiza-
cijam in ustanovam NRP 2330-20-0005 – Spodbujanja 
doniranja hrane posrednikom 2020–2023.

Delež sofinanciranja nakupa tehnične opreme zna-
ša največ do 99 % skupne vrednosti izvedenega nakupa 
tehnične opreme iz 3. točke tega javnega razpisa.

Znesek sofinanciranja je odvisen od števila upravi-
čencev donirane hrane, kot mesečno povprečje za leto 
2020. Najvišji znesek sofinanciranja tehnične opreme 
znaša za posrednika z:

– do vključno 50 upravičencev: 4.000 eurov z DDV,
– od 51 upravičencev dalje: 8.000 eurov z DDV.
Če bi bila z rebalansom proračuna Republike 

Slovenije za leto 2021, nujno odločitvijo Vlade Re-
publike Slovenije o zmanjšanju proračunskih sred-
stev ali drugim predpisom zmanjšana sredstva na 
PP 200024/K4310 – Podpora prepoznavnosti slovenske 
hrane/Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam 
in ustanovam NRP 2330-20-0005 – Spodbujanja donira-
nja hrane posrednikom 2020–2023, se k pogodbi sklene 
aneks glede na razpoložljivo višino sredstev, upoštevaje 
prioritete ministrstva.

6) Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dode-
ljena sredstva: rok za nakup opreme s strani vlagatelja, 
ki se sofinancira, je do vključno 6. avgusta 2021.

7) Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za 
dodelitev sredstev: rok za vložitev vlog iz tega javnega 
razpisa je do vključno 22. aprila 2021 do 14. ure.

8) Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev: od-
piranje vlog bo 23. aprila 2021 ob 9. uri, v sobi 211 Mini-
strstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 
cesta 22 v Ljub ljani.

9) Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Vlagatelji bodo s sklepom ministra za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano oziroma osebe, ki jo je minister 
pooblastil za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev, 
o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 60 dneh 
od odpiranja vlog. Prejemnik sredstev bo hkrati s skle-
pom o izbiri pozvan k podpisu pogodbe. Če se preje-
mnik v osmih dneh od prejema sklepa (in pogodbe) ne 
odzove na poziv, se šteje, da je umaknil vlogo za prido-
bitev sredstev. Sredstva se lahko dodelijo naslednjemu 
vlagatelju, ki ima na osnovi ocene prvi možnost prejeti 
sredstva.

V skladu z 231. členom Pravilnika lahko vlagatelj 
vloži na ministrstvo pritožbo v roku 8 dni od prejema 
sklepa oziroma obvestila. Vložena pritožba ne zadrži 
podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji. Pritožnik mora 
natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba 
vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena 
merila za ocenjevanje vlog. Ministrstvo o pritožbi odloči 
v roku 15 dni s sklepom. Zoper sklep ni dopustna pri-
tožba, dopustno pa je vložiti tožbo v upravnem sporu pri 
Upravnem sodišču Republike Slovenije. Tožba v uprav-
nem sporu ne zadrži izvršitve sklepa o (ne)izboru, zoper 
katerega je vložena, oziroma ne zadrži podpisa pogodbe 
o sofinanciranju z izbranimi vlagatelji.
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10) Razpisna dokumentacija in kontaktna oseba
Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo 

od dneva objave tega javnega razpisa v Uradnem li-
stu Republike Slovenije na spletni strani Ministrstva: 
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/

Kontaktna oseba s strani neposrednega uporabnika 
je Tadeja Kvas Majer, tel. 01/478-90-48, od ponedeljka 
do četrtka od 9.30 do 15.30 in ob petkih od 7.30 do 
14. ure, elektronski naslov: tadeja.kvas-majer@gov.si.

11) Drugi podatki
Vloga mora biti oddana v skladu z javnim razpisom 

in razpisno dokumentacijo.
Popolna vloga mora biti dostavljena v vložišče Mini-

strstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 
cesta 22, 1000 Ljub ljana, do vključno 22. aprila 2021 do 
14. ure, v zaprti ovojnici pod oznako »Ne odpiraj! Vloga 
na javni razpis: Sofinanciranje nakupa tehnične opreme 
posrednikom pri razdeljevanju donirane hrane«. Na hrbtni 
strani ovojnice mora biti naveden polni naslov pošiljatelja.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Št. 6036-11/2021/17 Ob-1685/21
Za izvrševanje 47. člena Zakona o izobraževanju 

odraslih (Uradni list RS, št. 6/18 in 189/20 – ZFRO) ter 
v skladu s 50. členom Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – 
popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 
in 195/20 – odl. US), 29. členom Zakona o izvrševanju 
proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 
(Uradni list RS, št. 174/20 in 15/21 – ZDUOP), 216. in 
219. členom Pravilnika o postopkih za izvrševanje pro-
računa Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 
61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), objavlja Mini-
strstvo za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljnjem 
besedilu: Ministrstvo)

javni razpis
za sofinanciranje programov in dejavnosti 

izobraževanja odraslih v letu 2021
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje splošno 

izobraževalnih programov izobraževanja odraslih (v na-
daljevanju programi) v šolskem letu 2020/21 in dejav-
nosti v izobraževanju odraslih v letu 2021. Cilj javnega 
razpisa je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko 
učenje, s posebnim poudarkom na nižje izobraženih in 
drugih ranljivih skupinah.

a) Študijski krožki
Sofinancira se izvedba splošnih in bralnih študijskih 

krožkov (v nadaljevanju: študijski krožki), koordiniranih 
s strani Andragoškega centra Slovenije (v nadaljevanju: 
ACS), izvedenih od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2021.

b) Programi medgeneracijskega sodelovanja in 
učenja univerz za tretje življenjsko obdobje

Sofinancira se izvedba programov medgeneracij-
skega sodelovanja in učenja univerz za tretje življenj-
sko obdobje, vključenih v mrežo Slovenska univerza za 
tretje življenjsko obdobje, izvedenih od 1. 10. 2020 do 
30. 9. 2021.

c) Parada učenja – dan učečih se skupnosti (v na-
daljevanju Parada učenja)

Sofinancira se izvedba dejavnosti Parada učenja, 
celodnevnega dogodka na javnem mestu.

d) Koordinacija podizvajalcev in prireditev v Tednih 
vseživljenjskega učenja 2021 (v nadaljevanju koordina-
cija TVU 2021)

Sofinancira se koordinacija TVU 2021, izvedena od 
6. 9. do 10. 10. 2021.

e) Nacionalno pomembne naloge v izobraževanju 
odraslih

Sofinancira se izvedba naslednjih nalog, izvedenih 
od 1. 1. 2021 do 15. 11. 2021:

– organizacija strokovnih dogodkov oziroma sre-
čanj in

– mednarodno sodelovanje, ki prispeva k izpopol-
njevanju znanja oziroma izmenjavi dobrih praks na po-
dročju neformalnega izobraževanja odraslih in dejavno-
sti v izobraževanju odraslih.

II. Okvirna višina razpoložljivih sredstev
Okvirna višina razpoložljivih sredstev je 

408.000,00 EUR. Končno število sofinanciranih pro-
gramov in dejavnosti je odvisno od števila prijaviteljev, 
ki bodo izpolnjevali pogoje, opredeljene v tem javnem 
razpisu, in za prijavljene programe ter dejavnosti dosegli 
ustrezno število točk.

Sredstva so zagotovljena v proračunu Republike 
Slovenije za leto 2021 znotraj ukrepa 3311-11-0012 
Izvajanje dejavnosti izobraževanja odraslih, na prora-
čunski postavki 722910 – Dejavnost izobraževanja od-
raslih, konto 4102 (subvencije privatnim podjetjem in 
zasebnikom), konto 4120 (tekoči transferi neprofitnim 
organizacijam in ustanovam), konto 4133 (tekoči trans-
feri v javne zavode) in konto 4135 (tekoča plačila drugim 
izvajalcem javnih služb).

a) Študijski krožki
Razpoložljivih sredstev za študijske krožke je 

okvirno 200.000,00 EUR. Izbranih in sofinanciranih 
bo okvirno 200 najbolje ocenjenih študijskih krožkov. 
Za posamezen študijski krožek je namenjenih okvirno 
1.000,00 EUR.

b) Programi medgeneracijskega sodelovanja in 
učenja univerz za tretje življenjsko obdobje

Razpoložljivih sredstev za programe medgeneracij-
skega sodelovanja in učenja univerz za tretje življenjsko 
obdobje je okvirno 53.000,00 EUR. Izbranih in sofinan-
ciranih bo okvirno 53 najbolje ocenjenih programov uni-
verz za tretje življenjsko obdobje. Za program posame-
zne univerze za tretje življenjsko obdobje je namenjenih 
okvirno 1.000,00 EUR.

c) Parada učenja
Razpoložljivih sredstev za dejavnost Parada učenja 

je okvirno 36.000,00 EUR. Izbranih in sofinanciranih bo 
okvirno 12 najbolje ocenjenih izvajalcev dejavnosti Para-
da učenja. Za posamezno Parado učenja je namenjenih 
okvirno 3.000,00 EUR.

d) Koordinacija TVU 2021
Razpoložljivih sredstev za koordinacijo TVU 2021 

je okvirno 74.000 EUR. Končno število izbranih in sofi-
nanciranih koordinatorjev TVU 2021 je odvisno od šte-
vila prijaviteljev, ki bodo izpolnjevali pogoje, opredeljene 
v tem javnem razpisu, in dosegli ustrezno število točk ter 
razmestitve v dva tarifna razreda. Za 1. tarifni razred je 
namenjenih okvirno do 2.500 EUR, za 2. tarifni razred 
je namenjenih okvirno do 3.500 EUR.

e) Nacionalno pomembne naloge v izobraževanju 
odraslih

Razpoložljivih sredstev za nacionalno po-
membne naloge v izobraževanju odraslih je okvirno 
45.000,00 EUR. Končno število sofinanciranih nalog je 
odvisno od števila prijaviteljev, ki bodo izpolnjevali po-
goje, opredeljene v tem javnem razpisu, in za prijavljene 
naloge dosegli ustrezno število točk.

III. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Za prijavitelje je pomembno, da izpolnjujejo pogoje, 

ki so določeni s tem javnim razpisom.
a) Študijski krožki
Na javni razpis se lahko prijavijo organizacije, ki so 

registrirane za izvajanje dejavnosti izobraževanja odra-
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slih1 ali imajo to opredeljeno v svojem ustanovitvenem 
aktu. Prijavitelji, ki tega pogoja ne bodo izpolnjevali, 
bodo izločeni iz nadaljnjega postopka izbora. Poleg 
tega morajo imeti mentorja študijskega krožka, ki ima 
potrdilo o usposobljenosti za vodjo ali mentorja študij-
skega krožka po programu ACS. Študijski krožki, ki tega 
pogoja ne bodo izpolnjevali, bodo izločeni iz nadaljnjega 
postopka izbora.

– obrazec »Načrt dejavnosti koordinacije TVU 
2021«.

Prijavitelj lahko prijavi en načrt dejavnosti.
e) Nacionalno pomembne naloge v izobraževanju 

odraslih
Na javni razpis se lahko prijavijo skupnosti jav-

nih organizacij za izobraževanje odraslih, združenja 
pravnih oseb zasebnega prava s področja izobraže-
vanja odraslih, organizacije, ki so v javnem interesu 
na področju izobraževanja odraslih oziroma zveze teh 
organizacij. Glavni namen delovanja vseh naštetih sub-
jektov mora biti strokovno delo na področju izobraže-
vanja odraslih na nacionalni ravni. Prijavitelji, ki teh po-
gojev ne bodo izpolnjevali, bodo izločeni iz nadaljnjega 
postopka izbora.

Prijavitelj mora v vlogi oddati:
– kopijo temeljnega akta, iz katerega je jasno raz-

vidno, da je njegov glavni namen delovanja strokovno 
delo na področju izobraževanja odraslih na nacionalni 
ravni,

– obrazec »Prijava nacionalno pomembne naloge 
v izobraževanju odraslih« za vsako nalogo posebej.

Prijavitelj lahko na vsako vsebinsko področje prijavi 
po eno nalogo.

V primeru izbora naloge strokovni dogodek ozi-
roma srečanje bo moral prijavitelj dokončno vsebino 
in program uskladiti z Ministrstvom za izobraževanje, 
znanost in šport.

VI. Merila za izbor programov in dejavnosti na jav-
nem razpisu

a) Študijski krožki
Prijavitelje študijskih krožkov se točkuje in razvršča 

po naslednjih merilih:

Merila
1. Kakovost ponudbe študijskih krožkov
2. Posebne spodbude vključevanju izbranih ciljnih 

skupin

b) Programi medgeneracijskega sodelovanja in 
učenja univerz za tretje življenjsko obdobje

Prijavitelje Programov medgeneracijskega učenja 
in sodelovanja univerz za tretje življenjsko obdobje se 
točkuje in razvršča po naslednjih merilih:

Merila
1. Število aktivnih članov
2. Leta delovanja
3. Program medgeneracijskega sodelovanja

in učenja

c) Parada učenja
Prijavitelje Parade učenja se točkuje in razvršča po 

naslednjih merilih:

Merila
1. Raznolikost temeljnih dejavnosti Parade učenja
2. Zagotavljanje vsebin za raznolike ciljne skupine
3. Vključevanje učečih se (ambasadorjev učenja, 

dobitnikov priznanja ACS in drugih učečih se
iz lokalnega okolja)

4. Delež organizacij za izobraževanje odraslih
in medgeneracijsko sodelovanje med vsemi 
sodelujočimi

5. Spremljevalne dejavnosti
6. Raznolikost medijske promocije Parade učenja
7. Raznolikost vizualne promocije Parade učenja

1 šifra 85.590/80.422

Prijavitelj mora v vlogi oddati:
– dokazilo o registraciji za izvajanje dejavnosti izo-

braževanja odraslih oziroma akt o ustanovitvi in
– obrazec »Prijava študijskega krožka« s prilogami 

za vsak študijski krožek posebej.
Prijavitelji bodo za študijske krožke razvrščeni v dve 

kategoriji: I. – javne inštitucije, II. – ostali, npr. društva, 
zasebne organizacije ipd. Prijavitelji v I. kategoriji lahko 
prijavijo največ 3 študijske krožke, prijavitelji v II. kate-
goriji pa največ 4 študijske krožke. V obeh primerih se 
všteva tudi morebitne ponovitve študijskih krožkov z no-
vimi skupinami udeležencev.

b) Programi medgeneracijskega učenja in sodelo-
vanja univerz za tretje življenjsko obdobje

Na javni razpis se lahko prijavijo organizacije, ki so 
registrirane za izvajanje dejavnosti izobraževanja odra-
slih2 ali imajo to opredeljeno v svojem ustanovitvenem 
aktu. Poleg tega morajo biti včlanjene v mrežo Sloven-
ska univerza za tretje življenjsko obdobje. Prijavitelji, ki 
teh dveh pogojev ne bodo izpolnjevali, bodo izločeni iz 
nadaljnjega postopka izbora.

2 glej opombo št. 1

Prijavitelj mora v vlogi oddati:
– dokazilo o registraciji za izvajanje dejavnosti izo-

braževanja odraslih oziroma akt o ustanovitvi,
– obrazec »Prijava programa medgeneracijskega so-

delovanja in učenja univerz za tretje življenjsko obdobje«,
– dokazilo o vključenosti v mrežo Slovenska univer-

za za tretje življenjsko obdobje.
Prijavitelj lahko prijavi en program.
c) Parada učenja
Na javni razpis se lahko prijavijo organizacije, ki so 

registrirane za izvajanje dejavnosti izobraževanja odra-
slih3 ali imajo to opredeljeno v svojem ustanovitvenem 
aktu, so seznanjene z zasnovo Parade učenja, se prija-
vijo kot koordinator TVU 2021 in imajo izkušnje s koor-
dinacijo TVU iz preteklosti, so finančno zmožne izpeljati 
Parado učenja in imajo podporo lokalne skupnosti za 
njeno izpeljavo. Prijavitelji, ki teh pogojev ne bodo iz-
polnjevali, bodo izločeni iz nadaljnjega postopka izbora.

3 glej opombo št. 1

Prijavitelj mora v vlogi oddati:
– dokazilo o registraciji za izvajanje dejavnosti izo-

braževanja odraslih oziroma akt o ustanovitvi,
– obrazec »Načrt Parade učenja«,
– izjavo o finančni zmogljivosti izvedbe Parada uče-

nja in o podpori lokalne skupnosti za izpeljavo Parada 
učenja.

Prijavitelj lahko prijavi en načrt dejavnosti.
d) Koordinacija TVU 2021
Na javni razpis se lahko prijavijo organizacije, ki so 

registrirane za izvajanje dejavnosti izobraževanja odra-
slih4 ali imajo to opredeljeno v svojem ustanovitvenem 
aktu. Prijavitelji, ki tega pogoja ne bodo izpolnjevali, 
bodo izločeni iz nadaljnjega postopka izbora.

4 glej opombo št. 1

Prijavitelj mora v vlogi oddati:
– dokazilo o registraciji za izvajanje dejavnosti izo-

braževanja odraslih oziroma akt o ustanovitvi,
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d) Koordinacija TVU 2021
Prijavitelje Koordinacije TVU 2021 se točkuje in 

razvršča po naslednjih merilih:

Merila
1. Usmerjanje in usklajevanje dejavnosti in vsebin 

prireditev koordiniranih podizvajalcev TVU
2. Raznolikost medijske promocije TVU
3. Raznolikost vizualne promocije TVU
4. Organizacija in izpeljava skupnih dejavnosti 

s podizvajalci TVU
5. Dodana vrednost dejavnosti koordinacije TVU 

2021

e) Nacionalno pomembne naloge v izobraževanju 
odraslih

Nacionalno pomembne naloge v izobraževanju od-
raslih se točkuje in razvršča po naslednjih merilih:

Merila
1. Naloga ima celovito in podrobno razdelane vse 

zahtevane elemente
2. Prijavitelj izkazuje zadostne in z jasno 

strukturo predstavljene izkušnje in reference za 
prijavljeno nalogo

3. Naloga je ustrezno finančno ovrednotena
4. Naloga izkazuje konkretni kvantitativni

in kvalitativni prispevek k uresničevanju 
dolgoročnih ciljev ReNPIO 13-20

5. Prijavitelj izkazuje sodelovanje z različnimi 
deležniki

6. Prijavitelj pri načrtovani nalogi izkazuje izvirnost
in nove pristope pri doseganju ciljev te naloge

V. Način in rok prijave na javni razpis
Prijavitelji, ki se prijavljate na več sklopov tega jav-

nega razpisa, oddajte samo eno vlogo.
Vlogo z vso zahtevano dokumentacijo pošljite na 

naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 
Masarykova 16, 1000 Ljub ljana, najkasneje do 9. 4. 
2021. Za pravočasno se šteje vloga, ki bo na dan izteka 
roka za oddajo označena s poštnim žigom in poslana 
priporočeno ali oddana na dan izteka roka do 12. ure 
v vložišče Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. 
Vlogo oddajte v zaprti ovojnici z označenim nazivom in 
točnim naslovom prijavitelja ter vidnima oznakama »Ne 
odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje programov in 
dejavnosti izobraževanja odraslih v letu 2021« in »Pri-
java«. Priporočamo, da uporabite vzorec za označitev 
ovojnice iz razpisne dokumentacije (priloga 1).

Vloge, ki bodo oddane po izteku predpisanega roka 
ali ne bodo imele predpisanih oznak, bodo pred odpi-
ranjem izločene iz nadaljnjega postopka in s sklepom 
zavržene. S sklepom bodo zavržene tudi vse vloge, ki 
ne bodo oddane na predpisanih obrazcih ali po pozivu 
za formalno dopolnitev pravočasno ter ustrezno dopol-
njene. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine 
zaprošenih sredstev in tistega dela vloge, ki se veže na 
vsebino. V primeru, da bo prijavitelj, ki se je prijavil na 
več sklopov tega javnega razpisa, pozvan k dopolnitvi 
vloge za posamezen sklop in dopolnitev ne bo ustrezna, 
bo ta sklop zavržen, preostali del vloge pa se bo obrav-
naval kot formalno popolna vloga.

VI. Odpiranje vlog in rok za obveščanje o izidu jav-
nega razpisa: v skladu s tretjim odstavkom 222. člena 
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Repu-
blike Slovenije odpiranje vlog ne bo javno. Prijavitelji 
bodo o izboru obveščeni pisno v 45 dneh po preteku 
roka za prijavo, torej najkasneje do 24. 5. 2021.

VII. Razpisna dokumentacija: besedilo javne-
ga razpisa in razpisna dokumentacija sta na voljo na 
spletni strani ministrstva: http://www.mizs.gov.si/si/jav-
ne_objave_in_razpisi/javni_razpisi/. Dodatne informa-
cije glede javnega razpisa dobite pri Teji Dolgan na 
tel. 01/400-53-37, vsak delovni dan od 10. do 11. ure.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Št. 381-34/2020/12 Ob-1703/21
Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, 

Tržaška cesta 21, Ljub ljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih 

omrežij naslednje generacije »GOŠO 5«
Osnovo za izvedbo javnega razpisa predstavljajo 

naslednje pravne podlage:
– Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parla-

menta 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 splo-
šnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o raz-
veljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z vsemi 
spremembami (v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) 
št. 1303/2013);

– Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1011/2014 
z dne 22. septembra 2014 o podrobnih pravilih za izvaja-
nje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta 
in Sveta v zvezi z vzorci za predložitev nekaterih infor-
macij Komisiji ter o podrobnih pravilih za izmenjavo in-
formacij med upravičenci in organi upravljanja, organi za 
potrjevanje, revizijskimi organi in posredniškimi organi;

– Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 215/2014 
z dne 7. marca 2014 o določitvi pravil za izvajanje 
Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in 
Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za re-
gionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezij-
skem 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 skla-
du in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi 
z metodologijami za določitev podpore ciljem na podro-
čju podnebnih sprememb, določitvijo mejnikov in ciljnih 
vrednosti v okviru uspešnosti ter nomenklaturo kategorij 
ukrepov za strukturne in investicijske sklade;

– Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 821/2014 
z dne 28. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) 
št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede 
podrobne ureditve prenosa in upravljanja prispevkov 
iz programov, poročanja o finančnih instrumentih, teh-
ničnih značilnosti ukrepov obveščanja in komuniciranja 
za operacije ter sistema za beleženje in shranjevanje 
podatkov;

– Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 964/2014 
z dne 11. septembra 2014 o pravilih za uporabo Uredbe 
(EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta 
v zvezi s standardnimi pogoji za finančne instrumente;

– Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 2015/207 
z dne 20. januarja 2015 o določitvi podrobnih pravil 
za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta v zvezi z vzorci za poročilo o na-
predku, predložitev informacij o velikem projektu, skupni 
akcijski načrt, poročila o izvajanju za cilj »naložbe za 
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rast in delovna mesta«, izjavo o upravljanju, revizijsko 
strategijo, revizijsko mnenje in letno poročilo o nadzoru 
ter metodologijo, ki se uporabi pri izvajanju analize stro-
škov in koristi, in v skladu z Uredbo (EU) št. 1299/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorcem za 
poročila o izvajanju za cilj »evropsko teritorialno sode-
lovanje«;

– Delegirana uredba Komisije (EU) št. 480/2014 
z dne 3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) 
št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o sku-
pnih določbah o Evropskem skladu za regionalni ra-
zvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, 
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splo-
šnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo;

– drugi delegirani in izvedbeni akti, ki jih Komisija 
sprejme v skladu s 149. in 150. členom Uredbe (EU) 
št. 1303/2013;

– Uredba (EU) št. 1301/2013 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem 
skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede 
cilja »naložbe za rast in delovna mesta« ter o razve-
ljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006 (UL L št. 347 z dne 
20. 12. 2013, str. 289) z vsemi spremembami;

– Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih 
pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in 
razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 
(UL L 298 z dne 26. 10. 2012, str. 1; v nadaljnjem be-
sedilu: Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012) in njena 
izvedbena uredba;

– Partnerski sporazum med Sloveni-
jo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, 
št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3 z dne 30. oktobra 
2014, Sprememba Partnerskega sporazuma med Slo-
venijo in Evropsko komisijo 2014-2020, verzija 3.0, 
2014SI16M8PA001.3.0 in Izvedbeni sklep Komisije 
z dne 15. 2. 2018 o spremembi Izvedbenega sklepa 
C(2014) 8094 o odobritvi nekaterih elementov partner-
skega sporazuma s Slovenijo CCI 2014SI16M8PA001;

– Operativni program za izvajanje evrop-
ske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 
št. CCI 2014SI16MAOP001, z dne 11. 12. 2018;

– Sklep Komisije z dne 14. maja 2019 o oprede-
litvi smernic za določanje finančnih popravkov, ki jih 
je treba uporabiti za odhodke, ki jih financira Unija, 
zaradi ne upoštevanja veljavnih pravil o javnem naro-
čanju C(2019) 3452 in Priloga k Sklepu Komisije z dne 
14. maja 2019 o opredelitvi smernic za določanje finanč-
nih popravkov, ki jih je treba uporabiti za odhodke, ki jih 
financira Unija, zaradi neupoštevanja veljavnih pravil 
o javnem naročanju C(2019) 3452 ANNEX;

– Navodila organa upravljanja za finančno upravlja-
nje evropske kohezijske politike cilja »naložbe za rast in 
delovna mesta v programskem obdobju 2014–2020«, 
z dne 20. 3. 2018, objavljena na spletni strani http://www.
eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi spremembami, ki 
bodo objavljene v času izvajanja pogodbe (v nadalj-
njem besedilu: Navodila organa upravljanja za finančno 
upravljanje);

– Navodila organa upravljanja za načrtovanje, odlo-
čanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje 
izvajanja evropske kohezijske politike v programskem 
obdobju 2014–2020, z dne 10. 1. 2020, objavljena na 
spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, 
z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izva-

janja pogodbe (v nadaljnjem besedilu: Navodila organa 
upravljanja za načrtovanje);

– Navodila organa upravljanja o upravičenih stro-
ških za sredstva evropske kohezijske politike v program-
skem obdobju 2014–2020, z dne 6. 12. 2019, objavljena 
na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, 
z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izva-
janja pogodbe (v nadaljnjem besedilu: Navodila organa 
upravljanja o upravičenih stroških);

– Navodila organa upravljanja za izvajanje upravljal-
nih preverjanj po 125. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013, 
z dne 8. 1. 2020, objavljena na spletni strani http://www.
eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi spremembami, ki 
bodo objavljene v času izvajanja pogodbe (v nadalj-
njem besedilu: Navodila organa upravljanja za izvajanje 
uprav ljalnih preverjanj);

– Navodila organa upravljanja na področju komuni-
ciranja vsebin evropske kohezijske politike v program-
skem obdobju 2014–2020, z dne 19. 3. 2018, objavljena 
na spletni strani http://www.euskladi.si/sl/ekp/navodila, 
z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izva-
janja pogodbe (v nadaljnjem besedilu: Navodila organa 
upravljanja na področju komuniciranja);

– Navodila organa upravljanja in organa za potrje-
vanje za spremljanje izvajanja operativnega programa 
z informacijskimi sistemi MFERAC, ISARR2 in RIS eCA, 
junij 2017, objavljena na spletni strani http://www.
eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi spremembami, ki 
bodo objavljene v času izvajanja pogodbe (v nadaljnjem 
besedilu: Navodila organa upravljanja za spremljanje 
izvajanja OP);

– Priporočilo organa upravljanja za uporabo orodja 
ARACHNE v sistemu izvajanja evropske kohezijske po-
litike 2014–2020 cilja Naložbe za rast in delovna mesta, 
verzija 2.0, z dne 19. 10. 2018;

– Smernice organa upravljanja za integracijo načel 
enakosti spolov, enakih možnosti, nediskriminacije in 
dostopnosti za invalide pri izvajanju, spremljanju, poro-
čanju in vrednotenju evropske kohezijske politike v pro-
gramskem obdobju 2014–2020, februar 2016, objav-
ljena na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/na-
vodila (v nadaljnjem besedilu: Smernice organa uprav-
ljanja za integracijo načel enakosti spolov);

– Strategija organa upravljanja za boj proti golju-
fijam cilja »naložbe za rast in delovna mesta za pro-
gramsko obdobje 2014–2020«, januar 2019, objavljena 
na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, 
z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izva-
janja pogodbe (v nadaljnjem besedilu: Strategija organa 
upravljanja za boj proti goljufijam);

– Navodila organa upravljanja za poročanje in 
sprem ljanje nepravilnosti s sredstvi evropske kohezijske 
politike cilja »naložbe za rast in delovna mesta za pro-
gramsko obdobje 2014–2020«, z dne 12. 11. 2018, objav-
ljena na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/na-
vodila, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času 
izvajanja pogodbe (v nadaljnjem besedilu: Navodila orga-
na upravljanja za poročanje in spremljanje nepravilnosti);

– 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; v nadalj-
njem besedilu: ZJF);

– Proračun Republike Slovenije za leto 2019 (Ura-
dni list RS, št. 71/17 in 19/19; v nadaljnjem besedilu: 
Proračun RS) in Proračun Republike Slovenije za leto 
2020 (Uradni list RS, št. 75/19);

– Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slo-
venije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19 – 
nadaljnjem besedilu: ZIPRS);
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– Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske 
politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 
2014–2020 za cilj »naložbe za rast in delovna mesta« 
(Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16, 15/17, 
69/17 in 67/18; v nadaljnjem besedilu: Uredba o porabi 
sredstev evropske kohezijske politike);

– Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 
99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16);

– Odločitev o podpori Službe Vlade Republike Slo-
venije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi 
organa upravljanja za strukturna sklada in kohezijski 
sklad (v nadaljnjem besedilu: SVRK) št. 2-1/1/MJU/0 
za Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širo-
kopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 5« 
št. 3032-31/2021/6 z dne 11. 3. 2021 (v nadaljnjem be-
sedilu: odločitev o podpori);

– Uredba o postopku, merilih in načinih dodelje-
vanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov 
in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11);

– Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije 
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo; 
v nadaljnjem besedilu: ZIntPK);

– Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obrav-
navo investicijske dokumentacije na področju javnih fi-
nanc (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16; v nadalj-
njem besedilu: UEM);

– Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list 
RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 
81/15 in 40/17; v nadaljnjem besedilu: ZEKom-1);

– Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, 
št. 91/15 in 14/18; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3);

– Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, 
št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 
32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17 in 
22/19 – ZPosS; v nadaljnjem besedilu: ZGD-1);

– Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 
– popr.; v nadaljnjem besedilu: Gradbeni zakon);

– Načrt razvoja širokopasovnih omrežij naslednje 
generacije do leta 2020 (sklep Vlade št. 38100-2/2016/4 
z dne 10. 3. 2016; v nadaljnjem besedilu: Načrt 
NGN 2020) in Dodatek k Načrtu razvoja širokopasovnih 
omrežij naslednje generacije do leta 2020 (sklep Vlade 
št. 38100-2/2018/4 z dne 5. 7. 2018; v nadaljnjem bese-
dilu: Dodatek k Načrtu NGN 2020);

– Uredba Komisije (ES) št. 651/2014 z dne 17. juni-
ja 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive 
z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe 
(UL L št. 187/2014 z dne 26. 6. 2014; v nadaljnjem be-
sedilu: Uredba Komisije (ES) št. 651/2014);

– Uredba Komisije (EU) 2017/1084 z dne 14. ju-
nija 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014, kar 
zadeva pomoč za pristaniško in letališko infrastrukturo, 
pragove za priglasitev za pomoč za kulturo in ohranjanje 
kulturne dediščine in pomoč za športno in večnamensko 
rekreacijsko infrastrukturo ter sheme regionalne pomo-
či za tekoče poslovanje za najbolj oddaljene regije, 
in o spremembi Uredbe (EU) št. 702/2014, kar zade-
va izračun upravičenih stroškov (UL L št. 156 z dne 
20. 6. 2017; v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije 
(EU) 2017/1084);

– Smernice Evropske unije za uporabo pravil o dr-
žavni pomoči v zvezi s hitro postavitvijo širokopasovnih 
omrežij, zadnjič spremenjene s Sporočilom Komisije 
o spremembi sporočil Komisije o smernicah Evropske 
unije za uporabo pravil o državni pomoči v zvezi s hitro 
postavitvijo širokopasovnih omrežij, o smernicah o re-
gionalni državni pomoči za obdobje 2014–2020, o dr-
žavni pomoči za filmsko produkcijo in produkcijo dru-

gih avdiovizualnih del, o smernicah o državni pomo-
či za spodbujanje naložb tveganega financiranja ter 
o smernicah o državni pomoči letališčem in letalskim 
prevoznikom (2014/C 198/02); v nadaljnjem besedilu: 
Smernice Evropske unije za uporabo pravil o državni po-
moči (2014/C 198/02)- Objavljene na https://eur-lex.eu-
ropa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014
XC0627(02)&from=EN;

– Mnenje Ministrstva za finance o skladnosti 
sheme državne pomoči »Gradnja odprte širokopa-
sovne infrastrukture naslednje generacije v Repu-
bliki Sloveniji«, št. sheme: BE01-2482762-2017 in 
št. njenih dopolnitev: BE01-2482762-2017/I, 
BE01-2482762-2017/II, BE01-2482762-2017/III z dne 
24. 12. 2019 in BE01-2482762-2017/IV z dne 2. 2. 2021 
št. pomoči: SA.49322 (2017/X), (v nadaljnjem besedilu: 
shema SA.49322);

– Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri 
obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih 
podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES, v na-
daljnjem besedilu: Splošna uredba o varstvu podatkov);

– Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list 
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo; v nadalj-
njem besedilu: ZVOP-1).

1. Posredniški organ in izvajalec razpisa: Repu-
blika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 
cesta 21, 1000 Ljub ljana (v nadaljevanju ministrstvo).

2. Predmet, namen in cilj javnega razpisa ter regija 
izvajanja

Za namen črpanja evropskih strukturnih sredstev 
je Vlada Republike Slovenije 10. 3. 2016 sprejela Načrt 
NGN 2020 s strateškim ciljem, da se zagotovi široko-
pasovni dostop do interneta hitrosti vsaj 100 Mb/s za 
96 % gospodinjstev in vsaj 30 Mb/s za preostale 4 % 
gospodinjstev, 5. 7. 2018 pa je sprejela še Dodatek 
k Načrtu NGN 2020. V določenih območjih Slovenije je 
zaradi redke in razpršene poseljenosti ter neugodnega 
reliefa gradnja širokopasovne infrastrukture zelo draga, 
zato so tam poslovni investicijski modeli brez pomoči 
javnih sredstev ekonomsko neizvedljivi. Zato je z na-
menom, da bo za investitorje gradnja širokopasovne 
infrastrukture na belih lisah postala ekonomsko vzdr-
žna, predviden ukrep sofinanciranja gradnje odprtih ši-
rokopasovnih omrežij v Operativnem programu za izva-
janje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 
v okviru prednostne osi: 2. Povečanje dostopnosti do 
informacijsko-komunikacijskih tehnologij ter njihove upo-
rabe in kakovosti; prednostne naložbe 2.1.: Širitev širo-
kopasovnih storitev in uvajanje visokohitrostnih omrežij 
ter podpora uporabi nastajajočih tehnologij in omrežij 
za digitalno ekonomijo; Specifični cilj: Dostop do ši-
rokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev na 
območjih, na katerih širokopasovna infrastruktura še ni 
zgrajena in hkrati ni tržnega zanimanja za njeno gradnjo.

2.1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje gradnje 

odprtih širokopasovnih omrežij v občinah v Gorenjski, 
Goriški, Obalno-kraški, Osrednjeslovenski, Primor-
sko-notranjski, Savinjski, Zasavski, in Posavski stati-
stični regiji ter statistični regiji Jugovzhodna Slovenija, 
ki bo gospodinjstvom, ki so bele lise, omogočalo v raz-
dalji največ do 400 m od razdelilne točke v/na stavbi, 
na katerem se nahaja posamezno gospodinjstvo, odprt 
širokopasovni dostop naslednje generacije s prenosno 
hitrostjo najmanj 100 Mb/s in elektronske komunikacij-
ske storitve preko teh omrežij. Razdeljen je v naslednje 
sklope, kjer posamezen sklop pomeni eno točno dolo-
čeno občino:
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Sklopi v Zahodni kohezijski regiji: Sklopi v Vzhodni kohezijski regiji:
Št. sklopa OBČINA Št. sklopa OBČINA

1 Bovec 43 Cerknica
2 Brda 44 Ilirska Bistrica
3 Kanal 45 Loška Dolina
4 Kobarid 46 Pivka
5 Miren - Kostanjevica 47 Gornji Grad
6 Nova Gorica 48 Ljubno
7 Renče - Vogrsko 49 Luče
8 Šempeter - Vrtojba 50 Mozirje
9 Tolmin 51 Nazarje

10 Ankaran 52 Rečica Ob Savinji
11 Izola 53 Solčava
12 Koper 54 Brežice
13 Piran 55 Hrastnik
14 Cerkno 56 Kostanjevica na Krki
15 Idrija 57 Radeče
16 Žiri 58 Sevnica
17 Cerklje na Gorenjskem 59 Šentjernej
18 Jezersko 60 Šentrupert
19 Kranj 61 Škocjan
20 Naklo 62 Šmarješke Toplice
21 Preddvor 63 Trbovlje
22 Šenčur 64 Zagorje ob Savi
23 Škofja Loka 65 Črnomelj
24 Tržič 66 Metlika
25 Dobrepolje 67 Novo mesto
26 Grosuplje 68 Straža
27 Ivančna Gorica 69 Mirna
28 Litija 70 Mirna Peč
29 Šmartno pri Litiji 71 Mokronog - Trebelno
30 Brezovica 72 Trebnje
31 Dobrova - Polhov Gradec 73 Žužemberk
32 Domžale 74 Kočevje
33 Horjul 75 Kostel
34 Kamnik 76 Osilnica
35 Ljub ljana 77 Ribnica
36 Logatec 78 Sodražica
37 Lukovica
38 Medvode
39 Mengeš
40 Moravče
41 Vodice
42 Vrhnika

Upravičeno je sofinanciranje največ do zneska na 
posamezno belo liso, ki je za vsako posamezno naselje 
znotraj občine določen v Prilogi 3. Dodelitev sredstev bo 
potekalo v petih odpiranjih oziroma do porabe razpolo-
žljivih sredstev. Višina teh razpoložljivih sredstev je v Za-
hodni kohezijski regiji 9.494.484,72 EUR in v Vzhod ni 
kohezijski regiji 12.184.757,67 EUR.

V celotni investiciji morajo za posamezni sklop za-
sebna sredstva presegati 50 % celotne vrednosti inve-
sticije.

Na podlagi tega javnega razpisa se projekt, za so-
financiranje katerega se odobrijo sredstva kohezijske 
politike, imenuje operacija.

V skladu z Dogovorom z Ministrstvom za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano (MKGP) o razmejitvi med sofi-

nanciranjem območij belih lis bo v lokalnih skupnostih 
v Pomurski, Podravski in Koroški statistični regiji gradnja 
odprtih širokopasovnih omrežij, ki bodo gospodinjstvom, 
ki so bele lise, omogočala odprt širokopasovni dostop na-
slednje generacije s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s 
in elektronske komunikacijske storitve preko teh omrežij, 
sofinancirana v okviru Operativnega programa za izvaja-
nje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj in Programa ra-
zvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 iz Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

2.2. Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je sofinanciranje gradnje 

odprtih širokopasovnih dostopov naslednje generacije 
s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s, ki bodo go-
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spodinjstvom, ki so bele lise, omogočala elektronske 
komunikacijske storitve s prenosno hitrostjo najmanj 
100 Mb/s. Z javnimi sredstvi bomo omogočili, da bo 
zgrajena taka infrastruktura na območjih, kjer vsem go-
spodinjstvom dostopovna omrežja naslednje generaci-
je še niso na voljo in kjer hkrati ni tržnega interesa za 
gradnjo le-teh oziroma gradnja takega omrežja ne bo 
sofinancirana z javnimi sredstvi v naslednjih 36 mesecih.

2.3. Cilj javnega razpisa
Cilj javnega razpisa je v skladu z Načrtom 

NGN 2020 in Dodatkom k Načrtu NGN 2020 omogoči-
ti najmanj 75 % gospodinjstvom posameznega sklopa, 
ki so bele lise, odprt širokopasovni dostop naslednje 
generacije s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s in 
elektronske komunikacijske storitve s prenosno hitrostjo 
najmanj 100 Mb/s, kjer na teh gospodinjstvih dostopov-
na širokopasovna omrežja naslednje generacije še niso 
zgrajena in hkrati ni tržnega interesa za njihovo gradnjo 
v naslednjih treh letih.

2.4. Postopek določitve belih lis
Bele lise so za potrebe tega javnega razpisa defi-

nirane kot posamezna gospodinjstva, za katere je bilo 
z analizo testiranj tržnega interesa in obstoječega stanja 
omrežij elektronskih komunikacij v Sloveniji ugotovljeno, 
da nimajo omogočenega priklopa na dostopovna širo-
kopasovna omrežja naslednje generacije in kjer hkrati 
ni tržnega interesa za gradnjo takih dostopovnih širo-
kopasovnih omrežij naslednje generacije v naslednjih 
treh letih.

Z namenom določitve belih lis je ministrstvo izvedlo 
testiranja tržnega interesa za gradnjo dostopovnih širo-
kopasovnih omrežij elektronskih komunikacij naslednje 
generacije v naslednjih treh letih od izvedbe testiranja 
tržnega interesa, v skladu z Načrtom NGN 2020 in 
Dodatkom k Načrtu NGN 2020 ter s seznama potenci-
alnih belih lis odstranilo tista gospodinjstva, za katera 
je v času do objave tega javnega razpisa ugotovljeno, 
da so bila na njihovih naslovih že zgrajena dostopovna 
širokopasovna omrežja naslednje generacije, ali so bila 
ta gospodinjstva ukinjena ali pa so bili naslovi teh go-
spodinjstev ukinjeni. Ministrstvo hkrati pojasnjuje, da so 
vse vrste zbirk podatkov ter katastrov dinamične in da 
se podatki v njih dnevno spreminjajo.

V seznamu belih lis, ki je Priloga 2 razpisne doku-
mentacije, so navedena gospodinjstva – bele lise z nji-
hovimi naslovi. Seznam belih lis je razdeljen na zgoraj 
navedene sklope/občine.

2.5. Regiji izvajanja javnega razpisa
Operacije se bodo izvajale v kohezijski regiji Vzhod-

na Slovenija in kohezijski regiji Zahodna Slovenija.
Razdelitev slovenskih upravnih enot/pokrajin na 

programski območji kohezijska regija Vzhodna oziro-
ma kohezijska regija Zahodna Slovenija je razvidna iz 
dokumenta Statističnega urada RS na spletni strani: 
https://tinyurl.com/stat-koh-regije. Glede na pravno ve-
ljavno razmejitev območij kohezijskih regij (NUTS 2), 
ki sledi iz Uredbe št. 1319/2013/ES z dne 9. decembra 
2013 o spremembi prilog Uredbe (ES) št. 1059/20036/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. maja 2003 
o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih 
enot (NUTS) in ki velja od 1. 1. 2015 dalje, se Občina 
Litija nahaja v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija. Organ 
upravljanja je dne 12. 4. 2017 izdal Mnenje o lokaciji 
izvajanja – Občina Litija ter o evropskem kohezijskem 
viru financiranja (št. 020-1/2017-28) in objavljenem na 
spletni strani http://eu-skladi.si/sl/dokumenti/poroci-
la-mnenja-tolmacenja/2017-04-12-mnenje-ou-litija.pdf, 
v katerem tolmači, da je z vidika razvojnih sredstev za 
programsko obdobje 2014–2020 Občina Litija del kohe-

zijske regije Zahodna Slovenija, zato je v seznamu belih 
lis Občina Litija upoštevana v kohezijski regiji Zahodna 
Slovenija.

3. Potencialni prijavitelji
V skladu s priglašeno shemo pomoči št. SA.49322 

(2017/X) lahko na ta javni razpis kandidirajo prijavitelji, 
ki so registrirani kot operaterji elektronskih komunikacij 
in so v skladu s 5. členom ZEKom-1 Agencijo za ko-
munikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v 
nadaljnjem besedilu: AKOS) že obvestili o nameri zago-
tavljanja javnih komunikacijskih omrežij.

Na javni razpis lahko kandidira prijavitelj sam ali 
v projektnem partnerstvu. Če se na javni razpis v eni 
vlogi skupaj prijavi več prijaviteljev v projektnem part-
nerstvu, morajo biti vsi ti registrirani kot operaterji elek-
tronskih komunikacij, kot je to določeno v prejšnjem 
odstavku. S partnersko pogodbo se pooblasti vodilnega 
partnerja, da v imenu partnerstva predloži skupno vlogo 
na javni razpis in da v primeru uspešne kandidature na 
javnem razpisu zastopa partnerstvo in z ministrstvom 
sklene pogodbo. Partnerska podjetja odgovarjajo mini-
strstvu neomejeno solidarno.

Prijavitelj lahko nastopa s podizvajalci. V primeru 
projektnega partnerstva je podizvajalec/podizvajalci le 
skupni podizvajalec/podizvajalci vseh projektnih partner-
jev, ne more pa posamezni član projektnega partnerstva 
imeti svojega podizvajalca.

Prijavitelj v razmerju do ministrstva v celoti odgovar-
ja za izvedbo projekta, ne glede na število podizvajalcev, 
ki jih bo navedel v svoji vlogi.

Prijaviteljem, katerih projekti bodo izbrani na tem 
javnem razpisu, bodo sofinancirani stroški izvedbe pro-
jektov iz sredstev Evropskega sklada za regionalni ra-
zvoj in sredstev slovenskega proračuna kot dovoljena 
državna pomoč v skladu s shemo SA.49322.

Iz vsebine priglašene sheme SA.49322 izhaja, da je 
pomoč namenjena točno določenemu sektorju in ne bo 
namenjena podjetjem dejavnim v naslednjih sektorjih:

– sektor ribištva in akvakulture,
– sektor predelave in trženja kmetijskih pro izvodov,
– za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov.
Javna sredstva se v skladu s priglašeno shemo 

pomoči št. SA.49322 (2017/X) in 11. členom ZEKom-1 
prijavitelju ne dodeli, če je ugotovljeno, da:

– je v težavah v skladu z 18. točko 2. člena Uredbe 
(EU) št. 651/2014,

– je naslovnik neporavnanega naloga za izterjavo 
zaradi predhodne odločbe Evropske komisije, ki je pomoč 
razglasila za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom,

– je naslovnik neporavnanega naloga za vračilo 
preveč izplačane pomoči po pravilu de minimis ali držav-
ne pomoči na podlagi predhodnega poziva Ministrstva 
za finance,

– ima na dan vložitve vloge neporavnane zapadle 
davčne obveznosti in druge denarne nedavčne obve-
znosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, 
v višini, ki presega 50 EUR,

– ne izplačuje redno plač in socialnih prispevkov,
– se favorizirajo dejavnosti, povezane z izvozom 

v tretje države ali države članice,
– se dodelitev pomoči pogojuje s prednostno upora-

bo domačih pro izvodov pred uporabo uvoženih,
– se dovoli dodelitev pomoči pod pogojem, da 

morajo imeti podjetja svoj sedež ali večino poslovnih 
enot v Republiki Sloveniji. Dovoli pa se zahteva, da je 
v trenutku plačila pomoči poslovna enota ali podružnica 
v Republiki Sloveniji.

Državna pomoč je namenjena točno določenemu 
širokopasovnemu sektorju kot Pomoč za širokopasov-
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no infrastrukturo, ki jo določa Uredba Komisije (EU) 
št. 651/2014 in Uredba Komisije (EU) 2017/1084, kar 
zadeva pomoč za pristaniško in letališko infrastrukturo, 
pragove za priglasitev za pomoč za kulturo in ohranjanje 
kulturne dediščine in pomoč za športno in večnamensko 
rekreacijsko infrastrukturo ter sheme regionalne pomo-
či za tekoče poslovanje za najbolj oddaljene regije, in 
o spremembi Uredbe (EU) št. 702/2014, kar zadeva 
izračun upravičenih stroškov.

4. Pogoji in zahteve za kandidiranje na javnem 
razpisu

Vloga prijavitelja mora izpolnjevati vse pogoje in 
zahteve javnega razpisa in razpisne dokumentacije. Prija-
vitelj na javni razpis lahko kandidira za en ali več sklopov. 
V tem primeru odda vlogo za vsak sklop posebej. Za vsak 
sklop lahko prijavitelj ali projektni partner kandidira samo 
enkrat, ne glede na to ali skupaj s partnerji ali samostojno.

Če prijavitelj kandidira samo za en sklop, odda ce-
lotno dokumentacijo, kot je navedeno za popolnost prve 
vloge v točki 2.1. razpisne dokumentacije (Priloga 5: 
Kontrolnik za popolnost prve vloge).

Če prijavitelj kandidira za več sklopov, za prvi sklop 
odda celotno dokumentacijo (Priloga 5: Kontrolnik za 
popolnost prve vloge). Za vse naslednje sklope lahko ne 
glede na to, ali odda vlogo oziroma več njih na enem, ali 
na več odpiranjih, odda dokumentacijo, kot je navedeno 
za popolnost vsake naslednje vloge v točki 2.1. razpisne 
dokumentacije (Priloga 6: Kontrolnik za popolnost vsake 
naslednje vloge).

Glede izpolnjevanja razpisnih pogojev prijavitelj/pro-
jektni partner podpiše izjavo, s katero pod kazensko in 
materialno pravno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in 
sprejemanje razpisnih pogojev za kandidiranje na tem 
javnem razpisu (izjava je del razpisne dokumentacije 
obrazec št. 2 in 2A). Ministrstvo lahko izvede preveritev 
določenih pogojev z vpogledom v javne evidence. V pri-
meru dvoma glede izpolnjevanja pogojev lahko ministr-
stvo zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.

Če se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po izdaji 
sklepov o izboru operacij, se pogodbe o sofinanciranju 
operacij s tem prijaviteljem ne bodo sklenile, sklepi o iz-
boru operacij pa se odpravijo oziroma razveljavijo.

Če se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po podpi-
su pogodb o sofinanciranju, lahko ministrstvo odstopi 
od teh pogodb o sofinanciranju operacij, pri čemer bo 
upravičenec dolžan vrniti že prejeta sredstva skupaj 
z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila 
sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila 
sredstev v proračun Republike Slovenije.

4.1. Splošni pogoji za prijavitelje in projektne part-
nerje (v nadaljnjem besedilu: prijavitelj)

Prijavitelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
Vloga na javni razpis za dodelitev nepovratnih sred-

stev mora biti v slovenskem jeziku.
Priloženi obrazci morajo biti izpolnjeni, podpisani 

ter žigosani, če prijavitelj uporablja žig. V vlogi morajo 
biti obrazci zloženi po vrstnem redu, kot je določeno 
v točki 2.1. razpisne dokumentacije in kot določata kon-
trolnika za popolnost vloge (Priloga 5: Kontrolnik za po-
polnost prve vloge ali Priloga 6: Kontrolnik za popolnost 
vsake naslednje vloge).

Izpolnjevanje splošnih pogojev se izkaže z nasled-
njimi obrazci iz razpisne dokumentacije:

Obrazec št. 1: Osnovni podatki o prijavitelju in pod-
izvajalcih.

– Priloga 1 Obrazca št. 1: Podatki o podizvajalcu in 
soglasje podizvajalca za neposredna plačila;

– Priloga 2 Obrazca št. 1: Dogovor oziroma pogod-
ba s podizvajalci;

– Priloga 3 Obrazca št. 1: Bonitetni obrazec;
Obrazec št. 1A: Osnovni podatki o projektnem part-

nerju.
– Priloga Obrazca št. 1A: Pogodba oziroma dogo-

vor s projektnimi partnerji
Obrazec št. 2: Izjava o strinjanju in sprejemanju 

pogojev.
Prijavitelj pod kazensko in materialno odgovorno-

stjo izjavlja, da:
– je vloga v skladu z vsemi zahtevami javnega raz-

pisa in razpisne dokumentacije;
– se strinja z vsemi pogoji in zahtevami javnega 

razpisa in razpisne dokumentacije;
– je vpisan v uradno evidenco kot operater elektron-

skih komunikacij v skladu s 5. členom ZEKom-1;
– nima neporavnanega naloga za izterjavo zara-

di predhodne odločbe Evropske komisije, ki je pomoč 
razglasila za nezakonito in nezdružljivo z notranjim tr-
gom;

– nima neporavnanih nalogov za vračilo za preveč 
izplačane pomoči po pravilu de minimis ali državne 
pomoči na podlagi predhodnega poziva Ministrstva za 
finance;

– nima na dan vložitve vloge neporavnane zapadle 
davčne obveznosti in druge denarne nedavčne obve-
znosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, 
v višini, ki presega 50 eurov;

– ni izvedel projekta, tj. začel gradnje oziroma iz-
vedel zavezujočega naročila opreme pred oddajo vloge 
na ta javni razpis;

– redno izplačuje plače in socialne prispevke;
– da bo sredstva nadomestil iz lastnih virov, v pri-

meru da zasebni viri za izvedbo celotne operacije ne 
bodo pridobljeni;

– bo vodil stroške in prihodke tako v času gradnje, 
kot tudi upravljanja in vzdrževanja na posebnem računo-
vodsko ločenem mestu za vsak sklop posebej;

– kot prijavitelju oziroma osebam, ki so članice 
upravnih, vodstvenih ali nadzornih organov prijavitelja, 
ali osebam, ki imajo pooblastila prijavitelja za zastopa-
nje ali odločanje ali nadzor, ni izrečena pravnomočna 
sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega od-
stavka 75. člena ZJN-3;

– mu ni podana prepoved poslovanja v razmerju 
do ministrstva v obsegu, kot izhaja iz 35. člena ZIntPK;

– ima projekt zaključeno finančno konstrukcijo ozi-
roma so ob upoštevanju virov po tem javnem razpisu 
zagotovljeni vsi ostali viri za izvedbo celotnega projekta;

– bo pri porabi teh sredstev upošteval zakon, ki 
ureja javno naročanje, v kolikor so izpolnjeni pogoji, 
določeni v zakonu;

– če upravičenec ni zavezanec za ZJN, mora pri 
izboru dobaviteljev in izvajalcev ravnati gospodarno in 
transparentno. V ta namen mora upravičenec preveriti 
tržne cene na podlagi npr. pridobitve več primerljivih in 
neodvisnih ponudb, preverjanja cen na spletu ipd., pri 
čemer je treba upoštevati tudi možen konflikt interesov 
med upravičencem in potencialnimi dobavitelji ter izva-
jalci in tudi njihovo sposobnost za izvedbo naročila ob 
upoštevanju načela sorazmernosti;

– bo upošteval zahteve glede informiranja in obve-
ščanja javnosti, ki jih narekujejo 115. in 116. člen Uredbe 
Sveta (EU) št. 1303/2013 in veljavna Navodila organa 
upravljanja na področju komuniciranja in so objavljena 
na spletni strani http://www.eu-skladi.si;

– je seznanjen, da bo vključen v seznam upravi-
čencev, ki bo elektronsko ali drugače javno objavljen in 
bo vseboval ime operacije, naziv upravičenca in znesek 
javnih virov financiranja operacije;
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– je seznanjen, da dopolnilno financiranje med 
Evropskim socialnim skladom (v nadaljnjem besedilu: 
ESS) in Evropskim skladom za regionalni razvoj (v na-
daljnjem besedilu: ESRR), v skladu z 98. členom Ured-
be (EU) št. 1303/2013, ni predvideno;

– bo hranil dokumentacijo v zvezi z operacijo v skla-
du z veljavnimi predpisi (zakonom, ki ureja varstvo doku-
mentarnega in arhivskega gradiva ter arhive, in Uredbo 
(EU) št. 1303/2013) še 10 let po zaključku operacije za 
potrebe revizije oziroma kot dokazila za potrebe bodočih 
preverjanj;

– bo omogočil dostopnost dokumentacije operacije 
posredniškemu organu, organu upravljanja, revizijske-
mu organu ter drugim nadzornim organom;

– bo smiselno zagovarjal enake možnosti v skladu 
z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih 
možnosti, in v skladu z Uredbo (EU) št. 1303/2013;

– bo dokumentirano spremljal in prikazoval neto 
prihodke operacije v skladu z 61. členom Uredbe (EU) 
št. 1303/2013. Prihodke bo evidentiral in spremljal na 
posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računo-
vodski kodi, zaradi česar bo možen ločen izpis iz raču-
novodskih evidenc;

– bo za namen spremljanja in vrednotenja ope-
racije v skladu s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe 
1303/2013/EU, 6. členom ter Prilogo I Uredbe (EU) 
št. 1301/2013 spremljal in ministrstvu zagotavljal podat-
ke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije;

– je seznanjen z 71. členom Uredbe št. 1303/2013 
o trajnosti operacije;

– je seznanjen s posledicami, če se ugotovi, da je 
v postopku potrjevanja operacij ali izvrševanja operacij 
prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve 
obveznosti;

– je seznanjen s posledicami, ki bi nastale ob ugo-
tovitvi dvojnega financiranja posamezne operacije, ne-
upoštevanja veljavne zakonodaje in navodil v vseh po-
stopkih izvajanja operacije ali če delež sofinanciranja 
operacije preseže maksimalno dovoljeno stopnjo;

– je pri izvedbi operacije dosledno upošteval vso 
veljavno zakonodajo ter pravila izvajanja kohezijske po-
litike v Republiki Sloveniji;

– soglaša, da naročnik pridobiva, evidentira, ob-
deluje, vpogleda, uporablja, posreduje in hrani osebne 
podatke prijavitelja, če je prijavitelj fizična oseba in fizič-
nih oseb, ki so povezane s prijaviteljem, če je ta pravna 
oseba in fizičnih oseb, ki so kakorkoli pogodbeno pove-
zane s prijaviteljem in jih je prijavitelj navedel v vlogi ali 
pogodbi oziroma enakovrednem aktu, v informacijskem 
sistemu organa upravljanja – eMA, z namenom izvaja-
nja evropske kohezijske politike na podlagi Uredbe (EU) 
št. 1303/2013 s prilogami;

– so navedeni podatki resnični.
Priloga 1 Obrazca št. 2: Bonitetna ocena za prija-

vitelja
Če je prijavitelj ali projektni partner novoustanovlje-

no podjetje, ki še nima bonitetne ocene, se preverjajo 
bonitetne ocene povezanih podjetij in prevzemanje ob-
veznosti le-teh za to novoustanovljeno podjetje.

Če novoustanovljeno podjetje ne more predložiti 
bonitetne ocene, niti nima povezanih podjetij, prijava na 
razpis ni mogoča.

Tudi pri projektnih partnerjih se preverjajo pove-
zana podjetja. Boniteta je samo eden od pokazateljev 
sposobnosti.

Priloži se zadnja bonitetna ocena podjetja, ki ne 
sme biti nižja od AJPES SB9 oziroma po Moody’s nižja 
od B1 ali po Fitch oziroma S&P nižja od B+, ki na dan 
oddaje vloge ni starejša od 30 dni.

Obrazec št. 2A: Izjava projektnega partnerja o stri-
njanju in sprejemanju pogojev.

Priloga Obrazca št. 2A: Bonitetna ocena projektne-
ga partnerja.

Obrazec št. 3: Izjava, da prijavitelj ni v težavah
Za opredelitev malih in srednjih podjetij se 

upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisi-
je (EU) št. 651/2014). Prilogo 1 najdete na sple-
tni strani http://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0651. Ob tem 
se opozarja tudi na drugi odstavek 6. člena Priloge 1 
Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014), ki določa, da se za 
podjetje, ki ima povezana podjetja, podatki, tudi glede 
števila zaposlenih, določijo na podlagi računovodskih 
izkazov in drugih podatkov podjetja ali na podlagi konso-
lidiranih zaključnih računov podjetja, v katerega je pod-
jetje vključeno za namene konsolidacije, če ti obstajajo.

Obrazec št. 3A: Podatki o povezanih podjetjih pri-
javitelja

Definiciji sta vsebovani v 3. členu Priloge I Uredbe 
Komisije (EU) št. 651/2014):

»Povezana podjetja« so podjetja, med katerimi ob-
staja eno naslednjih razmerij:

(a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničar-
jev ali družbenikov v drugem podjetju;

(b) podjetje ima pravico, da imenuje ali odstavi ve-
čino članov upravnega, upravljavskega ali nadzornega 
organa v drugem podjetju;

(c) podjetje ima pravico, da izvaja prevladujoč vpliv 
nad drugim podjetjem na podlagi pogodbe, podpisane 
s tem podjetjem, ali določbe v statutu tega podjetja;

(d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega 
podjetja, na podlagi sporazuma z drugimi delničarji ali 
družbeniki tega podjetja samo nadzoruje večino glaso-
valnih pravic delničarjev ali družbenikov v tem podjetju.

Domneva, da v podjetju ni prevladujočega vpli-
va, obstaja, če se investitorji iz drugega pododstavka 
odstavka 2 člena 3 ne vključujejo, neposredno ali po-
sredno, v upravljanje zadevnega podjetja, ne glede na 
svoje pravice kot delničarji podjetja.

Kot povezana se obravnavajo tudi podjetja, ki imajo 
z enim ali več povezanimi podjetji katero koli razmerje, 
opisano v prvem pododstavku, ali vsi investitorji iz od-
stavka 2 člena 3.

Kot povezana podjetja se obravnavajo tudi podjetja, 
ki so med seboj povezana preko fizične osebe ali skupi-
ne fizičnih oseb, ki skupno delujejo, če opravljajo svojo 
dejavnost ali del svoje dejavnosti na istih upoštevnih 
trgih ali na sosednjih trgih.

»Neodvisno podjetje« je vsako podjetje, ki ne izpol-
njuje opredelitve partnerskega podjetja ali povezanega 
podjetja.

Za povezane družbe se štejejo tudi podjetja, ki 
so povezana prek lastniških deležev fizičnih oseb, 
z upoštevanjem določil Priloge I Uredbe Komisije (EU) 
št. 651/2014).

Obrazec št. 3B: Izjava, da projektni partner ni v te-
žavah

Obrazec št. 3C: Podatki o povezanih podjetjih pro-
jektnih partnerjev

Navedite povezana podjetja projektnih partnerjev 
z osnovnimi podatki, ki bodo omogočala preverjati fi-
nančno stanje skupine.

Obrazec št. 4: Prijavni obrazec za posamezni sklop
Projekt mora imeti zaključeno finančno konstrukcijo 

oziroma ob upoštevanju virov po tem javnem razpisu 
zagotovljene vse ostale vire za izvedbo celotnega pro-
jekta. Če kateri od virov zasebnega financiranja še ni 
zagotovljen, mora prijavitelj podati izjavo, da bo sredstva 
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nadomestil iz lastnih virov, če ti viri dejansko ne bodo 
pridobljeni.

4.2. Dokumentacija za izvedbo projekta
Izpolnjevanje zahtev, vezanih na investicijsko in 

projektno dokumentacijo, se dokazuje z dokumentacijo 
iz tega poglavja.

Prijavitelj mora predložiti dokumentacijo za izvedbo 
projekta posebej za vsak prijavljeni sklop, na podlagi 
katerega bo gradil odprto širokopasovno omrežje na-
slednje generacije. Dokumentacija za izvedbo projekta 
mora vsebovati:

– investicijsko dokumentacijo, ki mora biti izdelana 
ob smiselni uporabi UEM,

– projektno dokumentacijo v obliki idejne zasnove 
za pridobitev projektnih in drugih pogojev.

4.2.1. Investicijska dokumentacija
Prijavitelj mora to dokumentacijo priložiti v slede-

čem vrstnem redu:
Obrazec št. 5: Investicijska dokumentacija za po-

samezni sklop
– Predstavitev prijavitelja

– kratka predstavitev prijavitelja.
– Povzetek projektne dokumentacije

– kratek opis ter utemeljitev izbrane optimalne 
variante gradnje,

– navedbo odgovorne osebe za izdelavo investi-
cije, projektne dokumentacije, odgovornega vodje za 
izvedbo investicije ter odgovornega nadzornika del,

– predvideno organizacijo in druge potrebne pr-
vine za izvedbo in spremljanje učinkov investicije, če ni 
posebej izdelana študija izvedbe investicije.

– Analiza obstoječega stanja, s prikazom potreb, ki 
jih bo zadovoljevala investicija

– priložite kratko analizo obstoječega stanja, 
s prikazom potreb, ki jih bo zadovoljevala investicija.

Priloga obrazca št. 5: Izpis iz ustreznega imenika in-
ženirske zbornice za odgovorno osebo, ki bo opravljala 
neodvisen nadzor.

Naloge nadzora lahko opravlja posameznik, ki je 
vpisan v imenik Inženirske zbornice Slovenije (v nada-
ljevanju: IZS) in ne opravlja istočasno nalog vodje del pri 
prijavitelju. Če je prijavitelj iz druge države članice, mora 
biti posameznik, ki opravlja naloge nadzora, vpisan v in-
ženirsko zbornico ene od držav članic.

Obrazec št. 6: Časovni načrt izvedbe sklopa
Časovni načrt izvedbe sklopa s popisom vseh aktiv-

nosti in z organizacijo vodenja projekta in izdelano anali-
zo izvedljivosti. Gradnja mora biti izvedena v 36 mesecih 
od dneva podpisa pogodbe. Realizacija gradnje mora 
biti predvidena mesečno in letno.

V primeru vloge s partnerji mora biti časovni načrt 
izvedbe operacije s popisom vseh aktivnosti razviden za 
vse projektne partnerje posamično in skupno.

Obrazec št. 7: Predvidena dinamika črpanja sred-
stev na sklop

Obrazec št. 8: Načrt financiranja investicijskega 
projekta na sklop

Načrt financiranja v tekočih cenah po dinamiki in vi-
rih financiranja. Razvidna mora biti razčlenitev stroškov 
na upravičene in neupravičene stroške za izvedbo ope-
racije. Upravičeni stroški morajo biti razdeljeni na upra-
vičene stroške, ki bodo sofinancirani z javnimi sredstvi 
in upravičene stroške, ki bodo financirani z zasebnimi 
sredstvi. Prav tako mora biti iz specifikacije upravičenih 
stroškov razvidno, da je za izvedbo operacije namenje-
nih več kot 50 % zasebnih sredstev prijavitelja.

V primeru vloge s partnerji mora biti načrt financira-
nja operacije izdelan za vsakega projektnega partnerja 
posebej (razmnožite obrazec v ustreznem številu) in še 

skupaj za celotni sklop. Sumarni zneski morajo biti enaki 
podatkom na Obrazcu št. 4.

4.2.2. Projektna dokumentacija
Prijavitelj mora v svoji vlogi priložiti za vsak sklop, 

za katerega sofinanciranje kandidira, svojo Projektno 
dokumentacijo (Obrazec št. 9), ki vsebuje najmanj:

1. razviden seznam vseh gospodinjstev – belih lis, 
ki jim bo prijavitelj omogočil dostop do odprtega širo-
kopasovnega omrežja naslednje generacije (Priloga 1 
Obrazca št. 9: Bele lise),

2. prikaz povezovanja belih lis v omrežje,
3. idejno zasnovo omrežja elektronskih komunikacij 

in trase optičnega omrežja,
4. tehnologijo in topologijo omrežja vključno z vsemi 

omrežnimi elementi,
5. ustrezne grafične priloge (seznam risb, situacijski 

potek trase, shematski načrt omrežja ...),
6. opis gradbenih in montažnih del,
7. časovnico gradnje,
8. prikaz ocene predvidenih količin vgrajenih ma-

terialov, oceno predvidenih gradbenih in montažnih del, 
meritev in posredovanje podatkov o zgrajenih trasah 
(Priloga 2 Obrazca št. 9: Tehnično-tehnološki del za 
sklop),

9. vzorčna ponudba z vsemi sestavinami, ki so na-
vedene v točki 9 poglavja 1.5.2.3. (Priloga 3 Obrazca 
št. 9: Vzorčna ponudba),

10. opis izpolnjevanja vseh zahtev iz poglavja 
1.5.2.3., ki še niso zajete v točkah od 1 do 9 tega po-
glavja.

4.3. Zahteve za sofinancirano omrežje
1. Odprto širokopasovno omrežje naslednje gene-

racije je za potrebe tega javnega razpisa širokopasovno 
omrežje naslednje generacije, ki je zgrajeno s pomočjo 
sofinanciranja z javnimi sredstvi na podlagi tega javnega 
razpisa in je dostopno vsem ponudnikom elektronskih 
komunikacijskih storitev pod enakimi pogoji. Izbrani pri-
javitelj bo moral v okviru zmožnosti lastnega omrežja 
nuditi odprt veleprodajni širokopasovni dostop (to je: 
1. lokalni dostop – fizična ali virtualna razvezava lokalne 
zanke in/ali 2. osrednji dostop – dostop z bitnim tokom) 
v skladu s pravičnimi in nediskriminatornimi pogoji. Tak 
veleprodajni dostop mora izbrani prijavitelj na podlagi 
pogojev iz tega razpisa zagotavljati vsaj deset let od 
datuma obojestranskega podpisa pogodbe, pri čemer pa 
mora sam dostop do fizične infrastrukture in posameznih 
vodov zagotavljati tudi po izteku veljavnosti pogodbe 
in to ves čas obstoja te fizične infrastrukture in posa-
meznih vodov. Zgrajena infrastruktura, za katero se bo 
dodelila pomoč, bo morala vedno omogočati še najmanj 
podvojitev števila vodov (bakrenih paric, optičnih vla-
ken, koaksialnih kablov, vseh vrst nadzemnih povezav, 
v skladu z 72.a točko 3. člena ZEKom-1) iste tehnolo-
gije, ki jo bo v omrežju na določeni trasi ponudil izbrani 
prijavitelj v svoji vlogi, brez izvedbe dodatnih gradbenih 
del, za primer potencialno izraženega interesa za njeno 
souporabo s strani drugih operaterjev v prihodnosti.

2. Odprto širokopasovno omrežje naslednje gene-
racije izbranega prijavitelja bo moralo omogočati pre-
nosno hitrost vsaj 100 Mb/s v smeri proti končnemu 
uporabniku – gospodinjstvu, ki je bela lisa, ter mu bo ta 
dostopna hitrost na voljo ves čas – 24 ur na dan, vse 
dni v letu. Šteje se, da je gospodinjstvu omogočen odprt 
dostop do širokopasovnega omrežja s hitrostjo najmanj 
100 Mb/s, kadar je gospodinjstvu mogoče zagotoviti ta-
kšen dostop preko zgrajene dostopovne točke brezžič-
nega omrežja, ali kadar je gospodinjstvo v neposredni 
bližini fiksnega omrežja. Za neposredno bližino fiksnega 
omrežja se šteje zračna razdalja do največ 400 m od 
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razdelilne točke v/na stavbi, na katerem se nahaja posa-
mezno gospodinjstvo do mesta, kjer je možen priklop na 
omrežje, če na tej razdalji ni ovir, ki bi preprečevale iz-
gradnjo povezave s hitrostjo najmanj 100 Mb/s. Omrežje 
se za vsa gospodinjstva iz seznama belih lis (Priloga 2: 
Seznam belih lis), za katera prijavitelj kandidira za vse 
sklope, načrtuje do razdelilne točke na naslovu stavbe 
(HSMID), na katerem se nahaja posamezno gospodinj-
stvo, ki je bela lisa. Izgradnja notranje inštalacije ni pred-
met tega razpisa.

3. Pri načrtovanju omrežja mora prijavitelj v projekt 
svoje vloge obvezno vključiti najmanj 75 % belih lis do-
ločene občine oziroma posameznega sklopa. Število teh 
belih lis prijavitelj dobi tako, da se izračuna 75 % števila 
belih lis v posamezni občini, ki se vedno zaokroži nav-
zgor na celo število (primer: Bovec ima 221 belih lis, od 
katerih 75 % je 165,75 belih lis, kar pomeni, da je potreb-
no v projekt vključiti najmanj 166 belih lis).

4. Izbrani prijavitelj bo moral po zaključku gradnje 
omogočati prenosno hitrost vsaj 100 Mb/s v smeri proti 
končnemu uporabniku vsem gospodinjstvom, ki jih je do-
ločil v svoji vlogi in so bele lise s seznama posameznega 
sklopa, za katerega sofinanciranje kandidira.

5. Izbrani prijavitelj bo moral ministrstvu ob predlo-
žitvi vsakokratnega zahtevka za izplačilo priložiti tudi za-
pis s podatki o omogočenih omrežnih priključnih točkah 
ter o zgrajenem omrežju in pripadajoči infrastrukturi, ki 
ga bo potrdil pooblaščeni nadzornik gradnje ter potrdilo 
Geodetske uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem 
besedilu: GURS), da je sporočil podatke o lokaciji in 
trasi, vrsti in trenutni uporabi novozgrajenih komunika-
cijskih omrežij ter pripadajoče infrastrukture in podatke 
o obstoječem stanju in zmogljivosti teh novih omrežnih 
priključnih točk na fiksni lokaciji v skladu s 14. členom 
ZEKom-1.

6. Izbrani prijavitelj bo moral na svojem enotnem 
informacijskem sistemu za pregledovanje, naročanje in 
upravljanje storitev iz točke 9. tega poglavja najaviti da-
tume, ko bodo posamezni priključki na določenih naslo-
vih omogočeni, vsaj trideset koledarskih dni pred pred-
videnim zaključkom gradnje le-teh. Po zaključku njihove 
gradnje pa bo moral izbrani prijavitelj najkasneje v osmih 
koledarskih dneh javno objaviti na tem istem enotnem 
informacijskem sistemu na neizbrisen in sledljiv način 
njihov seznam vključno z datumi zaključka gradnje potr-
jenimi s strani pooblaščenega nadzornika gradnje.

7. Po zaključku gradnje in javni objavi seznama 
omogočenih priključkov iz prejšnje točke bo moral iz-
brani prijavitelj na zahtevo zainteresiranega ponudnika 
storitve ali končnega uporabnika, ki mu je dostop omo-
gočen, priključiti na storitev najkasneje v roku šestdeset 
koledarskih dni od datuma naročila, ki bo podano v skla-
du s pogoji iz vzorčne ponudbe izbranega prijavitelja. 
Izbrani prijavitelj za izgradnjo zadnjih do 400 m lahko 
vsem ponudnikom storitev ali končnim uporabnikom 
celotnega sklopa zaračuna priključnino v enotni višini, 
ki ne sme biti višja od 200 EUR na priključek. Izbrani 
ponudnik bo moral to določilo, možnost zaračunava-
nja priključnine v enotni višini, ki ne sme biti višja od 
200 EUR na priključek, upoštevati ves čas veljavnosti 
pogodbe med ministrstvom in izbranim prijaviteljem, to 
je deset let.

8. Izbrani prijavitelj bo za svoje omrežje moral javno 
objaviti maksimalno hitrost (teoretično najvišjo hitrost 
prenosa proti končnemu uporabniku, ki jo lahko ta do-
seže vsaj enkrat dnevno), običajno razpoložljivo hitrost 
skupaj z navedenim razmerjem do maksimalne hitrosti 
(hitrost prenosa proti končnemu uporabniku, ki jo le-ta 
lahko pričakuje večino časa v dnevu, vendar ne manj 

kot 90 % časa dneva izven dveh vršnih ur, ter 80 % časa 
v času dveh vršnih ur in ki znaša vsaj 80 % maksimal-
ne hitrosti) ter minimalno hitrost (zagotovljena najnižja 
hitrost prenosa proti končnemu uporabniku, razen v pri-
meru izpada omrežja ali večjih motenj).

9. Izbrani prijavitelj bo moral javno objaviti vzorčne 
ponudbe za vse ponujene modele odprtega veleprodaj-
nega širokopasovnega dostopa, ki jih bo ponujal v svo-
jem omrežju, najkasneje v šestih mesecih od oboje-
stranskega podpisa pogodbe o sofinanciranju vendar ne 
kasneje kot tri mesece pred objavo v spodaj opisanem 
informacijskem sistemu (10. točka) o prvi omogočeni 
omrežni priključni točki v posameznem sklopu, ki bo na 
voljo za ponujanje storitev, če bo ta v sistem vnesena 
prej kot v šestih mesecih od obojestranskega podpisa 
pogodbe. Vzorčna ponudba mora vsebovati najmanj 
naslednje elemente:

– dostop do informacij,
– definicije pojmov in okrajšave,
– topologija in zgradba omrežja (npr. kabelska ka-

nalizacija in funkcijske lokacije),
– storitve vzorčne ponudbe,
– postopki zagotavljanja odprtega veleprodajnega 

širokopasovnega dostopa v omrežju vključno s postopki 
poizvedbe, naročila, izvedbe naročila, preklica naročila, 
izključitve, prehodov med operaterskimi storitvami, od-
prave napak in vzdrževanja omrežja,

– nivo zagotavljanja storitve in pogodbene kazni,
– medsebojno obveščanje,
– cene in zaračunavanje storitev vzorčne ponudbe,
– postopek sklenitve pogodbe,
– zavarovanje obveznosti,
– sankcije za kršitve pogojev, izključitve in omejitve 

odgovornosti,
– veljavnost in odpoved pogodb,
– sprememba vzorčne ponudbe,
– varovanje zaupnih podatkov,
– pravno nasledstvo,
– vzorci pogodb in obrazcev.
Vzorčna ponudba je obvezna Priloga 3 Obrazca 

št. 9: Vzorčna ponudba.
10. Izbrani prijavitelj bo moral vsem ponudnikom 

storitev zagotoviti možnost uporabe informacijskega sis-
tema, ki bo enoten za vse ponudnike storitev vključno 
z maloprodajnimi enotami, ki so v njegovi lasti ali v lasti 
z njim kapitalsko povezanih družb, preko katerega bo 
moral zagotavljati učinkovito izvajanje procesov glede 
poizvedb, naročil, odprave napak vključno z informaci-
jami iz 6., 8. in 9. točke tega poglavja. Prek navedenega 
enotnega sistema mora zagotoviti sprotno obveščanje 
o rokih za odpravo napak, takoj po odpravi pa o vzrokih 
za nastanek napak in o odpravi prijavljene napake, ter 
o vseh ostalih fazah in postopkih reševanja na neiz-
brisen in sledljiv način. Mehanizem mora omogočati, 
da izbrani prijavitelj in ponudnik storitve vse do jasne 
razmejitve napake v korist končnega uporabnika skupaj 
odpravljata napako. Izbrani prijavitelj odpravlja napa-
ko, če je ta nastala na veleprodajni storitvi, ponudnik 
storitve pa, če je nastala v nadgradnji za maloprodajno 
storitev. Ker izbrani prijavitelj dobi plačilo za izvajanje 
veleprodajne storitve, je njegova obveznost, da vse do 
jasne razmejitve napake aktivno sodeluje pri iskanju in 
morebitni odpravi napake. Če se v izbrani vlogi prijavi 
prijavitelj skupaj s projektnimi partnerji, lahko tak enoten 
sistem zagotavlja vsak od njih posebej ali pa samo eden 
od njih za vse bele lise posameznega sklopa.

11. Izbrani prijavitelj bo moral oblikovati cene od-
prtega veleprodajnega širokopasovnega dostopa na 
podlagi učinkovitih prirastnih stroškov vključno s pribit-
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kom za skupne stroške. Pri tem mora upoštevati tudi 
naložbe v omrežje s primerno stopnjo donosnosti na-
ložbe glede na vložena sredstva, kar predstavlja tehta-
no povprečje kapitala (WACC). Navedeno pomeni, da 
morajo biti cene stroškovno naravnane in ne smejo biti 
višje od stroškov učinkovitega operaterja. Z navedeno 
metodo bo izbranemu prijavitelju omogočeno pokriva-
nje dejansko nastalih stroškov učinkovitega operaterja 
z upoštevanjem ustreznega donosa na vloženi kapital. 
Tako oblikovane veleprodajne cene dostopa bodo omo-
gočale iskalcu dostopa učinkovit vstop na trg, kar bo 
omogočalo zagotavljanje novih, hitrejših širokopasovnih 
storitev boljše kakovosti. Ustrezno stopnjo donosa na 
vloženi kapital določa agencija in jo objavlja na svo-
ji spletni strani. (trenutno veljavni WACC: http://www.
akos-rs.si/izracun-wacc-za-dva-hipoteticna-operater-
ja-v-telekomunikacijski-panogi). Če njegova malopro-
dajna enota oziroma njegova hčerinska ali povezana 
podjetja ponujajo tovrstne storitve tudi na maloprodaj-
nem trgu, za navedene veleprodajne cene hkrati velja 
tudi prepoved škarij cen. Obveznost prepoved škarij cen 
se naloži z namenom, da se zagotovi zadostna razlika 
med maloprodajnimi in veleprodajnimi cenami, pri čemer 
razlika temelji na učinkovitih prirastnih stroških enako 
učinkovitega operaterja (EEO) s pribitkom za skupne 
stroške in z vključeno primerno stopnjo donosa naložbe 
na vložena sredstva. S tem se prepreči, da bi operater, 
lastnik omrežja, izrinil konkurenco s trga s postavljanjem 
previsokih veleprodajnih cen oziroma prenizkih malo-
prodajnih cen. Hkrati se ostalim operaterjem zagotovi 
možnost postavljanja konkurenčnih cen na malopro-
dajnem trgu. Izbrani prijavitelj bo moral za vse vele-
prodajne storitve oblikovati učinkovite stroškovne cene 
in hkrati upoštevati prepoved škarij cen ter AKOS-u te 
cene na njeno zahtevo stroškovno dokazati in utemeljiti. 
Pri oblikovanju se lahko upoštevajo le nastali učinkoviti 
strošek, morebitno neučinkovitost operaterja ter pod-
vajanje in prenašanje stroškov je treba izločiti. Pri tem 
mora izbrani prijavitelj slediti pravičnim, objektivnim in 
preglednim merilom razporejanja stroškov. Stroškovne 
kalkulacije morajo dovolj podrobno prikazati investicijske 
(amortizacija) in operativne stroške, pri čemer mora pri 
investicijskih stroških ločeno prikazati subvencioniran 
del, saj se ta del ne upošteva pri oblikovanju veleprodaj-
nih cen dostopa. Stroškovno naravnanost cen vključno 
s prepovedjo škarij cen, bo AKOS preverjala s cenami, 
ki so na voljo na primerljivih konkurenčnih trgih in pri 
operaterjih omrežij.

12. Izbrani prijavitelj bo moral zagotoviti, da rok 
za odpravo napak v njegovem omrežju ne znaša več 
kot 2 delovna dneva od prijave napake, pri čemer bo 
moral 60 % vseh napak odpraviti v 1 delovnem dnevu. 
Rok se v primeru težjih napak lahko podaljša za največ 
5 delovnih dni, pri čemer bo moral o podaljšanju roka 
ustrezno seznaniti ponudnika storitev in navesti ter ute-
meljiti razloge, iz katerih izhaja, da gre za težjo napa-
ko. Pri zagotavljanju storitev bo moral izbrani prijavitelj 
sub jektom iz prejšnje točke tega poglavja na podlagi 
njihove zahteve omogočiti tudi sklenitev posebnega do-
govora o zagotavljanju nivoja storitve (ang. service level 
agreement – SLA).

13. Izbrani prijavitelj mora pri gradnji, upravljanju 
in vzdrževanju svojega omrežja upoštevati vse določbe 
veljavne zakonodaje in veljavnih regulatornih ukrepov 
AKOS.

14. Komunikacijska omrežja in pripadajoča infra-
struktura morajo biti grajeni v skladu s petim odstavkom 
9. člena ZEKom-1, razen, kjer dejanske in tehnične mo-
žnosti tega ne dopuščajo, tako, da zaradi varstva okolja 

in omejevanja nepotrebnih posegov v prostor, javnega 
zdravja in javne varnosti omogočajo njihovo skupno 
uporabo, in trajnostno vzdržno. S tem namenom je treba 
pri gradnji teh komunikacijskih omrežij vedno predvideti 
in postaviti dostopovno točko, ki omogoča skupno upo-
rabo dostopovnega dela omrežja, o kateri odloča AKOS 
v skladu z 91. členom ZEKom-1.

15. Prijavitelj mora v skladu z določbami ZEKom-1, 
Direktive 2014/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 15. maja 2014 o ukrepih za znižanje stroškov za 
postavitev elektronskih komunikacijskih omrežij visokih 
hitrosti (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2014/61/EU) 
in druge veljavne zakonodaje, zaradi znižanja stroškov 
in zmanjšanja vplivov posegov v prostor pri načrtova-
nju omrežij, katerih gradnja bo sofinancirana z javnimi 
sredstvi, upoštevati vse potencialne možnosti soupo-
rabe obstoječe infrastrukture, objektov in naprav vseh 
operaterjev elektronskih komunikacij ter infrastrukturnih 
operaterjev, kot tudi tiste, katerih gradnja ali postavitev 
je na tem območju že načrtovana v naslednjih treh letih.

Dostop do obstoječe fizične infrastrukture, ki v skla-
du z 11.a točko 3. člena ZEKom-1 pomeni kateri koli ele-
ment omrežja, namenjen namestitvi drugih elementov 
omrežja, ne da bi sam postal aktiven element omrežja, 
na primer cevi, drogovi, kanali, revizijski jaški, vstopni 
jaški, omarice, stavbe ali dostopi v stavbe, antene in 
stolpi (kabli, vključno z neuporabljenimi optičnimi vlakni, 
in vodovodna omrežja, ki se uporabljajo za prehranske 
potrebe ljudi, niso fizična infrastruktura), infrastruktur-
nega operaterja, ki je lahko operater omrežja kot tudi 
fizična ali pravna oseba, ki zagotavlja fizično infrastruk-
turo, namenjeno zagotavljanju druge vrste gospodarske 
javne infrastrukture, ureja 93. člen ZEKom-1.

Ustanovitev služnosti, ki je potrebna za gradnjo, 
postavitev, obratovanje ali vzdrževanje elektronskega 
komunikacijskega omrežja ureja 20. člen ZEKom-1. Slu-
žnost pri gradnji javnih komunikacijskih omrežij in pripa-
dajoče infrastrukture, ki se financirajo iz javnih sredstev 
v skladu z 11. členom tega zakona, je na nepremični-
nah v lasti države ali samoupravne lokalne skupnosti 
neodplačna.

16. Izbrani prijavitelj pred podpisom pogodbe pre-
veri za vsa gospodinjstva – bele lise, ki jih je vključil 
v svoj projekt, ali že imajo omogočeno oziroma zgra-
jeno dostopovno omrežje naslednje generacije. Če ga 
nekatera imajo, o tem obvesti ministrstvo, da se jih izloči 
iz predmeta pogodbe.

Nadzor nad izpolnjevanjem pogojev iz poglav-
ja 1.5.2.3. v okviru svojih pristojnosti opravlja AKOS 
v skladu z ZEKom-1.

V primeru spremembe zakonodaje ali spremembe 
regulatornih ukrepov na trgu, ki bi povzročile potrebne 
spremembe na področjih gradnje, upravljanja in vzdrže-
vanja sofinanciranega omrežja, ministrstvo ne prevze-
ma nobene odgovornosti, zato izbranemu prijavitelju iz 
tega naslova ne pripada nobena finančna kompenzacija, 
morebitne finančne posledice pa bo moral pokriti iz za-
sebnih sredstev.

4.4. Pričakovani rezultati in kazalniki operacije
Izbrani prijavitelj bo moral v okviru izvedbe operaci-

je gradnje omrežja za posamezen sklop v skladu z zah-
tevami javnega razpisa omogočiti vsem gospodinjstvom, 
ki jih je določil v svoji vlogi in so bele lise iz seznama 
posameznega sklopa/občine, za katerega sofinanciranje 
kandidira, odprt dostop do širokopasovnih elektronskih 
komunikacijskih storitev naslednje generacije hitrosti 
najmanj 100 Mb/s. Po zaključku gradnje in javni obja-
vi seznama omogočenih priključkov bo moral izbrani 
prijavitelj na zahtevo ponudnika storitve zainteresirane-
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ga končnega uporabnika, ki mu je dostop omogočen, 
priključiti na storitev najkasneje v roku šestdeset kole-
darskih dni od datuma naročila, ki bo podano v skladu 
s pogoji iz vzorčne ponudbe izbranega prijavitelja.

Operativni program za izvajanje evropske kohezij-
ske politike 2014–2020 opredeljuje kazalnika učinka in 
kazalnik rezultata, ki so podani v Obrazcu št. 10: Pri-
čakovani rezultati in kazalniki razpisne dokumentacije. 
S prvim kazalnikom »Dodatna gospodinjstva, ki imajo 
(omogočeno) širokopasovno povezavo s hitrostjo naj-
manj 30 Mb/s« ter s tretjim kazalnikom »Število novo 
omogočenih gospodinjstev na novo zgrajenih širokopa-
sovnih omrežjih z najmanj 100 Mb/s«, ki sta kazalnika 
učinka, se meri uspešnost operacije.

Kazalnik »Število novo priključenih gospodinjstev 
na novo zgrajenih širokopasovnih omrežjih z najmanj 
100 Mb/s«, ki je kazalnik rezultata, se le spremlja.

Ministrstvo bo do konca leta 2024 enkrat letno, in 
sicer vsakega januarja za preteklo leto preverjalo ka-
zalnike, katerih vrednosti prijavitelj v svoji vlogi izkaže 
v Obrazcu št. 10. Poleg tega bo ministrstvo vrednosti teh 
kazalnikov preverilo tudi na dan 30. 9. 2023.

Gospodinjstvo, ki ne želi priključka, je opravičljiv 
raz log za nedoseganje kazalnika, če prijavitelj ob zah-
tevku za izplačilo zanjo predloži izpolnjeno in podpisano 
izjavo na Obrazcu št. 15 ali Obrazcu št. 16.

4.5. Finančna zavarovanja
Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obvez-

nosti.
Izbrani prijavitelj bo moral ob podpisu pogodbe 

ministrstvu dostaviti zavarovanje (pet bianco menic in 

menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev) za dobro 
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % skupne 
pogodbene vrednosti z veljavnostjo še tri mesece po 
izteku pogodbe.

Ministrstvo bo unovčilo zavarovanje za dobro izved-
bo pogodbenih obveznosti, če upravičenec ne bo imel 
opravičljivega razloga, s katerim se bo ministrstvo pisno 
strinjalo, v naslednjih primerih:

– če izbrani prijavitelj ne bo pričel izvajati svojih 
pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

– če izbrani prijavitelj ne bo izpolnil svojih pogodbe-
nih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

– če izbrani prijavitelj ne bo pravočasno izpolnil svo-
jih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

– če izbrani prijavitelj ne bo pravilno izpolnil svojih 
pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

– če bo izbrani prijavitelj prenehal izpolnjevati svoje 
pogodbene obveznosti v skladu z določili pogodbe.

Če se bodo med trajanjem pogodbe spremenili roki 
za izvedbo operacije, bo moral izbrani prijavitelj temu 
ustrezno spremeniti tudi zavarovanje oziroma podaljšati 
njeno veljavnost.

Menično izjavo bo moral izbrani prijavitelj predložiti 
na priloženem vzorcu iz razpisne dokumentacije (Obra-
zec št. 11: Menična izjava s pooblastilom za unovčenje 
menice).

5. Merila za izbor prijaviteljev, ki izpolnjujejo pogoje 
in zahteve tega javnega razpisa

Merila za določitev vrstnega reda vlog prijaviteljev, 
ki so prispele pravočasno do roka posameznega odpira-
nja in ki izpolnjujejo vse pogoje tega javnega razpisa, so:

Št. Merila Najvišje možno št. točk
M1 Stroškovna učinkovitost in racionalnost projekta 45
M2 Delež pokritosti 50
M3 Število dodatnih omogočenih modelov širokopasovnega dostopa 5
M Skupaj 100

M1 – Stroškovna učinkovitost projekta:
Število točk za to merilo se izračuna tako, da prija-

vitelj x za vsak poln (celoštevilski) odstotek, za katere-
ga je njegov predlagan znesek javnega sofinanciranja 
manjši od najvišjega možnega zneska za prijavljene 
bele lise v posameznih naseljih sklopa/občine n dobi 
eno točko. Najvišji možni znesek za prijavljene bele lise 
v posameznih naseljih sklopa/občine n je, če za celoten 
sklop/občino n seštejemo zmnožke najvišjih zneskov 
sofinanciranja na belo liso za posamezno naselje in šte-
vila vseh v projektu prijavljenih belih lis v tem naselju, ki 
sta podana v Prilogi 3 razpisne dokumentacije. Pri tem 
lahko prijavitelj x za to merilo dobi največ 45 točk kljub 
temu, da je tako izračunana vrednost lahko tudi večja 
od 45 točk.

Število točk posameznega prijavitelja x se izračuna 
po naslednji formuli:

M1 = INT (100 – ((Znx/ ZnJR) * 100))
Znx – znesek javnega sofinanciranja iz ponudbe pri-

javitelja x za posamezni sklop/občino n je seštevek 
vseh zmnožkov predlaganega sofinanciranja na belo 
liso in števila ponujenih belih lis za posamezno naselje 
v sklopu/občini n

ZnJR – najvišji možni znesek za prijavljene bele lise 
po posameznih naseljih sklopa/občine n je seštevek 
zmnožkov najvišjih zneskov sofinanciranja na belo liso 
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za posamezno naselje in števila vseh v projektu prija-
vljenih belih lis v tem naselju za celotni sklop/občino n (iz 
Priloge 3 razpisne dokumentacije)

INT – je funkcija, ki število zaokroži navzdol do naj-
bližjega celega števila

n – številka sklop/občina, za katerega prijavitelj 
x kandidira

Primer: Št. sklopa 34, občina Horjul
Prijavitelj prijavi v naselju:

– Horjul 3 bele lise po 1.600 EUR (maks. = 1.700 EUR)
– Koreno nad Horjulom 4 bele lise po 3.300 EUR (maks. = 3.500 EUR)
– Lesno Brdo 1 belo liso po 2.600 EUR (maks. = 2.900 EUR)
– Samotorica 17 belih lis po 3.300 EUR (maks. = 3.500 EUR)
– Vrzdenec 15 belih lis po 2.600 EUR (maks. = 2.900 EUR)
Znx = 3 * 1.600 + 4 * 3.300 + 1 * 2.600 + 17 * 3.300 + 15 * 2.600 = 115.700
ZnJR = 3 * 1.700 + 4 * 3.500 + 1 * 2.900 + 17 * 3.500 + 15 * 2.900 = 125.000
M1 = INT (100 – ((115.700/ 125.000) * 100)) = INT (7,44) = 7

M2 – Delež pokritosti:
Merilo M2 je delež dodatnih gospodinjstev, ki so 

bele lise, katerim bo s projektom omogočen odprt širo-
kopasovni dostop naslednje generacije, nad 75 % vseh 
belih lis sklopa/občine n.

Število točk za to merilo se izračuna tako, da se 
kvocient števila dodatnih belih lis z omogočenim širo-
kopasovnim dostopom naslednje generacije nad 75 % 
vseh belih lis v sklopu/občini n in števila vseh preosta-
lih 25 % belih lis v sklopu/občini n pomnoži s 50 točk. 
Število točk za to merilo se izračuna na dve decimalki 
natančno. Pri tem lahko prijavitelj x za to merilo dobi 
največ 50 točk.

Število točk prijavitelja x se izračuna po naslednji 
formuli:

M2 = 50 * dBLx/BLn

dBLx – število dodatnih belih lis, ki jim bo prijavitelj 
x omogočil širokopasovni dostop naslednje generacije, 
nad 75 % vseh belih lis v sklopu/občini n

BLn – število 25 % vseh belih lis v sklopu/občini n
Primer: Št. sklopa 34, občina Horjul
Prijavitelj prijavi v naselju:

– Horjul 3 bele lise od maks. 4
– Koreno nad Horjulom 4 bele lise od maks. 8
– Lesno Brdo 1 belo liso od maks. 1
– Samotorica 17 belih lis od maks. 20
– Vrzdenec 15 belih lis od maks. 16
– SKUPAJ 40 belih lis od maks. 49

75 % vseh belih lis je 36,75
dBLx = 40 – 36,75 = 3,25
BLn = 0,25 * 49 = 12,25
M2 = 50 * 3,25/12,25 = 13,27

M3 – Število dodatnih omogočenih modelov široko-
pasovnega dostopa:

Število točk za to merilo se izračuna tako, da če 
prijavitelj x v svoji vlogi predvidi oba modela širokopa-
sovnega dostopa, ki je lahko 1) lokalni dostop (fizični 
ali virtualni) ali 2) osrednji dostop z bitnim tokom, bo za 
to prejel 5 točk. Če prijavitelj x v svoji vlogi in Projektni 
dokumentaciji predvidi le enega od obeh navedenih mo-
delov širokopasovnega dostopa, bo za to prejel 0 točk. 
Pri tem lahko prijavitelj x za to merilo dobi največ 5 točk.

Skupno število točk vseh meril skupaj M se izraču-
na tako, da se sešteje število točk merila M1, merila M2 
in merila M3. Prednost bo imela vloga z večjim skupnim 
številom vseh točk (M).

V primeru več prijaviteljev z enakim skupnim številom 
vseh točk M, bo imela prednost vloga prijavitelja, ki bo imela 
večje število točk po merilu M2. V primeru več vlog z ena-
kim številom vseh točk M in enakim številom točk po merilu 
M2, bo imela prednost vloga prijavitelja, ki bo imel večje šte-
vilo točk po merilu M1, v primeru več vlog z enakim številom 
vseh točk M in enakim številom točk po merilih M1 in M2 
pa bo ministrstvo določilo vrstni red vlog glede na vrstni red 
prispetja teh vlog na ministrstvo. V primeru več prijaviteljev 
na isti sklop bo imela prednost vloga prijavitelja, ki bo izmed 
vseh vlog tega sklopa imela najvišje število točk M.

Ministrstvo bo sredstva dodeljevalo po zgoraj dolo-
čenem vrstnem redu do porabe razpoložljivih sredstev 
v posamezni kohezijski regiji. Višina teh razpoložljivih 
sredstev je v Zahodni kohezijski regiji 9.494.484,72 EUR 
in v Vzhodni kohezijski regiji 12.184.757,67 EUR.

6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za 
javni razpis

Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev zna-
ša največ do 21.679.242,39 EUR, ki se financira iz Evrop-
skega sklada za regionalni razvoj v višini 80 % in pripada-
joče slovenske udeležbe v višini 20 %. Od tega je predvi-
dena vrednost sofinanciranja po posameznih programskih 
območjih in po posameznih proračunskih letih naslednja:

Proračunska postavka Prog.
območje

Leto 2021
v EUR

Leto 2022
v EUR

Leto 2023
v EUR

SKUPAJ
v EUR

180061 – PN2.1 – Gradnja odprte 
širokopasovne infrastrukture-14-20-V-EU

Vzhod 6.614.167,24 2.099.202,89 1.034.436,00 9.747.806,13

180062 – PN2.1 – Gradnja 
odprte širokopasovne 
infrastrukture-14-20-V-slovenska udeležba

Vzhod 1.653.541,81 524.800,72 258.609,00 2.436.951,54

Skupaj 12.184.757,67
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Proračunska postavka Prog.
območje

Leto 2021
v EUR

Leto 2022
v EUR

Leto 2023
v EUR

SKUPAJ
v EUR

180063 – PN2.1 – Gradnja odprte 
širokopasovne infrastrukture-14-20-Z-EU

Zahod 4.611.073,91 1.965.077,11 1.019.436,74 7.595.587,77

180064 – PN2.1 – Gradnja 
odprte širokopasovne 
infrastrukture-14-20-Z-slovenska udeležba

Zahod 1.152.768,48 491.269,28 254.859,20 1.898.896,95

Skupaj v EUR 9.494.484,72

Okvirna vrednost glede na kohezijski regiji:

KOHEZIJSKI REGIJI EUR
Sofinanciranje GOŠO 5 VZHODNA KOHEZIJSKA REGIJA 12.184.757,67
Sofinanciranje GOŠO 5 ZAHODNA KOHEZIJSKA REGIJA 9.494.484,72
SKUPAJ 21.679.242,39

Okvirna vrednost javnega sofinanciranja posame-
znega sklopa ne sme presegati vsote zmnožkov najviš-
jih zneskov sofinanciranja na belo liso za posamezno 
naselje in števila vseh belih lis v tem naselju, ki sta 
podana v Prilogi 3 razpisne dokumentacije, za celotno 
občino. Če je v vlogi prijavitelja vrednost javnega sofi-
nanciranja posameznega sklopa višja od te vrednosti, 
ministrstvo tako vlogo s sklepom zavrne.

Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na raz-
položljiva sredstva po posameznih proračunskih letih 
izbranim prijaviteljem predlaga prilagoditev dinamike 
sofinanciranja.

Izvedba postopka javnega razpisa je vezana na 
proračunske zmogljivosti ministrstva.

7. Shema in stopnja intenzivnosti ali najvišja dovo-
ljena višina sofinanciranja v skladu s shemo državnih 
pomoči ali pomoči de minimis: na podlagi mnenja Mi-
nistrstva za finance o skladnosti sheme SA.49322, bo 
ministrstvo sofinanciralo največ do zneska, ki je določen 
za vsako gospodinjstvo, ki je bela lisa, za posamezno 
naselje v Prilogi 3 razpisne dokumentacije, kar predstav-
lja znesek javno upravičenega stroška za vsako gospo-
dinjstvo. Vloge, ki bodo izkazovale znesek sredstev 
državnega proračuna za kohezijsko politiko za posa-
mezno gospodinjstvo, ki je večji, kot je določen znesek 
na belo liso za posamezno naselje v Prilogi 3 razpisne 
dokumentacije, bodo s sklepom zavrnjene.

8. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena do-
deljena sredstva (predvideni datum začetka in konca 
črpanja sredstev) in obdobje upravičenosti

Obdobje, za katerega so namenjena razpisana 
sredstva kohezijske politike, so proračunska leta 2021, 
2022 in 2023 in morajo biti porabljena v teh letih oziro-
ma v plačilnih rokih, kot jih določa vsakokratni veljavni 
zakon, ki ureja izvrševanje proračunov RS.

Ministrstvo bo izbranim prijaviteljem sofinanciralo 
le upravičene stroške, ki bodo nastali od dneva prejete 
vloge na ta javni razpis in najkasneje do 30. 9. 2023.

Ministrstvo bo upravičene stroške plačalo najkasne-
je do 31. 12. 2023 v skladu s plačilnimi roki, kot jih bo 
v času izplačila določal trenutno veljavni zakon, ki ureja 
izvrševanje proračunov RS.

Dodeljena sredstva se bodo izplačevala po me-
sečnih gradbenih situacijah. Zahtevki za izplačilo po 
situacijah bodo potrjeni, če bodo vsebovali tudi zapis 
s podatki o omogočenih omrežnih priključnih točkah 
ter o zgrajenem omrežju in pripadajoči infrastrukturi, ki 
ga bo potrdil pooblaščeni nadzornik gradnje ter potrdilo 
Geodetske uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem 
besedilu: GURS), da je sporočil podatke o lokaciji in 

trasi, vrsti in trenutni uporabi novozgrajenih komunika-
cijskih omrežij ter pripadajoče infrastrukture in podatke 
o obstoječem stanju in zmogljivosti teh novih omrežnih 
priključnih točk na fiksni lokaciji v skladu s 14. členom 
ZEKom-1. Pooblaščenega nadzornika gradnje bo izbra-
ni prijavitelj določil v okviru operacije.

9. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih 
sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slo-
venske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike

Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za 
kohezijsko politiko: 80,00 %

Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za so-
financiranje kohezijske politike: 20,00 %

10. Delež sofinanciranja
Sofinancira se lahko do 50 % upravičenih stroškov 

operacije. Preostanek mora zagotoviti prijavitelj iz za-
sebnih sredstev.

Operacija mora imeti zaključeno finančno konstruk-
cijo oziroma upoštevaje virov po tem razpisu zagotovlje-
ne vse ostale vire za izvedbo celotne operacije.

11. Upravičeni stroški, način financiranja
Izbrani prijavitelj bo prejel sredstva sofinanciranja 

na osnovi pravilno izdanih in popolnih zahtevkov za iz-
plačila v informacijskem sistemu eMA (v nadaljnjem be-
sedilu: IS eMA) za upravičene stroške izvajanja opera-
cije, ki so nastali in bili izkazani v upravičenem obdobju.

Upravičeni stroški predmetnega javnega razpisa so 
stroški naložb za:

– nakup in gradnjo širokopasovne infrastrukture, 
ki vsebujejo stroške namestitve pasivne širokopasovne 
infrastrukture (hrbtenične in dostopovne), kot je npr. 
strošek nakupa in polaganja kablov, nakupa in vgradnje 
spojne opreme, delilnikov, strošek najema obstoječe 
infrastrukture drugega operaterja za čas trajanja ope-
racije …, in gradbenih del v povezavi s širokopasovno 
infrastrukturo (hrbtenične in dostopovne), kot je npr. 
strošek za pripravo in izvedbo gradbenih, obrtniških in 
instalacijskih del, strošek projektne in investicijske do-
kumentacije, nadomestilo za stvarno služnost, strošek 
gradbenega nadzora ter za

– opremo in druga opredmetena osnovna sredstva 
za namene namestitve pasivne širokopasovne infra-
strukture ter dostopovnih omrežij naslednje generacije, 
ki so stroški namestitve dostopovnih omrežij naslednje 
generacije, kot je npr. strošek nakupa in vgradnje opre-
me za dostopovna omrežja, strošek aktivne opreme na 
centralni strani dostopovnega omrežja …).

Izbrani prijavitelj lahko pouporablja svojo obstoječo 
infrastrukturo in aktivno opremo, ki jo že ima vgrajeno 
v omrežje, vendar za njuno uporabo ne bo upravičen 
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do sofinanciranja, če so vsi stroški, nastali pred dnevom 
prejete vloge na ta javni razpis. Hkrati pa v skladu z ve-
ljavnimi Navodili organa upravljanja o upravičenih stro-
ških za sredstva kohezijske politike v programskem ob-
dobju 2014–2020 izhaja, da je dokazilo o upravičenosti 
vseh vrst stroškov zahtevano dokazilo o plačilu, konkret-
no, v primeru gradnje je to plačilo situacij. Stroški, kot 
npr. uporaba lastne nepremičnine ali infrastrukture ali 
opreme ali izkazovanje stroškov plač, če prijavitelj sam 
izvaja dela s svojimi zaposlenimi, niso upravičeni stroški. 
Utemeljevanje nastanka upravičenih stroškov z izdajo 
računa ali druge knjigovodske listine prijavitelja za lastne 
storitve, blago ali stroške dela ne bo upoštevano.

Občine lahko dajejo na voljo svoje prostore za po-
trebe izgradnje funkcijskih lokacij. Pogoji, pod katerimi 
se le-ti dajejo na voljo, so predmet dogovora med izbra-
nim prijaviteljem in posamezno občino glede na njene 
ustaljene poslovne modele in pogoje. Najem teh prosto-
rov je lahko upravičen strošek za čas trajanja operacije.

Za stroške nadomestil za stvarno služnosti glede na 
Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških velja, 
da so stroški nadomestila za stvarno služnost v celoti 
upravičeni stroški, če stroški nadomestila za stvarno 
služnost skupaj ne predstavljajo več kakor 10 % skupnih 
upravičenih stroškov operacije.

Upravičeni stroški se ne smejo dvojno financirati iz 
različnih virov javnih sredstev.

DDV in stroški financiranja niso upravičeni stroški.
Vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo 

vloge, nosi prijavitelj. Stroški priprave vloge niso pred-
met sofinanciranja tako za izbrane kot neizbrane prija-
vitelje na ta javni razpis.

Način uveljavljanja upravičenih stroškov in doka-
zila za dokazovanje upravičenih stroškov so navedena 
v razpisni dokumentaciji v poglavju 2 – Navodila za pri-
javo na javni razpis.

Upravičencu se pred posredovanjem prvega zah-
tevka za izplačilo uredi dostop do IS eMA. Po potrebi 
upravičenec opravi tudi ustrezno izobraževanje.

Upravičenec vnese v IS eMA vse potrebne podatke 
o izdatkih in izpolni vsebinsko poročilo o izvajanju, ki ga 
priloži v IS eMA.

Način vnosa v IS eMA določajo veljavna navodila, ki 
so dostopna na naslednji povezavi: http://www.eu-skla-
di.si/portal/sl/ekp/izvajanje/e-ma

12. Zahteve glede upoštevanja zakona, ki ureja 
javno naročanje

Izbrani prijavitelj bo moral pri porabi teh sredstev 
upoštevati zakon, ki ureja javno naročanje, v kolikor so 
izpolnjeni pogoji, določeni v tem zakonu.

K zahtevku za sofinanciranje bodo zavezanci po 
zakonu, ki ureja javno naročanje, dolžni priložiti dokazila 
o izvedenih postopkih.

Če upravičenec ni zavezanec na podlagi ZJN-3, 
mora pri izboru dobaviteljev in izvajalcev ravnati gospo-
darno in transparentno. V ta namen mora upravičenec 
preveriti tržne cene na podlagi npr. pridobitve več pri-
merljivih in neodvisnih ponudb, preverjanja cen na sple-
tu ipd., pri čemer je treba upoštevati tudi možen konflikt 
interesov med upravičencem in potencialnimi dobavitelji 
ter izvajalci in tudi njihovo sposobnost za izvedbo naro-
čila ob upoštevanju načela sorazmernosti.

K zahtevku za sofinanciranje so tudi upravičenci, ki 
niso zavezanci na podlagi ZJN-3, dolžni priložiti dokazila 
o izvedenih postopkih na način iz prejšnjega odstavka.

13. Zahteve glede informiranja in obveščanja javno-
sti, ki jim morajo zadostiti izbrani prijavitelji

Izbrani prijavitelj bo moral pri informiranju in obve-
ščanju javnosti upoštevati 115. in 116. člen Uredbe (EU) 

št. 1303/2013 in veljavna Navodila organa upravljanja 
na področju komuniciranja (dostopna na: http://www.
eu-skladi.si/sl/ekp/navodila).

Kot dokazilo bo lahko ob vloženih zahtevkih za 
izplačilo priložil npr. kopije javno objavljenih člankov, le-
takov, obvestil za občane, s katerimi je v času operacije 
obveščal javnost, lahko pa priloži tudi fotografije pravilno 
označenih gradbišč z gradbenimi tablami, ki vsebujejo 
potrebne informacije o sofinanciranju projektov in ki so 
opremljene z vsemi potrebnimi logotipi.

Podpis pogodbe s strani izbranega prijavitelja po-
meni tudi privolitev v vključitev na seznam operacij, ki 
bo javno objavljen.

14. Morebitno dopolnilno financiranje: dopolnilno 
financiranje med ESS in ESRR, v skladu z 98. členom 
Uredbe (EU) št. 1303/2013, ni predvideno.

15. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o ope-
raciji in spremljanja ter evidentiranja operacije

Izbrani prijavitelj bo dolžan zagotavljati hrambo ce-
lotne originalne dokumentacije, vezane na operacijo 
ter zagotavljati vpogled v navedeno dokumentacijo za 
potrebe bodočih preverjanj v skladu s pravili Evropske 
unije in nacionalno zakonodajo.

V skladu s 140. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 
bo moral izbrani prijavitelj zagotoviti dostopnost do vseh 
dokumentov o izdatkih operacije v obdobju treh let od 
31. decembra po predložitvi obračunov Evropski ko-
misiji, ki vsebujejo končne izdatke končane operacije. 
O točnem datumu za hrambo dokumentacije bo izbrani 
prijavitelj po končani operaciji pisno obveščen s strani 
ministrstva.

V skladu s 125. členom Uredbe 1303/2013/EU 
mora izbrani prijavitelj voditi in spremljati porabo sred-
stev za operacijo računovodsko ločeno na posebnem 
stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi 
za vse transakcije v zvezi z operacijo, tako da je v vsa-
kem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo 
sredstev, ne glede na računovodska pravila Republike 
Slovenije.

16. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije 
o operaciji nadzornim organom

Izbrani prijavitelj bo moral omogočiti tehnični, admi-
nistrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, 
katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na pod-
lagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja 
s strani ministrstva kot posredniškega organa, organa 
upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa 
ter drugih nacionalnih in evropskih nadzornih in revizij-
skih organov (v nadaljevanju nadzorni organi).

Izbrani prijavitelj bo moral nadzornim orga-
nom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, 
pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinancira-
ne operacije. V primeru preverjanja na kraju samem bo 
izbrani prijavitelj omogočil vpogled v fizične in elektron-
ske listine in postopke ter informacijske sisteme v zvezi 
z izvajanjem operacije ter rezultate operacije. Izbrani 
prijavitelj bo o izvedbi preverjanja na kraju samem pred-
hodno pisno obveščen, ministrstvo pa lahko opravi tudi 
nenajavljeno preverjanje na kraju samem. Izbrani prija-
vitelj bo dolžan ukrepati v skladu s priporočili iz končnih 
poročil nadzornih organov in redno obveščati ministrstvo 
o izvedenih ukrepih.

V kolikor se bo v okviru kateregakoli preverjanja 
s strani nadzornih organov ugotovila nepravilnost pri iz-
vajanju operacije, bodo nadzorni organi v skladu z veljav-
nimi Navodili organa upravljanja za izvajanje upravljalnih 
preverjanj po 125. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013 
za programsko obdobje 2014–2020 (dostopna na: 
http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila) in Smernicami za 
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določanje finančnih popravkov pri izdatkih, financiranih 
s strani Unije v okviru deljenega upravljanja, ki jih izvede 
Komisija zaradi neskladnosti s pravili o javnih naročilih 
(dostopne na spletni strani: https://ec.europa.eu/regi-
onal_policy/sources/docgener/informat/2014/GL_cor-
rections_pp_irregularities_annex_SL.pdf), Smernicami 
o načelih, merilih in okvirnih lestvicah, ki se morajo 
uporabljati v zvezi s finančnimi popravki (Sklep Komisije 
z dne 14. maja 2019 o opredelitvi smernic za določanje 
finančnih popravkov, ki jih je treba uporabiti za odhod-
ke, ki jih financira Unija, zaradi neupoštevanja veljav-
nih pravil o javnem naročanju C(2019) 3452 in Priloga 
k Sklepu Komisije z dne 14. maja 2019 o opredelitvi 
smernic za določanje finančnih popravkov, ki jih je treba 
uporabiti za odhodke, ki jih financira Unija, zaradi neu-
poštevanja veljavnih pravil o javnem naročanju C(2019) 
3452 ANNEX), ki jih komisija izvede v skladu s členom 
143 Uredbe (EU) št. 1303/2013 oziroma drugimi akti, ki 
so podlaga za določanje finančnega popravka, določili 
ustrezne finančne popravke – znižanje sofinanciranja 
upravičenih stroškov in izdatkov, izbrani prijavitelj pa bo 
dolžan neupravičeno prejeta sredstva vrniti.

17. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega 
razvoja

Izbrani prijavitelj bo moral zagotoviti spodbujanje 
enakih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno 
diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, 
med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje 
aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu z za-
konodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih mo-
žnosti in 7. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013.

Izbrani prijavitelj bo moral cilje operacije uresni-
čevati 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 (EU) 
št. 1303/2013.

18. Varovanje poslovnih skrivnosti
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so infor-

macije javnega značaja razen tistih, ki jih prijavitelji 
posebej označijo, 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 
– UPB2, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. 
US in 102/15; 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. Prijavitelji morajo pojasniti, 
zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen jav-
nosti 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 takšnih podatkov, ki ne smejo biti razkrite ozi-
roma dostop ne javnosti. Vsi elementi, ki so potrebni za 
ocenjevanje in dokazovanje ustreznosti vloge so javni 
podatki in se jih ne more označiti kot poslovno skrivnost.

Podatki o sofinanciranih operacijah, za katere je 
tako določeno s predpisi ali, ki so javnega značaja, se 
bodo objavili. Objavljen bo seznam izbranih prijavite-
ljev, ki bo obsegal navedbo prijavitelja, naziv operacije, 
programsko območje prijavitelja in znesek javnih virov 
financiranja operacije. Objave podatkov o operaciji in 
prijaviteljih do sredstev bodo izvedene v skladu z ZDIJZ.

Po javnem odpiranju vlog noben podatek iz prejetih 
vlog, podatek o preverjanju, dopolnjevanju, oceni in pri-
merjavi ponudb ali odločitvah v zvezi z izborom izvajalca 
ne bo dostopen javnosti ali drugim prijaviteljem, dokler 
ministrstvo ne sprejme sklepa o izboru.

Prijavitelj naj obrazce in izjave za katere meni, da 
sodijo pod zaupne ali poslovno skrivnost označi s klav-
zulo »Zaupno ali Poslovna skrivnost« in parafo osebe, 
ki je podpisnik vloge.

Če naj bo zaupen samo določen podatek v obrazcu 
ali dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan z rdečo 
barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa oznaka »Zaupno 
ali Poslovna skrivnost« in parafa osebe, ki je podpisnik 
vloge.

Ob tem ministrstvo opozarja potencialne prijavite-
lje, da pod zaupne podatke ali poslovno skrivnost ne 
sodijo podatki, ki so predmet ocenjevanja vlog oziroma 
na podlagi predpisov ne sodijo pod zaupne ali poslov-
no skrivnost. Dokumenti, ki jih bo prijavitelj upravičeno 
označil kot zaupne ali kot poslovno skrivnost, bodo 
uporabljeni samo za namene javnega razpisa in ne 
bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vklju-
čene v razpisni postopek. Ministrstvo bo v celoti odgo-
vorno za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov. 
Ti podatki ne bodo nikjer javno objavljeni. Ministrstvo 
bo obravnavalo kot zaupne ali kot poslovno skrivnost 
tiste podatke v vlogi, ki bodo označeni s klavzulo »Za-
upno ali Poslovno skrivnost« in ne odgovarja za zau-
pnost podatkov, ki ne bodo označeni, kot je navedeno, 
razen podatkov, ki v skladu z veljavnimi predpisi sodijo 
pod zaupne podatke, poslovno skrivnost ali varstvo 
osebnih podatkov.

Če bodo kot zaupno ali kot poslovna skrivnost 
označeni podatki, ki ne ustrezajo navedenim pogojem, 
bo ministrstvo prijavitelja pozvalo, da oznako zaupnosti 
ali poslovna skrivnost umakne. Prijavitelj to stori tako, 
da njegov zastopnik nad oznako napiše »Preklic«, vpiše 
datum in se podpiše. Če prijavitelj v roku, ki ga določi 
naročnik, ne prekliče zaupnosti, ministrstvo vlogo izloči.

19. Varovanje osebnih podatkov
19.1. Osebni podatki, ki se obdelujejo z namenom 

izvedbe javnega razpisa
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno 

v skladu z veljavno zakonodajo, torej Splošno uredbo 
o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679 Evropske-
ga parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu 
posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o pro-
stem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 
95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (Bese-
dilo velja za EGP)) in ZVOP-1 (Zakon o varstvu osebnih 
podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo), ki ureja varstvo osebnih podatkov, vključno 
s 140. členom Uredbe št. 1303/2013/EU.

Upravljavec zbirke osebnih podatkov:
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 

1000 Ljub ljana, tel. 01/478-83-30, elektronski naslov: 
gp.mju@gov.si.

Kontakt skrbnika zbirke osebnih podatkov in po-
oblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov na Mini-
strstvu za javno upravo:

– skrbnik zbirke osebnih podatkov: gp.mju@gov.si
– pooblaščena oseba: dpo.mju@gov.si.
Pravna podlaga za zbiranje in obdelavo osebnih 

podatkov:
– Prijavitelji zbirajo in obdelujejo osebne podatke 

iz tega pogodbenega razmerja, ki je pravna podlaga za 
zbiranje in obdelavo osebnih podatkov s strani nosilcev 
gospodinjstev in lastnikov nepremičnin v skladu z b/1/6/ 
Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Namen obdelave osebnih podatkov:
– izvedba javnega razpisa,
– vodenje podatkov, evidenc, analiz in drugih zbirk 

za ministrstvo in nadzorne organe, in sicer o izidu jav-
nega razpisa in o izvajanju pogodbe o (so)financiranju,
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– izdelava študij in vrednotenj, sodelovanje in pri-
prava oziroma izdelava vlog v postopkih pred pristojnimi 
organi (postopki pred sodnimi, preiskovalnimi ali drugimi 
pristojnimi organi),

– učinkovito delovanje informacijskih sistemov ali 
pripomočkov, ki jih uporablja ali jih je dolžno uporabljati 
ministrstvo.

Osebni podatki se pridobijo neposredno od prijavi-
telja, ki jih mora zagotoviti, če želi sodelovati v postopku 
javnega razpisa.

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih po-
datkov:

Ministrstvo za javno upravo osebnih podatkov ne 
bo posredovalo tretjim osebam, razen drugim državnim 
organom zaradi izpolnitve obveznosti in ostalim pristoj-
nim nadzornim organom.

Ministrstvo za javno upravo osebnih podatkov ne bo 
prenašalo v tretje države ali v mednarodno organizacijo.

Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to 
ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega 
obdobja:

Osebne podatke hranimo v skladu z Zakonom 
o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter 
arhivih (Uradni list RS, št. 30/06 in 51/14) in Načrtom 
klasifikacijskih znakov z roki hranjenja za Ministrstvo za 
javno upravo RS št. 020-261/2014/28 (1572-04) z dne 
29. 12. 2014.

Informacije o obstoju pravic posameznika:
Posameznik ima pravico, da od upravljavca zah-

teva:
– dostop do osebnih podatkov, v skladu s 15. čle-

nom Splošne uredbe o varstvu podatkov,
– popravek osebnih podatkov, v skladu s 16. čle-

nom Splošne uredbe o varstvu podatkov,
– izbris osebnih podatkov (pravica do pozabe), ka-

dar so izpolnjene predpostavke iz 17. člena Splošne 
uredbe o varstvu podatkov in

– omejitev obdelave, kadar so izpolnjene predpo-
stavke iz 18. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Upravljavec (skrbnik zbirke osebnih podatkov) je 
dolžan vsakemu uporabniku, ki so mu bili osebni podatki 
razkriti, sporočiti vse popravke ali izbrise osebnih podat-
kov ali omejitve obdelave, pod pogoji 19. člena Splošne 
uredbe o varstvu podatkov.

Posameznik lahko svoje pravice iz te točke zahteva 
pri skrbniku zbirke osebnih podatkov. Če s svojo zahte-
vo za varstvo podatkov ni uspešen, se lahko obrne na 
pooblaščeno osebo za varstvo podatkov in elektronski 
naslov.

Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja 
odločitev, vključno z oblikovanjem profilov:

Ministrstvo ne izvaja avtomatiziranega odločanja na 
podlagi profiliranja z osebnimi podatki.

Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nad-
zornem organu:

Pritožbo lahko podate Informacijskemu poobla-
ščencu, Dunajska 22, 1000 Ljub ljana, elektronski na-
slov: gp.ip@ip-rs.si, tel. 01/230-97-30, spletna stran: 
www.ip-rs.si.

19.2. Osebni podatki, ki se obdelujejo za namene 
končne določitve gradnje odprtih širokopasovnih omrežij

Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skla-
du z veljavno zakonodajo, torej Splošno uredbo o varstvu 
podatkov in ZVOP-1, ki ureja varstvo osebnih podatkov, 
vključno s 140. členom Uredbe št. 1303/2013/EU.

Upravljavec zbirke osebnih podatkov:
a) Izbrani prijavitelj – v delu obdelave podatkov, ki 

so potrebni za njegov del nalog (zbiranje podatkov o la-
stnikih nepremičnin, na katerih so gospodinjstva, ki so 

bele lise in na katerih se bo oziroma ne bo gradilo odprto 
širokopasovno omrežje naslednje generacije).

b) Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 
1000 Ljub ljana, tel. 01/478-83-30, elektronski naslov: 
gp.mju@gov.si – v delu prejema zbirke podatkov o la-
stnikih nepremičnin, na katerih so gospodinjstva, ki so 
bele lise in na katerih se je gradilo – za namene prever-
janja ustreznosti izvedbe.

Izbrani prijavitelj je upravljavec zbirke na podla-
gi (b) točke prvega odstavka člena 6 Splošne uredbe 
o varstvu podatkov.

Kontakt skrbnika zbirke osebnih podatkov in po-
oblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov:

a) pri izbranem prijavitelju
– izbrani prijavitelj navede kontakt skrbnika v okviru 

javnega razpisa
b) na Ministrstvu za javno upravo:
– skrbnik zbirke osebnih podatkov: gp.mju@gov.si
– pooblaščena oseba: dpo.mju@gov.si.
Namen obdelave osebnih podatkov:
1) Izbrani prijavitelj:
– izbrani prijavitelj mora voditi seznam vseh lastni-

kov nepremičnin, na katerih so gospodinjstva, za katera 
bi moral graditi, pri tem mora razpolagati tudi s podatki 
o tem, ali morda lastniki nepremičnin, na katerih so go-
spodinjstva, ki jih je izbrani prijavitelj določil v svoji vlogi 
in so na seznamu belih lis s posameznega sklopa, ne 
želijo širokopasovnih priključkov oziroma ne dovolijo 
izgradnje odprtega širokopasovnega omrežja naslednje 
generacije s pripadajočo izjavo. Podatek je podlaga za 
naknadno določitev ustreznosti izvedbe gradnje in pod-
lage za plačilo.

Pri tem prijavitelj ustvari dve zbirki osebnih podat-
kov, in sicer:

– zbirko lastnikov nepremičnin, ki podajo izjavo, da 
priključek želijo;

– zbirko lastnikov nepremičnin, ki podajo izjavo, da 
priključka ne želijo oziroma gradnje ne dovolijo.

Zbirki vsebujeta smiselno enake podatke različ-
nih upravičencev in zanju veljajo enaka pravila varstva 
osebnih podatkov.

2) Ministrstvo za javno upravo:
– Ministrstvo mora preveriti ustreznost seznama 

vseh gospodinjstev, za katera bi moral izbrani prijavitelj 
graditi, saj mora preveriti podatke o tem, ali lastniki ne-
premičnin, na katerih so posamezna gospodinjstva, ki jih 
je izbrani prijavitelj določil v svoji vlogi in so na seznamu 
belih lis posameznega sklopa, niso želeli širokopasov-
nega priključka oziroma niso dovolili izgradnje odprte-
ga širokopasovnega omrežja naslednje generacije, kar 
bo izvedlo s preverjanjem pripadajoče izjave. Podatek 
je podlaga za naknadno določitev ustreznosti izvedbe 
grad nje in podlage za plačilo.

Podatki o lastnikih nepremičnin se pridobijo iz urad-
nih evidenc.

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih po-
datkov:

Izbrani prijavitelj bo evidenco lastnikov nepremič-
nin, ki so podali izjavo, da priključka ne želijo oziroma 
gradnje ne dovolijo, skupaj z seznamom nepremičnin, 
na katerih je gradil, posredoval ministrstvu. Niti izbrani 
ponudnik, niti ministrstvo osebnih podatkov ne bosta 
posredovala tretjim osebam, razen drugim državnim 
organom zaradi izpolnitve obveznosti in ostalim pristojni 
nadzorni organi.

Izbrani ponudnik in ministrstvo osebnih podatkov 
ne bosta prenašala v tretje države ali v mednarodno 
organizacijo.
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Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to 
ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega 
obdobja:

1) Izbrani prijavitelj:
– izbrani prijavitelj hrani evidenco do izvedenega 

plačila oziroma zaključka postopkov v zvezi z izvedbo 
plačil.

2) Ministrstvo za javno upravo:
– podatke se hrani za čas trajanja pogodbe, po 

tem pa v skladu z Zakonom o varstvu dokumentarne-
ga in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, 
št. 30/06 in 51/14) in Načrtom klasifikacijskih znakov 
z roki hranjenja za Ministrstvo za javno upravo RS 
št. 020-261/2014/28 (1572-04) z dne 29. 12. 2014.

Informacije o obstoju pravic posameznika:
Posameznik ima pravico, da od upravljavca zah-

teva:
1) dostop do osebnih podatkov, v skladu s 15. čle-

nom Splošne uredbe o varstvu podatkov,
2) popravek osebnih podatkov, v skladu s 16. čle-

nom Splošne uredbe o varstvu podatkov,
3) izbrisa osebnih podatkov (pravica do pozabe) 

ne more zahtevati pred potekom namena njihovega 
hranjenja in

4) omejitev obdelave, kadar so izpolnjene predpo-
stavke iz 18. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Upravljavec (skrbnik zbirke osebnih podatkov) je 
dolžan vsakemu uporabniku, ki so mu bili osebni podatki 
razkriti, sporočiti vse popravke ali izbrise osebnih podat-
kov ali omejitve obdelave, pod pogoji 19. člena Splošne 
uredbe o varstvu podatkov.

Posameznik lahko svoje pravice iz te točke zahteva 
pri skrbniku zbirke osebnih podatkov. Če s svojo zahte-
vo za varstvo podatkov ni uspešen, se lahko obrne na 
pooblaščeno osebo za varstvo podatkov in elektronski 
naslov.

Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja 
odločitev, vključno z oblikovanjem profilov:

Izbrani prijavitelj ali ministrstvo ne izvajata avtoma-
tiziranega odločanja na podlagi profiliranja z osebnimi 
podatki.

Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nad-
zornem organu:

Pritožbo lahko podate Informacijskemu poobla-
ščencu, Dunajska 22, 1000 Ljub ljana, elektronski na-
slov: gp.ip@ip-rs.si tel. 01/230-97-30, spletna stran: 
www.ip-rs.si.

20. Zahteve glede spremljanja neto prihodkov ope-
racije

Izbrani prijavitelj bo moral dokumentirano spremljati 
in prikazovati neto prihodke operacije v skladu z 61. čle-
nom Uredbe (EU) št. 1303/2013. Prihodke je potrebno 
evidentirati in spremljati na posebnem stroškovnem me-
stu ali po ustrezni računovodski kodi, zaradi česar bo 
možen ločen izpis iz računovodskih evidenc.

Operacija je predmet državnih pomoči, zato se pri-
hodki spremljajo v skladu s priglašeno shemo državnih 
pomoči. Izbrani prijavitelj je v skladu z devetim odstav-
kom 11. člena ZEKom-1 dolžan stroške in prihodke 
sofinanciranega omrežja knjigovodsko ločeno evidenti-
rati in do 31. marca tekočega leta sofinancerju projekta 
poročati o izvajanju projekta za preteklo leto. Iz poročila 
morajo biti razvidni stroški in prihodki od zgrajenega 
omrežja na letni ravni ter dosežen dobiček. Ministrstvo 
na podlagi poročil in dokazil izbranih prijaviteljev, ki so 
omrežja zgradili s pomočjo sofinanciranja z javnimi sred-
stvi, preveri, ali so bili prihodki od zgrajenega omrežja na 
letni ravni višji od stroškov in je bil na zgrajenem omrežju 
v tem obdobju ustvarjen dobiček. Celotni dobiček, ki je 

ustvarjen na subvencioniranih omrežjih v višini, ki je nad 
povprečnim dobičkom je dodatni čisti dobiček. Povpreč-
ni dobiček se izračuna na podlagi povprečne stopnje 
donosnosti naložb v telekomunikacijski panogi po podat-
kih AKOS. Dodatni čisti dobiček se na podlagi zahtevka 
vrne v proračun Republike Slovenije. Če so bili prihodki 
od zgrajenega omrežja na letni ravni nižji od stroškov, 
razliko pokrije izbrani prijavitelj z zasebnimi sredstvi.

21. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja dose-
ganja ciljev in kazalnikov operacije

Izbrani prijavitelj bo za namen spremljanja in vred-
notenja operacije v skladu s 27., 54., 96. in 125. členom 
Uredbe 1303/2013/EU, 6. členom ter Prilogo I Ured-
be (EU) št. 1301/2013 dolžan spremljati in ministrstvu 
zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov 
operacije.

Kazalniki, ki jih bo potrebno zbirati za namene 
sprem ljanja in vrednotenja operacije, so natančneje 
opredeljeni v razpisni dokumentaciji (poglavje 1.5.3 Pri-
čakovani rezultati in kazalniki operacije).

22. Omejitve glede sprememb operacije: izbrani 
prijavitelj je dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva 
skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva na-
kazila na transakcijski račun do dneva vračila v proračun 
Republike Slovenije sorazmerno z obdobjem, v zve-
zi s katerim ustrezne zahteve niso bile izpolnjene, če 
v času veljavnosti pogodbe pride do prenehanja ali pre-
mestitev pro izvodne dejavnosti iz programskega obmo-
čja, do spremembe lastništva postavke omrežja, ki daje 
podjetju ali javnemu organu neupravičeno prednost ali 
do bistvene spremembe, ki vpliva na značaj, cilje ali po-
goje izvajanja, zaradi česar bi se razvrednotili njeni pr-
votni cilji, v skladu z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU.

23. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku po-
trjevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do re-
snih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: 
v kolikor se ugotovi, da izbrani prijavitelj ministrstva ni 
seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali 
bi mu morali biti znani, oziroma da je posredoval nere-
snične, 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 ministr-
stva o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil 
sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način, 
na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo 
izbrani prijavitelj dolžan vrniti neupravičeno prejeta sred-
stva skupaj z zakonskimi obrestmi od dneva nakazila na 
transakcijski račun izbranega prijavitelja do dneva vrači-
la v proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje 
namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.

24. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje 
posamezne operacije: dvojno uveljavljanje stroškov in 
izdatkov, ki so že bili oziroma bi lahko bili povrnjeni iz ka-
terega koli drugega vira javnih sredstev oziroma so bila 
odobrena, ni dovoljeno. V kolikor se ugotovi dvojno uve-
ljavljanje stroškov in izdatkov, bo zahtevano vračilo že 
izplačanega zneska sofinanciranja z zakonskimi obrest-
mi od dneva nakazila sredstev iz proračuna Republike 
Slovenije na transakcijski račun izbranega prijavitelja do 
dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije. 
Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, 
se bo obravnavalo kot goljufija.

25. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev 
sredstev

Prijavitelji lahko predložijo svojo vlogo za dodelitev 
sredstev od dneva objave tega javnega razpisa ter najka-
sneje do 30. 9. 2021 do 12. ure oziroma do porabe sred-
stev. Datumi posameznih odpiranj vlog za dodelitev sred-
stev ter postopek in način izbora so podani v točki 1.27.
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Vloga mora biti predložena v celoti v enem pisnem 
izvodu skupaj z vsemi obrazci in v enem elektronskem 
izvodu na CD-ju ali USB ključku, v zaprti ovojnici, opre-
mljena z obrazcem z vidno oznako »Ne odpiraj – vloga 
na Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih široko-
pasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 5«« za 
sklop (navedba sklopa), z navedbo polnega naziva in 
naslova pošiljatelja in mora prispeti na naslov: Ministr-
stvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljub ljana.

V primeru neskladnosti podatkov v tiskani in elek-
tronski obliki se šteje, da je za presojo pomembna ti-
skana oblika.

Vsi dokumenti pisnega izvoda morajo biti povezani 
z vrvico in zapečateni tako, da jih ni mogoče neopazno 
odvzemati ali dodajati, razen Priloge 4: Vzorec pravilne 
opreme ovojnice, ki ga ponudnik nalepi na ovojnico, ter 
dokumentov, ki jih ponudnik predloži v vlogi v elektronski 
obliki (posamezni deli projektne dokumentacije). V ko-
likor pisni izvod ne bo povezan z vrvico, bo ministrstvo 
takšno vlogo zvezalo na odpiranju vlog.

Ministrstvo bo na vsakokratnem odpiranju vlog, ki 
bo na dan določenega odpiranja ob 14. uri, odprlo tiste 
vloge, ki bodo ne glede na način dostave prispele v vlo-
žišče ministrstva najkasneje do 12. ure, na dan tega 
odpiranja. Vloge, ki bodo prispele po tem roku, bodo 
uvrščene na naslednje odpiranje. Vse vloge, ki bodo 
prispele po roku za zadnje odpiranje, bodo s sklepom 
zavržene in neodprte vrnjene prijavitelju. Prav tako bodo 
s sklepom zavržene in neodprte vrnjene prijavitelju tudi 
tiste vloge za naslednje odpiranje, če bo ministrstvo 
v postopkih, ki bodo potekali po prejšnjih odpiranjih, 
ugotovilo, da so porabljena vsa sredstva v tej kohezijski 
regiji.

Neustrezno označene vloge bodo s sklepom zavr-
žene in neodprte vrnjene prijavitelju.

Variantne vloge niso dopuščene.
Vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo 

vloge, nosi prijavitelj. Stroški priprave vloge niso pred-
met sofinanciranja tako za izbrane kot neizbrane prija-
vitelje na ta javni razpis.

26. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev ter 
postopek in način izbora

Datumi odpiranja vlog:
1. odpiranje bo v četrtek, 27. 5. 2021,
2. odpiranje bo v četrtek, 24. 6. 2021,
3. odpiranje bo v četrtek, 29. 7. 2021,
4. odpiranje bo v četrtek, 26. 8. 2021 in
5. odpiranje bo v četrtek, 30. 9. 2021.
Vse pravilno označene in do roka, določenega za 

posamezno odpiranja, prispele vloge bo odprla in pre-
gledala komisija za izvedbo postopka javnega razpisa 
(v nadaljevanju komisija), ki jo imenuje minister za jav-
no upravo ali od njega pooblaščena oseba. Odpiranja 
niso javna. Ministrstvo bo na svoji spletni strani sproti 
obveščalo, za katere sklope/občine je že prejelo vlo-
ge, za katere je že izdalo sklepe o (ne)izboru ter zanje 
podpisalo pogodbe in koliko je trenutno še razpoložljivih 
sredstev v Zahodni kohezijski regiji in koliko še v Vzhod-
ni kohezijski regiji.

Komisija bo v roku 8 dni od vsakokratnega odpi-
ranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, 
katerih vloge niso popolne.

Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati zneska 
zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, ki se veže na 
investicijske ter tehnične specifikacije predmeta vloge 
in tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali 
na ustreznost vloge na ta javni razpis ali drugačno raz-
vrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je 
ministrstvo prejelo v postopku dodelitve sredstev.

Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopol-
nili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom 
zavrnjene.

Postopek in način izbora sta naslednja: ministrstvo 
izvede prvo odpiranje in na svoji spletni strani objavi, za 
katere sklope/občine je na tem odpiranju prejelo vloge. 
Nato jih pregleda ter oceni in razvrsti po doseženem 
številu točk M oziroma po potrebi še glede na vrstni red 
prispetja, kot je opisano v poglavju 1.6. Merila za izbor 
prijaviteljev, ki izpolnjujejo pogoje in zahteve tega javne-
ga razpisa. Če je sredstev za vloge, ki zadoščajo vsem 
pogojem razpisa in pred tem za sklope teh vlog po vr-
stnem redu glede na merila še ni izbrane vloge drugega 
prijavitelja, komisija zanje izda sklepe o izboru ter z iz-
branimi prijavitelji sklene pogodbo in informacijo objavi 
na svoji spletni strani. To hkrati pomeni, da za te sklo-
pe/občine ne sprejema več vlog. Če ministrstvo prejme 
vlogo za sklop/občino, za katerega je po vrstnem redu 
glede na merila že izbrala vlogo drugega prijavitelja, jo 
s sklepom zavrne. Hkrati objavi tudi, koliko je trenutno 
še razpoložljivih sredstev za ostale sklope/občine v obeh 
kohezijskih regijah. Na enak način obravnava vse na-
daljnje vloge v obeh kohezijskih regijah, ki jih prejme za 
vsa naslednja odpiranja.

Če predlagana sredstva za sofinanciranje v prejeti 
vlogi presegajo sredstva, ki so še na razpolago v do-
ločeni kohezijski regiji, ministrstvo prijavitelju te vloge 
ponudi, da v 30 dneh podpiše pogodbo za isto predla-
gano število belih lis v višini teh preostalih razpoložljivih 
sredstev za to kohezijsko regijo. Če v tem roku podpiše 
pogodbo, ministrstvo to objavi na svoji spletni strani in 
hkrati objavi, da je razpis v delu za to kohezijsko regijo 
zaključen. Če ta prijavitelj tega ne želi, se njegova vlo-
ga zavrne s sklepom in v obravnavo vzame naslednjo 
vlogo po vrstnem redu glede na merila in nadaljuje enak 
postopek, dokler ni več razpoložljivih sredstev za to ko-
hezijsko regijo ali do roka zaključka tega razpisa. Takrat 
ministrstvo na svoji spletni strani objavi, da je razpis 
v delu za to kohezijsko regijo zaključen. Vse naslednje 
vloge po vrsti za to kohezijsko regijo, ki so bile odprte na 
tem odpiranju, bo ministrstvo s sklepom zavrnilo.

Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o so-
financiranju. Vzorec pogodbe je sestavni del razpisne 
dokumentacije.

Ministrstvo si pridržuje pravico, da za posamezen 
sklop/občino ali celoten javni razpis ne izbere nobene 
izmed prispelih vlog.

Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni raz-
pis spremeni do 10 dni pred rokom za oddajo vlog za 
prvo odpiranje oziroma lahko kadarkoli do izdaje skle-
pov o (ne)izboru javni razpis prekliče, oboje z objavo 
v Uradnem listu RS.

27. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni 
o izidu javnega razpisa

Prijavitelji bodo s sklepom ministra oziroma po-
oblaščene osebe o izidu javnega razpisa obveščeni 
najkasneje v roku 60 dni od vsakokratnega datuma 
odpiranja vlog.

Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila 
iz javnega razpisa in jim razpisana sredstva neupra-
vičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih dneh od 
prejema sklepa ministrstva o (ne)izboru sprožijo upravni 
spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike 
Slovenije.

28. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresi-
rane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo in dobijo 
dodatne informacije

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem 
naslovu ministrstva, https://www.gov.si/drzavni-orga-
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ni/ministrstva/ministrstvo-za-javno-upravo/javne-obja-
ve/.

Kontaktna oseba za posredovanje dodatnih infor-
macij v zvezi s tem javnim razpisom in z razpisno do-
kumentacijo je vodja razpisne komisije Mojca Jarc, na 
voljo vsak dan med 10. in 11. uro na tel. 01/400-32-50. 
Morebitna vprašanja je mogoče posredovati tudi po 
elektronski pošti: gp.mju@gov.si ali mojca.jarc@gov.si.

Vprašanja na zgoraj navedena naslova morajo pri-
speti najkasneje deset dni pred iztekom roka za oddajo 
na prvo odpiranje vlog. Ministrstvo bo objavilo odgovo-
re na vprašanja najkasneje šest dni pred iztekom tega 
roka pod pogojem, da so bila vprašanja posredovana 
pravočasno. Vprašanja, ki bodo prispela po izteku tega 
roka, ne bodo upoštevana. Objavljeni odgovori na vpra-
šanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. 
Odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu 
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministr-
stvo-za-javno-upravo/javne-objave/. Vprašanja in od-
govori bodo objavljeni na spletni strani, zato bodite pri 
postavljanju vprašanj previdni, da v njih ne razkrivate 
morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in 
drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni. Poten-
cialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni 
preko spletne strani http://www.mju.gov.si/.

Ministrstvo za javno upravo

 Ob-1665/21
Javna agencija Republike Slovenije za trženje in 

promocijo turizma, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljub ljana, 
objavlja

javni razpis
»Za sofinanciranje aktivnosti promocije  
turistične ponudbe vodilnih turističnih  

destinacij Slovenije v letu 2021«
Na podlagi naslednjih določb:
– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 

– uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – 
odl. US),

– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije 
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo 
in 158/20),

– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slo-
venije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20 in 
15/21 – ZDUOP),

– Proračuna Republike Slovenije za leto 2021 (Ura-
dni list RS, št. 75/19 in 174/20),

– 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 Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. de-
cembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogod-
be o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis 
(UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1) (v nadaljevanju: 
Uredba Komisije 1407/2013/EU),

– Sheme pomoči »Program izvajanja finanč-
nih spodbud MGRT – de minimis (št. priglasitve: 
M001-2399245-2015/II), velja do 31. 12. 2023 (v na-
daljnjem besedilu: de minimis),

– Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list 
RS, št. 13/18),

– Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 
2017–2021, z dne 5. 10. 2017,

– Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike 
Slovenije za trženje in promocijo turizma (Uradni list RS, 
št. 46/15 in 13/18 – ZSRT-1),

– Programa dela za leti 2020 in 2021, ki ga je spre-
jel Svet agencije na svoji 14. dopisni seji dne 27. 11. 
2019, h kateremu je Ministrstvo za gospodarski razvoj 
in tehnologijo podalo soglasje dne 3. 12. 2019, Spre-
membe in dopolnitve Programa dela STO za leti 2020 
in 2021, ki jih je sprejel Svet agencije na svoji 17. redni 
seji dne 20. 10. 2019, h katerim je Ministrstvo za gospo-
darski razvoj in tehnologijo podalo soglasje dne 14. 1. 
2020, Spremembe in dopolnitve Programa dela STO za 
leti 2020 in 2021, ki jih je sprejel Svet agencije na svoji 
15. dopisni seji dne 11. 5. 2020, h katerim je Ministrstvo 
za gospodarski razvoj in tehnologijo podalo soglasje dne 
1. 6. 2020, Spremembe in dopolnitve Programa dela 
STO za leti 2020 in 2021, ki jih je sprejel Svet agencije 
na svoji 18. redni seji dne 9. 7. 2020, h katerim je Mi-
nistrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo podalo 
soglasje dne 24. 7. 2020, Spremembe in dopolnitve 
Programa dela STO za leti 2020 in 2021, ki jih je sprejel 
Svet agencije na svoji 1. redni seji dne 1. 10. 2020, h ka-
terim je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 
podalo soglasje dne 2. 10. 2020, Spremembe in dopol-
nitve Programa dela STO za leti 2020 in 2021, ki jih je 
sprejel Svet agencije na svoji 1. dopisni seji dne 13. 11. 
2020, h katerim je Ministrstvo za gospodarski razvoj in 
tehnologijo podalo soglasje dne 23. 11. 2020 ter Spre-
membe in dopolnitve Programa dela STO za leti 2020 in 
2021, ki jih je sprejel Svet agencije na svoji 2. redni seji 
dne 19. 1. 2021, h katerim je Ministrstvo za gospodarski 
razvoj in tehnologijo podalo soglasje dne 4. 2. 2021.

I. 1 Naziv in sedež institucije financiranja in izvaja-
nja javnega razpisa

Javni razpis »Za sofinanciranje aktivnosti promocije 
turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij Sloveni-
je v letu 2021« izvaja Javna agencija Republike Slove-
nije za trženje in promocijo turizma, Dimičeva ulica 13, 
1000 Ljub ljana (v nadaljevanju STO).

Za javni razpis »Za sofinanciranje aktivnosti pro-
mocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij 
Slovenije v letu 2021« so v celoti zagotovljena finančna 
sredstva na strani STO.

I. 2 Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je krepitev promocije turi-

stične ponudbe vodilnih turističnih destinacij Slovenije 
kot splošne promocije zaokroženega območja, ki ga 
vodilna destinacija pokriva, s poudarkom na krepitvi 
promocije primarnih produktov vodilnih destinacij, z višjo 
dodano vrednostjo.

Ključni programski cilji STO v letih 2020 in 2021 so:
1. Povečanje prepoznavnosti in imidža Slovenije 

kot trajnostne turistične destinacije pod znamko I feel 
Slovenia in krepitev zaupanja v znamko z implementa-
cijo odgovornih potovalnih standardov v turizmu.

2. Trajnostna rast s krepitvijo prihodov in prenočitev 
skozi vse leto (365 dni slovenskega turizma), s poudar-
kom na desezonalizaciji.

3. Geografska razpršitev tokov po vsej Sloveniji (tudi 
s podporo udejanjanja koncepta štirih makro destinacij).

4. Krepitev ponudbe produktov z višjo dodano vre-
dnostjo in povečanje potrošnje turistov.

5. Osredotočanje na zahtevnega obiskovalca, ki 
išče kakovostna, raznolika in aktivna doživetja, mir in 
osebne koristi.

Skladno s ključnimi cilji STO so primarni cilji javne-
ga razpisa strateško usmerjena izvedba aktivnosti pro-
mocije, s poudarkom na krepitvi splošne prepoznavnosti 
zaokroženih destinacij (t. i. vodilnih turističnih destinacij).

Podporni cilji javnega razpisa so:
– izboljšanje in krepitev sodobne digitalne promoci-

je slovenskega turizma,
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– intenziviranje podpornih aktivnosti promocije 
za predstavitev in prepoznavnost novih in obstoječih 
produktov turističnih vodilnih destinacij,

– usmerjena promocija ponudbe turističnih vodilnih 
destinacij za posamezne primarne turistične produkte, 
s ciljem poenotene promocijske komunikacije nosilcev 
produktov pod blagovno znamko I feel Slovenia,

– osredotočenost na ciljne produktne segmen-
te, ciljne skupine zahtevnejših, t. i. High value turistov 
in prednostne trge, vključno z domačim trgom,

– nadaljnja krepitev zadovoljstva turistov in prizade-
vanja za njihov ponoven obisk.

I. 3 Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nasled-

njih aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih tu-
rističnih destinacij Slovenije v letu 2021, za učinkovitejši 
nastop na ciljnih trgih:

– nadgradnja digitalnih orodij in medijev za uprav-
ljanje vodilnih destinacij in upravljanje le-teh,

– pripravljalne in izvedbene aktivnosti oglaševanja 
vodilnih destinacij v off-line in on-line medijih,

– stroški priprave in organizacije študijskih poto-
vanj,

– stroški priprave, oblikovanja in izvedbe projektov 
z vplivneži,

– stroški lastnih promocijskih tiskovin.
I. 4 Upravičenci
Upravičenec do sredstev financiranja so organiza-

cije, ki na območju ene od opredeljenih vodilnih desti-
nacij, kot podrobneje opredeljeno v točki II. 2 razpisne 
dokumentacije, izvajajo funkcije nosilca razvoja in pro-
mocije turizma, in imajo za izvajanje teh funkcij podporo 
(lokalnih) destinacijskih organizacij oziroma občin na 
območju opredeljene vodilne destinacije. Upravičenec 
ima lahko obliko zasebnega zavoda, javnega zavoda, 
javnega gospodarskega zavoda, občine (v primeru, ko 
je vodilna destinacija zgolj ena občina in aktivno izvaja 
naloge nosilca/upravljanja turizma v vodilni destinaciji), 
lokalne turistične organizacije in druge neprofitne orga-
nizacije, ki delujejo na področju turizma.

Na območju ene vodilne destinacije bo sofinanci-
ranje lahko odobreno zgolj eni organizaciji. V kolikor bo 
na razpis prijavljenih več organizacij iz iste vodilne de-
stinacije, ki bodo vsebovale podporo istih (lokalnih) de-
stinacijskih organizacij oziroma občin (ene ali več), bodo 
vse take prijave izločene kot neustrezne in zavržene.

I. 5 Pogoji za kandidiranje
Vloga prijavitelja mora izpolnjevati vse zahteve in 

pogoje tega javnega razpisa. Navodila za dokazovanje 
izpolnjevanja pogojev za kandidiranje so natančneje 
opredeljena v razpisni dokumentaciji v točki IV. Dokazo-
vanje izpolnjevanja pogojev javnega razpisa.

Glede izpolnjevanja razpisnih pogojev prijavitelj 
podpiše izjavo, s katero pod kazensko in materialno 
pravno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejema-
nje razpisnih pogojev za kandidiranje na tem javnem 
razpisu (izjava je del razpisne dokumentacije).

Izpolnjevanje pogojev mora biti razvidno iz vsebine 
celotne vloge. V primeru dvoma glede izpolnjevanja po-
gojev prijavitelja lahko STO zahteva dodatna pojasnila 
ali dokazila. Če vloga ne bo izpolnjevala vseh pogojev, 
se zavrne.

V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugoto-
vi po izdaji sklepa o sofinanciranju in pred podpisom 
pogodbe, se pogodba o sofinanciranju ne bo sklenila, 
sklep o sofinanciranju pa se razveljavi.

V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi 
po podpisu pogodbe o sofinanciranju, lahko STO od-
stopi od pogodbe o sofinanciranju, pri čemer bo upravi-

čenec dolžan vrniti že prejeta sredstva skupaj z zakon-
skimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev 
na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev 
STO.

I. 5. 1 Splošni pogoji za kandidiranje
Splošni pogoji za kandidiranje so:
1. Prijavitelj mora izpolnjevati pogoje za upravičen-

ca, ki so določeni v poglavju IV. Dokazovanje izpolnje-
vanja pogojev javnega razpisa tega javnega razpisa.

2. Prijavitelj je pravna oseba, registrirana v Poslov-
nem registru Republike Slovenije in opravlja dejavnost 
v Republiki Sloveniji. Prijavitelj ima lahko obliko zaseb-
nega zavoda, javnega zavoda, javnega gospodarskega 
zavoda, občine (v primeru, ko je vodilna destinacija zgolj 
ena občina in aktivno izvaja naloge nosilca/upravljanja 
turizma v vodilni destinaciji), lokalne turistične organi-
zacije, in druge neprofitne organizacije, ki delujejo na 
področju turizma.

3. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finanč-
nih 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 evrov ali več na dan oddaje vloge).

4. Prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, ste-
čajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega pre-
nehanja, 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 določba-
mi Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi 
insolventnosti in prisilnem prenehanju ((Uradni list RS, 
št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 
27/16, 31/16 – odl. US, 38/16 – odl. US, 63/16 – ZD-C, 
54/18 – odl. US, 69/19 – odl. US, 74/20 – odl. US in 
85/20 – odl. US).

5. Prijavitelj ne prejema ali ni v postopku pridobi-
vanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturira-
nje podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševa-
nje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug 
v težavah (Uradni list RS, št. 5/17) in ni podjetje v te-
žavah skladno z 18. točko 2. člena Uredbe Komisije 
651/2014/EU.

6. Za prijavitelja ni podana prepoved poslova-
nja v razmerju do izvajalca tega razpisa, kot izhaja iz 
35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije 
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo 
in 158/20).

7. Dejanski lastnik(i) prijavitelja v skladu Zakonom 
o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma 
(Uradni list RS, št. 68/16, 81/19, 91/20 in 2/21 – popr.) 
ni(so) vpleten(i) v postopke pranja denarja in financira-
nja terorizma.

8. Prijavitelj skladno z Uredbo Komisije 651/2014/EU 
in 1407/2013/EU ne sme imeti registrirane glavne dejav-
nosti v sledečih izključenih sektorjih:

– 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 ribi-
ške pro izvode in pro izvode iz ribogojstva in o spremembi 
uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) 1224/2009 ter 
razveljavitvi Uredbe Sveta 104/2000;

– primarne pro izvodnje kmetijskih pro izvodov;
– predelave in trženja kmetijskih pro izvodov, v pri-

merih:
– kadar je znesek pomoči, določen na podlagi 

cene oziroma količine takih pro izvodov, ki so kupljeni 
od primarnih pro izvajalcev, ali jih je na trg dalo zadevno 
podjetje;

– kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali 
v celoti prenese na primarne pro izvajalce,
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– sektor premogovništva za lažje zaprtje nekonku-
renčnih premogovnikov, kakor jo zajema Sklep Sveta 
št. 2010/787/EU z dne 10. decembra 2010 (UL L 336, 
21. 12. 2010, str. 24).

9. Prijavitelj ni v postopku vračanja neupravičeno 
prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske 
komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za ne-
zakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti.

10. Prijavitelj za iste upravičene stroške in aktiv-
nosti, ki so predmet sofinanciranja v tem razpisu, ni in 
ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih virov (sredstev 
države, občine ali Evropske unije), skladno s prepovedjo 
dvojnega sofinanciranja iz javnih sredstev.

11. Podjetja, ki so, skladno z določili 3. člena Prilo-
ge I Uredbe Komisije 651/2014/EU, povezana podjetja, 
štejejo kot eno samo podjetje, zato se lahko na razpis 
prijavi le eno od njih.

I. 5. 2 Posebni pogoji za kandidiranje
Posebni pogoji za kandidiranje so:
1. Prijavitelj mora imeti izraženo podporo (lokalnih) 

destinacijskih organizacij oziroma občin vodilne desti-
nacije:

– v primeru, da vodilna destinacija obsega zgolj eno 
občino, podporo te občine (velja izjava v Obrazcu št. 1),

– v primeru, da vodilna destinacija obsega več ob-
čin, podporo vsaj 2/3 (lokalnih) destinacijskih organizacij 
oziroma občin na območju vodilne destinacije. Občine, 
ki glede na obseg turizma sodijo v območje vodilne 
destinacije, so navedene v Strategiji trajnostne rasti 
slovenskega turizma 2017–2021 (v nadaljevanju Stra-
tegija)1. Prijavitelj obvezno priloži soglasja v obliki izjav 
(lokalnih) destinacijskih organizacij oziroma drugih pri-
stojnih (lokalnih) organizacij, ki izvajajo funkcijo nosilca 
razvoja in promocije turizma na območju za katerega 
se izdaja soglasje, da želi in bo sodeloval kot aktiven 
partner v vodilni destinaciji, kot prilogo k Obrazcu št. 1.

Pri tem se poleg lastnih sredstev upoštevajo tudi pri-
čakovana sredstva iz naslova tega javnega razpisa ter 
premostitvena sredstva za del pričakovanih sredstev 
iz naslova tega javnega razpisa do povrnitve stroškov.

7. Izvedbene aktivnosti se lahko pričnejo izvaja-
ti pred predložitvijo vloge za sofinanciranje, in sicer od 
1. 1. 2021 dalje, do najpozneje 10. 12. 2021. Če so 
se izvedbene aktivnosti začele izvajati pred predloži-
tvijo vloge za sofinanciranje, se pred odobritvijo prvega 
zahtevka za izplačilo preveri skladnost izvajanja ak-
tivnosti z relevantno zakonodajo tudi za obdobje pred 
opravljenim izborom oziroma pred sklenitvijo pogodbe 
o sofinanciranju.

8. Prijavitelj ne krši pravila omejitve višine pomo-
či kot skupna pomoč dodeljena enotnemu podjetju 
na podlagi pravila »de minimis«, ki ne sme presegati 
200.000,00 evrov v obdobju zadnjih treh proračunskih 
let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede 
na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine 
ali Evropske unije. Prijavitelj mora upoštevati pravilo 
kumulacije državnih pomoči kot določa shema držav-
ne pomoči, po katerih se izvaja predmetni javni razpis: 
»Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de mini-
mis« (št. priglasitve: M001-2399245-2015/II).

9. Prijavitelj se z oddajo vloge zaveže, da bo vodili 
posebno, ločeno knjigovodsko evidenco za vse transak-
cije v zvezi s projektom pod številko oziroma ustrezno 
računovodsko kodo, ki jo bo navedel v Obrazcu št. 2 – 
Izjava prijavitelja.

I. 5. 3 Ostali pogoji sodelovanja
Vloga prijavitelja in izvedbeni projekti upravičenca 

po tem javnem razpisu, morajo biti skladni z namenom, 
ciljem in s predmetom javnega razpisa ter s cilji Strate-
gije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–20212, in 
morajo izpolnjevati tudi ostale pogoje:

1 https://www.slovenia.info/uploads/dokumenti/kljuni_
dokumenti/strategija_turizem_koncno_9.10.2017.pdf

2. Prijavitelj se zavezuje, da se bo za aktivnosti, 
ki jih bo izvajal v okviru prijavljenega projekta, povezal 
s ključnimi deležniki, ki delujejo na področju turizma 
znotraj vodilne destinacije in nosilnimi produktnimi zdru-
ženji, kot prikazano v točki II.2.2 Primarni produkti te 
razpisne dokumentacije.

3. Na območju ene vodilne destinacije bo sofinan-
ciranje lahko odobreno zgolj eni organizaciji. V kolikor 
bo na razpis prijavljenih več organizacij iz iste vodilne 
destinacije, bodo vse take prijave izločene kot neustre-
zne in zavržene.

4. Vsaka destinacija, ki samostojno ne tvori vodilne 
destinacije ampak je le del vodilne destinacije, se lahko 
opredeli le do ene vodilne destinacije. V primeru, da se 
le-ta opredeli do dveh ali več vodilnih destinacij, bodo 
vse naslednje vloge od zadnje potrjene vloge vodilne 
destinacije zavržene.

5. V okviru projekta, ki ga izvaja destinacija in 
je predmet sofinanciranja po tem javnem razpisu, se 
morajo izvajati aktivnosti, skladne z obstoječimi strate-
škimi poslovnimi dokumenti prijavitelja z namenom načr-
tovanja, organiziranja in spodbujanja promocije turizma 
vodilne destinacije na domačem in tujih trgih, na način, 
da se poleg ustvarjanja nove vrednosti, ki generirajo po-
zitivne poslovne učinke na vodilni destinaciji, uresničuje 
tudi javni interes.

6. Iz predložene finančne konstrukcije projekta 
s strani prijavitelja mora biti razvidno, da so v celoti 
zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije. 

2 www.slovenia.info/uploads/dokumenti/kljuni_doku-
menti/strategija_turizem_koncno_9.10.2017.pdf

Na novo oblikovana vodilna destinacija v letu 2019 
Cerkno, ni zajeta v aktualni Strategiji in zajema območje 
Občine Cerkno.

1. Prijavitelj bo izvajal promocijske aktivnosti na 
ciljnih trgih kot opredeljeno v Programu dela STO za leti 
2020 in 20213 ter skladno z izsledki raziskav identifika-
cije tržnega potenciala4 in oceno potenciala domačega 
gosta5 ter poglobljene analize Ankete o tujih turistih6.

2. Prijavitelj bo naslovil ustrezne ciljne skupine, 
med katere je zaželeno, da vključi tudi t. i. High Value 
Traveller segment7.

3 https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/o-sto/ 
kljucni-dokumenti-sto

4 https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/raziska-
ve-in-analize/identifikacija-trznega-potenciala

5 https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/raziska-
ve-in-analize/ocenapotencialadomacegagosta

6 https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/raziska-
ve-in-analize/Anketa%20o%20tujih%20turistih

7 Definicija HVT segmenta: Zahtevnejši gost oziroma 
t. i. High Value Traveller spada v segment turistov, ki se od-
ločajo o izbiri destinacije, načrtovanja in rezervacije dopusta 
v tujini. To so predstavniki ciljne skupine, ki so za dopust 
pripravljeni plačati več, bodisi zaradi izbire namestitvenega 
objekta, nivoja vključenih storitev, izdatkov za prehrano ali 
dodatnih doživetij. So turisti, ki svojega dopusta ne rezer-
virajo na podlagi kriterija najnižje cene temveč so za to, da 
dopust preživijo v skladu s svojimi pričakovanji, pripravljeni 
plačati ustrezno višjo ceno.

3. Prijavitelj mora pri vseh načinih distribucije pro-
mocijskih sporočil sofinanciranih preko tega javnega 
razpisa obvezno vključiti logotip I feel Slovenia in/ali 
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navedbo ključnika #ifeelsLOVEnia ter upoštevati Navo-
dila STO glede uporabe celostne grafične podobe, kot 
navedeno v Prilogi 1 tega javnega razpisa.

4. Načrtovana maksimalna višina sofinanciranja 
upravičenih stroškov posameznih upravičencev je do-
ločena v Prilogi 4 te razpisne dokumentacije, za vsako 
vodilno destinacijo v evrih brez DDV. Prijava prijavitelja, 
ki bo presegala ta znesek, bo neustrezna in kot taka 
zavržena.

5. Prijavitelj se zavezuje, da bo digitalna promocija 
turistične ponudbe, v kolikor jo izvaja, skladna z nacional-
no ravnjo digitalne promocije Slovenije, ki jo izvaja STO.

6. Prijavitelj se zavezuje, da bo vlagal napore pri iz-
biri vrste oglaševanja na način, da bo prednostno vklju-
čeval tiste oblike oglaševanja, ki z doseganjem namena 
in ciljev oglaševanja, hkrati zmanjšujejo ogljični odtis ter 
druge negativne okoljske in socialne vplive ali, zmanjšu-
jejo te vplive v katerikoli fazi procesa izvedbe aktivnosti 
oglaševanja povezane z oblikovanjem, pro izvodnjo in 
distribucijo oglaševalskih materialov. Prijavitelj te do-
sežke tudi komunicira v javnosti s ciljem ozaveščanja 
o pomenu trajnostnega oglaševanja in promocije.

I. 6 Višina sredstev za sofinanciranje
Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo pred-

metnega javnega razpisa, je 1.200.000,00 evrov.
STO je na podlagi veljavnih statističnih podatkov 

iz leta 2019, izračunala delež tujih prenočitev posame-
znih vodilih destinacij glede na prenočitve za celotno 
Slovenijo in glede na razpoložljiva sredstva ter skladno 
s cilji in namenom tega javnega razpisa, razdelila razpo-
ložljiva finančna sredstva po tem javnem razpisu, tako 
kot je predstavljeno v Prilogi 4: Vrednosti sofinanciranja 
vodilnih destinacij.

Sredstva za javni razpis so razpoložljiva v proračun-
skem letu 2021 oziroma do porabe sredstev.

V kolikor sredstva ne bodo porabljena po predvi-
deni časovnici javnega razpisa in po prejemu vseh vlog 
prijaviteljev, se neporabljena sredstva lahko prenese 
v naslednje leto v skladu z razpoložljivostjo finančnih 
sredstev STO ali pa se jih ustrezno prerazporedi znotraj 
obstoječega proračunskega leta v okviru obstoječega 
finančnega načrta STO za leti 2020 in 2021.

V primeru, da se spremeni višina razpisanih sred-
stev javnega razpisa, se to objavi v Uradnem listu RS 
do izdaje sklepov o (ne)izboru.

Dinamika sofinanciranja bo določena s pogodbo 
o sofinanciranju med STO in izbranim prijaviteljem, skla-
dno s finančnim načrtom STO za leti 2020 in 2021 in 
v odvisnosti od razpoložljivosti finančnih sredstev.

Izplačila STO so odvisna od razpoložljivosti finanč-
nih sredstev in Programa dela STO za ta namen. V ko-
likor bi bile ukinjene ali zmanjšane pravice porabe na 
finančnih postavkah, lahko STO razveljavi javni razpis 
in izdane sklepe o izboru, ali skladno s pogodbo o sofi-
nanciranju določi novo pogodbeno vrednost ali dinamiko 
izplačil. Če se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom 
STO, se šteje, da odstopa od vloge oziroma od pogodbe 
o sofinanciranju.

STO si pridržuje pravico, da lahko javni razpis ka-
darkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče, kar objavi 
v Uradnem listu RS.

I. 7 Zahtevki za izplačilo
Rokov za oddajo Zahtevkov za izplačilo je šest, 

in sicer: 9. 6. 2021, 9. 7. 2021, 9. 8. 2021, 9. 9. 2021, 
11. 10. 2021 in 14. 12. 2021.

Prijavitelj mora obvezno oddati obdobna vsebin-
ska in finančna poročila (kot v Prilogah 3, 3.1.1 in 3.2 
javnega razpisa), glede na to, na katerem roku oddaje 
vloge je uspel, vsaj kot sledi iz spodnje tabele v zeleno 
označenih poljih: 

Rok Upravičenci 1. rok oddaje vlog Upravičenci 2. rok oddaje vlog Upravičenci 3. rok oddaje vlog
1. 9. 6. 2021 9. 6. 2021 /
2. 9. 7. 2021 9. 7. 2021 9. 7. 2021
3. 9. 8. 2021 9. 8. 2021 9. 8. 2021
4. 9. 9. 2021 9. 9. 2021 9. 9. 2021
5. 11. 10. 2021 11. 10. 2021 11. 10. 2021
6. 14. 12. 2021 14. 12. 2021 14. 12. 2021

Vsi roki za oddajo Zahtevkov za izplačilo se zaklju-
čijo na datum oddaje, do 24. ure.

Upravičenec lahko odda Zahtevek za izplačilo upravi-
čenih stroškov tudi v vmesnih rokih (belo označena polja), 
ni pa obvezno. Zadnje obdobno poročilo mora obvezno 
vsebovati tudi Zaključno poročilo (kot v Prilogi 3.3 javnega 
razpisa), to je dodatno poročilo, poleg obdobnega, kjer su-
marno povzame vse izvedene rezultate projekta.

Upravičenec pošlje v zaprti kuverti Zahtevek z zah-
tevanimi dokazili in Vsebinskim poročilom pisno po pošti 
na sedež STO, skladno s poglavjem V. Postopek pre-
verjanja zahtevka za izplačilo in način financiranja tega 
javnega razpisa in na kuverto oziroma ovojnico opremi 
poleg svojega naslova in naslova prejemnika še naved-
bo: »Ne odpiraj – Zahtevek za izplačilo – JR Vodilne 
destinacije 2021«.

I. 8 Način izbora vlog za sofinanciranje
Postopek javnega razpisa in ocenjevanje vlog bo 

vodila strokovna komisija za izvedbo postopka javnega 
razpisa (v nadaljevanju: komisija), ki jo je s sklepom 
imenovala direktorica STO.
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Za vse pravočasne, pravilno označene in popolne 
vloge komisija najprej ugotovi, ali vloga izpolnjuje vse 
pogoje: splošni pogoji, posebni pogoji in ostali pogoji 
prijavitelja na ta javni razpis. Če komisija ugotovi, da 
vloga ne izpolnjuje vseh pogojev javnega razpisa, se 
nadaljnjega ocenjevanja po merilih ne izvede, vloga pa 
se zavrne.

Pravočasne, pravilno označene in popolne vloge 
komisija oceni na podlagi meril iz točke I. 9 tega javne-
ga razpisa.

I. 9 Merila za ocenjevanje vlog
Strokovna komisija bo ocenila vloge na podlagi 

naslednjih meril:

Št. Merilo Maksimalno št. točk
1. Učinkovita promocija turistične ponudbe vodilne destinacije 40
2. Promocija turistične ponudbe na več trgih 25
3. Promocija trajnostno naravnane turistične ponudbe 25
4. Povezovanje z nosilci turistične ponudbe primarnih produktov slovenskega turizma 10

SKUPAJ 100
Maksimalno število točk je 100.

Način ocenjevanja vlog in pomen posameznih meril 
za ocenjevanje vlog so natančneje opredeljeni v točki III. 
Podrobnejša predstavitev meril in izpolnjevanja pogojev 
za ocenjevanje vlog.

Za sofinanciranje bodo izbrane vloge tistih prijavite-
ljev, katerih vloge bodo v postopku ocenjevanja dosegle 
prag najmanj 60 točk.

Komisija med pozitivno ocenjenimi vlogami za sofi-
nanciranje, ki bodo presegle prag 60 točk, predlaga za 
sofinanciranje vloge po vrstnem redu števila dobljenih 
točk od najvišje do najnižje ocenjene vloge, v okviru pre-
jetih vlog za vsakokratni rok oddaje tega javnega razpisa.

V primeru, da se kateri od prijaviteljev ne odzove na 
poziv STO k podpisu pogodbe o sofinanciranju v opre-
deljenem roku, se pozitiven sklep o dodelitvi sredstev 
razveljavi.

I. 10 Shema financiranja in skladnost s pravili o dr-
žavnih pomočeh

Sofinanciranje v okviru javnega razpisa bo poteka-
lo na osnovi priglašene sheme državne pomoči »Pro-
gram izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis« 
(št. priglasitve: M001-2399245-2015/II).

Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podje-
tju, na podlagi pravila »de minimis« ne sme presegati 
največje intenzivnosti pomoči ali zneska »de minimis« 
pomoči, kot določa shema pomoči »de minimis«. Skupni 
znesek pomoči, dodeljen istemu podjetju/končnemu pre-
jemniku/upravičencu na podlagi pravila »de minimis« ne 
sme presegati 200.000,00 evrov v kateremkoli obdobju 
treh poslovnih let. Za prvo leto se upošteva leto odo-
britve pomoči. Omenjeni znesek se zniža na vrednost 
100.000,00 evrov za podjetja, ki delujejo v komercial-
nem cestnem tovornem prevozu, ne sme pa se uporab-
ljati za nabavo vozil za cestni prevoz tovora.

Pomoč, prejeta po pravilu »de minimis«, se ne sme 
kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičeni-
mi stroški, če bi se s takšno kumulacijo presegla najve-
čja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, določen za 
posebne okoliščine vsakega primera v Uredbi Komisije 
651/2014/EU ali sklepu Komisije. Pomoč »de minimis«, 
ki ni dodeljena za določene upravičene stroške ali je na-
vedenim stroškom ni mogoče pripisati, se lahko kumulira 
z drugo državno pomočjo, dodeljeno na podlagi Uredbe 
Komisije 651/2014/EU ali sklepa Komisije.

Skladno z Uredbo Komisije 1407/2013/EU se upo-
števa definicija enotnega podjetja. Enotno podjetje je 
definirano kot vsa podjetja, ki so med seboj najmanj 
v enem od naslednjih razmerij:

– eno podjetje ima večino glasovalnih pravic delni-
čarjev ali družbenikov drugega podjetja,

– eno podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati 
večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega 
organa drugega podjetja,

– pogodba med podjetjema ali določba v njuni druž-
beni pogodbi ali statutu, daje pravico enemu podjetju, da 
izvršuje prevladujoč vpliv na drugo podjetje,

– eno podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega 
podjetja, na podlagi dogovora, samo nadzoruje večino 
glasovalnih pravic,

– podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz prejšnjih 
alinej preko enega ali več drugih podjetij, so prav tako 
»enotno« podjetje.

Uredba (EU) št. 1407/2013 določa, da se upošteva 
seštevek dodeljenih pomoči »de minimis« v vseh pove-
zanih podjetjih.

I. 11 Obdobje sofinanciranja, upravičeni stroški, in-
tenzivnost pomoči in način financiranja

Financiranje po tem javnem razpisu bo poteka-
lo skladno s shemo »de minimis« (št. priglasitve: 
M001-2399245-2015/II) in Programom dela STO za leti 
2020 in 2021.

Upravičenci lahko uveljavljajo upravičene stroške, ki 
so nastali od 1. 1. 2021 do vključno 10. 12. 2021. Upra-
vičenec mora dokazovati z dokazili, da je bila aktivnost 
izvedena v tem obdobju. V kolikor se je aktivnost izvaja-
la pred 1. 1. 2021 in se nemoteno nadaljuje po 1. 1. 2021, 
mora upravičenec jasno razmejiti te stroške na vseh re-
levantnih poslovnih dokumentih, ki so potrebni za predlo-
žitev Zahtevka za izplačilo ter dodatno dokumentirati 
s pravno podlago (naročilnica, pogodba) za izvedbo te 
aktivnosti in zagotoviti vsa dokazila, ki utemeljujejo fizično 
izvedbo te aktivnosti v upravičenem obdobju.

I. 11. 1 Upravičeni stroški
STO prizna kot upravičene stroške tiste, ki so ne-

posredno povezani s predmetom tega javnega razpisa 
kot neposredne stroške.

STO prizna prijavitelju kot neposredne stroške na-
slednje stroške:
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1. Stroški storitev zunanjih izvajalcev za namen 
oglaševanja:

– stroški storitev strokovnjaka, medijskega in/ali di-
gitalnega eksperta, npr. za pripravo medijskega načrta, 
promocijske akcije, spremljanje in nadzor ter pripravo 
poročila o uspešnosti izvedenih aktivnosti,

– stroški storitev strokovnjaka, oblikovalca za pri-
pravo oglasov,

– drugi stroški storitev izvedbe oglaševalskih aktiv-
nosti (npr. tehnično serviranje oglasov, kot npr. zakup 
AdServerjev, dostava gradiv ipd., tisk gradiv, postavitev 
pristajalne spletne strani, drugih fizičnih ali digitalnih 
storitev, ki niso navedeni v prvih dveh zgornjih alinejah 
te točke, so pa nujno potrebni za izvedbo aktivnosti).

STO bo v okviru neposrednih stroškov pod točko 1. 
priznal do maksimalno 40 % neposrednih upravičenih 
stroškov za storitve zunanjih izvajalcev (pod točko 1.), 
od vrednosti medijskega zakupa na posameznem me-
diju (pod točko 2.). To določilo velja zgolj v primeru iz-
vajanja aktivnosti promocije z oglaševanjem v medijih.

Ti stroški morajo biti eksplicitno navedeni na računu 
na način, da so prikazani v ločeni postavki specifikacije 
računa ter morajo imeti navedbo medija na katerega se 
nanašajo, npr. Oblikovanje oglasov za oglaševanje na 
Instagramu – poletna akcija. V kolikor je upravičenec 
izvedel več aktivnosti pri različnih izvajalcih je dolžen pri 
finančnem poročilu prikazati v ločeni specifikaciji (format 
ni predviden in ga sam oblikuje). Tu navede vse št. ra-
čunov po posameznih dobaviteljih zunanjih izvajalcev 
in račun dobavitelja medijskega zakupa z vrednostmi 
računov, ter izračunanim deležem razmejitve stroškov 
medijskega zakupa in stroškov zunanjih izvajalcev za 
vsakokratni medijski zakup.

2. Stroški izvedbe medijskega zakupa:
– medijski zakup oglasnega prostora na mediju, 

kjer se vrši oglaševanje.
Mediji, za katere se priznavajo upravičeni stroški 

za izvedbo medijskega zakupa, so vsi on-line (spletni 
portali in družbena omrežja, direktni e-mail marketing 
ipd.) in off-line (zunanje oglaševanje, tiskani mediji, radio 
in televizija) slovenski in tuji mediji. Stroški morebitnega 
serviranja oglasov so neupravičeni stroški po tej točki in 
so upravičeni po točki 1. Stroški storitev zunanjih izva-
jalcev za namen oglaševanja, v kolikor jih upravičenec 
uveljavlja.

3. Stroški vsebinske in tehnične nadgradnje digi-
talnih orodij in drugih komunikacijskih kanalov oziroma 
medijev vodilnih destinacij ter njihovo upravljanje:

– stroški izvedbe aktivnosti nadgradenj na lastnih 
spletnih straneh, mobilnih aplikacijah in upravljanja ka-
nalov družbenih omrežij/medijev vodilnih destinacij (npr. 
programiranje, stroški vnosa vsebin in drugih potrebnih 
vsebinskih in/ali tehničnih migracij ali integracij med raz-
ličnimi digitalnimi orodji ipd.);

– stroški priprave, oblikovanja ter prilagoditve vse-
bin za nastop ter promocijo na digitalnih komunikacijskih 
kanalih vodilnih destinacij: splet, mobilne aplikacije, dru-
žabna omrežja, podcasti, blogi in drugih komunikacijskih 
kanalih (kot so grafično oblikovanje vsebin, storitve fo-
tografiranja, avdio produkcija, produkcija promocijskih 
filmov za različne komunikacijske kanale, reprodukcija 
foto/video gradiva, priprava besedil ipd.);

– stroški razvoja in direktne prodaje posameznega 
turističnega produkta destinacije ali vodilne destinacije 
za namen prodaje storitev vodilne destinacije in ponud-
nikov turističnih storitev v tej vodilni destinaciji;

– stroški analiz in raziskav, povezanih z definira-
njem marketinških podlag za usmerjeno komuniciranje 
destinacije (npr. analiza HVT segmenta v sklopu person, 

identifikacija tržnih potencialov za HVT segment, marke-
tinška strategija ipd.);

– stroški priprave analitičnih poročil uspešnosti de-
lovanja spletnih strani, mobilnih aplikacij. kanalov druž-
benih omrežij, podcastov, blogov in drugih lastnih kana-
lov vodilnih destinacij, analiza uporabniške izkušnje na 
digitalnih orodjih in njena interpretacija.

4. Plačilo uporabe licenc za vzpostavitev ali delova-
nje naprednih digitalnih rešitev:

– informacijski sistemi za upravljanje destinacij,
– sistemi za upravljanje s spletnimi stranmi,
– spletni zemljevidi,
– stroški upravljanja ali najema oziroma plačila li-

cenc ali drugih provizij za rezervacijske sisteme (on- line 
booking ipd.) in

– druga analitična orodja ipd.
5. Stroški organizacije študijskih potovanj za novi-

narje, organizatorje potovanj ali turistične agencije:
– stroški identifikacije in/ali stroški agencije za pri-

vabljanje medijev ali drugih deležnikov iz področja tu-
rizma, ki aktivno deluje na ciljnem(ih) trgu(ih) medija ali 
turistične agencije/organizatorja potovanj;

– stroški namestitev, prehrane in prevoza za posa-
mezne udeležence študijskih potovanj;

– stroški usposobljenega vodnika z veljavno licenco 
vključno s prevoznimi stroški in stroški vstopnin in opre-
me, ki so nujno potrebni za spremljanje vodnika v sklopu 
vodene aktivnosti;

– stroški storitev za izkustvo doživetja (npr. zipline, 
vožnja z gondolo, s čolnom ali pletno ipd.), vstopnin 
(npr. znamenitosti, muzeji, druga doživetja ipd.) ali na-
jema (športne ali druge) opreme za izvedbo aktivno-
sti predstavnika(e) medija(ev) oziroma predstavnika(ov) 
tujih organizatorjev potovanj ali turističnih agencij, pove-
zanih z izvedbo študijskega potovanja.

6. Stroški priprave, oblikovanja in izvedbe projektov 
z vplivneži:

– stroški identifikacije vplivnežev in/ali stroški 
agencije za privabljanje vplivnežev, ki aktivno deluje na 
ciljnem(ih), ki ga pokriva vplivnež;

– stroški namestitev in prevoza vplivneža, stroški 
prehrane, stroški vstopnin, doživetij in najema opreme 
za vplivneža in stroški vodenja zaželeno usposoblje-
nega vodnika z veljavno licenco vključno s prevoznimi 
stroški in stroški vstopnin in opreme, ki so nujno potrebni 
za spremljanje vodnika v sklopu vodene aktivnosti za 
vplivneža;

– stroški priprave poročil o rezultatih aktivnosti 
vplivneža;

– stroški storitev izvedbe aktivnosti vplivneža v obli-
ki honorarja, za izvedbo aktivnosti promocije na ciljnih 
trgih, ki ne vključuje stroškov v vseh ostalih alinejah te 
točke. V tem primeru mora prijavitelj obvezno priloži-
ti pogodbo o sodelovanju z vplivnežem ob Zahtevku 
za izplačilo z jasno opredeljenim obsegom storitev, ki 
je predmet te pogodbe;

– stroški odkupa foto ali video gradiva posnetega 
na območju vodilne destinacije s strani vplivneža.

7. Stroški priprave, oblikovanja in distribucije lastnih 
spletnih webinarjev ali drugih virtualnih predstavitev, za 
namen promocije vodilne destinacije.

8. Stroški priprave, oblikovanja in tiska lastne pro-
mocijske tiskovine.

9. Stroški plač zaposlenih na projektu, ki je pred-
met tega javnega razpisa za eno zaposleno osebo pri 
prijavitelju (določen ali nedoločen čas), v času trajanja 
projekta, za katerega se uveljavljajo stroški plače in ki 
opravlja dela in naloge, povezane z neposrednim izva-
janjem aktivnosti, ki so del vsebine prijavljenega projek-
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ta v Obrazcu št. 3: Podatki o projektu. Za uveljavljanje 
stroškov plač zaposlenih se uporablja poenostavljena 
oblika stroškov. STO prizna vrednost enote bruto bruto 
(t. i. II bruto, z vključenimi prispevki delodajalca) urne 
postavke 12,00 evrov. Na letni ravni se prizna največ 
1.720 ur (efektivne delovne ure) na osebo.

Upravičenec mora v primeru pridobivanja novih fo-
tografij na vodilni destinaciji ali preko drugih partnerskih 
projektov (npr. projekti z vplivneži) zagotoviti prenos iz-
ključnih materialnih avtorskih pravic na vodilno destina-
cijo, ta pa na STO neizključne pravice. Predlog dogovo-
ra je v Prilogi 2: Dogovor o prenosu materialnih avtorskih 
pravic. Upravičenec je dolžen zagotoviti predlog nabora 
fotografij za v Mediateko na STO ob oddaji Zahtevka 
za izplačilo, v sklopu katerega se uveljavlja plačilo teh 
stroškov. STO po potrditvi stroška izbere nabor foto-
grafij, za katere bo strokovno presodil, da so ustrezne 
za vnos v Mediateko in predlagal dogovor o prenosu 
materialnih avtorskih pravic na podlagi vzorca vključno 
z vsemi prilogami.

Stroški, ki niso opredeljeni kot upravičeni, so ne-
upravičeni stroški, kot opredeljeno v nadaljevanju:

– davek na dodano vrednost;
– stroški analiz, študij, raziskav, svetovalne storitve 

in drugih s tem povezanih storitev, ki niso povezane 
s predmetom javnega naročila;

– stroški sodelovanja na turističnih sejmih, 
workshopih in drugih predstavitvah doma in v tujini (stro-
ški najetja, postavitve in delovanja stojnic, najem konfe-
renčne dvorane, stroški najema opreme, pogostitve na 
dogodkih ipd.);

– stroški razvoja, oblikovanja, izdelave in prodaje 
promocijskih izdelkov (npr. spominki) ter deljenja le-teh 
različnim javnostim ali drugim posameznikom (npr. drugi 
brandirani promocijski artikli), samostoječa stojala (t. i. 
pingvin ipd.) in drugi promocijski izdelki;

– stroški razvoja in izdelave druge opreme stojnic 
za sejemske nastope ali druge dogodke;

– stroški razvoja, oblikovanja in izvedbe množičnih 
ali drugih dogodkov v fizični obliki v vodilni destinaciji 
ali izven nje;

– stroški najema zunanje delovne sile (npr. štu-
dentov);

– stroški poslovanja: stroški opravljanja storitev, 
najemnine poslovnih prostorov, strošek reprezentan-
ce, materialni stroški, amortizacija, stroški računalniške 
opreme in z njimi povezanih naprav vključno s prenos-
nimi telefoni ter internetom, ki jih prijavitelj oziroma sode-
lujoči partnerji v projektu potrebujejo za izvajanje rednih 
aktivnosti;

– stroški oglaševanja v produktnih katalogih in 
splet nih strani produktnih Združenj oziroma nosilcev 
primarnih produktov slovenskega turizma;

– stroški članarin;
– stroški priprave vloge na ta javni razpis s strani 

zunanjih izvajalcev;
– stroški vseh ostalih aktivnosti, ki jih STO že fi-

nancira preko svojih rednih programskih aktivnosti (se-
jemski nastopi, študijska potovanja, publikacije …) in 
kar ni predmet sofinanciranja javnih razpisov MGRT 
oziroma drugih nacionalnih in lokalnih javnih institucij 
v Sloveniji in v Evropski uniji;

– ter vsi ostali stroški, ki niso neposredno povezani 
z vlogo prijavitelja.

I. 11. 2 Intenzivnost pomoči
Intenzivnosti pomoči je enotna in znaša do vključ-

no 90 % vrednosti upravičenih stroškov projekta prija-
vitelja. Dodeljena sredstva za sofinanciranje projekta 
posameznega prijavitelja oziroma vodilne destinacije 

je predvidena v maksimalnem znesku, kot opredeljeno 
v Prilogi 4: Vrednosti sofinanciranja vodilnih destinacij, 
tega javnega razpisa, v kolikor prijavitelj po Merilih, 
opredeljenih v poglavju III. Podrobnejša predstavitev 
meril in izpolnjevanja pogojev za ocenjevanje vlog, prej-
me največje možno število točk.

Vrednost točke po merilih iz točke I. 9 Merila za oce-
njevanje vlog je pri končnem izračunu upravičenih sred-
stev sofinanciranja upravičenca, enakovredna odstotni 
točki, in sicer 100 točk = 100 % vrednosti upravičenih 
sredstev sofinanciranja.

V primeru, da prijavitelj ne prejme največjega 
možnega števila točk, se mu znesek sofinanciranja za 
vsako manjkajočo točko do vseh točk zmanjša pro-
porcionalno, v vrednosti odstotne točke, glede na vre-
dnost predvidene maksimalne višine vrednosti sofinan-
ciranja oziroma vrednosti prijavljenega projekta, v ko-
likor je le-ta manjša od predvidene, pri čemer delež 
intenzivnosti pomoči ostane enak.

I. 11. 3 Način financiranja
Upravičenec izkazuje upravičenost stroškov za iz-

vedene aktivnosti z naslednjimi dokazili in poročili (vzor-
ci teh poročil so v Prilogi 3 javnega razpisa):

– obdobno vsebinsko in finančno poročilo o izvedbi 
aktivnosti,

– zaključno poročilo o izvedbi aktivnosti,
– dokazila za dokazovanje upravičenosti posamez-

ne vrste upravičenih stroškov glede na določila tega 
javnega razpisa in razpisne dokumentacije.

Dokazila za dokazovanje upravičenosti stroškov 
po posameznih vrstah upravičenih stroškov in način 
poročanja so podrobneje predstavljeni v poglavju III. Po-
drobnejša predstavitev meril za ocenjevanje vlog in v po-
glavju V. Postopek preverjanja zahtevka za izplačilo in 
način financiranja.

I. 12 Zahteve glede nadzora izvedbe aktivnosti
STO je odgovoren za nadzor nad izvajanjem sofi-

nanciranja. Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, 
administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem aktiv-
nosti, katere sofinanciranje se izvaja na podlagi predme-
tnega javnega razpisa, v času veljavnosti pogodbe med 
STO in upravičencem, še 2 leti po zaključku projekta. 
Upravičenec bo moral STO predložiti vse dokumente, 
ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upra-
vičenih stroškov sofinanciranih aktivnosti. Račune in 
ostalo dokumentacijo mora upravičenec hraniti skladno 
z veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji.

V primeru preverjanja na kraju samem bo upraviče-
nec moral omogočil vpogled v računalniške programe, 
listine in postopke v zvezi z izvajanjem aktivnosti ter 
rezultate aktivnosti. Upravičenec bo o izvedbi preverja-
nja na kraju samem predhodno pisno obveščen v roku 
najmanj 3 delovnih dni pred izvedbo nadzora na kraju 
samem.

I. 13 Roki in način prijave na javni razpis
Roki za oddajo vlog so: 9. 4. 2021 do 24. ure, 7. 5. 

2021 do 24. ure in 7. 6. 2021 do 24. ure. V primeru, da 
bodo razpoložljiva sredstva izčrpana že ob prvem ali 
drugem roku, bo STO nemudoma objavil javno informa-
cijo in ukinil preostali(a) rok(a) oddaje vlog.

Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil 
z vsebino in pogoji javnega razpisa in da se z njimi stri-
nja. Vse stroške povezane s pripravo in oddajo vloge 
nosi prijavitelj.

Navodila za izdelavo popolne vloge so navedena 
v razpisni dokumentaciji, točka VI. Navodila za pripravo 
vloge.

Vloge je potrebno vložiti na naslov: Javna agencija 
Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, Di-
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mičeva ulica 13, 1000 Ljub ljana. Kot pravočasne bodo 
upoštevane vloge, ki bodo oddane najkasneje do roka 
za oddajo vlog.

Vloga se lahko odda po pošti ali osebno. Če se 
vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan oddaje 
vloge šteje datum oddaje na pošto (poštni žig). Če se 
vloga pošlje z navadno pošiljko, se za dan oddaje šte-
je dan, ko STO vlogo prejme. Osebno se vloga lahko 
odda v Glavni pisarni STO, na Dimičevi 13, 1000 Ljub-
ljana (3. nadstropje), v času uradnih ur od ponedeljka 
do petka, med 9. in 13. uro, do navedenega datuma za 
oddajo vlog.

Vloga na razpis mora biti oddana v skladu z navodi-
li, ki so v razpisni dokumentaciji, in sicer v zaprti (zaže-
leno zapečateni) ovojnici z navedbo na sprednji strani, 
dobesedno in brez okrajšav »Ne odpiraj – Vloga – Turi-
stična promocija Slovenije – Vodilne destinacije 2021« 
in s polnim nazivom in naslovom prijavitelja/pošiljatelja, 
kot predvideno na Obrazcu št. 8: Odpremni obrazec.

I. 14 Odpiranje vlog za dodelitev sredstev
Odpiranje vlog ne bo javno in bo izvedeno na sede-

žu STO najpozneje v 8 dneh po datumu za oddajo vlog. 
Datumi in druge informacije v zvezi z odpiranjem vlog 
bodo objavljene na spletnih straneh STO: https://www.
slovenia.info/sl/poslovne-strani.

Na odpiranju bo komisija najprej preverila pravo-
časnost, pravilno označenost in formalno popolnost pri-
spelih vlog. Neustrezno označene ter nepravočasno 
prispele vloge se ne bodo obravnavale, temveč bodo 
s sklepom zavržene in po pravnomočnosti sklepa vrnje-
ne prijaviteljem.

Komisija bo predvidoma v roku 8 dni od zaključka 
odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavite-
lje, katerih vloge niso popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne 
sme spreminjati višine zaprošenih sredstev, tistega dela 
vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta 
vloge ali tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko 
vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na 
preostale vloge, ki jih je STO prejela v postopku dode-
litve sredstev. Dopolnitev vlog določi komisija v pozivu 
k dopolnitvi in ne sme biti daljši od 15 dni. Nepopolne 
vloge, ki jih prijavitelji ne bodo ustrezno in/ali pravoča-
sno dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo 
s sklepom zavržene.

Komisija za dodelitev sredstev bo z merili za oce-
njevanje obravnavala in ocenila vse pravočasne, for-
malno popolne in ustrezne vloge. Vloga, ki ne izpolnjuje 
pogojev iz javnega razpisa in razpisne dokumentacije, 
se kot neustrezna zavrne.

I. 15 Obvestilo o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa praviloma 

obveščeni najkasneje v roku štirideset dni od dneva 
odpiranja vlog.

Prijavitelji bodo na podlagi sklepa o izboru pozvani 
k podpisu pogodbe. Prijavitelj lahko umakne vlogo za 
pridobitev sredstev do pravnomočnosti sklepa o izboru.

Zoper sklep o (ne)izboru, se lahko v tridesetih dneh 
od prejema sklepa sproži upravni spor z vložitvijo tož-
be na Upravno sodišče Republike Slovenije. Predmet 
tožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje 
vlog. Vložena tožba ne zadrži podpisa pogodb o sofi-
nanciranju.

Rezultati predmetnega javnega razpisa so informa-
cije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani 
https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani.

I. 16 Zahteve glede hranjenja dokumentacije, 
sprem ljanja ter evidentiranja

Upravičenec bo dolžan zagotavljati dostopnost in 
hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na 

oddano vlogo in zagotavljati STO in drugim nadzornim 
organom vpogled v navedeno dokumentacijo za potre-
be bodočih preverjanj skladno z zakonodajo Republike 
Slovenije še 10 let po zaključku projekta.

Upravičenec mora voditi in spremljati porabo pre-
jetih sredstev računovodsko ločeno na posebnem stro-
škovnem mestu za vse transakcije v zvezi z oddano 
vlogo, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled 
nad namensko porabo sredstev.

I. 17 Varovanje osebnih podatkov in poslovna skriv-
nost

Varovanje osebnih podatkov, ki jih STO posredujejo 
prijavitelji oziroma upravičenci, bo zagotovljeno v skla-
du z veljavno zakonodajo, vključno s Splošno uredbo 
GDPR in ZVOP-1.

Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informa-
cije javnega značaja razen tistih podatkov, ki jih prijavi-
telj posebej označi, in sicer poslovne skrivnosti, osebni 
podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do 
informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – 
uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZdavP-2, 23/14, 
50/14, 19/15 – odl. US in 7/18, v nadaljevanju: ZDIJZ), 
ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite 
oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko 
nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more 
pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelj mora pojas-
niti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen 
javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne 
označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo STO lahko 
domnevala, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje 
poslovnih skrivnosti in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.

Namen obdelave osebnih podatkov, ki jih STO 
posredujejo prijavitelji oziroma upravičenci, je izvedba 
javnega razpisa, vodenje podatkov, evidenc, analiz in 
drugih zbirk za lastno evidenco, resorno ministrstvo 
in nadzorne organe, in sicer o izidu javnega razpisa in 
o izvajanju pogodbe o sofinanciranju. Nadalje je namen 
obdelave osebnih podatkov tudi izdelava študij in vred-
notenj, sodelovanje in priprava oziroma izdelava vlog 
v postopkih pred pristojnimi organi (postopki pred sodni-
mi, preiskovalnimi ali drugimi pristojnimi organi). Osebni 
podatki se bodo obdelovali tudi za namene učinkovitega 
delovanja informacijskih sistemov ali pripomočkov, ki 
jih uporablja ali jih je dolžna uporabljati STO in njeno 
resorno ministrstvo.

Podatki o sofinanciranih projektih so javnega zna-
čaja in se bodo objavili. Objavljen bo seznam upravičen-
cev, ki bo obsegal navedbo upravičenca, naziv projek-
ta in znesek javnega sofinanciranja. Objave podatkov 
o projektu in upravičencih do sredstev bodo izvedene 
v skladu z ZDIJZ.

Prijavitelj mora izpolniti Obrazec št. 5: Varovanje 
osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti.

I. 18 Razpisna dokumentacija in dodatne informa-
cije

Dodatne informacije v zvezi s pripravo vlog in po-
jasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive 
zgolj na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na 
elektronski naslov: razpisi@slovenia.info ali po pošti, na 
sedež STO. Zaželen je pripis v predmet zadeve sporo-
čila: »JR vodilne destinacije 2021«.

Potencialni prijavitelji lahko prevzamejo razpisno 
dokumentacijo na sedežu STO, v Glavni pisarni, v času 
uradnih ur, to je ob delovnikih, od ponedeljka do petka, 
od 9. do 13. ure. Razpisna dokumentacija je objavlje-
na tudi na spletni strani: https://www.slovenia.info/raz-
pisi-sto.

Vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo morajo 
prispeti na zgornji naslov:
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– za prvi rok oddaje vlog, najkasneje do 1. 4. 2021 
do 12. ure,

– za drugi rok oddaje vlog, najkasneje do 3. 5. 2021 
do 12. ure,

– za tretji rok oddaje vlog, najkasneje do 31. 5. 2021 
do 12. ure.

STO bo objavila odgovore na pravočasno oddana 
vprašanja pred vsakim iztekom roka za oddajo vloge 
oziroma:

– za prvi rok oddaje vlog, najkasneje do 6. 4. 2021 
do 16. ure,

– za drugi rok oddaje vlog, najkasneje do 4. 5. 2021 
do 16. ure,

– za tretji rok oddaje vlog, najkasneje do 2. 6. 2021 
do 16. ure.

Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obrav-
navana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo 
sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgo-
vori bodo javno objavljeni na spletni strani https://www.
slovenia.info/razpisi-sto.

STO bo organiziral Informativni dan za prijavitelje, 
natančen termin in lokacija bosta objavljena na spletni 
strani: https://www.slovenia.info/razpisi-sto.

Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih in 
spremembah sproti obveščeni preko spletne strani 
https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani.

Javna agencija Republike Slovenije  
za trženje in promocijo turizma

 Ob-1634/21
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v 

nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji 
za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07, 
40/12 – ZUJF in 63/13), Zakona o uresničevanju jav-
nega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – 
UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16), Pravilnika 
o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa 
s področja knjige (Uradni list RS, št. 107/15) ter Pravil-
nika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 62/18) objavlja 
Javni razpis za izbor prejemnikov delovnih štipen-
dij za vrhunske ustvarjalce v letu 2021 (z oznako: 
JR8–DŠ–VU–2021).

Celotna dokumentacija razpisa je na voljo na spletni 
strani www.jakrs.si.

Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave ob-
vestila v Uradnem listu RS dne 19. 3. 2021 in traja do 
19. 4. 2021.

Javna agencija za knjigo RS

6100-9/2021-8 Ob-1635/21
Na podlagi prvega odstavka 6. člena Pravilnika 

o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro 
kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list 
RS, št. 43/10 in 62/16) Javni sklad RS za kulturne de-
javnosti objavlja

obvestilo
o odprtju Javnega programskega razpisa za izbor 

kulturnih programov na področju ljubiteljskih 
kulturnih dejavnosti na območju Mestne občine 

Ljub ljana, ki jih bo v letu 2021 sofinanciral  
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti  
(oznaka razpisa: Ljub ljana-PrP-2021)

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti obvešča za-
interesirane prijavitelje, da z 19. marcem 2021 odpira 
Javni programski razpis za izbor kulturnih programov 

na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju 
Mestne občine Ljub ljana, ki jih bo v letu 2021 sofinanci-
ral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti.

Razpis bo odprt od 19. 3. 2021 do 26. 4. 2021.
Besedilo razpisa in prijavni obrazci bodo objavljeni 

z dnem odprtja javnega programskega razpisa na splet-
ni strani JSKD (www.jskd.si).

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

210003/2021/2 Ob-1651/21
Na podlagi Zakona o športu (Uradni list RS, 

št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg), Letnega programa špor-
ta v Republiki Sloveniji za leto 2021 št. 6712-2/2020/1 
z dne 10. 2. 2021, ki ga je sprejela ministrica, pristojna 
za šport, Pravilnika o postopkih za izvrševanje proraču-
na Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 
99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), podpisane pogodbe 
št. C3330-21-406000 z dne 18. 12. 2020 o polletnem 
financiranju javne službe ZŠ RS Planica v letu 2021, 
objavlja Zavod za šport RS Planica

javni razpis
za sofinanciranje strokovne priprave  

in koordinacije Šolskih športnih tekmovanj  
in prireditev v šolskem letu 2021/22

1. Naziv in sedež neposrednega uporabnika oziro-
ma naročnika: Zavod za šport RS Planica, Dunajska 22, 
1000 Ljub ljana.

2. Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je sofinanciranje strokovne 

priprave in koordinacije Šolskih športnih tekmovanj in 
prireditev v šolskem letu 2021/22.

Cilj javnega razpisa povečati število aktivnih udele-
žencev v programu Šolska športna tekmovanja in priredi-
tve in utrditi vez med interesnim in kakovostnim športom.

3. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izva-
janja strokovne priprave in koordinacije šolskih športnih 
tekmovanj in prireditev v šolskem letu 2021/22.

4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na javni razpis se lahko prijavijo:
– nacionalne panožne športne zveze (to so športne 

zveze, ki imajo uradne tekmovalne sisteme, v okviru 
katerih so registrirani športniki uvrščeni v sistem kate-
gorizacije Olimpijskega komiteja Slovenije – združenja 
športnih zvez),

– sub jekti, ki so kot izvajalci letnega programa špor-
ta navedeni v 6. členu Zakona o športu in bodo na pod-
lagi pooblastila posamezne nacionalne panožne športne 
zveze (ki izpolnjuje pogoje iz prve alineje tega odstav-
ka), skupaj z njo strokovno pripravljali, koordinirali in vo-
dili program šolskih športnih tekmovanj za posamezno 
športno panogo,

– pri strokovni pripravi in koordinaciji tekmovanj 
osnovnih šol s prilagojenim programom in športu invali-
dov vsi tisti sub jekti, ki so kot izvajalci letnega programa 
športa navedeni v 6. členu Zakona o športu.

Prijavitelj v vlogi imenuje koordinatorja, ki bo skrbel 
za strokovno pripravo in koordinacijo prijavljenega šol-
skega športnega tekmovanja v športni panogi prijavite-
lja, v šolskem letu 2021/22.

5. Javni razpis obsega naslednjo razpisno doku-
mentacijo:

– Javni razpis za sofinanciranje strokovne priprave 
in koordinacije programa šolskih športnih tekmovanj in 
prireditev v šolskem letu 2021/22;

– Razpisno dokumentacijo za sofinanciranje stro-
kovne priprave in koordinacije programa šolskih športnih 
tekmovanj in prireditev v šolskem letu 2021/22;
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– Razpisni obrazci 1., 2., 3. za oddajo prijave na 
javni razpis za sofinanciranje strokovne priprave in ko-
ordinacije programa šolskih športnih tekmovanj in prire-
ditev v šolskem letu 2021/22;

– Predlog pogodbe za panožno koordinacijo 
2021/22 iz skupine A, B, C priloga I;

– Predlog pogodbe za panožno koordinacijo 
2021/22 iz skupina D priloga II;

– Šport v številkah, Pregled športa v Republiki Slo-
veniji v obdobju od leta 2014 do 2019.

Naloge prijaviteljev/nacionalnih panožnih športnih 
zvez in koordinatorjev športnih panog glede strokovne 
priprave in koordinacije programa šolskih športnih tek-
movanj in prireditev v šolskem letu 2021/22 ter sama 
izhodišča za pripravo vloge in predloga razpisa šolskega 
športnega tekmovanja v športni panogi, bodo podrobne-
je urejena v Razpisni dokumentaciji. Slednja bo objavlje-
na na spletni strani naročnika, z dnem objave javnega 
razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.

V kolikor bi, zaradi izrednih in nepredvidljivih okoli-
ščin (npr.: razglašene epidemije COVID-19) in v pove-
zavi z njimi sprejetih ukrepov pristojnih institucij, prišlo 
do prekinitve izvajanja programa šolskih športnih tek-
movanj in prireditev bo, v šolskem letu 2021/22, pote-
kalo razmeram prilagojeno šolsko športno tekmovanje 
v obliki športnega izziva. V takšnem primeru bo potreb-
no, s strani koordinatorja pripraviti dodatno vsebino za 
izvedbo prilagojenih tekmovanj na daljavo.

Formalno popolna vloga prijavitelja na razpis mora 
vsebovati:

– izpolnjena podpisana in žigosana razpisna 
obrazca 1., 2.,

– v kolikor prijavitelj ni nacionalna panožna športna 
zveza je obvezna priloga – izpolnjen podpisan in žigo-
san razpisni obrazec 3 (pooblastilo NPZ),

– predlog razpisa šolskega športnega tekmovanja 
v posamezni športni panogi (za ekipne panoge velja tek-
movalni sistem, ki ga določi Zavod za šport RS Planica 
z razpisno dokumentacijo) v Wordovi obliki, poslan na 
elektronski naslov bostjan.vintar@sport.si. (Za posame-
zno športno panogo se lahko razpiše samo en sistem 
tekmovanja, ki je lahko ločen za fante in dekleta.)

6. Merila za višino sofinanciranja šolskega športne-
ga tekmovanja prijavitelja

Predlagano šolsko športno tekmovanje, za osnov-
no šolo in/ali srednjo šolo, za športne panoge uvrščene 
v skupino A, B, C, se v postopku vrednotenja ovrednoti 
ločeno, na podlagi meril iz te točke. Največje možno 
skupno število točk, s katerimi se lahko ovrednoti posa-
mezno predlagano šolsko športno tekmovanje, je 100.

V vlogi predlagana šolska športna tekmovanja za 
osnovno šolo s prilagojenim programom in za šport in-
validov so vsa uvrščena v skupino B in se jih obravnava 
kot eno samo tekmovanje v osnovni šoli.

Razpisana sredstva iz 7. točke javnega razpisa se, 
med prijavitelje katerih športne panoge so uvrščene 
v skupine A, B in C, razdeli skladno s 6. točko javnega 
razpisa.

Predlagano šolsko športno tekmovanje za osnovno 
šolo in/ali srednjo šolo, za športne panoge uvrščene 
v skupino D, se v postopku vrednotenja ne ovrednoti, 
pač pa se izda sklep o vključitvi v program Šolska špor-
tna tekmovanja. Razpisana sredstva iz 7. točke javnega 
razpisa se, med prijavitelje katerih športne panoge so 
uvrščene v skupino D, ne razdelijo.

6.1 Pomembnost športne panoge, v kateri bo pote-
kalo šolsko športno tekmovanje

Max. število točk – 60 točk
Športne panoge so razdeljene v 4 skupine:

Skupina A – 60 točk, skupina B – 20 točk, skupina 
C – 15 točk

Skupina A
V skupini A so naslednje športne panoge:
Osnovna šola: košarka, nogomet, odbojka, rokomet.
Srednja šola: košarka, nogomet, odbojka, rokomet.
Skupina B
V skupini B so naslednje športne panoge:
Osnovna šola: atletika (ekipno in posamično tek-

movanje), gimnastika (akrobatika, skoki z male prožne 
ponjave, športna gimnastika), namizni tenis, odbojka 
na mivki, ples, smučanje (alpsko smučanje, deskanje), 
smučarski skoki.

Srednja šola: atletika (ekipno in posamično tekmo-
vanje), odbojka na mivki.

Osnovna šola s prilagojenim programom, šport in-
validov: vse športne panoge.

Skupina C
V skupini C so naslednje športne panoge:
Osnovna šola: atletika (kros, gorski tek, ulični tek), 

badminton, judo, kajak kanu, kolesarstvo (vožnja na 
čas), lokostrelstvo, planinstvo (MIG), orientacijski tek, 
streljanje z zračno puško, šah in športno plezanje, pla-
vanje, akvatlon, veslanje, Cheerleading.

Srednja šola: atletika (kros, gorski tek, ulični tek), 
badminton, gimnastika (akrobatika, skoki z male prožne 
ponjave, športna gimnastika), judo, lokostrelstvo, orien-
tacijski tek, ples, smučanje (alpsko smučanje, deska-
nje), šah, streljanje z zračno puško, športno plezanje, 
plavanje, akvatlon.

Skupina D
V skupini D so vse preostale športne panoge, ki 

niso navedene v skupinah A, B, C.
V šolskem letu 2022/2023 se lahko na po-

dan predlog športna panoga umesti v skupino C, pod 
pogojem, da je bilo tekmovanje v preteklih šolskih letih 
že uspešno izvedeno in je umestitev potrdil Odbor za 
področje ŠOM pri Zavodu za šport RS Planica.

Predlagano šolsko športno tekmovanje v vlogi pri-
javitelja se pri merilu 6.1 ovrednoti glede na to, v katero 
skupino A, B ali C je uvrščena športna panoga, v kateri 
bo potekalo šolsko športno tekmovanje prijavitelja.

6.2 Število prijavljenih nivojev šolskega športnega 
tekmovanja

Max. število točk – 15 točk
Tekmovanja se razdelijo na max. 4 nivoje, glede na 

to, na katerem nivoju posamezna športna panoga vsto-
pa v sistem tekmovanj na državnem nivoju.

4 nivoji tekmovanja – 15 točk, 3 nivoji tekmovanja 
– 13 točk, 2 nivoja tekmovanja – 10 točk, 1 nivo tekmo-
vanja – 8 točk

Predlagano šolsko športno tekmovanje v vlogi pri-
javitelja se pri merilu 6.2 ovrednoti glede na prijavljeno 
število nivojev tekmovanja na državnem nivoju.

6.3 Število udeležencev v šolskem športnem tek-
movanju

Max. število točk – 25 točk
Število udeležencev (tekmovalcev) na tekmovanjih 

v šolskem letu 2018/19. (Podatke o številu udeležencev 
je pridobil Zavod za šport RS Planica na podlagi odda-
nih zaključnih poročil za šolsko leto 2018/19 in so javno 
objavljeni v publikaciji: Šport v številkah, Pregled športa 
v Republiki Sloveniji v obdobju od leta 2014 do 2019.) 
V vlogi predlagano šolsko športno tekmovanje se ovred-
noti glede na število udeležencev v šolskem športnem 
tekmovanju, in sicer:

1 do 100 udeležencev – 5 točk, 101 do 499 udele-
žencev – 8 točk, 500 do 999 udeležencev – 20 točk, nad 
1000 udeležencev – 25 točk.
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Predlagano šolsko športno tekmovanje v vlogi pri-
javitelja se pri merilu 6.3 ovrednoti glede na število 
udeležencev šolskega športnega tekmovanja v šolskem 
letu 2018/19.

V primeru, da šolsko športno tekmovanje v šolskem 
letu 2018/19 v športni panogi prijavitelja ni bilo izvede-
no in/ali na zavod ni bilo posredovano končno poročilo 
o poteku tekmovanja v športni panogi prijavitelja, se 
vlogo prijavitelja pri merilu 6.3 ovrednoti z 0 točkami.

7. Metodologija izračuna vrednosti točke in višine 
sofinanciranja strokovne priprave in koordinacije progra-
ma Šolskih športnih tekmovanj in prireditev v šolskem 
letu 2021/22:

Vrednost posamezne točke se izračuna na način, 
da se število 34.500 (vrednost razpisanih sredstev) deli 
z vsoto števila prejetih točk vrednotenja vseh predlaga-
nih šolskih športnih tekmovanj, ki jih je strokovna komi-
sija uvrstila v postopek vrednotenja.

Vrednost sofinanciranja strokovne priprave in koor-
dinacije programa šolskih športnih tekmovanj in priredi-
tev v šolskem letu 2021/22 posameznega prijavitelja je 
zmnožek izračunane vrednosti točke in števila doseže-
nih točk vloge prijavitelja.

8. Skupna okvirna višina sredstev javnega razpisa 
je: 34.500,00 EUR.

Skupna razpisana sredstva so v višini 34.500 EUR 
(predvidoma 10.350,00 EUR v obdobju avgust–oktober 
2021 in drugi del sredstev predvidoma 24.150,00 EUR 
v obdobju april–junij 2022). Izbrani izvajalci (s koordina-
torji), katerih športne panoge so razvrščene v skupine A, 
B in C, bodo prejeli znesek v dveh delih. Prvi trideset od-
stotni del sredstev bodo upravičenci prejeli po podpisu 
osnovnih tripartitnih pogodb (zavod, prijavitelj/izvajalec 
in koordinator) ob pogoju predložitve razpisa šolskega 
športnega tekmovanja športne panoge, ki se bodo ob-
javili v Informatorju za šolsko leto 2021/22. Drugi se-
demdeset odstotni del sredstev pa na podlagi končnega 
poročila o poteku tekmovanja, ki ga morajo koordinatorji 
športne panoge (z žigom prijavitelja) poslati na Zavod za 
šport RS Planica v 21 dneh po izpeljavi finalnega tekmo-
vanja oziroma najkasneje do 10. 6. 2022.

9. Upravičeni stroški, specifikacija dokazil za izka-
zovanje stroškov in način financiranja

Upravičeni stroški predmetnega javnega razpisa 
(za športne panoge iz skupin A, B in C):

– sofinanciranje stroškov koordinatorja šolskega 
športnega tekmovanja v šolskem letu 2021/22,

– sofinanciranje materialnih stroškov priprave in iz-
peljave šolskega športnega tekmovanja v šolskem letu 
2021/22.

Dokazila za izkazovanje upravičenih stroškov (za 
športne panoge iz skupin A, B in C) so:

– pri prvem delu izplačila, razpis športne panoge, ki 
se objavi v Informatorju za šolsko leto 2021/22,

– pri drugem delu izplačila oddano končno poročilo 
o poteku šolskega športnega tekmovanja za šolsko leto 
2021/22.

10. Sredstva bodo porabljena v skladu s terminskim 
planom: naročnik in izbrani prijavitelj (športne panoge 
iz skupin A, B in C – priloga I in športne panoge iz sku-
pine D – priloga II) bosta s pogodbo in o sofinancira-
nju strokovne priprave in koordinacije programa šolskih 
športnih tekmovanj in prireditev v šolskem letu 2021/22, 
skladno s 7. in 8. točko javnega razpisa, podrobneje 
dogovorila obseg in dinamiko sofinanciranja.

11. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge: 
vloge morajo biti poslane ali dostavljene na naslov Za-
vod za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljub ljana, 
najkasneje do 9. 4. 2021. Vloge, ki ne bodo oddane 

pravočasno, bodo s sklepom zavržene. Šteje se, da je 
vloga prispela pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji 
dan roka za oddajo vlog, oddana na pošti s priporoče-
no pošiljko ali do 12. ure oddana na Zavodu za šport 
RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljub ljana. Vloga mora 
biti predložena v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora 
biti na sprednji strani označen z napisom »ne odpiraj – 
ŠŠT 2021/22«. Na hrbtni strani ovitka mora biti označen 
polni naslov pošiljatelja. Vloga mora biti dostavljena sku-
paj 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. 
V primeru, da vloga ni označena, kot je to zahtevano 
v tej točki, naročnik ne odgovarja za predčasno odprtje 
vloge ali za založitev vloge.

12. Oddana vloga na razpis: mora vsebovati iz-
polnjene, podpisane in ožigosane razpisne obrazce za 
prijavo na razpis.

13. Datum odpiranja vlog
Za odpiranje prijav je zadolžena strokovna komisija, 

imenovana s strani naročnika. Strokovna komisija bo 
začela odpirati vloge 12. 4. 2021. Zaradi pričakovanega 
velikega števila prijav odpiranje ne bo javno.

Na odpiranju vlog člani strokovne komisije ugota-
vljajo formalno popolnost vlog. Prijavitelja, katerega vlo-
ga je formalno nepopolna, bo strokovna komisija v roku 
8 dni od odpiranja vlog pozvala k dopolnitvi vloge roku 
8 dni od prejema pisnega poziva. Prijavitelj v dopolnitvi 
ne sme spreminjati tistih delov prijave, ki vplivajo ali 
bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove prija-
ve glede na preostale prijave, ki jih je naročnik prejel 
v postopku dodelitve sredstev. Nepopolne vloge, katere 
prijavitelj ne dopolni v skladu s pozivom za dopolnitev 
vloge, se s sklepom zavržejo.

Vlogo, ki je oddana pravočasno je formalno po-
polna ter prijavitelj in koordinator izpolnjujeta pogoje 
iz 4. točke razpisa, se uvrsti v postopek vrednotenja, 
kjer se predlagano šolsko športno tekmovanje ovrednoti 
skladno s 5. točko »Merila za izbor«.

14. Rok za obveščanje o rezultatih javnega razpisa
Prijavitelji bodo o rezultatih javnega razpisa obve-

ščeni v roku 45 dni od skrajnega roka za oddajo vlog.
Izbranim prijaviteljem naročnik posreduje sklepe 

o izboru in jih pozove k podpisu pogodbe. Če se prijavi-
telj v roku 8 delovnih dni od prejema poziva ne odzove 
na podpis pogodbe, se šteje, da je umaknil vlogo.

Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in me-
rila iz javnega razpisa in jim razpisana sredstva ne-
upravičeno niso bila dodeljena ali dodeljena v ustrezni 
višini, lahko v roku 5 dni od prejema sklepa vložijo 
pritožbo. Pritožba mora biti predložena v zapečatenem 
ovitku, ovitek pa mora biti na sprednji strani označen 
z napisom »Ne odpiraj – ŠŠT Pritožba 2021/22«. Pri-
tožba mora natančno opredeliti razloge, zaradi kate-
rih je vložena. O pritožbi zoper sklep odloča stvarno 
pristojen organ. Vložena pritožba ne zadrži izvršitve 
sklepa o izboru.

15. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresi-
rani dvignejo razpisno dokumentacijo: celotna razpisna 
dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu www.
zsrs-planica.si/ in www.sportmladih.net. Dodatne infor-
macije lahko prijavitelji dobijo na Zavodu za šport RS 
Planica, Boštjan Vintar (tel. 01/434-23-96, 051/648-051, 
e-pošta: bostjan.vintar@sport.si), najkasneje tri dni pred 
potekom roka za oddajo vlog. Zastavljena vprašanja in 
odgovori se objavijo na spletni strani. Oddana vloga 
prijavitelja na razpisu mora vsebovati izpolnjene, podpi-
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sane (podpis odgovorne osebe prijavitelja) in ožigosane 
razpisne obrazce za prijavo na razpis. Podpisane in oži-
gosane obrazce prijavitelji pošljejo ali dostavijo v skladu 
z 11. točko razpisa.

Zavod za šport RS Planica

110-0001/2021-7 Ob-1636/21
Občina Komen na podlagi 10. člena Pravilnika 

o spodbujanju zaposlovanja v Občini Komen (Uradni 
list RS, št. 65/19; v nadaljevanju Pravilnik) in 219. člena 
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Repu-
blike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 
– ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), objavlja

javni razpis
za dodeljevanje pomoči za spodbujanje 

zaposlovanja v Občini Komen za leti 2020 in 2021
1. Naročnik: Občina Komen, Komen 86, 6223 Ko-

men.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih 

finančnih sredstev za spodbujanje zaposlovanja v Obči-
ni Komen (v nadaljevanju: občina) za naslednje ukrepe:

– Ukrep 1: spodbujanje odpiranja novih delovnih 
mest,

– Ukrep 2: spodbujanje samozaposlovanja,
– Ukrep 3: spodbujanje zaposlovanja težje zapos-

ljivih oseb.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu se razliku-

jejo glede na posamezno vrsto ukrepa pomoči.
3.1. Ukrep 1 – spodbujanje odpiranja novih delov-

nih mest:
Upravičenci do pomoči za spodbujanje odpiranja 

novih delovnih mest so gospodarske družbe in samo-
stojni podjetniki posamezniki, določeni v skladu z za-
konom, ki ureja gospodarske družbe, zadruge, zavodi, 
ter kmetje – nosilci dopolnilne dejavnosti – turizem na 
kmetiji, vpisani v register kmetijskih gospodarstev, ki:

– odprejo novo delovno mesto na območju občine. 
Izpolnjevanje pogoja – odprtje novega delovnega mesta 
– se ugotavlja na osnovi povečanja števila zaposlenih za 
nedoločen čas, v primerjavi s celoletnim povprečjem za-
poslenih za nedoločen čas pri upravičencu, v letu pred 
letom dodelitve pomoči,

– za najmanj tri leta zaposlijo osebo za polni de-
lovni čas,

– niso v postopku prenehanja, stečajnem postop-
ku, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije,

– niso v težavah in ne prejemajo državne pomoči 
za reševanje in prestrukturiranje,

– imajo poravnane finančne obveznosti do občine 
in države,

– imajo plačane prispevke in poravnane obveznosti 
do delavcev.

Pomoč se dodeli, če se zaposli osebo najkasneje 
v roku 30 dni od prejema sklepa o odobritvi sredstev, 
oziroma se je osebo že zaposlilo od 1. 1. 2020 dalje.

3.2. Ukrep 2 – spodbujanje samozaposlovanja:
Upravičenci do pomoči za spodbujanje samozapo-

slovanja so fizične osebe, ki:
– niso imele registrirane dejavnosti vsaj eno 

leto pred prijavo na javni razpis oziroma eno leto pred 
samozaposlitvijo (v primeru že izvedene samozaposli-
tve),

– se samozaposlijo na območju občine v eni od sle-
dečih oblik: kot direktor oziroma poslovodna oseba ozi-
roma kot zaposlena oseba, če je lastnik ali solastnik ali 

zaposlen v novoustanovljeni gospodarski družbi (zava-
rovalna podlaga 040 + 112 oziroma 001), kot samostojni 
podjetnik posameznik – s.p. (zavarovalna podlaga 005), 
kot kmet, ki opravlja dopolnilno dejavnost – turizem na 
kmetiji (zavarovalna podlaga 051 ali 064 + 007),

– imajo poravnane finančne obveznosti do občine 
in države.

Pomoč se dodeli za samozaposlitev brezposelne 
osebe, ki:

– ima stalno prebivališče v občini in ga ohrani celot-
no zahtevano obdobje zaposlitve,

– je prijavljena na Zavodu Republike Slovenije za 
zaposlovanje ali je bila prijavljena dan pred samozapo-
slitvijo (razen pri prvi zaposlitvi),

– se samozaposli najkasneje v roku 30 dni od pre-
jema sklepa o odobritvi sredstev, oziroma se je samo-
zaposlila od 1. 1. 2020 dalje.

Dejavnost se mora na območju občine ohraniti naj-
manj tri leta od pričetka samozaposlitve.

3.3. Ukrep 3 – spodbujanje zaposlovanja težje za-
posljivih oseb:

Upravičenci do pomoči za spodbujanje zaposlo-
vanja težje zaposljivih oseb so gospodarske družbe 
in samostojni podjetniki posamezniki, določeni v skla-
du z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, zadruge, 
zavodi ter kmetje – nosilci kmetijske dopolnilne dejav-
nosti – turizem na kmetiji, vpisani v register kmetijskih 
gospodarstev, ki:

– na območju občine za najmanj leto in pol ali tri 
leta zaposlijo težje zaposljivo osebo za polni delovni 
čas,

– niso v postopku prenehanja, stečajnem postop-
ku, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije,

– niso v težavah in ne prejemajo državne pomoči 
za reševanje in prestrukturiranje,

– imajo poravnane finančne obveznosti do občine 
in države,

– imajo plačane prispevke in poravnane obveznosti 
do delavcev.

Med težje zaposljivo osebo se uvršča brezposelna 
oseba:

– mlajša od 26 let, oziroma 30 let v primeru 3. bo-
lonjske stopnje izobrazbe,

– starejša od 58 let,
– ki je invalid, kar se dokazuje z odločbo pristojne-

ga organa.
Pomoč se dodeli za zaposlitev težje zaposljive ose-

be, ki:
– ima stalno prebivališče v občini,
– je prijavljena na Zavodu Republike Slovenije za 

zaposlovanje ali je bila prijavljena preden se jo je zapo-
slilo (razen pri prvi zaposlitvi),

– se jo bo zaposlilo najkasneje v roku 30 dni od pre-
jema sklepa o odobritvi sredstev, oziroma se je osebo že 
zaposlilo od 1. 1. 2020 dalje.

4. Pogoji pomoči de minimis
Pomoč se dodeljuje v skladu z Uredbo Komisije 

(ES) št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 o uporabi členov 
107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri po-
moči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013).

4.1. Do pomoči de minimis niso upravičena pod-
jetja, ki:

– sodijo v sektor ribištva in akvakulture,
– sodijo v sektor primarne pro izvodnje kmetijskih 

pro izvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi 
Evropske skupnosti,

– sodijo v sektor predelave in trženja kmetijskih 
pro izvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih 
primerih:
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i. če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali 
količine zadevnih pro izvodov, ki so kupljeni od primarnih 
pro izvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,

ii. če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali 
v celoti prenese na primarne pro izvajalce.

4.2. Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu 
podjetju, ne sme presegati 200.000,00 EUR v obdobju 
zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali na-
men pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz 
sredstev države, občine ali Unije (v primeru podjetij, ki 
delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, 
znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR). 
Izraz »enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med 
seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:

a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničar-
jev ali družbenikov drugega podjetja;

b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati 
večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega 
organa drugega podjetja;

c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv 
na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z na-
vedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni po-
godbi ali statutu;

d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega 
podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali 
družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino 
glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navede-
nega podjetja.

Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) do 
(d) preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo 
za enotno podjetje.

4.3. Upošteva se kumulacija pomoči:
a) pomoč de minimis se ne sme kumulirati z držav-

no pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali dr-
žavno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če 
bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost 
pomoči ali znesek pomoči;

b) pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Ured-
bo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira 
s pomoč jo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo 
Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene 
v uredbi 360/2012;

c) pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Ured-
bo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira 
s pomoč jo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi 
uredbami de minimis do ustrezne zgornje meje (200.000 
oziroma 100.000 EUR).

4.4. Pomoč ne sme biti namenjena izvozu oziroma 
z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države 
članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženi-
mi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske 
mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno 
dejavnostjo.

4.5. Pomoč ne sme biti pogojena s prednostno rabo 
domačih pro izvodov pred uvoženimi.

4.6. Pomoč ne sme biti namenjena za nabavo vozil 
za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni 
cestni tovorni prevoz.

4.7. Občina bo od prejemnika pomoči pred dodeli-
tvijo sredstev pridobila pisno izjavo o:

– vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je podjetje 
prejelo na podlagi te ali drugih uredb de minimis v pred-
hodnih dveh in v tekočem proračunskem letu,

– drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za 
iste upravičene stroške in zagotovila, da z dodeljenim 
zneskom pomoči »de minimis«, ne bo presežena zgor-
nja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po 
drugih predpisih.

4.8. Občina bo pisno obvestila prejemnika:
– da je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis« 

v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 
18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogod-
be o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis 
(Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013),

– o znesku de minimis pomoči.
4.9. Občina bo hranila evidence o individualni po-

moči de minimis 10 let od datuma dodelitve pomoči.
5. Višina razpisanih sredstev: sredstva so zagoto-

vljena v proračunu Občine Komen za leto 2021 v višini 
25.000,00 EUR na proračunski postavki 140210 – Po-
speševanje gospodarstva po razpisu.

6. Višina posamezne pomoči:
6.1. Ukrep 1 – spodbujanje odpiranja novih delovnih 

mest največ do višine 5.121,20 EUR. Višina posamezne 
pomoči znaša:

– do tri minimalne bruto mesečne plače v Republiki 
Sloveniji (v nadaljevanju: minimalna plača),

– do štiri minimalne plače, če se zaposli osebo, 
ki ima stalno prebivališče v občini in ga ohrani celotno 
zahtevano obdobje zaposlitve,

– do pet minimalnih plač, če se zaposli težje zapos-
ljivo osebo, kot jo določa 8. člen Pravilnika, ki ima stalno 
prebivališče v občini in ga ohrani celotno zahtevano 
obdobje zaposlitve,

– do pet minimalnih plač, če se zaposli osebo, ki 
ima stalno prebivališče v občini in ga ohrani celotno 
zahtevano obdobje zaposlitve, in bo njena mesečna 
bruto plača višja od povprečne bruto plače v Republiki 
Sloveniji (v celotnem zahtevanem obdobju zaposlitve);

6.2. Ukrep 2 – spodbujanje samozaposlovanja naj-
več do višine 4.096,96 EUR. Višina posamezne pomoči 
znaša:

– do tri minimalne plače,
– do štiri minimalne plače, če se samozaposli težje 

zaposljiva oseba. Skladno z 8. členom Pravilnika se 
med težje zaposljivo osebo šteje brezposelna oseba: 
ki je invalid, ali starejša od 58 let, ali mlajša od 26 let, 
oziroma mlajša od 30 let v primeru 3. bolonjske stopnje 
izobrazbe;

6.3. Ukrep 3 – spodbujanje zaposlovanja težje za-
posljivih oseb največ do višine 4.096,96 EUR. Višina 
posamezne pomoči znaša:

– do 1,5 kratnik minimalne plače, če se zaposli ose-
bo za najmanj leto in pol,

– do tri minimalne plače, če se zaposli osebo za 
najmanj tri leta,

– do dve minimalni plači v primeru zagotavljanja 
plače delavcu višje od povprečne bruto plače v Repu-
bliki Sloveniji (v celotnem zahtevanem obdobju zaposlit-
ve), če se osebo zaposli za najmanj leto in pol,

– do štiri minimalne plače v primeru zagotavljanja 
plače delavcu višje od povprečne bruto plače v Repu-
bliki Sloveniji (v celotnem zahtevanem obdobju zaposlit-
ve), če se osebo zaposli za najmanj tri leta.

V kolikor bo do izplačila pomoči upravičeno večje 
število upravičencev, kot je zagotovljenih sredstev za 
izplačila pomoči v maksimalni višini, se bo višina izplačil 
vsem upravičencem sorazmerno znižala. Sredstva se 
bodo dodelila v enkratnem znesku.

7. Upravičeni stroški za dodelitev pomoči
Upravičeni stroški za dodelitev pomoči za:
– Ukrep 1 – spodbujanje odpiranja novih delov-

nih mest in Ukrep 3 – spodbujanje zaposlovanja težje 
zapos ljivih oseb – je del stroška plač,

– Ukrep 2 – spodbujanje samozaposlovanja – so 
stroški za realizacijo samozaposlitve. To so stroški pove-
zani z izvajanjem dejavnosti: obvezni prispevki za soci-



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 41 / 19. 3. 2021 / Stran 689 

alno varnost, opredmetena in neopredmetena osnovna 
sredstva, računovodske storitve, najemnina poslovnih 
prostorov ter stroški nabave pisarniške in računalniške 
opreme.

8. Vsebina vloge: vlagatelji se prijavijo na javni raz-
pis na obrazcu »Prijava na Javni razpis za dodeljevanje 
pomoči za spodbujanje zaposlovanja v Občini Komen za 
leti 2020 in 2021«. Vloga mora biti čitljiva, na ustreznih 
mestih podpisana in žigosana ter mora vsebovati vse 
obvezne priloge, dokazila in podatke, določene v razpi-
sni dokumentaciji. Posamezni vlagatelj se lahko prijavi 
le na en ukrep pomoči.

9. Pravočasnost in način oddaje vloge
Rok za predložitev vlog je do 21. 5. 2021.
Kot pravočasne vloge se štejejo vloge oddane do 

vključno zadnjega dne roka za predložitev vlog osebno 
v sprejemni pisarni občine, oziroma oddane po pošti 
priporočeno na naslov Občina Komen, Komen 86, 6223 
Komen. Vloga, oddana na obrazcu, mora biti dostavlje-
na v zapečateni ovojnici. Na prednji strani mora biti na 
vidnem mestu napis:

– v primeru kandidiranja za Ukrep 1 – spodbujanje 
odpiranja novih delovnih mest: »ne odpiraj, javni razpis 
za dodeljevanje pomoči za spodbujanje zaposlovanja 
v Občini Komen za leti 2020 in 2021 – Ukrep 1«,

– v primeru kandidiranja za Ukrep 2 – spodbujanje 
samozaposlovanja: »ne odpiraj, javni razpis za dode-
ljevanje pomoči za spodbujanje zaposlovanja v Občini 
Komen za leti 2020 in 2021 – Ukrep 2«,

– v primeru kandidiranja za Ukrep 3 – spodbujanje 
zaposlovanja težje zaposljivih oseb: »ne odpiraj, javni 
razpis za dodeljevanje pomoči za spodbujanje zaposlo-
vanja v Občini Komen za leti 2020 in 2021 – Ukrep 3«.

Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen naziv in 
polni naslov vlagatelja.

10. Pregled, obravnava in ocenitev vlog: komisija, 
imenovana s sklepom župana, bo pri svojem delu upo-
števala določila Pravilnika o postopkih za izvrševanje 
proračuna Republike Slovenije in se bo predvidoma se-
stala v roku 8 dni od poteka roka za predložitev vlog na 
razpis. Odpiranje vlog ni javno. Odpirajo se samo v roku 
dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, 
ki vsebujejo vloge. Prepozno vloženih vlog komisija ne 
bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. 
V primeru nepopolne vloge, se bo vlagatelja pozvalo 
k dopolnitvi vloge. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne 
vsebuje vseh obveznih sestavin, zahtevanih z razpisno 
dokumentacijo. Komisija lahko zaradi pojasnitve oziro-
ma preveritve v vlogi navedenih podatkov od vlagatelja 
zahteva tudi dostavo druge dokumentacije, ki v tem raz-
pisu ni zahtevana. Vloge, ki v roku ne bodo dopolnjene, 
bodo s sklepom zavržene.

11. Dodatne informacije: obrazci za prijavo na javni 
razpis so en delovni dan po objavi razpisa v Uradnem li-
stu RS dostopni v sprejemni pisarni Občine Komen, Ko-
men 86, 6223 Komen, v času uradnih ur ter preko sple-
tne strani Občine Komen www.komen.si (rubrika Raz-
pisi). Dodatne informacije v času uradnih ur posreduje 
Uroš Skok, tel. 05/73-10-459, e-pošta: uros.skok@ko-
men.si.

Občina Komen

302-1/2016-50-(46/04) Ob-1637/21

Na podlagi Odloka o spodbujanju razvoja social-
nega podjetništva v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, 
št. 191/20), Odloka o proračunu Mestne občine Kranj 
za leto 2021 (Uradni list RS, št. 79/19) in Odloka o re-

balansu proračuna Mestne občine Kranj za leto 2021 
(Uradni list RS, št. 16/21) objavlja Mestna občina Kranj, 
Slovenski trg 1, 4000 Kranj

javni razpis
za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva  

v Mestni občini Kranj v letu 2021
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega raz-

pisa je dodelitev proračunskih sredstev za spodbujanje 
razvoja socialnega podjetništva v Mestni občini Kranj 
v letu 2021, tako za spodbujanje ustanavljanja novih 
kot razvoja obstoječih socialnih podjetij ali poslovnih 
enot/podružnic na območju Mestne občine Kranj.

II. Višina sredstev
Okvirna višina razpisanih sredstev je 40.000 EUR.
Sredstva so zagotovljena v proračunu Mestne ob-

čine Kranj (v nadaljnjem besedilu: občine) za leto 2021 
na proračunski postavki 170402 Socialno podjetništvo, 
kontu 410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in 
zasebnikom. Dodeljujejo se kot nepovratna sredstva, 
v obliki dotacij.

Sredstva se na podlagi tega razpisa dodeljujejo 
skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 
18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogod-
be o delovanju Evropske unije pri pomoči »de minimis« 
(Uradni list EU L 352/1, 24. 12. 2013). Evropska komi-
sija je z Uredbo Komisije (EU) 2020/972 z dne 2. ju-
lija 2020 podaljšala veljavnost Uredbe Komisije (EU) 
št. 1407/2013 do 31. 12. 2023.

Skupni znesek pomoči, dodeljene enotnemu pod-
jetju na podlagi pravila »de minimis«, ne sme presegati 
200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih 
let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede 
na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali 
Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem ce-
stnem tovornem, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 
100.000,00 EUR).

Upošteva se kumulacija pomoči:
– pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno 

pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno 
pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se 
s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost po-
moči ali znesek pomoči,

– pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo 
Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomo-
čjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije 
(EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi 
360/2012,

– pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo 
Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomo-
čjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami 
de minimis do ustrezne zgornje meje (200.000 oziroma 
100.000 EUR).

III. Upravičenci
Upravičenci do pomoči so nepridobitne pravne ose-

be, registrirane skladno z zakonom, ki ureja socialno 
podjetništvo, ki:

– imajo sedež v občini ali je v občini locirana njihova 
poslovna enota/podružnica,

– nameravajo ustanoviti socialno podjetje s se-
dežem v občini ali odpreti poslovno enoto/podružnico 
v občini,

in izvedejo ali nameravajo izvesti ukrep ali naložbo (v 
nadaljevanju: naložba), ki bo predmet dodelitve pomoči 
po tem odloku na območju občine.

Posamezna opredelitev v zvezi z ugotavljanjem 
velikosti posamezne gospodarske družbe je zapisana 
v odloku.
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IV. Splošna določila in pogoji upravičenosti
1. Splošna določila:
– upravičenec lahko kandidira samo za izvedbo na-

ložbe, upravičene po tem razpisu, katero lahko izvede 
v celoti in v skladu z veljavnimi predpisi,

– pomoč se dodeli na podlagi vloge in predpisane 
dokumentacije, opredeljene s tem javnim razpisom ozi-
roma razpisno dokumentacijo,

– upravičenci morajo v okviru javnega razpisa predlo-
žiti izjavo o točnosti navedenih podatkov ter izjavo o vseh 
drugih pomočeh »de minimis«, ki jih je podjetje prejelo 
na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 ali dru-
gih uredb »de minimis« v predhodnih dveh in v tekočem 
proračunskem letu, o drugih že prejetih (ali zaprošenih) 
pomočeh za iste upravičene stroške, izjavo ali gre za 
primer pripojenega podjetja ali delitve podjetja, seznam 
vseh, s prejemnikom pomoči, povezanih podjetij in za-
gotoviti, da z dodeljenim zneskom pomoči »de minimis« 
ne bo presežena zgornja meja »de minimis« pomoči ter 
intenzivnosti pomoči po drugih predpisih,

– dokazila, predložena v okviru prijave na javni raz-
pis, se upravičencem ne vračajo,

– upravičenec mora imeti za nakazilo dodeljenih 
sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji.

Do prejema pomoči po tem razpisu niso upravičeni 
sub jekti:

– ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do za-
poslenih, občine ali do Republike Slovenije,

– ki so po zakonu, ki ureja finančno poslovanje, 
postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje, 
v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji,

– ki so že koristili pomoč za posamezne namene 
do višine, ki jo omogočajo posamezna pravila državnih 
pomoči,

– ki so v postopku prepovedi poslovanja in pre-
nehanja statusa socialnega podjetja na podlagi določil 
zakona, ki ureja socialno podjetništvo,

– ki so na seznamu sub jektov, za katera v razmerju 
do Mestne občine Kranj veljajo omejitve poslovanja po 
Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije,

– iz sektorja ribištva in akvakulture,
– ki delujejo na področju primarne pro izvodnje 

kmetijskih pro izvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi 
o ustanovitvi Evropske skupnosti,

– ki delujejo na področju predelave in trženja kme-
tijskih pro izvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v na-
slednjih primerih:

– če je znesek pomoči določen na podlagi cene 
ali količine zadevnih pro izvodov, ki so kupljeni od pri-
marnih pro izvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,

– če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali 
v celoti prenese na primarne pro izvajalce.

Državna pomoč ne sme biti:
– namenjena izvozu oziroma z izvozom povezanim 

dejavnostim v tretje države ali države članice, kot je 
pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, 
z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali dru-
gimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo,

– pogojena s prednostno rabo domačih pro-
izvodov pred uvoženimi,

– namenjena za nabavo vozil za prevoz tovora 
v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz.

2. Pogoji:
– naložbe se morajo izvajati na območju občine,
– naložbe v poslovne prostore in objekte morajo biti 

izvedene v skladu z veljavnimi predpisi,
– če so objekti/poslovni prostori najeti, je potrebno 

za izvedbo naložbe, ki je predmet javnega razpisa, pri-
dobiti ustrezna soglasja vseh lastnikov objekta/poslov-
nih prostorov,

– naložbe, za katere se dodeli pomoč, se morajo 
uporabljati ali ostati v lasti upravičenca vsaj 2 leti od 
dokončanja naložbe, razen če ni v okviru posameznega 
namena določeno drugače,

– naložba, za katero se dodeli pomoč, se ne sme 
uporabljati v nasprotju z namenom dodelitve sredstev,

– če je upravičenec za iste upravičene stroške pre-
jel ali namerava prejeti tudi drugo državno pomoč, skup-
ni znesek prejete pomoči ne sme preseči dovoljenih 
intenzivnosti državnih pomoči,

– upravičenec, ki pridobi pomoč na podlagi tega 
odloka, mora voditi predpisano dokumentacijo, določe-
no z javnim razpisom in s sklenjeno pogodbo o dodelitvi 
sredstev, ter jo hraniti 3 leta po izvedenem izplačilu.

– realizacija novih delovnih mest mora biti izvedena 
na območju občine. Sofinancira se nova zaposlitev, in 
sicer za obdobje trajanja nove zaposlitve v letu javne-
ga razpisa do 30. oktobra istega leta. Za novo odpr-
to delovno mesto se šteje zaposlitev osebe s stalnim 
prebivališčem v občini, ki po zakonu, ki ureja socialno 
podjetništvo, sodi med ranljive skupine ljudi na trgu 
dela. Zaposlitev se dokazuje s fotokopijo podpisane 
pogodbe o zaposlitvi ter potrjenim M1/M2 obrazcem. 
Ne upošteva se zaposlitev osebe, ki je bila že zaposle-
na v tem podjetju ali pri njegovih povezanih pravnih ali 
fizičnih osebah (v enotnem podjetju) in so bila za njeno 
zaposlitev že dodeljena finančna sredstva iz občinskih 
ali drugih javnih virov sredstev, razen v programih javnih 
del, v zadnjih treh letih.

– Upravičenci se morajo registrirati skladno z zako-
nom, ki ureja socialno podjetništvo, oziroma odpreti po-
slovno enoto/podružnico na območju občine do oddaje 
zahtevka za izplačilo sredstev.

3. Upravičeni stroški:
– stroški za izvedbo postopkov (priprava ustreznih 

aktov ipd.), potrebnih za registracijo socialnega podjetja 
(pridobitev statusa),

– stroški prenove objektov ali poslovnih prostorov, 
če je njena izvedba v skladu z veljavno zakonodajo,

– stroški najema poslovnih prostorov,
– stroški za pokritje plače delovnega mesta, ki ga 

zaseda oseba, ki po zakonu, ki ureja socialno podjetni-
štvo, sodi med ranljive skupine ljudi na trgu dela, (bruto 
plača) in regres za letni dopust, malica ter prevoz na 
delo in z dela,

– stroški nakupa novih ali rabljenih strojev in opre-
me ali druge vrste delovnih sredstev kot osnovnega 
sredstva,

– stroški izobraževanja in usposabljanja zaposle-
nih (sklenjeno redno delovno razmerje) za pridobitev 
specializiranih znanj, potrebnih za zagon oziroma izva-
janje pro izvodne ali storitvene dejavnosti (za pridobitev 
ustreznih licenc, certifikatov za opravljanje posameznih 
dejavnosti).

Zgornji upravičeni stroški, ki nastanejo v zvezi z re-
gistrirano dejavnostjo socialnega podjetja, se upošteva-
jo le, če so nastali in so plačani v obdobju od 1. 1. 2021 
do 20. 11. 2021. DDV ni upravičen strošek.

4. Višina sofinanciranja
Intenzivnost dodeljene pomoči znaša do 50 % upra-

vičenih stroškov.
Višina sredstev, ki se dodeli posameznemu upra-

vičencu, je odvisna od rezultatov ocenjevanja prejetih 
popolnih vlog, višine zaprošenih sredstev s strani upra-
vičenca ter višine razpoložljivih sredstev.

Najnižji znesek dodeljene pomoči znaša 100 EUR, 
najvišji znesek pa 10.000 EUR na upravičenca.

Ne glede na določilo iz prejšnjega odstavka se 
pomoč ustrezno zniža, če bi bil z dodeljeno pomočjo 
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presežen skupni znesek de minimis pomoči iz tretjega 
odstavka točke II. tega razpisa.

5. Dokazila:
– izpis iz Poslovnega registra Slovenije oziroma 

drugo ustrezno dokazilo, iz katerega je razvidna regi-
stracija podjetja skladno z zakonom, ki ureja socialno 
podjetništvo, če je podjetje že registrirano,

– potrdilo pristojnega finančnega urada o poravna-
nih davkih in drugih obveznih dajatvah v Republiki Slo-
veniji, zapadlih do vključno zadnjega dne v mesecu pred 
vložitvijo vloge na javni razpis,

– izpolnjena obrazca Izjava 1 in Izjava 2, ki sta del 
te razpisne dokumentacije
in v primeru uveljavljanja stroškov za izvedbo postop-
kov:

– računi in dokazila o plačilu računov ali predračuni 
oziroma ustrezna pogodba in poslovni načrt v primeru, 
da registracija še ni bila izvedena,
v primeru uveljavljanja stroškov prenove objektov ali 
poslovnih prostorov:

– fotokopija gradbenega dovoljenja, če je le-to po-
trebno,

– kratek povzetek projektne dokumentacije oziroma 
opis investicije,

– računi in dokazila o plačilu računov ali predračuni 
oziroma ustrezno pogodbo v primeru, da naložba še ni 
bila izvedena,
v primeru najema poslovnih prostorov:

– računi in dokazila o plačilu računov in fotokopijo 
najemne pogodbe oziroma če ta ni sklenjena, fotokopi-
jo predpogodbe o najemu prostorov,
v primeru odpiranja novega delovnega mesta:

– fotokopija Pogodbe o zaposlitvi (iz pogodbe mora 
biti razvidno, da gre za zaposlitev osebe s stalnim pre-
bivališčem v občini, ki bo delo opravljala na območju 
občine),

– kopija potrjenega obrazca M1/M2,
– kopija prijave osebe v evidenco brezposelnih, 

potrjena s strani Zavoda RS za zaposlovanje,
– kopija potrdila Zavoda za pokojninsko in inva-

lidsko zavarovanje o priznani invalidnosti ali odločbe, 
s katero je priznana invalidnost, če je zaposlena inva-
lidna oseba,
v primeru nakupa strojev in opreme ali druge vrste de-
lovnih sredstev kot osnovnega sredstva:

– računi in dokazila o plačilu računov ali predračuni 
oziroma ustrezna pogodba v primeru, da naložba še ni 
bila izvedena. Iz predloženih dokumentov mora biti raz-
videno ali gre za novo ali rabljeno opremo, stroj ali druge 
vrste delovnih sredstev,
v primeru izobraževanja in usposabljanja:

– računi in dokazila o plačilu računov in verificirano 
potrdilo za opravljeno izobraževanje oziroma usposab-
ljanje ali predračuni oziroma ustrezna pogodba v pri-
meru, da izobraževanje in usposabljanje še ni bilo iz-
vedeno,

– dokazilo o zaposlenosti udeleženca izobraževa-
nja/usposabljanja v podjetju (kopija M1/M2 obrazca).

V. Merila: merila za vrednotenje vlog so sestavni del 
razpisne dokumentacije.

VI. Potrebna dokumentacija
Popolno vlogo sestavljajo izpolnjeni prijavni obra-

zec, zahtevane priloge in izjavi, ki so del razpisne do-
kumentacije. Obrazci morajo biti na ustreznih mestih 
podpisani in žigosani.

Razpisna dokumentacija, ki obsega besedilo jav-
nega razpisa, prijavni obrazec, izjavi, merila za vredno-

tenje, vzorec pogodbe in zahtevek, je upravičencem na 
voljo od dneva objave javnega razpisa na spletni strani 
Mestne občine Kranj http://www.kranj.si/ (rubrika Javni 
razpisi, naročila).

Vse informacije v zvezi z javnim razpisom lahko 
dobite na podlagi predhodne najave na Mestni občini 
Kranj, Uradu za gospodarske dejavnosti in promet, soba 
št. 195, Slovenski trg 1, Kranj, ali na tel. 04/23-73-130, 
kontaktna oseba je Barbara Čirič, e-naslov barbara.ci-
ric@kranj.si.

VII. Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena raz-
položljiva sredstva: sredstva morajo biti dodeljena v letu 
2021.

VIII. Rok in način dostave vlog
Upravičenci oddajo vloge na predpisanih razpisnih 

obrazcih skupaj s predpisano dokumentacijo v Sprejem-
ni pisarni Mestne občine Kranj ali jih pošljejo po pošti 
na naslov Mestna občina Kranj, Urad za gospodarske 
dejavnosti in promet, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, najka-
sneje do 21. 5. 2021.

Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, opremljena 
s podatki upravičenca (naziv in naslov) ter označena 
z oznako »Ne odpiraj – javni razpis – socialno podjet-
ništvo«.

Nepravilno oziroma nepopolno označene ovojnice 
bodo s sklepom zavržene.

IX. Obravnava vlog
Pravočasno prispele in pravilno označene vloge za 

razpisane namene bo obravnavala Komisija za izvedbo 
postopka javnega razpisa za spodbujanje razvoja soci-
alnega podjetništva na območju Mestne občine Kranj, 
ki jo imenuje župan. O dodelitvi sredstev bo na predlog 
komisije odločal direktor mestne uprave. Zoper sklep 
direktorja je dopustna pritožba županu, in sicer v roku 
8 dni od prejema. Zoper županovo odločbo ni pritožbe, 
možno je sprožiti upravni spor pred pristojnim sodiščem.

Odpiranje vlog bo praviloma 26. 5. 2021. Odpira-
nje vlog ni javno. Prepozno prispele oziroma neustre-
zno opremljene vloge bodo zavržene, neutemeljene pa 
zavrnjene. Upravičenca, ki je oddal nepopolno vlogo, 
komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove na 
dopolnitev vloge. Rok dopolnitve je 15 dni od prejema 
obvestila. Vloge, ki jih upravičenci v roku ne bodo dopol-
nili, se zavrže, neustrezno dopolnjene vloge pa zavrne.

Upravičenci bodo o izidu razpisa obveščeni s skle-
pom najkasneje v roku 45 dni od odpiranja vlog in po-
zvani k podpisu pogodbe. Če se upravičenec v roku 
8 dni ne odzove na poziv, se šteje, da je odstopil od 
zahteve za pridobitev sredstev tega razpisa.

Mestna občina Kranj

4102-225/2021-5 Ob-1638/21
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za 

izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS, 3/13 in 81/16) in 
Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetij-
stva in podeželja v Mestni občini Maribor (MUV, št. 5/16) 
ter Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 
2021 (MUV, št. 2/21) objavlja Mestna občina Maribor, 
Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor

javni razpis
za dodelitev državnih pomoči za ukrepe razvoja 
kmetijstva v Mestni občini Maribor v letu 2021

I. Predmet javnega razpisa in višina sredstev: pred-
met javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih 
sredstev – državnih pomoči za ohranjanje in spodbuja-
nje razvoja kmetijstva in podeželja, ki se dodeljujejo po 
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pravilih o dodeljevanju državnih pomoči. Sredstva so 
zagotovljena v proračunu za leto 2021 v okvirni višini 
70.000 EUR, na proračunski postavki 161005 Investicije 
v kmetijska gospodarstva.

II. Ukrepi v skladu z Uredbo Komisije (EU) 
št. 702/2014 in upravičenci

Ukrep 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali 
neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih 
v zvezi s primarno kmetijsko pro izvodnjo (14. člen Ured-
be Komisije (EU) št. 702/2014)

Podukrep: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Upravičeni stroški:
– stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hle-

vov in gospodarskih poslopij na kmetijskih gospodar-
stvih, ki služijo primarni kmetijski pro izvodnji ter ureditev 
izpustov,

– stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije,
– stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij ter
– stroški nakupa rastlinjaka, montaže in opreme 

v rastlinjaku, z izjemo namakalnih naprav.
Osnovni pogoji za pridobitev:
– ustrezno dovoljenje in projektna dokumentacija 

za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje 
objektov to potrebno,

– za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 
14(5) člena Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014, mora biti 
presoja vplivov na okolje, če je le-ta potrebna, predlože-
na z vlogo za pridobitev pomoči,

– ponudba oziroma predračun za načrtovano na-
ložbo,

– oddana zbirna vloga 2021 (subvencijska vloga),
– ustrezni poslovni načrt, ki ga lahko pripravi upra-

vičenec ali mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti 
investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba,

– po pridobitvi sklepa o odobritvi sredstev – račun 
ali fotokopija računa in dokazilo o plačilu računa (datum 
plačila po pridobitvi sklepa in do vključno 1. 10. 2021) 
ter drugi pogoji, opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

Ukrep 3: Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo in 
trženjem kmetijskih pro izvodov (17. člen Uredbe Komi-
sije (EU) št. 702/2014)

Upravičeni stroški:
– gradnja ali izboljšanje nepremičnin, namenje-

nih predelavi in trženju kmetijskih pro izvodov ter
– nakup novih strojev in opreme namenjenih prede-

lavi in trženju kmetijskih pro izvodov.
Osnovni pogoji za pridobitev:
– dokazila o registraciji dejavnosti in izpolnjevanju 

pogojev za opravljanje dejavnosti. V kolikor upraviče-
nec še nima registrirane dejavnosti, jo mora registrirati 
in pričeti z izvajanjem v dveh letih od prejema pomoči. 
V kolikor upravičenec že ima registrirano dejavnost, 
mora pričeti z izvajanjem najkasneje v dveh letih od 
prejema pomoči,

– ustrezno dovoljenje in/ali projektna dokumentacija 
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,

– ponudba oziroma predračun za načrtovano na-
ložbo,

– ustrezni poslovni načrt, ki ga lahko pripravi upra-
vičenec ali mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti 
investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba,

– oddana zbirna vloga 2021 (subvencijska vloga),

– dejavnost se mora izvajati na kmetijskem gospo-
darstvu še vsaj dve leti po zaključeni naložbi oziroma po 
prejemu pomoči,

– po pridobitvi sklepa o odobritvi sredstev – račun 
ali fotokopija računa in dokazilo o plačilu računa (datum 
plačila po pridobitvi sklepa in do vključno 1. 10. 2021) 
ter drugi pogoji, opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

Najvišji skupni znesek pomoči za posamezno na-
ložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 
5.000 EUR, najnižji pogodbeni znesek pa 100 EUR. 
Upoštevajo se samo računi, višji od 200 EUR brez DDV. 
Intenzivnost pomoči je do 50 % upravičenih stroškov 
naložb na kmetijskem gospodarstvu. DDV ni upravičen 
strošek.

III. Osnovni pogoji za kandidiranje na javni razpis
Upravičenci do sredstev državnih pomoči so:
Pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za 

mikro podjetja, dejavna v primarni kmetijski pro izvodnji 
oziroma v primerih ukrepa 1 dejavna v kmetijskem sek-
torju ter so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, 
imajo sedež na območju občine, minimalno 1 hektar 
primerljivih kmetijskih površin v občini ter so oddale 
zbirno vlogo na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano. Za ukrep 3 morajo kmetijska gospodarstva 
biti dejavna/registrirana tudi na področju predelave in/ali 
trženja kmetijskih pro izvodov.

Za vse pomoči velja, da gre za državne pomoči, 
ki se ne morejo dodeljevati za že izvedene aktivnosti. 
Upravičenec lahko uveljavlja pomoč za ukrepe, izvede-
ne v obdobju od odobritve sredstev s strani Mestne ob-
čine Maribor in do vključno 1. 10. 2021. Dokazila/plačani 
računi za izvedene aktivnosti morajo biti z datumom iz 
tega obdobja.

IV. Rok in način prijave
Razpis je odprt do 30. 4. 2021.
Vlogo – prijavne obrazce z zahtevano dokumentaci-

jo je potrebno v zaprti ovojnici, opremljeni z izpolnjenim 
obrazcem – ovojnica, poslati na naslov Mestna občina 
Maribor, Urad za gospodarske dejavnosti, Sektor za go-
spodarstvo, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor. Upo-
števale se bodo vloge, poslane s pošto in poštnim žigom 
do vključno 30. 4. 2021. Odpiranje vlog bo najkasneje do 
20. 5. 2021. O izidu javnega razpisa bodo upravičenci 
do sredstev obveščeni do 30. 11. 2021.

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih 
straneh Mestne občine Maribor, www.maribor.si, rubri-
ka »javni razpisi«. Brezplačno razpisno dokumentacijo 
lahko zainteresirani dvignejo le po predhodni najavi in 
dogovoru na tel. 02/22-01-402. Za dodatne informacije 
lahko pokličite Petro Klarič, tel. 22-01-387(411) ali pišete 
na elektronski naslov mestna.obcina@maribor.si, z na-
vedbo »razpis kmetijstvo«.

Mestna občina Maribor

430-0030/2021-4 Ob-1639/21
Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 

9000 Murska Sobota, na podlagi 106.i člena Zakona 
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 
79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 
– ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – 
ZUKN, 107/10, 110/11 – ZDIU12, 104/12 – ZIPRS1314, 
14/13, 46/13 – ZIPRS1314-A, 82/13 – ZIPRS1314-C, 
101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 
95/14 – ZIPRS1415-C, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 
– ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 
33/17 – ZIPRS1718-A, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18, 
75/19 – ZIPRS2021, 36/20 – ZIUJP, 49/20 – ZIUZEOP, 
61/20 – ZIUZEOP-A, 89/20, 133/20 – Rb2020, 175/20 
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– ZIUOPDVE, 174/20 – ZIPRS2122, 195/20 – odl. US), 
219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje pro-
računa Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 
61/08, 26/09, 99/09, 3/13, 81/16), Odloka o proračunu 
Mestne občine Murska Sobota za leto 2021 (Uradni list 
RS, št. 31/21) in 31. člena Statuta Mestne občine Mur-
ska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečišče-
no besedilo, 49/10, 39/15, 69/17), objavlja

javni razpis
za sofinanciranje pospeševanja društvene 

dejavnosti v Mestni občini Murska Sobota v letu 
2021 na področju kmetijstva in s kmetijstvom 

povezanimi dejavnostmi
I. Predmet javnega razpisa: pospeševanje društve-

ne dejavnosti.
II. Okvirna višina sredstev: okvirna višina razpisanih 

sredstev znaša 1.500 EUR.
III. Upravičenci: društva in njihove zveze s področja 

kmetijstva in s kmetijstvom povezanimi dejavnostmi, ki 
imajo sedež na območju Mestne občine Murska Sobota.

IV. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem raz-
pisu:

– registracija pravne osebe v skladu s predpisi, ki 
urejajo društva;

– delovanje na področju kmetijstva in s kmetijstvom 
povezanimi dejavnostmi;

– realno izvedljiv program dela za leto 2021;
– pisni zahtevek z utemeljitvijo zahteve (obrazca 1 

in 2) in zahtevane priloge navedene v razpisni doku-
mentaciji.

Pri podaji vloge je treba upoštevati določbe Zakona 
o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, 
št. 45/10, 26/11, 43/11, 158/20).

V. Osnovna merila:
– pomen društva oziroma zveze za ohranjanje in 

pospeševanje kmetijstva,
– aktivnost delovanja društva oziroma zveze,
– zagotavljanje čim širše predstavitve kmetijskim 

uporabnikom in javnosti,
– aktivno članstvo, s poudarkom na članstvu iz Me-

stne občine Murska Sobota,
– povezovanje in sodelovanje s sorodnimi organi-

zacijami,
– vsebina, kvaliteta in realnost predloženega pro-

grama.
VI. Upravičeni stroški: upravičeni stroški povezani 

z delovanjem društva oziroma zveze. V okviru ukrepa se 
podpirajo dejavnosti društva, ki so neprofitnega značaja.

VII. Višina sofinanciranja: do 50 % izkazanih in 
priznanih upravičenih stroškov, vendar največ do do-
govorjene pogodbene vrednosti. Priznavajo se računi, 
zahtevki za izplačilo in dokazila o plačilu, izstavljeni od 
vključno 1. 1. 2021. Dodeljena sredstva se morajo po-
rabiti v letu 2021.

VIII. Vsebina vloge
Vlagatelj mora vložiti izpolnjena predpisana obraz-

ca in priložiti zahtevane priloge, ki so navedene v razpi-
sni dokumentaciji.

Razpisna dokumentacija je od začetka javnega 
razpisa na voljo med uradnimi urami na Mestni občini 
Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobo-
ta, soba št. 8 (Silvija Kouter) in na spletni strani www.
murska-sobota.si, rubrika Razpisi/kmetijstvo.

Vse informacije v zvezi z javnim razpisom se dobijo 
na Mestni občini Murska Sobota, Oddelek za gospodar-
ske in negospodarske dejavnosti, Kardoševa ulica 2, 
9000 Murska Sobota, ali na tel. 02/525-16-63, kontaktna 
oseba je Silvija Kouter.

IX. Rok in način vložitve vloge
Rok za vložitev vloge je 20. 4. 2021 do 12. ure.
Vloga se pošlje s priporočeno pošto na naslov: 

Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 
Murska Sobota, oziroma se vloži neposredno v spre-
jemni pisarni mestne občine. Predložena vloga mora 
biti v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti na hrbtni 
strani opremljen z nazivom in naslovom vlagatelja, in na 
sprednji strani označen z oznako »Ne odpiraj – vloga«, 
s pripisom »Pospeševanje društvene dejavnosti – kme-
tijstvo«.

X. Obravnava vlog
Odpiranje vlog vodi komisija in bo 20. 4. 2021 ob 

12.30.
Komisija po vrstnem redu oddaje popolnih vlog 

opravi strokovni pregled vlog ter jih oceni na podlagi po-
gojev in meril, ki so navedena v javnem razpisu oziroma 
v razpisni dokumentaciji. Na podlagi ocene vlog komisija 
pripravi predlog prejemnikov finančnih sredstev. O upra-
vičenosti do dodelitve sredstev odloči direktorica mestne 
uprave, ki izda sklepe o dodelitvi sredstev.

O odločitvi bo vlagatelj obveščen v roku petnajst dni 
po odločitvi in prejemnik pozvan k podpisu pogodbe. Če 
se v roku osem dni od prejema poziva nanj ne odzove, 
se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.

Prepozno prispela vloga se zavrže, neutemeljena 
pa zavrne. Vlagatelja nepopolne vloge komisija v roku 
osmih dni od odpiranja vlog pisno pozove, da jo dopolni. 
Rok dopolnitve je sedem dni od dneva prejema poziva 
za dopolnitev. Nepopolno vlogo, ki jo vlagatelj v nave-
denem roku ne dopolni, se zavrže.

Zoper odločitev lahko vlagatelj vloži pritožbo za 
preveritev utemeljenosti sklepa o dodelitvi sredstev na 
naslov Mestne občine Murska Sobota v roku osem dni 
od prejema sklepa. Odločitev župana o pritožbi je do-
končna. Prepozno vložena pritožba se zavrže.

XI. Nenamenska poraba sredstev
V primeru nenamenske porabe sredstev mora pre-

jemnik vsa pridobljena sredstva vrniti skupaj z zakonitimi 
zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva uve-
ljavitve sofinanciranja do dneva vračila sredstev, in sicer:

– če so bila sredstva nenamensko uporabljena,
– če se ugotovi, da je prejemnik za pridobitev sred-

stev navajal neresnične podatke.
Mestna občina Murska Sobota

 Ob-1640/21
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje 

proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – 
ZIPRS1001, 3/13, 81/16 in 164/20), Odloka o spodbuja-
nju podjetništva v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik 
MO Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo; v na-
daljevanju: odlok) in Odloka o proračunu Mestne občine 
Velenje za leto 2021 (Uradni vestnik MOV, št. 22/20) 
objavlja Mestna občina Velenje

javni razpis
za dodelitev sredstev za spodbujanje podjetništva  

v Mestni občini Velenje v letu 2021
I. Naziv in sedež neposrednega uporabnika: Me-

stna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje (v nada-
ljevanju MOV).

II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih 

sredstev za spodbujanje podjetništva v MOV v letu 2021. 
Sredstva predstavljajo pomoč de minimis, ki se dodelju-
jejo na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 
z dne 18. 12. 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe 
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o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL 
EU L 352, 24. 12. 2013) ter Mnenja o skladnosti shemi 
de minimis pomoči »Spodbujanje podjetnitšva v Mestni 
občini Velenje« Ministrstva za finance (št. priglasitve: 
M001-5884268-2015/I, datum potrditve: 3. 3. 2021).

Sredstva se dodelijo za:
A. Spodbujanje naložb v gospodarstvo,
B. Spodbujanje zagona podjetij v inkubatorju,
C. Spodbujanje promocijskih aktivnosti podjetij,
D. Spodbujanje razširjanja dejavnosti in znanja 

(spodbujanje prijav podjetij na javne razpise).
III. Pogoji za sodelovanje
1. Splošni pogoji:
Na javni razpis se lahko prijavijo samostojni podje-

tniki posamezniki, zadruge, mikro in mala enotna pod-
jetja, ki so organizirana kot gospodarska družba s sede-
žem oziroma lokacijo poslovne enote na območju MOV 
in bodo izvajali naložbo ali projekt na območju MOV. 
Prav tako so upravičenci sub jekti, ki nimajo sedeža 
v MOV, vendar bodo izvajali projekt na območju MOV.

V okvir mikro in malih podjetij po tem razpisu sodijo 
podjetja, ki imajo vsaj 1 zaposlenega in manj kot 50 za-
poslenih ter letni promet, ki ne presega 10 milj. EUR 
in/ali bilančno vsoto, ki ne presega 10 milj. EUR. Pri 
definiciji podjetij se upoštevajo tudi lastniška razmerja 
(povezave, ki jih ima to podjetje z drugim podjetjem).

Pri samostojnih podjetnikih posameznikih se vsi ti 
pogoji smiselno uporabljajo. Kot zaposlena oseba se 
upošteva tudi nosilec dejavnosti pri s.p. (če je to njegova 
edina podlaga za zavarovanje) in direktor enoosebne 
družbe z omejeno odgovornostjo s pogodbo o poslovo-
denju po zavarovalni podlagi 112, v kolikor je ta direktor 
hkrati tudi lastnik te družbe.

Izraz »enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so 
med seboj najmanj v enem naslednjih razmerij:

– eno podjetje ima večino glasovalnih pravic delni-
čarjev ali družbenikov drugega podjetja,

– eno podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati 
večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega 
organa drugega podjetja,

– podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv 
na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z na-
vedenim podjetjem, ali določbe v njuni družbeni pogodbi 
ali statutu,

– eno podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega 
podjetja, na podlagi dogovora, z drugimi delničarji ali 
družbeniki navedenega podjetja samo nadzoruje večino 
glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navede-
nega podjetja.

Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz prve do če-
trte alineje te točke preko enega ali več drugih podjetij, 
prav tako veljajo za enotno podjetje.

Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja:
1. iz sektorjev: ribištva in akvakulture,
2. ki sodijo v sektor primarne pro izvodnje kmetijskih 

pro izvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi 
Evropske skupnosti,

3. ki delujejo na področju predelave in trženja 
kmetijskih pro izvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi 
o ustanovitvi Evropske skupnosti, v primerih: če je zne-
sek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadev-
nih pro izvodov, ki so kupljeni od primarnih pro izvajalcev 
ali jih je na trg dalo zadevno podjetje, oziroma če je 
pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese 
na primarne pro izvajalce,

4. ki bi pomoč namenila izvozu oziroma, ki poslujejo 
v sektorju z izvozom povezane dejavnosti v tretje države 
ali države članice, kot je pomoč neposredno povezana 
z izvoznimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem dis-

tribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi 
z izvozno dejavnostjo,

5. ki bi pridobila pomoč, ki daje prednost uporabi 
domačih pro izvodov pred uvoženimi,

6. ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz, 
niso upravičena do pomoči za nabavo vozil za prevoz 
tovora v podjetjih,

7. ki so v stečajnem postopku, postopku preneha-
nja, postopku prisilne poravnave ali likvidacije v skladu 
z zakonom, ki ureja finančno poslovanje, postopke za-
radi insolventnosti in prisilnem prenehanju,

8. ki so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je 
izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami 
dosegla polovico osnovnega kapitala družbe,

9. ki prejemajo državno pomoč po posebnem progra-
mu za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah,

10. ki so že koristila pomoč za posamezne namene 
do višine, ki jo omogočajo posamezna pravila državnih 
pomoči,

11. ki nimajo pravočasno in v celoti izpolnjenih 
pogodbenih obveznosti do MOV iz predhodnih javnih 
razpisov, če so na njih sodelovala,

12. ki so dolgoročno plačilno nesposobna, skladno 
s tretjim odstavkom 14. člena Zakona o finančnem po-
slovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem 
prenehanju,

13. ki so na seznamu sub jektov, za katera v raz-
merju do MOV veljajo omejitve poslovanja po Zakonu 
o integriteti in preprečevanju korupcije,

14. ki so že prejela pomoč de minimis po Odloku 
o spodbujanju podjetništva v Mestni občini Velenje in 
naložbe oziroma storitve niso izvedla v skladu s podpi-
sano pogodbo,

15. ki so bila za isti namen že sofinancirana iz dru-
gih virov,

16. ki imajo zapadle, neplačane obveznosti iz na-
slova davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev,

17. ki imajo zapadle, neplačane obveznosti do MOV 
in SAŠA inkubatorja, d.o.o.,

18. ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete 
državne pomoči na podlagi odločbe Evropske komisije, 
ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in 
nezdružljivo s skupnim trgom EU,

19. ki so bila v preteklih letih upravičena do sred-
stev za spodbujanje podjetništva v MOV in niso oddala 
poročila ali je bila na podlagi nadzora ugotovljena nena-
menska poraba sredstev.

Skupni znesek pomoči na podlagi pravila de mi-
nimis: dodeljen enotnemu podjetju (upravičencu) ne 
sme presegati zgornje meje 200.000 EUR (oziroma 
100.000,00 EUR, v primeru podjetij, ki delujejo v komer-
cialnem cestnem tovornem prometu) v obdobju zadnjih 
treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen po-
moči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev 
države, občine ali Unije.

Pri ugotavljanju ali nova pomoč »de minimis« pre-
sega dovoljeno višino pomoči »de minimis«, se upošte-
vajo vse prejšnje v obdobju zadnjih treh proračunskih 
let dobljene pomoči po »de minimis«, ki so jo prejela 
podjetja pred združitvijo ali delitvijo podjetja, skladno z 8. 
in 9. točko 3. člena Uredbe Komisije (EU št 1407/2013 
z dne 18. 12. 2013).

Prejemnik pomoči mora pred dodelitvijo sredstev 
dati pisno izjavo:

1. o že prejetih vseh »de minimis« pomočeh v pred-
hodnih treh in v tekočem proračunskem letu, vključno 
z navedbo pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je 
v relevantnem obdobju še kandidiral za »de minimis« 
pomoč,
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2. o drugih že prejetih ali zaprošenih pomočeh za 
iste upravičene stroške,

3. zagotovilo, da z dodeljenim zneskom pomoči »de 
minimis«, ne bo presežena zgornja meja »de minimis« 
pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih,

4. seznam podjetij, s katerimi je lastniško povezan, 
tako da se preveri skupni znesek že prejetih »de mini-
mis« pomoči za vsa, z njim povezana podjetja.

Mestna občina Velenje bo pisno obvestila prejemni-
ka, da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis. Pomoč 
je dodeljena z dnem podpisa pogodbe.

2. Posebni pogoji in določila:
Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje posebne 

pogoje za posamezni namen:
Namen A:
– naložba se mora izvesti na območju MOV in se 

ohraniti vsaj 5 let po njenem zaključku (če gre za nalož-
be v objekte, stroje, opremo in naprave),

– finančna konstrukcija naložbe mora biti zaprta,
– naložba mora biti zaključena najkasneje do odda-

je zahtevka za sofinanciranje.
Namen B:
– udeležba in zaključek intenzivnega programa za 

razvoj podjetniške ideje Trampolin 2021, ki se bo odvijal 
v okviru SAŠA inkubatorja d.o.o. v mesecih april, maj, 
junij 2021 (v ta program se prijavitelj vključi preko SAŠA 
inkubatorja, d.o.o.),

– vključenost v SAŠA inkubator, d.o.o.,
– starost podjetja do treh let (do dneva vložitve 

vloge),
– finančna konstrukcija projekta mora biti zaprta,
– projekt (oziroma prijavljena faza projekta) mora 

biti zaključen najkasneje do oddaje zahtevka za sofi-
nanciranje.

Namen C:
– promocija lastnih izdelkov in storitev,
– promocijske aktivnosti morajo biti zaključene naj-

kasneje do oddaje zahtevka za sofinanciranje.
Namen D:
– prijavljeni projekt na razpis na državni ali med-

narodni ravni mora ustrezati razpisnim pogojem, kar se 
dokazuje s potrdilom, da je bila prijava oddana,

– v primeru skupne prijave na razpis z več partnerji, 
je prijavitelj upravičen do subvencioniranja sorazmerne-
ga deleža stroškov glede na njegov sorazmerni delež 
v razpisu,

– rezultati projekta ostanejo v lasti podjetja, ki pri-
javlja projekt.

Skupne določbe:
Prijavitelj lahko odda le eno vlogo ter lahko kandi-

dira samo za en namen.
Upravičen strošek je nakup opreme in/ali strošek 

storitev od tretjih oseb po tržnih pogojih. Tretja oseba 
ne sme biti lastniško povezana s podjetjem – upravi-
čencem.

Sredstva se odobrijo za upravičene stroške prijav-
ljenega projekta, nastale od 1. 1. 2021 do 15. 11. 2021. 
V tem obdobju mora biti za upravičene stroške izdan 
račun, ki mora biti tudi plačan. Tveganje glede izvajanja 
naložbe pred datumom izdaje pozitivnega sklepa o odo-
britvi sofinanciranja nosi prijavitelj.

IV. Višina sredstev
Višina razpisanih sredstev je 100.000,00 EUR, od 

tega za:
– Namen A: 40.000,00 EUR,
– Namen B: 30.000,00 EUR,
– Namen C: 15.000,00 EUR,
– Namen D: 15.000,00 EUR.

Sredstva se lahko prerazporedijo med posame-
znimi nameni glede na število upravičencev in višino 
zaprošenih sredstev ter razpoložljivih sredstev.

Sredstva so zagotovljena v proračunu MOV za leto 
2021 na proračunski postavki 41014002 Spodbujanje 
podjetništva in se dodeljujejo kot nepovratna sredstva, 
v obliki subvencij oziroma dotacij, skladno s pravili o do-
deljevanju državnih pomoči »de minimis«.

V. Upravičeni stroški in višina sofinanciranja
Za namen A so upravičeni stroški:
– strošek projektne in investicijske dokumentacije 

za gradnjo poslovnih prostorov,
– strošek nakupa, gradnje ali prenove poslovnih 

prostorov,
– strošek nakupa strojev in opreme, ki je name-

njeno za opravljanje dejavnosti, za katero je podjetje 
registrirano in katero tudi dejansko opravlja. Pri tem 
se strošek nakupa opreme lahko izkazuje z več raču-
ni, v kolikor oprema na računu sestavlja neko celoto 
oziroma se nanaša na isto osnovno sredstvo. Skupna 
nabavna vrednost te opreme presega 1.000,00 EUR, pri 
tem mora biti vrednost posameznega računa najmanj 
500,00 EUR,

– strošek celovite obnove obstoječe pro izvodnje,
– strošek razvoja novih produktov ali storitev,
– strošek nakupa patenta, licence, nepatentiranega 

tehničnega znanja, ki imajo uradno potrdilo ali certifikat 
s strani pooblaščenih institucij.

Višina sofinanciranja: do 50 % upravičenih stroškov 
(brez DDV).

Najvišji znesek sofinanciranja naložbe je 
5.000,00 EUR, najnižji znesek sofinanciranja naložbe 
je 2.500,00 EUR.

Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek. 
Podjetje mora izkazovati ekonomsko in pravno lastni-
štvo predmeta projekta. Financiranje oziroma zapiranje 
finančne konstrukcije z leasingom ni dovoljeno.

Neupravičeni stroški naložbe so:
– merilna oprema, računalniki, tiskalniki in manjši 

premični stroji in naprave, pripomočki, orodja, katerih 
vrednost posamezne enote ne dosega 1.000,00 EUR, 
razen, če gre za neločljivo povezano celoto,

– nabava vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki 
oprav ljajo komercialni cestni tovorni prevoz,

– drobni inventar in drobni material,
– programska oprema, razen tiste programske 

opreme, ki je potrebna za delovanje podjetja in razvoj 
novih lastnih produktov,

– strošek storitve tiste dejavnosti za katere je regi-
striran prijavitelj sam.

Za namen B so upravičeni stroški:
– stroški ustanovitve podjetja,
– stroški dela do največ 50 % vseh upravičenih stro-

škov,
– stroški izdelave poslovnega načrta za nov po-

slovni program,
– stroški promocije: stroški najema, postavitve in 

delovanja stojnice na sejmu ali razstavi doma ali v tujini, 
stroški oglaševanja in izdelave promocijskih materialov 
ipd.,

– stroški najema opreme za realizacijo novega po-
slovnega programa,

– stroški testiranja in dodatnega usposabljanja za 
realizacijo novega poslovnega programa,

– materialne investicije v povezavi z novim poslov-
nim programom (strošek nakupa strojev in opreme, ki je 
namenjeno za opravljanje dejavnosti za katero je podje-
tje registrirano in katero tudi dejansko opravlja. Pri tem 
se strošek nakupa opreme lahko izkazuje z več računi, 
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v kolikor oprema na računu sestavlja neko celoto ozi-
roma se nanaša na isto osnovno sredstvo. Skupna na-
bavna vrednost te opreme mora presegati 500,00 EUR,

– nematerialne investicije v povezavi z novim po-
slovnim programom (pridobivanje posebnih certifikatov 
in standardov, zaščito lastnih oziroma nakup patentov, 
nakup licenc, know-howa ali nepatentiranega tehnične-
ga znanja, ki imajo uradno potrdilo ali certifikat s strani 
pooblaščenih institucij).

Višina sofinanciranja: do 90 % upravičenih stroškov 
(brez DDV).

Znesek sofinanciranja je 10.000,00 EUR.
Vsakemu podjetju, ki bo prejelo sredstva za odo-

bren projekt, bo dodeljen stalni mentor s strani SAŠA 
inkubatorja d.o.o., ki bo spremljal izvedbo prijavljenega 
projekta. Predvideno je 1 x mesečno poročanje mentorju 
o izvedbi načrtovanih aktivnosti ter finančnem načrtu. 
O samem poteku poročanj se dogovorita mentor in pod-
jetnik individualno.

Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek. 
Podjetje mora izkazovati ekonomsko in pravno lastni-
štvo predmeta projekta. Financiranje oziroma zapiranje 
finančne konstrukcije z leasingom ni dovoljeno.

Neupravičeni stroški so:
– strošek storitve tiste dejavnosti za katere je regi-

striran prijavitelj sam,
– merilna oprema, računalniki, tiskalniki in manjši 

premični stroji in naprave, pripomočki, orodja, katerih 
vrednost posamezne enote ne dosega 1.000,00 EUR, 
razen, če gre za neločljivo povezano celoto.

Za namen C so upravičeni stroški:
– stroški najema, postavitve in delovanja stojnice 

na sejmu ali razstavi doma ali v tujini,
– stroški izdelave promocijskih materialov in ogla-

ševanja (stroški priprave in tiska promocijskega gradiva, 
stroški izdelave in tehnične prenove spletne strani, stro-
ški promocijskih medijskih objav).

Višina sofinanciranja: do 50 % upravičenih stroškov 
(brez DDV).

Najvišji znesek sofinanciranja je 2.000,00 EUR, 
najnižji znesek sofinanciranja je 500,00 EUR. Davek na 
dodano vrednost ni upravičen strošek.

Neupravičeni stroški promocije so:
– potni stroški, stroški dnevnic, stroški nočitev in 

prehrane,
– stroški lastnega dela, stroški administracije, red-

nega vzdrževanja in posodabljanja spletne strani,
– strošek storitve tiste dejavnosti za katere je regi-

striran prijavitelj sam.
Za namen D so upravičeni stroški:
– stroški zunanjih izvajalcev v zvezi s prijavo na raz-

pise. Izključno direktni stroški, nujni in vezani na prijavo, 
ki so dejansko nastali in za katere ima prijavitelj ustrezna 
dokazila oziroma dokumentacijo.

Višina sofinanciranja: do 50 % upravičenih stroškov 
(brez DDV).

Najvišji znesek sofinanciranja je 3.000,00 EUR, 
najnižji znesek sofinanciranja je 500,00 EUR. Davek na 
dodano vrednost ni upravičen strošek.

Neupravičeni stroški so:
– potni stroški, ki so nastali pri delu za prijavo pro-

jekta na vire nepovratnih sredstev iz države ali iz tujine 
(potni stroški, stroški dnevnic, stroški nočitev in prehrane).

Skupne določbe:
– Prijavitelji na razpis ter prejemniki subvencij od-

govarjajo za točnost podatkov in podanih izjav ob prijavi 
na razpis. V primeru neresničnih podatkov ali kršenja 
pogodbe o dodelitvi subvencije je prejemnik dolžan vrniti 
pridobljena sredstva z zakonitimi zamudnimi obrestmi.

– Zgornja višina dodeljenih sredstev za izvedbo 
posameznega ukrepa na posameznega upravičenca ne 
sme preseči navedene višine, in sicer ne glede na to, 
iz katerih javnih virov (sredstva občinskega, državnega 
proračuna, sredstev Zavoda za zaposlovanje Republike 
Slovenije ali mednarodnih virov) so sredstva dodeljena.

– Upravičenec za iste upravičene stroške naložbe 
oziroma projekta, ki je predmet sofinanciranja, ne sme 
pridobiti drugih javnih sredstev.

– V primeru, da upravičenec v roku iz VII. točke 
tega razpisa odobrene vloge ne realizira v obsegu, kot 
je prijavil v vlogi na razpis, se znesek odobrenih sred-
stev s strani sofinancerja sorazmerno zmanjša, v skladu 
z odobrenim odstotkom sofinanciranja.

VI. Merila za izbor upravičencev
Vse formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale 

pogoje za kandidiranje in bodo skladne z namenom jav-
nega razpisa, bo ocenila komisija za dodelitev sredstev 
na osnovi naslednjih meril:

Za namen A:
– pomen projekta za podjetje (največ 30 točk),
– nove zaposlitve (največ 10 točk),
– izvozna naravnanost (največ 10 točk),
– vrsta dejavnosti podjetja (največ 20 točk),
– že prejeta sredstva za spodbujanje podjetništva 

v MOV (največ 30 točk).
Za namen B:
– osebna predstavitev – dosežene točke na Demu 

dnevu v okviru pred-selekcijskega postopka tekmovanja 
Trampolin 2021 (največ 30),

– ocena potenciala in kompetentnosti ekipe (največ 
20 točk),

– razumevanje problema (največ 10 točk),
– rešitev, edinstvena ponujena vrednost, neulovlji-

va prednost (največ 10 točk),
– segment kupcev in kanali (največ 10 točk),
– toki prihodkov, stroški in ključni kazalniki (največ 

10 točk),
– stopnja razvoja (največ 10 točk).
Za namen C:
– nivo doseganja promocijskih aktivnosti (največ 

30 točk),
– vpliv in doseganje ciljne publike (največ 20 točk),
– inovativnost (največ 10 točk),
– predstavitev na prireditvi (največ 20 točk),
– že prejeta sredstva za spodbujanje podjetništva 

v MOV (največ 20 točk).
Za namen D:
– vrednost prijavljenega projekta (največ 40 točk),
– prijava na mednarodne razpise ali razpis na dr-

žavni ravni (največ 30 točk),
– vključenost razvojno-raziskovalnih institucij (naj-

več 15 točk),
– samostojna prijava na projekt ali konzorcij (največ 

15 točk).
Skupne določbe:
Najvišje možno število točk je 100. Podrobna merila 

s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije. 
Vloge se ocenijo in glede na zbrano skupno število točk 
razvrstijo od vloge z najvišjim številom točk do vloge 
z najnižjim številom točk. Sredstva se dodelijo po razvr-
stitvi točk do porabe razpoložljivih sredstev.

V primeru, da več vlog prejme isto število točk, ima-
jo pri vseh namenih prednost do sofinanciranja tisti vla-
gatelji, ki so dosegli višje število točk pri prvem merilu. 
V kolikor bo ob upoštevanju kriterija iz prejšnjega stavka 
še vedno več vlog z istim številom točk, imajo prednost 
vloge, ki bodo vložene prej.

Doseganje meril se bo po zaključku projekta oziro-
ma pogodbe o sofinanciranju ponovno preverjalo.
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VII. Obdobje za porabo sredstev in poročanje
Obdobje, za katerega so namenjena razpisana pro-

računska sredstva, je proračunsko leto 2021.
Upravičeni stroški morajo nastati in biti plačani 

v času od 1. 1. 2021 do 15. 11. 2021.
Prijavitelj mora poslati zahtevek za sofinanciranje 

najkasneje do 20. 11. 2021. Zahtevku je potrebno priložiti:
– poročilo o projektu,
– stroškovnik projekta s prilogami,
– kopije računov za celotno vrednost projekta, ki se 

glasijo na upravičenca,
– potrdila – dokazila o plačilu računov z razvidnim 

sklicem pri nakazilu,
– dokazilo, da je prejemnik vidno označil, da projekt 

sofinancira MOV,
– dokazila o realiziranih zaposlitvah za namen A,
– dokazila o realiziranih aktivnostih za namen B,
– dokazilo o izvedenih promocijskih aktivnostih za 

namen C,
– dokazilo o realiziranih aktivnostih za namen D.
Pred izplačilom sredstev ima komisija pravico ogle-

da na terenu ter preveriti verodostojnost računov in 
ostale dokumentacije ter namensko porabo sredstev.

Vzorec poročila in zahtevka za sofinanciranje je 
v prilogi razpisne dokumentacije.

VIII. Razpisni rok in način prijave
Vloge morajo biti prejete do 19. 4. 2021 do 9. ure, 

razen za namen B je rok do 6. 7. 2021 do 9. ure, na na-
slov: Mestna občina Velenje – vložišče, Titov trg 1, 3320 
Velenje, v zaprti kuverti in opremljena z oznako: »Ne 
odpiraj – Vloga na Javni razpis za podjetništvo v letu 
2021« in s polnim nazivom in naslovom pošiljatelja na 
sprednji strani.

Razpisni dokumentaciji je priložen obrazec pravilne 
opreme ovojnice za prijavo na javni razpis, ki ga lahko 
izpolnjenega v skladu z navodili nalepite na sprednjo 
stran ovojnice (glej oprema ovojnice v razpisni doku-
mentaciji).

Vloga mora biti izpolnjena na obrazcih razpisne 
dokumentacije oziroma na obrazcih, ki po vsebini ne 
smejo odstopati od objavljenega in mora vsebovati vse 
obvezne priloge in podatke. Vse obrazce razpisne do-
kumentacije podpiše in žigosa zakoniti zastopnik prija-
vitelja. MOV lahko od prijavitelja zahteva tudi dodatno 
dokumentacijo, s katero dokazuje posamezna dejstva 
oziroma izjave iz vloge.

Vloge, ki ne bodo izpolnjene skladno z razpisno 
dokumentacijo, bodo s sklepom zavržene.

Vsi podatki iz vloge so javni, razen tisti, ki jih vlaga-
telj posebej označi kot poslovno skrivnost. Kot poslovno 
skrivnost lahko vlagatelj označi posamezen podatek 
oziroma del vloge ter naj navede zakaj to predstavlja 
poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se ne more na-
našati na celotno vlogo in na podatke potrebne za oceno 
vloge po merilih javnega razpisa.

IX. Odpiranje, obravnavanje vlog in obveščanje 
o izidu razpisa

Odpiranje vlog bo javno in ga bo izvedla komisija 
19. 4. 2021 ob 12. uri, razen za namen B bo odpiranje 
vlog 6. 7. 2021 ob 12. uri, na sedežu Mestne občine 
Velenje, Titov trg 1, Velenje.

Merilo za pravočasno prispelo vlogo je prejeta vlo-
ga v vložišče Mestne občine Velenje do 19. 4. 2021 do 
9. ure, za namen B do 6. 7. 2021 do 9. ure. Vloge, ki ne 
bodo prispele pravočasno, se kot prepozne zavržejo.

Nepravilno izpolnjena in označena kuverta bo ne-
odprta vrnjena pošiljatelju. Če bo prijavitelj oddal več 
kot eno vlogo, bo upoštevana prva prejeta vloga, ostale 
vloge bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.

Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja pisno preko 
elektronske pošte pozvala tiste prijavitelje, katerih vloge 
niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev 
bo 8 dni. Formalno nepopolna vloga, ki jo prijavitelj 
v postav ljenem roku ne bo dopolnil, se zavrže s skle-
pom. Morebitne dopolnitve po preteku roka za dopolni-
tev vloge ne bodo upoštevane. Vloga, ki ne izpolnjuje 
pogojev iz razpisa, se kot neustrezna zavrne.

Komisija za dodelitev sredstev bo obravnavala 
vse pravočasne, popolne in ustrezne vloge. Župan bo 
o njih s sklepom odločil najkasneje v 30 dneh od roka 
za predložitev vlog. Prijavitelj bo pozvan k podpisu po-
godbe o sofinanciranju, v kateri se opredelijo medseboj-
ne obveznosti. Če se prijavitelj v roku 8 dni od prejema 
poziva nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za 
pridobitev sredstev.

Zoper sklep je možna pritožba v roku 8 dni od preje-
ma sklepa na naslov Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 
Velenje. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodbe 
z izbranimi prijavitelji. Pritožnik mora v pritožbi natančno 
navesti pritožbene razloge. Predmet pritožbe ne morejo 
biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. O pritožbi 
odloči župan v roku 15 dni s sklepom.

Namensko porabo sredstev iz pogodbe preverja 
občinska uprava. V primeru nenamenske porabe sred-
stev mora koristnik sredstva vrniti skupaj z zakonitimi 
zamudnimi obrestmi, poleg tega tudi ne sme sodelovati 
na naslednjem razpisu.

Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in 
se lahko objavljajo.

Prijavitelji, katerih vloge bodo v postopku ocenjeva-
nja ocenjene pozitivno in se jim bodo dodelila sredstva, 
bodo morali:

– hraniti vso dokumentacijo v zvezi s projektom 
najmanj 10 let od datuma prejetja sredstev,

– zagotoviti dostop do celotne dokumentacije v zve-
zi s projektom vsem organom, ki so vključeni v spremlja-
nje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega 
razpisa.

Obdelava osebnih podatkov je skladna z določili 
člena 6 Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR, 
2016/679) potrebna pred sklenitvijo pogodbe za izvaja-
nje Javnega razpisa za dodelitev sredstev za spodbu-
janje podjetništva v Mestni občini Velenje v letu 2021 
in za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je 
vlagatelj.

X. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija vsebuje besedilo javnega 

razpisa in razpisne obrazce z navodili prijaviteljem za 
izdelavo vloge.

Razpisna dokumentacija je od dneva objave javne-
ga razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na splet-
ni strani Mestne občine Velenje: http://www.velenje.si 
(priložnosti /razpisi).

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so 
na voljo v času uradnih ur na Uradu za gospodarski 
razvoj in prestrukturiranje Mestne občine Velenje na 
tel. 03/89-61-682 (Metka Špindler) ali po elektronski 
pošti: metka.spindler@velenje.si.

Mestna občina Velenje

302-1/2021 Ob-1641/21
Občina Ilirska Bistrica na podlagi Odloka o pro-

računu Občine Ilirska Bistrica za leto 2021 (Uradni list 
RS, št. 184/20 z dne 11. 12. 2020), Pravilnika o dode-
ljevanju finančnih spodbud za pospeševanje razvoja 
gospodarstva v Občini Ilirska Bistrica (Uradni list RS, 
št. 22/17 z dne 28. 4. 2017) in Mnenja Ministrstva 
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za finance o skladnosti sheme »de minimis pomoči« 
Finančne spodbude za pospeševanje razvoja gospo-
darstva v Občini Ilirska Bistrica, številka priglasitve 
M001-5880416-2017, z dne 22. 5. 2017, objavlja

javni razpis
za spodbujanje investicij v izgradnjo pro izvodnih 

in obrtnih objektov ter objektov za izvajanje 
turistične ali razvojno-raziskovalne dejavnosti  
na območju Občine Ilirska Bistrica v letu 2021

I. Predmet javnega razpisa: predmet razpisa je so-
financiranje investicij v izgradnjo pro izvodnih in obrtnih 
objektov ter objektov za izvajanje turistične ali razvoj-
no-raziskovalne dejavnosti, ki se nahaja na območju 
Občine Ilirska Bistrica, v območju IB 82 IG, s sofinanci-
ranjem stroška nakupa zemljišča.

II. Namen javnega razpisa: namen je spodbujanje 
investicij v izgradnjo pro izvodnih, obrtnih in objektov za 
izvajanje turistične in razvojno-raziskovalne dejavnosti 
in vzpostavitev spodbudnega poslovnega okolja za po-
tencialne podjetnike in delujoča podjetja, v vseh fazah 
njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje 
novih podjetij, spodbujanje njihove rasti in ustvarjanje 
novih delovnih mest.

III. Višina sredstev
Višina razpoložljivih sredstev za izvedbo javnega 

razpisa je 150.000,00 evrov in so zagotovljena v Pro-
računu Občine Ilirska Bistrica na proračunski postavki 
4001470 Pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini 
Ilirska Bistrica.

Sredstva se dodelijo kot nepovratna sredstva, skla-
dno s pravili o dodeljevanju državnih pomoči »de minimis«.

IV. Pogoji za kandidiranje na javnemu razpisu
4.1. Splošni pogoji
Na javni razpis se lahko prijavijo:
– mikro, mala in srednja podjetja z najmanj eno 

zaposleno osebo, ki imajo sedež ali investirajo v pro-
izvodni, obrtni ali v objekt za izvajanje turistične ali 
razvojno-raziskovalne dejavnosti na območju Občine 
Ilirska Bistrica in bodo z investicijo ustvarila nova delov-
na mesta. (Za potrebe tega razpisa se upošteva kot za-
poslena oseba tudi s.p., če je to njegova edina podlaga 
za zavarovanje in direktor enoosebne družbe z omejeno 
odgovornostjo, s pogodbo o poslovodenju (zavarovalna 
podlaga 112), v kolikor je ta direktor hkrati tudi lastnik 
te družbe.) Za opredelitev mikro podjetij se upoštevajo 
določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014, 
z dne 17. 6. 2014,

– podjetja, ki imajo pravočasno in v celoti izpolnjene 
vse obveznosti do Občine Ilirska Bistrica ter do drugih 
pravnih oseb, katerih ustanoviteljica je Občina Ilirska 
Bistrica,

– podjetja, ki imajo poravnane vse davke, prispevke 
in ostale obveznosti, skladno z zakonom.

Na razpisu ne morejo kandidirati podjetja, ki so 
v preteklih letih pridobila sredstva na podlagi Pravilni-
ka o dodeljevanju kreditov na podlagi subvencioniranja 
obrestnih mer v Občini Ilirska Bistrica (Uradni list RS, 
št. 74/02 in 70/04) in Pravilnika o nadomestitvi dela pla-
če pripravnikov in za novo zaposlene osebe na območju 
Občine Ilirska Bistrica (Uradni objave glasila Snežnik 
št. 5, z dne 31. julija 2003 in št. 4, z dne 30. 6. 2006, 
spremembe in dopolnitve), vendar so prejeta sredstva 
porabila nenamensko ali pa so v postopku javnega raz-
pisa navajala lažne podatke, na podlagi katerih so jim 
bila sredstva dodeljena.

Na javni razpis se lahko prijavijo podjetja, ki poleg 
vseh splošnih pogojev iz prejšnjih odstavkov izpolnjujejo 
še naslednje pogoje:

– podjetje ne opravlja nobene od naslednjih dejav-
nosti, ki so razvrščene v naslednje sektorje:

– ribištvo in akvakultura kot ju zajema Uredba 
Sveta (ES) št. 104/2000,

– primarne pro izvodnje kmetijskih pro izvodov iz 
seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske 
skupnosti,

– predelava in trženje kmetijskih pro izvodov iz 
seznama v Prilogi I k Pogodbi v primeru, če je znesek 
pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih 
pro izvodov, ki so kupljeni od primarnih pro izvajalcev ali 
jih zadevna podjetja dajo na trg ali če je pomoč pogoje-
na s tem, da se v celoti ali delno prenese na primarne 
pro izvajalce,

– podjetje ni v težavah v skladu s Smernicami Sku-
pnosti o državnih pomočeh za reševanje in prestrukturi-
ranje podjetij v težavah (Uradni list C 244, z dne 1. 10. 
2004, str. 2) in z Zakonom o pomoči za reševanje in 
prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah 
(Uradni list RS, št. 5/17). Podjetja, ki delujejo manj kot tri 
leta od registracije, se ne štejejo kot podjetja v težavah 
v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reše-
vanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če 
izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, ki 
urejajo finančno poslovanje podjetij. Podjetje je v težavah:

– v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča iz-
guba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, do-
seže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba 
v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine 
osnovnega kapitala,

– v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba 
skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže po-
lovico kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci in 
je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla 
višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih 
izkazih,

– če je v postopku prisilne poravnave, stečaja ali 
likvidacije,

– podjetje ni v postopku vračanja neupravičeno pre-
jete državne pomoči.

Ostali pogoji dodeljevanja »de minimis« pomoči, 
v skladu z Uredbo EU Komisije (EU), št. 1407/2013

Pri dodelitvi pomoči po načelu »de minimis« bo ob-
čina kot dajalec pomoči upoštevala, da:

1) pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvo-
zom povezane dejavnosti v tretje države ali države čla-
nice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi 
količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske 
mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno 
dejavnostjo,

2) pomoči ne bodo pogojene s prednostjo rabe do-
mačega blaga pred rabo uvoženega blaga,

3) skupni znesek pomoči, dodeljen podjetju, ne bo 
presegel 200.000 evrov v obdobju zadnjih treh proračun-
skih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne gle-
de na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine 
ali Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem 
cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena 
meja pomoči 100.000 evrov),

4) pomoč ne bo namenjena za nabavo vozil za 
prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni 
tovorni prevoz,

5) se pomoč »de minimis« ne bo kumulirala z dr-
žavno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali 
državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, 
če bi s takšno kumulacijo presegla intenzivnost pomoči 
ali znesek pomoči,

6) pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu 
z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, lahko kumulira 
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s pomoč jo »de minimis«, dodeljeno v skladu z Uredbo 
Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene 
v Uredbi 360/2012,

7) pomoč «de minimis«, dodeljena v skladu z Ured-
bo Komisije (EU) št. 1407/2013, lahko kumulira s pomoč-
jo »de minimis«, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami 
»de minimis« do ustrezne zgornje meje (200.000 oziro-
ma 100.000 EUR),

8) bo od prejemnika pomoči pred dodelitvijo sred-
stev pridobila pisno izjavo o:

– vseh drugih pomočeh »de minimis«, ki jih je pod-
jetje prejelo na podlagi te ali drugih uredb »de minimis« 
v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu,

– drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za 
iste upravičene stroške in zagotovila, da z dodeljenim 
zneskom pomoči »de minimis«, ne bo presežena zgor-
nja meja »de minimis« pomoči ter intenzivnost pomoči 
po drugih predpisih,

9) bo pisno obvestila prejemnika:
– da je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis« 

v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 
18. 12. 2013 o uporabi členov 107 in 108 pogodbe o de-
lovanju Evropske unije pri pomoči »de minimis« (Uradni 
list EU L 352, 24. 12. 2013),

– o znesku »de minimis« pomoči,
10) bo hranila evidence o individualni pomoči »de 

minimis« deset let od datuma dodelitve pomoči.
4.2. Pogoji za dodelitev sredstev, vračilo sredstev
1) Upravičenci do sredstev v okviru tega ukre-

pa so podjetja, ki investirajo v pro izvodni, obrtni ali 
v objekt za izvajanje turistične ali razvojno-razisko-
valne dejavnosti na območju Občine Ilirska Bistrica. 
Do sredstev v okviru tega ukrepa niso upravičena 
podjetja, ki investirajo v objekt izključno za dejavnosti 
na področju trgovine.

2) Upravičenci iz tega ukrepa morajo zagotoviti 
nova delovna mesta, ki morajo biti povezana z izva-
janjem začetne investicije ali investicije v razširjanje 
oziroma diverzifikacijo dejavnosti ter ustvarjena in za-
sedena najkasneje v treh letih po dokončani investiciji. 
Novo ustvarjena delovna mesta morajo biti ohranje-
na – zasedena najmanj tri leta. Izhodiščno stanje za 
novo ustvarjena delovna mesta je število zaposlenih na 
dan oddaje vloge za sofinanciranje po tem razpisu. Za 
vsakih 50.000 evrov prejete subvencije je upravičenec 
dolžan zagotoviti 0,5 novo zaposlenega za obdobje 
najmanj treh let, od dokončanja investicije in predaje 
v uporabo. Kot zaključek investicije se šteje pridobljeno 
uporabno dovoljenje.

3) Upravičenec, ki ne izpolni drugih pogojev, dolo-
čenih v javnemu razpisu, mora vrniti subvencijo v celoti, 
vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi. Izpolnjeva-
nje teh pogojev se preverja po preteku rokov, navedenih 
v prejšnjemu odstavku.

V. Upravičeni stroški
Upravičen strošek sofinanciranja investicij v izgrad-

njo pro izvodnih, obrtnih in objektov za izvajanje turistič-
ne ter razvojno-raziskovalne dejavnosti je:

– strošek nakupa zemljišč v območju IB 82 IG.
VI. Višina odobrenih sredstev: strošek nakupa 

zemljišč se sofinancira v višini največ 90 % vredno-
sti zemljišča, ki mora biti določena s strani poobla-
ščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin. Vrednost 
zem ljišča za m2 po dodelitvi subvencije ne bo nižja od 
10,00 evrov/m2.

VII. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo 
pogoje

Vse formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale 
pogoje za kandidiranje in bodo skladne z namenom jav-
nega razpisa, bodo ocenjene na osnovi naslednjih meril:

1. Kvantitativna merila: (vlogo po kvantitavnih merilih oceni Komisija)

Zap. št. Naziv skupine Št. možnih točk Št. doseženih točk
1. Projekcija zaposlitev v času od 1 do 3 let po realizaciji investicije 20
1. 1–3 8
2. nad 3 do 5 12
3. nad 5 do 10 15
4. nad 10 20
2. Vrsta investicije 10
1. Investicija za razširitev oziroma diverzifikacijo dejavnosti 5
2. Investicija uvaja nov produkt ali storitev 10
3. Neto tlorisna površina (v m2) 15
1. manj kot 200 0
2. nad 200 do 1000 5
3. nad 1000 do 3000 10
4. nad 3000 15
4. Sodobna tehnologija 15
1. Investicija nima novih tehnoloških rešitev 8
2. Investicija uvaja tehnologijo, ki izboljšuje

delovni proces
12

3. Investicija uvaja visokotehnološke rešitve 15
SKUPAJ  60

2. Kvalitativna merila:

Zap. št. Naziv skupine Pozitivno mnenje Negativno mnenje
1. Ekonomska upravičenost projekta – tržišče
2. Ekonomska upravičenost projekta – realnost izvedbe projekta
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Vlogo po kvantitativnih merilih oceni Komisija za 
izvedbo javnega razpisa za dodelitev finančnih spodbud 
(Komisija).

Projekt, ki je prejel 25 ali več od možnih 60 točk po 
kvantitativnih merilih, preide v analizo s kvalitativnimi 
merili. V primeru, da je vloga prejela manj kot 25 točk 
po kvantitativnih merilih, takoj pridobi negativno mnenje 
v kvalitativnem delu in ne more biti sofinancirana iz jav-
nega razpisa.

Največje možno število točk: največje možno število 
točk na podlagi meril je 60.

3. Merila za določitev višine subvencije
Ocenjevanje vlog
Komisija pripravi predlog prejemnikov sred-

stev (upravičencev) za popolne in ustrezne vloge, ki 
ga predloži pristojnemu organu občinske uprave za na-
men sprejema odločitve o odobritvi sofinanciranja.

Na podlagi odločitve o odobritvi sofinanciranja upra-
vičenih stroškov prejme podjetje državno pomoč, skladno 
z zaprošenimi sredstvi in s točko V. (Pogoji za dodelitev 
nepovratnih sredstev) ter točko VI. (upravičeni stroški) 
tega razpisa. V kolikor se bo po končanem ocenjevanju 
izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega sofinan-
ciranja odobrenih vlog, ki so v skladu z ocenjevanjem 
po predpisanih merilih upravičene do sofinanciranja, pre-
sega razpoložljiva sredstva, si Komisija pridružuje pravi-
co, da sredstva dodeli glede na višino doseženih točk.

V primeru enakega števila točk imajo prednost pri-
javljene investicije, ki so pridobile več točk pri merilu 
kot sledi:

1. merilu projekcija zaposlitev,
2. neto tlorisna površina,
3. vrsta investicije,
4. sodobna tehnologija,
5. trajnostni vpliv.
Metodologija ocenjevanja vlog in meril je določena 

skladno s pravilnikom.
VIII. Obdobje za porabo sredstev: obdobje, za ka-

terega so namenjena razpisana proračunska sredstva iz 
točke IV., je proračunsko leto 2021. Sredstva so name-
njena sofinanciranju projektov, ki so realizirani v času od 
1. 1. 2021 do najkasneje 30. 11. 2021.

IX. Vloge, razpisni roki, način prijave
9.1. Popolna vloga
Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega 

roka za oddajo vlog v javnem razpisu, predloži pravilno 
zapečatene dokumente po naslednjem vrstnem redu:

– prijavni obrazec,
– dispozicija projekta,
– izpolnjena in podpisana izjava o strinjanju z raz-

pisnimi pogoji,
– izpolnjena in podpisana izjava o povezanih pod-

jetjih – enotno podjetje,
– izpolnjena in podpisana izjava o združitvi ali pri-

pojitvi podjetij ter razdružitvi podjetij,
– izpolnjena in podpisana izjava o kumulaciji po-

moči,
– izpolnjena in podpisana izjava v skladu z Zako-

nom o integriteti in preprečevanju korupcije,
– izjava o številu zaposlenih,
– podpisan vzorec pogodbe.
K vlogi je potrebno priložiti še zahtevane priloge:
– Poslovni načrt oziroma investicijski program,
– Bilanca stanja, Izkaz poslovnega izida in Izkaz 

bilančnega dobička/izgube za leto 2020, oddano na 
AJPES. Podjetja ustanovljena v letu 2021 predložijo 
računovodske izkaze za obdobje, od dneva ustanovitve 
podjetja do zadnjega dne preteklega meseca, glede na 
mesec oddaje vloge na razpis,

– Bonitetna dokazila (datum izdaje bonitetnega do-
kazila ne sme biti starejši od 60 dni, glede na datum 
oddaje vloge in mora biti skladen z zadnjimi objavljenimi 
računovodskimi izkazi – AJPES),

– S.BON – 1 – gospodarske družbe (za podjetnike 
začetnike BON 2),

– S.BON – 1 – samostojni podjetniki (za podjetnike 
začetnike BON 2),

– Potrdilo FURS-a o plačanih obveznostih,
– Izjava vlagatelja o številu zaposlenih, na zadnji 

dan preteklega meseca glede na mesec prijave, podpi-
sana s strani odgovorne osebe,

– Pogodba ali namera o sklenitvi pogodbe o nakupu 
zemljišča.

Kot popolna se šteje tudi tista vloga, ki je bila v po-
stavljenem roku na podlagi poziva k dopolnitvi ustrezno 
dopolnjena z dodatnimi dokazili in pojasnili v roku, ki ga 
določi Komisija, ki ne sme biti daljši od 8 dni.

9.2. Razpisni rok
Rok za prijavo je 20. 4. 2021.
Prijavitelji oddajo vloge priporočeno po pošti oziro-

ma osebno, na naslov Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška 
cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica.

9.3. Način prijave
Vloge, ki ne bodo izpolnjene na obrazcih razpisne 

dokumentacije in vsebinsko nepopolne, bodo s sklepom 
zavržene.

Vloga na razpis mora biti oddana v zaprti ovojnici 
z ustrezno navedbo na sprednji strani, dobesedno in 
brez okrajšav:

»Ne odpiraj – Javni razpis za spodbujanje investicij 
v izgradnjo pro izvodnih in obrtnih objektov ter objektov 
za izvajanje turistične ali razvojno-raziskovalne dejav-
nosti na območju Občine Ilirska Bistrica v letu 2021«

in s polnim nazivom in naslovom pošiljatelja.
Vloga se izpolni na obrazcih razpisne dokumenta-

cije. Dokazila se prilagajo v fotokopijah. Komisija lah-
ko od prijavitelja zahteva na vpogled originale dokazil. 
Komisija lahko od prijavitelja zahteva tudi, da predloži 
listine, s katerimi dokazuje posamezna dejstva oziroma 
izjave iz vloge.

Odpiranje prejetih vlog za dodelitev sredstev vodi 
Komisija. Komisija bo v roku 8 delovnih dni od odpiranja 
pisno pozvala tiste prijavitelje, katerih vloge niso bile 
formalno popolne, da jih dopolnijo. Formalno nepopolne 
vloge, ki jih prijavitelj v postavljenem roku ne dopolni, se 
zavržejo. Po preteku postavljenega roka dodatne dopol-
nitve vlog niso možne.

Vloga je formalno popolna, če vsebuje vse obrazce 
in zahtevane priloge, ki jih določa razpisna dokumentacija.

Vloga je vsebinsko popolna, če je prijavljen projekt 
oziroma aktivnost skladen z ukrepom oziroma upravi-
čenimi stroški.

Odločbe, s katerimi bo odločeno o dodelitvi sredstev, 
bodo izdane predvidoma v 30 dneh po odpiranju vlog.

X. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija z navodili prijaviteljem za 

izdelavo vlog, je dosegljiva od dneva objave tega jav-
nega razpisa do izteka prijavnega roka na spletni strani 
Občine Ilirska Bistrica: http://www.ilirska-bistrica.si ali 
v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška 
cesta 14, Ilirska Bistrica.

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.ko-
cjan@ilirska-bistrica.si in

Tanja Šajina, tel. 05/71-12-315, e-pošta: tanja.sa-
jina@ilirska-bistrica.si ali osebno pri navedenih uradnih 
osebah, po vnaprejšnjem dogovoru.
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XI. 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 elek-
tronski naslov)) ter zahtevana dokazila obdelovala za 
namen izvedbe postopka sofinanciranja, spremljanja in 
nadziranja izvedbe tega javnega razpisa na podlagi ve-
ljavnega Zakona o lokalni samoupravi, Zakona o javnih 
financah in Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica 
za leto 2021.

Občina bo hranila in varovala osebne podatke sklad-
no z roki, določenimi v klasifikacijskem načrtu občine in 
na primeren način, tako da ne bo prišlo do morebitnih ne-
upravičenih 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 podzakon-
skih predpisov. Občina ne uporablja avtomatiziranega 
sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov. 
Če podatki, zahtevani v javnemu razpisu, ne bodo zago-
tovljeni, obravnava vloge ne bo možna.

Vlagatelj/ica, strokovni delavci in udeleženci imajo 
glede osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj/e, pravico 
seznanitve, dopolnitve, popravka in omejitve obdelave 
(vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem po-
oblaščencu in sodnim varstvom pravic). Podrobnejše 
informacije o tem, kako občina ravna z osebnimi podat-
ki, so na voljo pri pooblaščeni osebi za varstvo osebnih 
podatkov, podatki katere so dostopni na spletni strani 
občine.

Občina Ilirska Bistrica

330-0002/2021 Ob-1656/21
Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni 

list RS, št. 45/08, 57/12, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18), 
Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2021 (Uradni 
list RS, št. 197/20), Pravilnika o dodeljevanju pomoči za 
ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva 
in podeželja v Občini Tolmin (Uradni list RS, št. 21/2016; 
v nadaljevanju: pravilnik), mnenja o skladnosti sheme 
državne pomoči Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano (št. priglasitve: K-BE140-5881455-2016) 
z dne 22. 3. 2016, ki se vodi pod identifikacijsko števil-
ko: SA.44997(2016/XA), in mnenja o skladnosti sheme 
de minimis pomoči Ministrstva za finance (št. priglasi-
tve: M002-5881455-2015/I) z dne 17. 3. 2016, Občina 
Tolmin objavlja

javni razpis
o dodeljevanju pomoči za ohranjanje  

in spodbujanje razvoja kmetijstva in gozdarstva  
v Občini Tolmin v letu 2021

I. Naziv in sedež naročnika: Občina Tolmin, Ulica 
padlih borcev 2, 5220 Tolmin.

II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih 

finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja 
kmetijstva in gozdarstva v Občini Tolmin v letu 2021 po 
shemi državne pomoči po skupinskih izjemah v kme-
tijstvu, skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 
z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči 
v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju 
za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 
108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193 
z dne 1. 7. 2014, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 

702/2014/EU), in po shemi pomoči de minimis, skladno 
z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decem-
bra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delova-
nju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 
z dne 24. 12. 2013, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 
1407/2013/EU). Sredstva se dodelijo za naslednje na-
mene (vrste pomoči in ukrepov):

A.) Državne pomoči po skupinskih izjemah v kme-
tijstvu, skladno z Uredbo 702/2014/EU:

1. Pomoč za naložbe v primarno kmetijsko pro-
izvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.

B.) Pomoči de minimis v kmetijstvu, skladno z Ured-
bo 1407/2013/EU:

1. Pomoč za naložbe za opravljanje dopolnilnih 
dejavnosti na kmetijah,

2. Pomoč za pokrivanje operativnih stroškov ce-
stnega tovornega prometa,

3. Pomoč za naložbe v gradnjo in rekonstrukcijo 
gozdnih vlak,

4. Pomoč za naložbe v nakup opreme za sečnjo in 
spravilo lesa.

III. Višina razpisanih sredstev za posamezen ukrep, 
upravičeni stroški, upravičenci, pogoji za pridobitev 
sredstev, omejitve, finančne določbe, zahtevana doku-
mentacija ter merila za ocenjevanje vlog

Višina razpisanih sredstev proračuna Občine Tol-
min znaša skupaj 47.000,00 EUR.

Posamezni izrazi imajo po tem javnem razpisu na-
slednji pomen:

1. »Podjetje« je vsaka pravna ali fizična oseba, ki 
se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in izpolnjuje me-
rila iz Priloge I Uredbe 702/2014/EU, ne glede na njeno 
pravno obliko in način financiranja.

2. »Kmetijsko gospodarstvo« je enota, ki obsega 
zemljišče, objekte in naprave, ki se uporabljajo za pri-
marno kmetijsko pro izvodnjo.

3. »Nosilec kmetijskega gospodarstva« je pravna 
ali fizična oseba, ki je pooblaščena ali upravičena, da za 
kmetijsko gospodarstvo vlaga vloge iz naslova ukrepov 
tega javnega razpisa.

4. »Enotno podjetje« so vsa podjetja, ki so med 
seboj vsaj v enem od naslednjih razmerij:

– podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev 
ali družbenikov drugega podjetja;

– podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati ve-
čino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega 
organa drugega podjetja;

– podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv 
na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z na-
vedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni po-
godbi ali statutu;

– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega pod-
jetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali druž-
beniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino gla-
sovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega 
podjetja.

Kot enotno podjetje štejejo tudi podjetja, ki so v ka-
teremkoli razmerju iz prej navedenih štirih alinej med-
sebojno povezana prek enega ali več drugih podjetij.

5. Za opredelitev velikosti podjetja se uporabljajo 
določbe iz Priloge I Uredbe 702/2014/EU, kot sledi:

– »Mikro podjetje« je podjetje, ki ima manj kot 
10 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno 
vsoto, ki ne presega 2 milijona evrov.

– »Malo podjetje« je podjetje, ki ima manj kot 50 za-
poslenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki 
ne presega 10 milijonov evrov.

– »Srednje podjetje« je podjetje, ki ima manj kot 
250 zaposlenih in ima letni promet, ki ne presega 50 mi-
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lijonov evrov in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 
43 milijonov evrov.

6. »Podjetje v težavah« je podjetje, za katerega 
velja vsaj ena od okoliščin, opredeljenih v štirinajstem 
odstavku 2. člena Uredbe 702/2014/EU.

7. Za »1 ha primerljivih kmetijskih površin« se šteje:
– 1 ha njivskih površin (GERK 1100, 1150, 1170, 

1610) ali
– 2 ha travniških površin (GERK 1222, 1300, 1320) 

ali
– 0,25 ha trajnih nasadov – intenzivnih sadovnja-

kov, vinogradov, oljčnikov, matičnjakov, hmeljišč, na-
sadov špargljev, artičok in hitro rastočega panjevca, 
drevesnice (GERK 1160, 1161, 1180, 1181, 1211, 1212, 
1221, 1230, 1240) ali

– 0,1 ha rastlinjakov (GERK 1190, 1191, 1192) ali
– 8 ha plantaže gozdnega drevja (GERK 1420).
V primeru rabe kmetijskih zemljišč, ki je podlaga za 

preračun 1 ha primerljivih kmetijskih površin, se šteje 
raba po GERK-ih.

8. »Zemljišče v uporabi kmetijskega gospodarstva« 
je zemljišče, za katero ima nosilec kmetijskega gospo-
darstva pravico do uporabe kot lastnik ali zakupnik ze-
mljišča oziroma ima za uporabo zemljišča pridobljeno 
soglasje vseh lastnikov in solastnikov zemljišča ali drugo 
pravno podlago, iz katere izhaja pravica do uporabe 
zemljišča.

9. »Nezahtevna agromelioracija« so ukrepi izravna-
ve kmetijskih zemljišč, krčitve grmovja in dreves, nasi-
pavanja rodovitne zemlje, odstranitve kamnitih osamel-
cev, ureditve obstoječih poljskih poti, ureditve gorskih in 
kraških pašnikov, apnenja in založnega gnojenja, kot so 
opredeljeni z veljavnimi predpisi s področja kmetijskih 
zemljišč.

10. »Gozdna vlaka« je grajena ali negrajena gozd-
na prometnica, namenjena spravilu lesa s spravilnimi 
sredstvi.

A.) Državne pomoči, dodeljene po Uredbi 
702/2014/EU

Splošni pogoji dodeljevanja državne pomoči v kme-
tijstvu:

Državna pomoč v kmetijstvu se lahko dodeli, če 
izpolnjuje naslednje pogoje:

1. državna pomoč ne bo namenjena izvozu ali z iz-
vozom povezani dejavnosti v tretje države ali države čla-
nice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi 
količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske 
mreže ali z drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvoz-
no dejavnostjo;

2. državna pomoč ne bo pogojena s prednostno 
rabo domačih pro izvodov pred uvoženimi;

3. državna pomoč ima spodbujevalni učinek. Šteje 
se, da ima pomoč spodbujevalni učinek, če je vloga za 
pomoč predložena pred začetkom izvajanja naložbe ali 
dejavnosti;

4. najvišje intenzivnosti državne pomoči ali zneski 
državne pomoči za ukrep »Pomoči za naložbe v pri-
marno kmetijsko pro izvodnjo na kmetijskih gospodar-
stvih« ne bodo presegli najvišjih intenzivnosti pomo-
či ali zneskov pomoči, določenih v 14. členu Uredbe 
702/2014/EU, ne glede na to ali se podpora za naložbo 
ali dejavnost v celoti financira iz občinskih in/ali naci-
onalnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev 
Evropske unije;

5. državna pomoč z opredeljivimi upravičenimi stro-
ški, izvzeta v skladu z Uredbo 702/2014/EU, lahko ku-
mulira z vsako drugo državno pomočjo v zvezi z istimi 
upravičenimi stroški, ki se deloma ali v celoti prekrivajo, 
samo če s tako kumulacijo ne bo presežena najvišja in-

tenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki se uporablja za 
zadevno pomoč v skladu z Uredbo 702/2014/EU;

6. državna pomoč, izvzeta v skladu z Uredbo 
702/2014/EU, ne bo kumulirala s plačili iz drugega od-
stavka 81. člena in 82. člena Uredbe (EU) št. 1305/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 
2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kme-
tijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razve-
ljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2015 (UL L št. 347 
z dne 20. 12. 2013, str. 487) v zvezi z istimi upravičenimi 
stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenziv-
nost pomoči ali znesek pomoči, kot sta določena v Ured-
bi 702/2014/EU;

7. državna pomoč, izvzeta v skladu z Uredbo 
702/2014/EU, ne bo kumulirala z nobeno pomočjo 
de minimis v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi 
bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali 
znesek pomoči, kot sta določena v Uredbi 702/2014/EU.

Splošni pogoji, ki jih mora naložba ali dejavnost 
izpolnjevati, da se državna pomoč v kmetijstvu po tem 
javnem razpisu lahko dodeli:

1. naložba ali dejavnost se bo izvajala na območju 
Občine Tolmin;

2. naložba ali dejavnost se bo začela izvajati po 
datumu predložitve vloge za dodelitev državne pomoči 
v kmetijstvu na ta javni razpis;

3. naložba ali dejavnost bo zaključena pred predlo-
žitvijo zadnjega zahtevka za izplačilo dodeljene državne 
pomoči v kmetijstvu, pri čemer se kot zaključek naložbe 
šteje izveden tehnični prevzem, pridobljeno pravnomoč-
no uporabno dovoljenje, izjava gradbenega nadzora, da 
so dela zaključena, ali vključitev mehanizacije in opreme 
v pro izvodni proces;

4. finančna konstrukcija naložbe ali dejavnosti je 
zaprta;

5. predmet naložbe se mora ohraniti na območju 
Občine Tolmin in v uporabi za isti namen, za katerega 
je bila državna pomoč dodeljena, vsaj še 5 let po za-
ključku naložbe;

6. predmet naložbe ne sme biti prodan, oddan v na-
jem ali leasing tretjim osebam vsaj še 5 let po zaključku 
naložbe.

Državna pomoč v kmetijstvu se po tem javnem raz-
pisu dodeljuje preko naslednjega ukrepa:

1. Pomoč za naložbe v primarno kmetijsko pro-
izvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.

A. 1. Pomoč za naložbe v primarno kmetijsko pro-
izvodnjo na kmetijskih gospodarstvih

Višina razpisanih sredstev znaša za naložbe, na-
menjene:

– posodabljanju živinorejske in rastlinske pro-
izvodnje na kmetijskih gospodarstvih: 30.000,00 EUR,

– urejanju kmetijskih zemljišč in/ali urejanju pašni-
kov: 2.000,00 EUR.

Predmet, nameni in cilji pomoči:
Predmet pomoči so naložbe v opredmetena in ne-

opredmetena osnovna sredstva za lastno primarno pro-
izvodnjo kmetijskih pro izvodov na kmetijskih gospodar-
stvih (v nadaljnjem besedilu: naložbe v kmetijska gospo-
darstva), skladno s 14. členom Uredbe 702/2014/EU.

Namen pomoči za naložbe v kmetijska gospodar-
stva je posodabljanje, prestrukturiranje in povečanje 
konkurenčnosti, produktivnosti in stroškovne ter okoljske 
učinkovitosti kmetijskih gospodarstev, dejavnih v primar-
ni kmetijski pro izvodnji.

Do pomoči za naložbe v kmetijska gospodarstva so 
upravičene naložbe, ki:

1. so namenjene:
– posodabljanju živinorejske in rastlinske pro-

izvodnje na kmetijskih gospodarstvih in/ali



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 41 / 19. 3. 2021 / Stran 703 

– urejanju kmetijskih zemljišč in/ali urejanju pašni-
kov in

2. zasledujejo vsaj enega od naslednjih ciljev:
– izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetij-

skega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov pro-
izvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo pro izvodnje;

– izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer 
ali standardov za dobrobit živali, če zadevna naložba 
presega veljavne standarde Evropske unije;

– vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, pove-
zane z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetij-
stva, vključno z izboljšanjem zemljišč.

Upravičeni stroški:
Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva se 

lahko dodeli za naslednje upravičene stroške:
1. stroški izdelave projektne dokumentacije za 

grad njo ali rekonstrukcijo hlevov in gospodarskih poslo-
pij na kmetijskih gospodarstvih;

2. stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hle-
vov in gospodarskih poslopij ter urejanja izpustov na 
kmetijskih gospodarstvih;

3. stroški nakupa kmetijske mehanizacije do njene 
tržne vrednosti;

4. stroški nakupa in montaže opreme v hlevih in go-
spodarskih poslopjih na kmetijskih gospodarstvih;

5. stroški nakupa kmetijskih zemljišč do 10 odstot-
kov skupnih upravičenih stroškov naložbe, če je nakup 
kmetijskih zemljišč sestavni del naložbe;

6. stroški nakupa in postavitve rastlinjaka s pripada-
jočo opremo, z izjemo namakalnih naprav;

7. stroški nakupa in postavitve zaščite pred neugo-
dnimi vremenskimi razmerami (mreža proti toči, zaščitna 
folija proti pokanju in ožigu plodov, zaščitna mreža proti 
ptičem);

8. stroški nakupa računalniške programske opreme, 
patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk;

9. stroški izdelave načrta ureditve kmetijskih zemljišč 
(nezahtevna agromelioracija) in ureditve pašnikov;

10. stroški izvedbe nezahtevnih agromelioracijskih 
del pri urejanju kmetijskih zemljišč;

11. stroški nakupa opreme za ograditev in pregra-
ditev pašnikov z ograjo;

12. stroški nakupa opreme za ureditev napajališč 
za živino;

13. davek na dodano vrednost za stroške iz prej 
navedenih točk, če ni povračljiv.

Pri opredelitvi vrste in višine upravičenih stroškov 
kmetijske mehanizacije, navedene v 3. točki prejšnje-
ga odstavka, se upoštevajo zgornje višine posameznih 
upravičenih stroškov, ki so določene v katalogu stroškov 
kmetijske in gozdarske mehanizacije iz Pravilnika o se-
znamu kmetijske in gozdarske mehanizacije ter katalogu 
stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije (Uradni 
list RS, št. 7/16, 31/19; v nadaljnjem besedilu: katalog), 
in sicer so do pomoči po tem javnem razpisu upravičeni 
stroški nakupa kmetijske mehanizacije, ki se v katalogu 
uvršča v naslednje skupine:

1. traktorji, drugi vlečni stroji in oprema le-teh,
2. stroji za prekladanje materialov in oprema le-teh,
3. stroji za transport in oprema le-teh,
4. stroji za obdelavo tal in oprema le-teh,
5. stroji za gnojenje in oprema le-teh,
6. stroji za setev in sajenje in oprema le-teh,
7. stroji za nego in varstvo rastlin in oprema le-teh,
8. stroji za spravilo krme s travinja in oprema le-teh,
9. stroji za spravilo zrnatih, silažnih in predilnih polj-

ščin in oprema le-teh,
10. stroji za spravilo krompirja in čebule in oprema 

le-teh,

11. mobilna dvoriščna mehanizacija,
12. namenski sadjarski stroji in oprema le-teh,
13. namenski vrtnarski in zelenjadarski stroji in 

oprema le-teh.
Za stroške iz zgoraj naštetih skupin kmetijske me-

hanizacije, ki so navedeni v katalogu, mora vlagatelj 
k vlogi na javni razpis predložiti eno ponudbo. Če vla-
gatelj v vlogi za pridobitev sredstev uveljavlja višje stro-
ške, kot so določeni v katalogu, se pri izračunu priznane 
vred nosti stroškov upoštevajo najvišje priznane vredno-
sti iz kataloga. Če vlagatelj v vlogi za pridobitev sredstev 
uveljavlja nižje stroške kot so navedeni v katalogu, se 
pri izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo vre-
dnosti iz predložene ponudbe.

Če stroški iz zgoraj naštetih skupin kmetijske meha-
nizacije niso določeni v katalogu, mora vlagatelj k vlogi 
na javni razpis priložiti tržno primerljive pisne ponudbe 
najmanj treh ponudnikov. Ponudbe so primerljive, če je 
vlagatelj vsem potencialnim ponudnikom poslal enako 
povpraševanje, v katerem je navedel minimalne pogoje, 
ki jih mora nek izdelek vsebovati, da bo lahko izbran. 
V kolikor ponudba ne vsebuje minimalnih pogojev, je 
vlagatelj ne more izbrati. Pri izračunu višine upravičenih 
stroškov se upošteva vrednost najugodnejše ponudbe.

Pri opredelitvi vrste in višine upravičenih stroškov 
izvedbe nezahtevnih agromelioracijskih del pri ureja-
nju kmetijskih zemljišč, navedenih v 10. točki prvega 
odstavka tega poglavja, se upoštevajo zgornje višine 
posameznih upravičenih stroškov, ki so določene v kata-
logu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti iz Pravilnika 
o katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti (Ura-
dni list RS, št. 7/16, 38/16, 73/17, 31/19) in so za potrebe 
tega javnega razpisa navedeni v Seznamu upravičenih 
stroškov in najvišjih priznanih vrednosti – nezahtevne 
agromelioracije, ki je Priloga 1 k razpisni dokumentaciji.

Za stroške, ki so navedeni v Prilogi 1, mora vlagatelj 
k vlogi na javni razpis predložiti eno ponudbo. Če vlaga-
telj v vlogi za pridobitev sredstev uveljavlja višje stroške, 
kot so določeni v Prilogi 1, se pri izračunu priznane vre-
dnosti stroškov upoštevajo najvišje priznane vrednosti 
iz Priloge 1. Če vlagatelj v vlogi za pridobitev sredstev 
uveljavlja nižje stroške kot so navedeni v Prilogi 1, se pri 
izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo vred-
nosti iz predložene ponudbe.

Če stroški izvajanja nezahtevnih agromelioracij niso 
določeni v Prilogi 1, mora vlagatelj k vlogi na javni razpis 
priložiti tržno primerljive pisne ponudbe najmanj treh po-
nudnikov. Ponudbe so primerljive, če je vlagatelj vsem 
potencialnim ponudnikom poslal enako povpraševanje, 
v katerem je navedel minimalne pogoje, ki jih mora nek 
izdelek oziroma storitev vsebovati, da bo lahko izbran. 
V kolikor ponudba ne vsebuje minimalnih pogojev, je 
vlagatelj ne more izbrati. Pri izračunu višine upravičenih 
stroškov se upošteva vrednost najugodnejše ponudbe.

Upravičenci:
Do pomoči za naložbe v kmetijska gospodarstva je 

upravičeno kmetijsko gospodarstvo, ki ustreza kriterijem 
za mikro podjetje in izpolnjuje naslednje pogoje:

1. je vpisano v register kmetijskih gospodarstev 
v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijstvo,

2. ima naslov ali sedež na območju Občine Tolmin,
3. ima v uporabi najmanj 1 hektar primerljivih kme-

tijskih površin na območju Občine Tolmin,
4. ni naslovnik neporavnanega naloga za izterja-

vo na podlagi predhodnega sklepa Evropske komisije, 
s katerim je bila pomoč razglašena za nezakonito in 
nezdružljivo z notranjim trgom,

5. ni podjetje v težavah,
6. ima poravnane vse davke in prispevke,
7. ima poravnane vse obveznosti do Občine Tolmin.
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Pogoji za pridobitev sredstev:
Poleg prej navedenih splošnih pogojev za dodelitev 

državne pomoči v kmetijstvu mora naložba v kmetijska 
gospodarstva izpolnjevati še naslednje posebne pogoje:

1. gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z ve-
ljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora, 
varstvu kulturne dediščine, varstvu naravnih vrednot in 
varstvu okolja;

2. za naložbe, za katere mora biti opravljena pre-
soja vplivov na okolje na podlagi Direktive 2011/92/EU 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 
2011 o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih pro-
jektov na okolje (UL L št. 26 z dne 28. 1. 2012, str. 1), 
mora biti s strani ministrstva, pristojnega za varstvo 
okolja, izvedena presoja vplivov na okolje in pridobljeno 
okoljevarstveno soglasje za izvedbo naložbe še pred 
datumom dodelitve državne pomoči v kmetijstvu;

3. naložba mora biti izvedena v skladu s standardi 
Evropske unije glede higiene, okolja in dobrega počutja 
živali;

4. rastlinjak mora biti montažno demontažnega tipa, 
minimalne površine 50 kvadratnih metrov, in po zaklju-
čeni naložbi vpisan v register kmetijskih gospodarstev 
v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijstvo;

5. urejanje kmetijskih zemljišč (nezahtevna agro-
melioracija) se mora izvajati najmanj na 0,5 hektara 
kmetijskih zemljišč v uporabi kmetijskega gospodarstva;

6. urejanje pašnikov se mora izvajati najmanj na 
0,5 hektara kmetijskih zemljišč v uporabi kmetijskega 
gospodarstva;

7. vlagatelj mora predložiti formalno popolno in 
pravno formalno ustrezno vlogo za dodelitev nepovrat-
nih sredstev v skladu z zahtevami razpisne dokumen-
tacije;

8. vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega gospo-
darstva;

9. predračuni, ponudbe, računi in dokazila o plačilih 
stroškov se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega 
gospodarstva in v primeru naložb v kmetijsko mehaniza-
cijo in opremo vsebovati podatke o vrsti in tipu stroja ali 
opreme, nazivni moči in zmogljivosti, če je ta določljiva;

10. kmetijsko gospodarstvo mora z naložbo pri-
spevati k izpolnjevanju vsaj enega od navedenih ciljev 
ukrepa;

11. računi in dokazila o plačilih stroškov, za katere 
se uveljavlja pomoč, morajo biti z datumom po predlo-
žitvi vloge na ta javni razpis in do vključno 1. 12. 2021;

12. pri izvedbi naložbe vlagatelj ne sme sodelovati 
s podjetji ali posamezniki, s katerimi bi zaradi sodelo-
vanja lahko prišlo do dogovarjanja o netržnih pogojih 
poslovanja;

13. vrednost upravičenih stroškov prijavljene na-
ložbe v posodabljanje živinorejske in rastlinske pro-
izvodnje na kmetijskih gospodarstvih mora po vlogi pri-
loženih predračunih in/ali ponudbah znašati najmanj 
1.500,00 EUR in največ 7.000,00 EUR. Skupna viši-
na upravičenih stroškov naložbe je lahko tudi višja od 
7.000,00 EUR, vendar pa se pri določitvi višine držav-
ne pomoči upravičeni stroški, ki presegajo zgornji prag 
upravičenih stroškov (7.000,00 EUR), ne upoštevajo;

14. vrednost upravičenih stroškov prijavljene nalož-
be v urejanje kmetijskih zemljišč in/ali urejanje pašnikov 
mora po vlogi priloženih predračunih in/ali ponudbah 
znašati najmanj 500,00 EUR in največ 2.000,00 EUR. 
Skupna višina upravičenih stroškov naložbe je lahko 
tudi višja od 2.000,00 EUR, vendar pa se pri določitvi 
višine državne pomoči upravičeni stroški, ki presegajo 
zgornji prag upravičenih stroškov (2.000,00 EUR), ne 
upoštevajo.

Omejitve:
Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva se ne 

dodeli za:
1. nakup pravic kmetijske pro izvodnje in plačilnih 

pravic;
2. nakup in zasaditev enoletnih rastlin;
3. dela, povezana z odvodnjavanjem;
4. nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zem-

ljišč;
5. naložbe za skladnost s standardi Evropske unije, 

z izjemo pomoči, dodeljene mladim kmetom v dveh letih 
od začetka njihovega delovanja;

6. za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne 
dokumentacije;

7. investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov 
Republike Slovenije ali Evropske unije, vključno s sofi-
nanciranjem prestrukturiranja vinogradov;

8. stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
9. obratna sredstva.
Višina sofinanciranja:
Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva znaša 

največ 50 odstotkov upravičenih stroškov.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči za naložbe 

v posodabljanje živinorejske in rastlinske pro izvodnje 
na kmetijskih gospodarstvih v letu 2021 je 750,00 EUR, 
najvišji znesek pa 3.500,00 EUR na kmetijsko gospo-
darstvo.

Najmanjši znesek dodeljene pomoči za nalož-
be v urejanje kmetijskih zemljišč in/ali urejanje pašni-
kov v letu 2021 je 250,00 EUR, najvišji znesek pa 
1.000,00 EUR na kmetijsko gospodarstvo.

Vsebina vloge in priloge:
Vloga za dodelitev državne pomoči v kmetijstvu 

(prijavni obrazec 1) obsega:
1. podatke o vlagatelju;
2. vsebinski, finančni in terminski načrt naložbe, ki 

je predmet vloge;
3. znesek zaprošenih nepovratnih sredstev;
4. izjavo vlagatelja o drugih že prejetih in zaproše-

nih pomočeh iz drugih javnih virov za iste upravičene 
stroške (kumulacija pomoči);

5. izjavo vlagatelja o z njim povezanih podjetjih;
6. izjavo vlagatelja o strinjanju z razpisnimi pogoji;
7. izjavo vlagatelja, dano pod kazensko in material-

no odgovornostjo, da so v vlogi navedena dejstva točna, 
popolna in resnična.

Vlagatelj mora vlogi (prijavnemu obrazcu 1) priložiti 
naslednje priloge:

1. ustrezna dovoljenja za izvedbo naložbe, če so 
v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, ureja-
nju prostora, varstvu kulturne dediščine, varstvu narav-
nih vrednot in varstvu okolja potrebna;

2. projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe in 
dokazila o stroških izdelave projektne dokumentacije;

3. presojo vplivov na okolje in okoljevarstveno so-
glasje ministrstva, pristojnega za varstvo okolja, če sta 
v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu okolja potrebni;

4. ponudbo(e) in/ali predračun(e) za prijavljeno na-
ložbo ki se glasijo na ime nosilca kmetijskega gospo-
darstva in v primeru naložb v kmetijsko mehanizacijo 
in opremo vsebujejo podatke o vrsti in tipu stroja ali 
opreme, nazivni moči in zmogljivosti, če je ta določljiva;

5. kopijo oddane zbirne vloge za tekoče leto (2021) 
ali za preteklo leto (2020), če rok za oddajo zbirne vloge 
v tekočem letu še ni potekel;

6. mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti nalož-
be, ki ga pripravi pristojna kmetijsko svetovalna služba;

7. načrt urejanja kmetijskih zemljišč s popisom del, 
ki ga pripravi pristojna kmetijsko svetovalna služba, lo-
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kacijsko informacijo pristojnega organa lokalne skupno-
sti in na njeni podlagi potrebna soglasja, če je predmet 
naložbe urejanje kmetijskih zemljišč (nezahtevna agro-
melioracija);

8. načrt postavitve ali ureditve pašnikov s popisom 
del, opreme in tehnologijo paše, ki ga pripravi pristoj-
na kmetijsko svetovalna služba, lokacijsko informacijo 
pristojnega organa lokalne skupnosti in na njeni pod-
lagi potrebna soglasja, če je predmet naložbe urejanje 
pašnikov;

9. dovoljenje vseh lastnikov in solastnikov objekta 
ali zemljišča za izvedbo naložbe, če je predmet naložbe 
objekt ali zemljišče v najemu ali zakupu;

10. originalno potrdilo pristojnega organa (FURS), 
da ima vlagatelj poravnane vse davke in prispevke, do-
ločene z zakonom, ki ni starejše od 30 dni od datuma 
oddaje vloge na ta javni razpis;

11. izjavo o (ne)vključitvi v sistem davka na dodano 
vrednost;

12. originalno potrdilo pristojnega organa (FURS) 
o nevključitvi v sistem davka na dodano vrednost (prilo-
žijo le vlagatelji, ki želijo uveljavljati DDV kot upravičen 
strošek naložbe);

13. v primeru, da je vlagatelj samostojni podjetnik po-
sameznik ali pravna oseba, mora predložiti dokazilo, da je 
registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet podpore;

14. parafiran vzorec pogodbe;
15. izpis obveznih zdravstvenih zavarovanj, ki ga 

izda ZZZS Izpostava Tolmin, in/ali dokazilo o pokojnin-
skem in invalidskem zavarovanju, ki ga izda ZPIZ OE 
Nova Gorica, iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti 
- zavarovalne podlage 051, 052 in 007 (priložijo le vla-
gatelji, ki imajo na kmetijskem gospodarstvu kmečkega 
zavarovanca).

Merila in točkovalnik za ocenjevanje vlog:

1. okoljska sprejemljivost primarne kmetijske pridelave na kmetijskem gospodarstvu:
– kmetijsko gospodarstvo izvaja podukrep EK 3 točke
– kmetijsko gospodarstvo izvaja najmanj 2 podukrepa KOPOP 2 točki
– kmetijsko gospodarstvo izvaja 1 podukrep KOPOP 1 točka
– kmetijsko gospodarstvo ne izvaja podukrepov KOPOP 0 točk
2. velikost kmetijskega gospodarstva:
– od vključno 15 ha (GERK) in več 3 točke
– od vključno 5 do 15 ha (GERK) 2 točki
– do 5 ha (GERK) 1 točka
3. starost nosilca kmetijskega gospodarstva:
– nosilec KMG je mlajši od 35 let oziroma je/bo dopolnil 35 let v letu 2021 3 točke
– nosilec KMG. je starejši od 35 let oziroma je/bo dopolnil največ 55 let v letu 2021 2 točki
– nosilec KMG je/bo dopolnil 56 ali več let v letu 2021 1 točka
4. kmečki zavarovanec:
– na KMG vlagatelja je vsaj 1 kmečki zavarovanec 2 točki
– na KMG vlagatelja ni kmečkega zavarovanca 0 točk
5. predmet naložbe:
– izdelava projektne dokumentacije za naložbo 4 točke
– naložbe v gradnjo in obnovo hlevov in gosp. poslopij ter urejanje izpustov 5 točk
– nakup kmetijske mehanizacije 1 točka
– nakup in montaža opreme v hlevih in gosp. poslopjih 5 točk
– nakup in postavitev rastlinjaka z opremo 3 točke
– nakup in postavitev zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami 4 točke
– nakup računalniške progr. opreme, patentov, licenc, avtorskih pravic in blag. znamk 2 točki
– izdelava načrta ureditve kmetijskih zemljišč (nezahtevna agromel.) in ureditve pašnikov 4 točke
– izvedba nezahtevnih agromelioracijskih del pri urejanju kmetijskih zemljišč 4 točke
– nakup opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo 2 točki
– nakup opreme za ureditev napajališč za živino 3 točke

B.) De minimis pomoči, dodeljene po Uredbi 
1407/2013/EU

Splošni pogoji dodeljevanja pomoči de minimis:
Pomoč de minimis v kmetijstvu se lahko dodeli, če 

izpolnjuje naslednje pogoje:
1. pomoč de minimis ne bo namenjena izvozu ali 

z izvozom povezani dejavnosti v tretje države ali države 
članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvože-
nimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribu-
cijske mreže ali z drugimi tekočimi izdatki, povezanimi 
z izvozno dejavnostjo;

2. pomoč de minimis ne bo pogojena s prednostno 
rabo domačih pro izvodov pred uvoženimi;
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3. pomoč de minimis ne bo namenjena za nabavo 
vozil za cestni prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo 
komercialni cestni tovorni prevoz;

4. skupni znesek pomoči de minimis, dodeljen 
enot nemu podjetju, ne bo presegel 200.000 evrov v ka-
teremkoli obdobju treh proračunskih let, ne glede na 
obliko ali namen pomoči in ne glede na to, iz katerih 
javnih virov je pomoč dodeljena;

5. skupni znesek pomoči de minimis, dodeljen 
enotnemu podjetju, ki deluje v komercialnem cestnem 
tovornem prevozu, ne bo presegel 100.000 evrov v ka-
teremkoli obdobju treh proračunskih let, ne glede na 
obliko ali namen pomoči in ne glede na to, iz katerih 
javnih virov je pomoč dodeljena;

6. pomoč de minimis ne bo kumulirala z državno 
pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali držav-
no pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi 
se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost 
pomoči ali znesek pomoči, določen za posebne okoli-
ščine vsakega primera v uredbi o skupinskih izjemah 
ali sklepu Komisije;

7. pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo 
1407/2013/EU, lahko kumulira s pomočjo de minimis, 
dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 
z dne 25. aprila 2012 o uporabi členov 107 in 108 Po-
godbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de mi-
nimis za podjetja, ki opravljajo storitve splošnega go-
spodarskega pomena (UL L št. 114 z dne 26. 4. 2012, 
str. 8), do zgornje meje, določene v zadnje navedeni 
uredbi;

8. pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo 
1407/2013/EU, lahko kumulira s pomočjo de minimis, 
dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis, do 
ustrezne zgornje meje iz četrte oziroma pete točke;

9. z dodeljenim zneskom pomoči de minimis ne bo 
presežena zgornja meja pomoči de minimis in intenziv-
nosti pomoči po drugih predpisih.

Do pomoči de minimis ni upravičeno podjetje, de-
javno na vsaj enem od naslednjih področij:

1. ribištvo in akvakultura, kakor ju zajema Ured-
ba Sveta (ES) št. 104/2000 z dne 17. decembra 1999 
o skupni ureditvi trgov za ribiške pro izvode in pro izvode 
iz ribogojstva (UL L št. 17 z dne 21. 1. 2000, str. 22);

2. primarna pro izvodnja kmetijskih pro izvodov iz 
seznama v Prilogi I k Pogodbi;

3. predelava in trženje kmetijskih pro izvodov iz 
seznama v Prilogi I k Pogodbi, če je znesek pomoči 
določen na podlagi cene oziroma količine zadevnih 
pro izvodov, ki so kupljeni od primarnih pro izvajalcev 
ali jih je na trg dalo zadevno podjetje, ali, če je pomoč 
pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na pri-
marne pro izvajalce.

Če je podjetje dejavno na vsaj enem od zgoraj 
naštetih področij in je poleg tega dejavno na enem 
ali več področjih, ali opravlja še druge dejavnosti, ki 
sodijo na področje uporabe Uredbe 1407/2013/EU, se 
prej navedena uredba uporablja za pomoč, dodeljeno 
v zvezi s slednjimi področji ali dejavnostmi, če podje-
tje na ustrezen način, kot je ločevanje dejavnosti ali 
razlikovanje med stroški, zagotovi, da dejavnosti na 
področjih, ki so izključena iz področja uporabe Uredbe 
1407/2013/EU, ne prejemajo pomoči de minimis na 
podlagi Uredbe 1407/2013/EU.

Splošni pogoji, ki jih mora naložba ali dejavnost 
izpolnjevati, da se pomoč de minimis v kmetijstvu po 
tem javnem razpisu lahko dodeli:

1. naložba ali dejavnost se izvaja na območju Ob-
čine Tolmin;

2. naložba ali dejavnost se je začela izvajati 1. ja-
nuarja 2021 ali kasneje;

3. naložba ali dejavnost je zaključena pred predlo-
žitvijo zadnjega zahtevka za izplačilo dodeljene pomo-
či de minimis v kmetijstvu, pri čemer se kot zaključek 
naložbe šteje izveden tehnični prevzem, pridobljeno 
pravnomočno uporabno dovoljenje, izjava gradbenega 
nadzora, da so dela zaključena, ali vključitev mehani-
zacije in opreme v pro izvodni proces;

4. finančna konstrukcija naložbe ali dejavnosti je 
zaprta;

5. predmet naložbe se mora ohraniti na območju 
Občine Tolmin in v uporabi za isti namen, za katerega 
je bila pomoč de minimis dodeljena, vsaj še 5 let po 
zaključku naložbe;

6. predmet naložbe ne sme biti prodan, oddan 
v najem ali leasing tretjim osebam vsaj še 5 let po za-
ključku naložbe.

Pomoč de minimis v kmetijstvu se po tem javnem 
razpisu dodeljuje preko naslednjih ukrepov:

1. Pomoč za naložbe za opravljanje dopolnilnih 
dejavnosti na kmetiji,

2. Pomoč za pokrivanje operativnih stroškov ce-
stnega tovornega prometa,

3. Pomoč za naložbe v gradnjo in rekonstrukcijo 
gozdnih vlak,

4. Pomoč za naložbe v nakup opreme za sečnjo 
in spravilo lesa.

B. 1. Pomoč za naložbe za opravljanje dopolnilnih 
dejavnosti na kmetiji

Višina razpisanih sredstev znaša: 4.000,00 EUR
Predmet, nameni in cilji pomoči:
Predmet pomoči so naložbe v opredmetena osnov-

na sredstva za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na 
kmetijskih gospodarstvih (v nadaljnjem besedilu: nalož-
be v dopolnilne dejavnosti na kmetiji).

Namen pomoči za naložbe v dopolnilne dejavnosti 
na kmetiji je izboljšanje dohodkovnega položaja in utr-
jevanje tržnega položaja kmetijskih gospodarstev, po-
večanje prepoznavnosti storitev in pro izvodov s kmetij 
in ustvarjanje novih delovnih mest, spodbujanje razno-
likosti gospodarskih dejavnosti in razvoj podjetništva 
na podeželju.

Do pomoči za naložbe v dopolnilne dejavnosti na 
kmetiji so upravičene naložbe, ki:

1. so namenjene opravljanju vsaj ene od naslednjih 
vrst dopolnilnih dejavnosti na kmetiji:

– predelava primarnih kmetijskih pridelkov, gozdnih 
sadežev in zelišč,

– predelava gozdnih lesnih sortimentov,
– prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov s kmetij,
– turizem na kmetiji,
– dejavnost, povezana s tradicionalnimi znanji na 

kmetiji, storitvami oziroma izdelki,
– storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo in 

opremo, zakol živali ter ročna dela in
2. zasledujejo vsaj enega od naslednjih ciljev:
– diverzifikacija dejavnosti na kmetijskem gospo-

darstvu v predelavo in trženje kmetijskih pro izvodov,
– uvajanje novih dopolnilnih dejavnosti na kmetiji,
– širitev in/ali posodabljanje obstoječih dopolnilnih 

dejavnosti na kmetiji,
– odpiranje novih delovnih mest.
Upravičeni stroški:
Pomoč za naložbe v dopolnilne dejavnosti na kme-

tiji se dodeljuje za naslednje upravičene stroške:
1. stroški izdelave projektne dokumentacije za 

grad njo ali rekonstrukcijo objektov in prostorov, name-
njenih opravljanju dopolnilne dejavnosti na kmetiji;
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2. stroški nakupa materiala in storitev, povezanih 
z gradnjo, rekonstrukcijo ali adaptacijo objektov in pro-
storov, namenjenih opravljanju dopolnilne dejavnosti 
na kmetiji;

3. stroški nakupa opreme in naprav, namenjenih 
opravljanju dopolnilne dejavnosti na kmetiji, do njihove 
tržne vrednosti;

4. davek na dodano vrednost za stroške iz prej 
navedenih točk, če ni povračljiv.

Upravičenci:
Do pomoči za naložbe v dopolnilne dejavnosti na 

kmetiji je upravičen nosilec dopolnilne dejavnosti na 
kmetiji, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

1. ima stalno bivališče na območju Občine Tolmin;
2. dopolnilno dejavnost opravlja na kmetiji, ki ustre-

za kriterijem za mikro podjetje, je vpisano v register 
kmetijskih gospodarstev v skladu s predpisi, ki urejajo 
kmetijstvo, in ima naslov na območju Občine Tolmin;

3. ima dovoljenje in izpolnjuje vse, s predpisi s po-
dročja dopolnilnih dejavnosti na kmetiji zahtevane po-
goje za opravljanje vrste dopolnilne dejavnosti na kme-
tiji, ki je predmet naložbe;

4. ni naslovnik neporavnanega naloga za izterja-
vo na podlagi predhodnega sklepa Evropske komisije, 
s katerim je bila pomoč razglašena za nezakonito in 
nezdružljivo z notranjim trgom;

5. ni v postopku osebnega stečaja;
6. ima poravnane vse davke in prispevke;
7. ima poravnane vse obveznosti do Občine Tol-

min.
Pogoji za pridobitev sredstev:
Poleg prej navedenih splošnih pogojev za dodelitev 

pomoči de minimis mora naložba v dopolnilne dejavno-
sti na kmetiji izpolnjevati še naslednje posebne pogoje:

1. gradbena dela morajo biti izvedena v skladu 
z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prosto-
ra, varstvu kulturne dediščine, varstvu naravnih vrednot 
in varstvu okolja;

2. dopolnilna dejavnost, ki je predmet naložbe, se 
mora na kmetiji opravljati še najmanj 5 let po zaključeni 
naložbi;

3. vlagatelj mora predložiti formalno popolno in 
pravno formalno ustrezno vlogo za dodelitev nepovra-
tnih sredstev v skladu z zahtevami razpisne dokumen-
tacije;

4. predračuni, ponudbe, računi in dokazila o plači-
lih stroškov se morajo glasiti na ime nosilca dopolnilne 
dejavnosti in v primeru naložb v opremo in naprave 
vsebovati podatke o vrsti in tipu opreme ali naprave, 
nazivni moči in zmogljivosti, če je ta določljiva;

5. računi in dokazila o plačilih stroškov, za ka-
tere se uveljavlja pomoč, morajo biti z datumom od 
1. 1. 2021 do vključno 1. 12. 2021;

6. pri izvedbi naložbe vlagatelj ne sme sodelovati 
s podjetji ali posamezniki, s katerimi bi zaradi sodelo-
vanja lahko prišlo do dogovarjanja o netržnih pogojih 
poslovanja;

7. vrednost upravičenih stroškov prijavljene na-
ložbe mora po vlogi priloženih predračunih, ponudbah 
in/ali računih znašati najmanj 1.000,00 EUR in največ 
4.000,00 EUR. Skupna višina upravičenih stroškov na-
ložbe je lahko tudi višja od 4.000,00 EUR, vendar pa 
se pri določitvi višine pomoči de minimis upravičeni 
stroški, ki presegajo zgornji prag upravičenih stroškov 
(4.000,00 EUR), ne upoštevajo.

Višina sofinanciranja:
Pomoč za naložbe v dopolnilne dejavnosti na kme-

tiji znaša največ 50 odstotkov upravičenih stroškov.

Najmanjši znesek dodeljene pomoči za nalož-
be v dopolnilne dejavnosti na kmetiji v letu 2021 je 
500,00 EUR, najvišji znesek pa 2.000,00 EUR na no-
silca dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

Vsebina vloge in priloge:
Vloga za dodelitev pomoči de minimis v kmetijstvu 

(prijavni obrazec 2) obsega:
1. podatke o vlagatelju;
2. vsebinski, finančni in terminski načrt naložbe, ki 

je predmet vloge;
3. znesek zaprošenih nepovratnih sredstev;
4. izjavo vlagatelja o drugih že prejetih in zaproše-

nih pomočeh iz drugih javnih virov za iste upravičene 
stroške (kumulacija pomoči);

5. izjavo vlagatelja o vseh drugih pomočeh de mi-
nimis, prejetih na podlagi Uredbe 1407/2013/EU ali 
drugih uredb de minimis v predhodnih dveh proračun-
skih letih in v tekočem proračunskem letu (kumulacija 
pomoči);

6. izjavo vlagatelja o z njim povezanih podjetjih;
7. izjavo vlagatelja o združitvi ali pripojitvi podjetja 

in razdružitvi podjetja;
8. izjavo o ločitvi dejavnosti ali stroškov;
9. izjavo vlagatelja o strinjanju z razpisnimi pogoji;
10. izjavo vlagatelja, dano pod kazensko in mate-

rialno odgovornostjo, da so v vlogi navedena dejstva 
točna, popolna in resnična.

Vlagatelj mora vlogi (prijavnemu obrazcu 2) priložiti 
naslednje priloge:

1. ustrezna dovoljenja za izvedbo naložbe, če so 
v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, ureja-
nju prostora, varstvu kulturne dediščine, varstvu narav-
nih vrednot in varstvu okolja potrebna;

2. projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe in 
dokazila o stroških izdelave projektne dokumentacije;

3. mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti nalož-
be, ki ga pripravi pristojna kmetijsko svetovalna služba;

4. dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti 
na kmetiji;

5. kopijo oddane zbirne vloge za tekoče leto (2021) 
ali za preteklo leto (2020), če rok za oddajo zbirne vloge 
v tekočem letu še ni potekel;

6. dovoljenje vseh lastnikov in solastnikov objekta 
ali zemljišča za izvedbo naložbe, če je predmet naložbe 
objekt ali zemljišče v najemu ali zakupu;

7. ponudbo(e) in/ali predračun(e) oziroma račun(e) 
ter dokazila o plačilih računa(ov) za prijavljeno nalož-
bo, ki se glasijo na ime nosilca dopolnilne dejavnosti 
in v primeru naložb v opremo in naprave vsebujejo po-
datke o vrsti in tipu opreme ali naprave, nazivni moči in 
zmogljivosti, če je ta določljiva;

8. originalno potrdilo pristojnega organa (FURS), 
da ima vlagatelj poravnane vse davke in prispevke, do-
ločene z zakonom, ki ni starejše od 30 dni od datuma 
oddaje vloge na ta javni razpis;

9. izjavo o (ne)vključitvi v sistem davka na dodano 
vrednost;

10. originalno potrdilo pristojnega organa (FURS) 
o nevključitvi v sistem davka na dodano vrednost (prilo-
žijo le vlagatelji, ki želijo uveljavljati DDV kot upravičen 
strošek naložbe);

11. parafiran vzorec pogodbe;
12. izpis obveznih zdravstvenih zavarovanj, ki ga 

izda ZZZS Izpostava Tolmin, in/ali dokazilo o pokojnin-
skem in invalidskem zavarovanju, ki ga izda ZPIZ OE 
Nova Gorica, iz naslova opravljanja kmetijske dejavno-
sti - zavarovalne podlage 051, 052 in 007 (priložijo le 
vlagatelji, ki imajo na kmetijskem gospodarstvu kmeč-
kega zavarovanca).
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Merila in točkovalnik za ocenjevanje vlog:

1. starost nosilca dopolnilne dejavnosti:
– nosilec DP je mlajši od 35 let oziroma je/bo dopolnil 35 let v letu 2021 3 točke
– nosilec DP je starejši od 35 let oziroma je/bo dopolnil največ 55 let v letu 2021 2 točki
– nosilec DP je/bo dopolnil 56 ali več let v letu 2021 1 točka
2. zaposlenost nosilca dopolnilne dejavnosti:
– nosilec DP je zaposlen le na kmetiji 2 točki
– nosilec DP je zaposlen izven kmetije 0 točk
3. cilj naložbe:
– naložba bo prispevala k odprtju novega delovnega mesta na kmetijskem gospodarstvu 3 točke
– naložba je potrebna za začetek opravljanja nove vrste dopolnilne dejavnosti na kmetiji 2 točki
– naložba je potrebna za posodobitev in/ali širitev obstoječih vrst dop. dej. na kmetiji 1 točka
4. kmečki zavarovanec:
– na KMG vlagatelja je vsaj 1 kmečki zavarovanec 2 točki
– na KMG vlagatelja ni kmečkega zavarovanca 0 točk
5. predmet naložbe:
– izdelava projektne dokumentacije za naložbo 4 točke
– gradnja ali obnova objekta/prostora za dopolnilno dejavnost 5 točk
– nakup opreme in naprav za dopolnilno dejavnost 3 točke
6. naložba je namenjena opravljanju naslednje vrste dopolnilne dejavnosti:
– predelave primarnih kmetijskih pridelkov, gozdnih sadežev, zelišč 4 točke
– predelave gozdnih lesnih sortimentov 4 točke
– prodaje kmetijskih pridelkov in izdelkov s kmetij 1 točka
– turizma na kmetiji 3 točke
– dejavnosti, povezane s tradicionalnimi znanji na kmetiji 2 točki
– storitev s kmet. in gozd. mehanizacijo in opremo, zakolom živali, ročnimi deli 1 točka

B. 2. Pomoč za pokrivanje operativnih stroškov ce-
stnega tovornega prometa

Višina razpisanih sredstev znaša: 2.500,00 EUR
Predmet in cilji pomoči:
Predmet pomoči je pokrivanje operativnih stroškov 

cestnega tovornega prometa na odročnih območjih Ob-
čine Tolmin (v nadaljnjem besedilu: pomoč za pokrivanje 
stroškov dejavnosti transporta) s ciljem ohraniti dejav-
nost transporta in transportne mreže za prevoze, ki niso 
ekonomsko upravičeni.

Upravičeni stroški:
Pomoč za pokrivanje stroškov dejavnosti transporta 

se dodeljuje za naslednje upravičene stroške:
1. operativni stroški tovornega prevoza,
2. davek na dodano vrednost za stroške iz prejšnje 

točke, če ni povračljiv,
za opravljene prevoze na naslednjih odročnih ob-

močjih Občine Tolmin:
– območje I: Ljubinj,
– območje II: Baška grapa.
Upravičenci:
Do pomoči za pokrivanje stroškov dejavnosti tran-

sporta je upravičeno kmetijsko gospodarstvo, ki ustreza 
kriterijem za mikro, malo ali srednje podjetje in izpolnjuje 
naslednje pogoje:

1. je vpisano v register kmetijskih gospodarstev 
v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijstvo,

2. ima naslov ali sedež na območju Občine Tolmin,
3. je registrirano za opravljanje dejavnosti cestnega 

tovornega prometa,
4. opravlja dejavnost cestnega tovornega prome-

ta med kmetijskimi gospodarstvi na odročnih območjih 
Občine Tolmin,

5. ni naslovnik neporavnanega naloga za izterja-
vo na podlagi predhodnega sklepa Evropske komisije, 

s katerim je bila pomoč razglašena za nezakonito in 
nezdružljivo z notranjim trgom,

6. ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali li-
kvidacije,

7. ima poravnane vse davke in prispevke,
8. ima poravnane vse obveznosti do Občine Tolmin.
Pogoji za pridobitev sredstev:
Poleg prej navedenih splošnih pogojev morajo za 

dodelitev pomoči de minimis biti izpolnjeni še naslednji 
posebni pogoji:

1. vlagatelj mora predložiti formalno popolno in 
pravno formalno ustrezno vlogo za dodelitev nepovrat-
nih sredstev v skladu z zahtevami razpisne dokumen-
tacije;

2. vsa dokazila o opravljenih prevozih in višini stro-
škov, za katere se uveljavlja pomoč, se morajo glasiti 
na ime vlagatelja in morajo biti izdana z datumom od 
1. 1. 2021 do vključno 1. 12. 2021;

3. pri izvedbi dejavnosti vlagatelj ne sme sodelovati 
s podjetji ali posamezniki, s katerimi bi zaradi sodelo-
vanja lahko prišlo do dogovarjanja o netržnih pogojih 
poslovanja;

4. vrednost upravičenih stroškov prijavljene dejav-
nosti mora po vlogi priloženih dokazilih o stroških zna-
šati najmanj 2.000,00 EUR in največ 5.000,00 EUR. 
Skupna višina upravičenih stroškov dejavnosti je lahko 
tudi višja od 5.000,00 EUR, vendar pa se pri določitvi 
višine pomoči de minimis upravičeni stroški, ki prese-
gajo zgornji prag upravičenih stroškov (5.000,00 EUR), 
ne upoštevajo.

Višina sofinanciranja:
Pomoč za pokrivanje stroškov dejavnosti transporta 

znaša največ 50 odstotkov upravičenih stroškov.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči za pokri-

vanje stroškov dejavnosti transporta v letu 2021 je 
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1.000,00 EUR, najvišji znesek pa 2.500,00 EUR na 
kmetijsko gospodarstvo.

Vsebina vloge in priloge:
Vloga za dodelitev pomoči de minimis v kmetijstvu 

(prijavni obrazec 3) obsega:
1. podatke o vlagatelju;
2. vsebinski, finančni in terminski načrt dejavnosti, 

ki je predmet vloge;
3. znesek zaprošenih nepovratnih sredstev;
4. izjavo vlagatelja o drugih že prejetih in zaproše-

nih pomočeh iz drugih javnih virov za iste upravičene 
stroške (kumulacija pomoči);

5. izjavo vlagatelja o vseh drugih pomočeh de 
minimis, prejetih na podlagi Uredbe 1407/2013/EU ali 
drugih uredb de minimis v predhodnih dveh proračun-
skih letih in v tekočem proračunskem letu (kumulacija 
pomoči);

6. izjavo vlagatelja o z njim povezanih podjetjih;
7. izjavo vlagatelja o združitvi ali pripojitvi podjetja 

in razdružitvi podjetja;
8. izjavo o ločitvi dejavnosti ali stroškov;
9. izjavo vlagatelja o strinjanju z razpisnimi pogoji;
10. izjavo vlagatelja, dano pod kazensko in mate-

rialno odgovornostjo, da so v vlogi navedena dejstva 
točna, popolna in resnična.

Vlagatelj mora vlogi (prijavnemu obrazcu 3) priložiti 
naslednje priloge:

1. seznam prog cestnega tovornega prometa na 
odročnih območjih Občine Tolmin, z navedbo razdalj in 
številom prevozov v obdobju od 1. 1. 2021 do vključno 
1. 12. 2021;

2. originalno potrdilo pristojnega organa (FURS), da 
ima vlagatelj poravnane vse davke in prispevke, določe-
ne z zakonom, ki ni starejše od 30 dni od datuma oddaje 
vloge na ta javni razpis;

3. izjavo o (ne)vključitvi v sistem davka na dodano 
vrednost;

4. originalno potrdilo pristojnega organa (FURS) 
o nevključitvi v sistem davka na dodano vrednost (prilo-
žijo le vlagatelji, ki želijo uveljavljati DDV kot upravičen 
strošek naložbe);

5. dokazilo, da je vlagatelj registriran za opravljanje 
dejavnosti cestnega tovornega prometa;

6. parafiran vzorec pogodbe.
Merila za ocenjevanje vlog:
– frekvenca prevozov, ki jih vlagatelj opravlja na 

posameznem odročnem območju, določenih s tem jav-
nim razpisom;

– skupno število kilometrov, ki jih vlagatelj opravi na 
odročnih območjih, določenih s tem javnim razpisom, 
v obdobju od 1. 1. 2021 do vključno 1. 12. 2021, in ki jih 
lahko izkaže z verodostojnimi knjigovodskimi listinami;

– število odročnih območij, določenih s tem javnim 
razpisom, na katerih vlagatelj opravlja dejavnost cestne-
ga tovornega prometa.

B. 3. Pomoč za naložbe v gradnjo in rekonstrukcijo 
gozdnih vlak

Višina razpisanih sredstev znaša: 5.000,00 EUR
Predmet, nameni in cilji pomoči:
Predmet pomoči so naložbe v gradnjo in rekon-

strukcijo gozdnih vlak na kmetijskih gospodarstvih (v 
nadaljnjem besedilu: naložbe v urejanje gozdnih vlak).

Namen pomoči za naložbe v urejanje gozdnih vlak 
je povečati odprtost gozdov in s tem omogočiti trajno-
stno in učinkovitejše gospodarjenje z gozdom ter olajšati 
pridobivanje gozdnih dobrin.

Do pomoči za naložbe v urejanje gozdnih vlak so 
upravičene naložbe, ki zasledujejo vsaj enega od na-
slednjih ciljev:

1. večja izraba pro izvodnega potenciala gozdov,
2. nižji stroški gospodarjenja z gozdom,
3. ohranjanje gozdnih sestojev z rednimi negoval-

nimi, vzdrževalnimi in sanacijskimi deli.
Upravičeni stroški:
Pomoč za naložbe v urejanje gozdnih vlak se dode-

ljuje za naslednje upravičene stroške:
1. stroški novogradnje in rekonstrukcije gozdnih 

vlak,
2. davek na dodano vrednost za stroške iz prejšnje 

točke, če ni povračljiv.
Pri opredelitvi vrste in višine upravičenih stroškov 

urejanja gozdnih vlak, navedenih v 1. točki prejšnje-
ga odstavka, se upoštevajo zgornje višine posameznih 
upravičenih stroškov, ki so določene v katalogu stroškov 
in najvišjih priznanih vrednosti iz Pravilnika o katalogu 
stroškov in najvišjih priznanih vrednosti (Uradni list RS, 
št. 7/16, 38/16, 73/17, 31/19) in so za potrebe tega jav-
nega razpisa navedeni v Seznamu upravičenih stroškov 
in najvišjih priznanih vrednosti – gozdne vlake, ki je Pri-
loga 2 k razpisni dokumentaciji.

Za stroške, ki so navedeni v Prilogi 2, mora vlagatelj 
k vlogi na javni razpis predložiti eno ponudbo. Če vlaga-
telj v vlogi za pridobitev sredstev uveljavlja višje stroške, 
kot so določeni v Prilogi 2, se pri izračunu priznane vred-
nosti stroškov upoštevajo najvišje priznane vrednosti 
iz Priloge 2. Če vlagatelj v vlogi za pridobitev sredstev 
uveljavlja nižje stroške kot so navedeni v Prilogi 2, se pri 
izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo vred-
nosti iz predložene ponudbe.

Če stroški urejanja gozdnih vlak niso določeni v Pri-
logi 2, mora vlagatelj k vlogi na javni razpis priložiti tržno 
primerljive pisne ponudbe najmanj treh ponudnikov. Po-
nudbe so primerljive, če je vlagatelj vsem potencialnim 
ponudnikom poslal enako povpraševaje, v katerem je 
navedel minimalne pogoje, ki jih mora nek izdelek ozi-
roma storitev vsebovati, da bo lahko izbran. V kolikor 
ponudba ne vsebuje minimalnih pogojev, je vlagatelj ne 
more izbrati. Pri izračunu višine upravičenih stroškov se 
upošteva vrednost najugodnejše ponudbe.

Upravičenci:
Do pomoči za naložbe v urejanje gozdnih vlak je 

upravičeno kmetijsko gospodarstvo, ki ustreza kriterijem 
za mikro podjetje in izpolnjuje naslednje pogoje:

1. je vpisano v register kmetijskih gospodarstev 
v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijstvo,

2. ima naslov ali sedež na območju Občine Tolmin,
3. ima v lasti najmanj 2 hektara gozdnih površin na 

območju Občine Tolmin,
4. ni naslovnik neporavnanega naloga za izterja-

vo na podlagi predhodnega sklepa Evropske komisije, 
s katerim je bila pomoč razglašena za nezakonito in 
nezdružljivo z notranjim trgom,

5. ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali li-
kvidacije,

6. ima poravnane vse davke in prispevke,
7. ima poravnane vse obveznosti do Občine Tolmin.
Pogoji za pridobitev sredstev:
Poleg prej navedenih splošnih pogojev za dodelitev 

pomoči de minimis mora naložba v urejanje gozdnih vlak 
izpolnjevati še naslednje posebne pogoje:

1. novogradnja ali rekonstrukcija gozdne vlake se 
mora izvajati v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi 
objektov, urejanju prostora, varstvu okolja, varstvu kul-
turne dediščine, ohranjanju narave, vodah in gradnji 
gozdnih prometnic;

2. za naložbo mora biti s strani Zavoda za gozdove 
Slovenije izdelan elaborat vlake;



Stran 710 / Št. 41 / 19. 3. 2021 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

3. novogradnja ali rekonstrukcija gozdne vlake 
mora biti skladna s pogoji iz gozdnogojitvenega načrta 
Zavoda za gozdove Slovenije;

4. strokovni pregled gozdne vlake, ki je predmet 
naložbe, opravi Zavod za gozdove Slovenije;

5. po zaključeni naložbi bo gozdna vlaka omogo-
čala letno spravilo najmanj 3 kubičnih metrov lesa na 
100 metrov gozdne vlake;

6. vzdrževanje in uporaba gozdne vlake, ki je pred-
met naložbe, se mora izvajati v skladu s predpisi s po-
dročja gozdnih prometnic;

7. vlagatelj mora predložiti formalno popolno in prav-
no formalno ustrezno vlogo za dodelitev nepovratnih 
sredstev v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije;

8. vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega gospo-
darstva;

9. predračuni, ponudbe, računi in dokazila o plačilih 
stroškov se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega 
gospodarstva in biti pripravljeni na način, da je predmet 
naložbe mogoče nedvoumno uvrstiti v seznam upravi-
čenih stroškov iz Priloge 2;

10. računi in dokazila o plačilih stroškov, za ka-
tere se uveljavlja pomoč, morajo biti z datumom od 
1. 1. 2021 do vključno 1. 12. 2021;

11. pri izvedbi naložbe vlagatelj ne sme sodelovati 
s podjetji ali posamezniki, s katerimi bi zaradi sodelo-
vanja lahko prišlo do dogovarjanja o netržnih pogojih 
poslovanja;

12. vrednost upravičenih stroškov prijavljene na-
ložbe mora po vlogi priloženih predračunih, ponudbah 
in/ali računih znašati najmanj 1.000,00 EUR in največ 
7.000,00 EUR. Skupna višina upravičenih stroškov na-
ložbe je lahko tudi višja od 7.000,00 EUR, vendar pa 
se pri določitvi višine pomoči de minimis upravičeni 
stroški, ki presegajo zgornji prag upravičenih stroškov 
(7.000,00 EUR), ne upoštevajo.

Višina sofinanciranja:
Pomoč za naložbe v urejanje gozdnih vlak znaša 

največ 50 odstotkov upravičenih stroškov.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči za naložbe 

v urejanje gozdnih vlak v letu 2021 je 500,00 EUR, 
najvišji znesek pa 3.500,00 EUR na kmetijsko gospo-
darstvo.

Vsebina vloge in priloge:
Vloga za dodelitev pomoči de minimis v kmetijstvu 

(prijavni obrazec 4) obsega:
1. podatke o vlagatelju;
2. vsebinski, finančni in terminski načrt naložbe, ki 

je predmet vloge;
3. znesek zaprošenih nepovratnih sredstev;
4. izjavo vlagatelja o drugih že prejetih in zaproše-

nih pomočeh iz drugih javnih virov za iste upravičene 
stroške (kumulacija pomoči);

5. izjavo vlagatelja o vseh drugih pomočeh de mini-
mis, prejetih na podlagi Uredbe 1407/2013/EU ali drugih 
uredb de minimis v predhodnih dveh proračunskih letih 
in v tekočem proračunskem letu (kumulacija pomoči);

6. izjavo vlagatelja o z njim povezanih podjetjih;
7. izjavo vlagatelja o združitvi ali pripojitvi podjetja 

in razdružitvi podjetja;
8. izjavo o ločitvi dejavnosti ali stroškov;
9. izjavo vlagatelja o strinjanju z razpisnimi pogoji;
10. izjavo vlagatelja, dano pod kazensko in mate-

rialno odgovornostjo, da so v vlogi navedena dejstva 
točna, popolna in resnična.

Vlagatelj mora vlogi (prijavnemu obrazcu 4) priložiti 
naslednje priloge:

1. ustrezna dovoljenja za izvedbo naložbe, če so 
v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, ureja-
nju prostora, varstvu okolja, varstvu kulturne dediščine, 
ohranjanju narave, vodah in gradnji gozdnih prometnic 
potrebna;

2. elaborat gozdne vlake Zavoda za gozdove Slo-
venije;

3. dokazilo o lastništvu gozdnih površin na območju 
Občine Tolmin (potrdilo o velikosti gozdne posesti po 
podatkih Zavoda za gozdove Slovenije, izdano s strani 
ZGS, OE Tolmin);

4. overjena soglasja za novogradnjo ali rekon-
strukcijo in uporabo gozdne vlake vseh lastnikov in 
solastnikov parcel na trasi gozdne vlake, ki je predmet 
naložbe;

5. ponudbo(e) in/ali predračun(e) oziroma račun(e) 
ter dokazila o plačilih računa(ov) za prijavljeno naložbo, 
ki se glasijo na ime nosilca kmetijskega gospodarstva, 
in so pripravljena na način, da je predmet naložbe mo-
goče nedvoumno uvrstiti v seznam upravičenih stroškov 
iz Priloge 2;

6. kopijo oddane zbirne vloge za tekoče leto (2021) 
ali za preteklo leto (2020), če rok za oddajo zbirne vloge 
v tekočem letu še ni potekel;

7. originalno potrdilo pristojnega organa (FURS), da 
ima vlagatelj poravnane vse davke in prispevke, določe-
ne z zakonom, ki ni starejše od 30 dni od datuma oddaje 
vloge na ta javni razpis;

8. izjavo o (ne)vključitvi v sistem davka na dodano 
vrednost;

9. originalno potrdilo pristojnega organa (FURS) 
o nevključitvi v sistem davka na dodano vrednost (prilo-
žijo le vlagatelji, ki želijo uveljavljati DDV kot upravičen 
strošek naložbe);

10. v primeru, da je vlagatelj samostojni podjetnik 
posameznik ali pravna oseba, mora predložiti dokazilo, 
da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet 
podpore;

11. parafiran vzorec pogodbe.

Merila in točkovalnik za ocenjevanje vlog:

1. starost nosilca kmetijskega gospodarstva:
– nosilec KMG je mlajši od 35 let oziroma je/bo dopolnil 35 let v letu 2021 3 točke
– nosilec KMG je starejši od 35 let oziroma je/bo dopolnil največ 55 let v letu 2021 2 točki
– nosilec KMG je/bo dopolnil 56 ali več let v letu 2021 1 točka
2. odprtost gozdov z gozdnimi vlakami na območju, kjer se ureja gozdna vlaka:
– gozdovi niso odprti 4 točke
– gozdovi so odprti 0 točk
3. število vključenih lastnikov gozdov:
– gozdna vlaka vključuje več kot 5 lastnikov gozdnih parcel 4 točke
– gozdna vlaka vključuje 2 do 5 lastnikov gozdnih parcel 2 točki
– gozdna vlaka vključuje le enega lastnika gozdnih parcel 0 točk
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4. dolžina urejanja gozdne vlake:
– vlagatelj se na javni razpis prijavlja za gozdne vlake v dolžini 400 m in več 4 točke
– vlagatelj se na javni razpis prijavlja za gozdne vlake v dolžini od 200 do 399 m 2 točki
– vlagatelj se na javni razpis prijavlja za gozdne vlake v dolžini od 100 do 199 m 1 točka
– vlagatelj se na javni razpis prijavlja za gozdne vlake v dolžini manj kot 100 m 0 točk
5. funkcije gozdne vlake:
– gozdna vlaka bo poleg spravila lesa omogočila tudi ježo in kolesarjenje 4 točke
– gozdna vlaka bo omogočila le spravilo lesa 0 točk

B. 4. Pomoč za naložbe v nakup opreme za sečnjo 
in spravilo lesa

Višina razpisanih sredstev znaša: 3.500,00 EUR
Predmet, nameni in cilji pomoči:
Predmet pomoči so naložbe v nakup opreme, po-

trebne pri opravljanju sečnje in spravila lesa na kme-
tijskih gospodarstvih (v nadaljnjem besedilu: naložbe 
v gozdarsko opremo).

Namen pomoči za naložbe v gozdarsko opremo je 
izboljšati učinkovitost gospodarjenja v zasebnih gozdo-
vih z uvajanjem pro izvodnih izboljšav pri sečnji in spra-
vilu lesa in povečati varnost pri delu v gozdu.

Do pomoči za naložbe v gozdarsko opremo so 
upravičene naložbe, ki zasledujejo vsaj enega od na-
slednjih ciljev:

1. uvajanje pro izvodnih izboljšav pri sečnji in spra-
vilu lesa,

2. večja varnost pri delu v gozdu,
3. večja izraba pro izvodnega potenciala gozdov.
Upravičeni stroški:
Pomoč za naložbe v gozdarsko opremo se dodelju-

je za naslednje upravičene stroške:
1. stroški nakupa in dobave opreme za sečnjo in 

spravilo lesa do njene tržne vrednosti,
2. stroški usposabljanja za delo z opremo, ki 

je predmet naložbe iz prejšnje točke,
3. davek na dodano vrednost za stroške iz prej na-

vedenih točk, če ni povračljiv.
Pri opredelitvi vrste in višine upravičenih stroškov 

opreme za sečnjo in spravilo lesa, navedene v 1. točki 
prejšnjega odstavka, se upoštevajo zgornje višine posa-
meznih upravičenih stroškov, ki so določene v katalogu 
stroškov in najvišjih priznanih vrednosti iz Pravilnika 
o seznamu kmetijske in gozdarske mehanizacije ter 
katalogu stroškov kmetijske in gozdarske mehaniza-
cije (Uradni list RS, št. 7/16, 31/19), ter zgornje višine 
posameznih upravičenih stroškov gozdarske zaščitne 
opreme, ki so za potrebe tega javnega razpisa navedeni 
v Seznamu upravičenih stroškov in najvišjih priznanih 
vrednosti – gozdarska oprema, ki je Priloga 3 k razpisni 
dokumentaciji.

Za stroške, ki so navedeni v Prilogi 3, mora vlagatelj 
k vlogi na javni razpis predložiti eno ponudbo. Če vlaga-
telj v vlogi za pridobitev sredstev uveljavlja višje stroške 
kot so določeni v Prilogi 3, se pri izračunu priznane vred-
nosti stroškov upoštevajo najvišje priznane vrednosti 
iz Priloge 3. Če vlagatelj v vlogi za pridobitev sredstev 
uveljavlja nižje stroške kot so navedeni v Prilogi 3, se pri 
izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo vred-
nosti iz predložene ponudbe.

Če stroški gozdarske opreme niso določeni v Prilo-
gi 3, mora vlagatelj k vlogi na javni razpis priložiti tržno 
primerljive pisne ponudbe najmanj treh ponudnikov. Po-
nudbe so primerljive, če je vlagatelj vsem potencialnim 
ponudnikom poslal enako povpraševaje, v katerem je 
navedel minimalne pogoje, ki jih mora nek izdelek vse-

bovati, da bo lahko izbran. V kolikor ponudba ne vsebuje 
minimalnih pogojev, je vlagatelj ne more izbrati. Pri izra-
čunu višine upravičenih stroškov se upošteva vrednost 
najugodnejše ponudbe.

Upravičenci:
Do pomoči za naložbe v gozdarsko opremo je upra-

vičeno kmetijsko gospodarstvo, ki ustreza kriterijem za 
mikro podjetje in izpolnjuje naslednje pogoje:

1. je vpisano v register kmetijskih gospodarstev 
v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijstvo,

2. ima naslov ali sedež na območju Občine Tolmin,
3. ima v lasti najmanj 2 hektara gozdnih površin na 

območju Občine Tolmin,
4. ni naslovnik neporavnanega naloga za izterja-

vo na podlagi predhodnega sklepa Evropske komisije, 
s katerim je bila pomoč razglašena za nezakonito in 
nezdružljivo z notranjim trgom,

5. ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali li-
kvidacije,

6. ima poravnane vse davke in prispevke,
7. ima poravnane vse obveznosti do Občine Tolmin.
Pogoji za pridobitev sredstev:
1. vlagatelj mora predložiti formalno popolno in 

pravno formalno ustrezno vlogo za dodelitev nepovrat-
nih sredstev v skladu z zahtevami razpisne dokumen-
tacije;

2. vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega gospo-
darstva;

3. predračuni, ponudbe, računi in dokazila o plačilih 
stroškov se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega 
gospodarstva in v primeru naložb v opremo vsebovati 
podatke o vrsti in tipu opreme ter nazivni moči;

4. računi in dokazila o plačilih stroškov, za katere se 
uveljavlja pomoč, morajo biti z datumom od 1. 1. 2021 
do vključno 1. 12. 2021;

5. pri izvedbi naložbe vlagatelj ne sme sodelovati 
s podjetji ali posamezniki, s katerimi bi zaradi sodelo-
vanja lahko prišlo do dogovarjanja o netržnih pogojih 
poslovanja;

6. vrednost upravičenih stroškov prijavljene na-
ložbe mora po vlogi priloženih predračunih, ponudbah 
in/ali računih znašati najmanj 600,00 EUR in največ 
4.000,00 EUR. Skupna višina upravičenih stroškov na-
ložbe je lahko tudi višja od 4.000,00 EUR, vendar pa 
se pri določitvi višine pomoči de minimis upravičeni 
stroški, ki presegajo zgornji prag upravičenih stroškov 
(4.000,00 EUR), ne upoštevajo.

Višina sofinanciranja:
Pomoč za naložbe v gozdarsko opremo znaša naj-

več 50 odstotkov upravičenih stroškov.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči za naložbe 

v gozdarsko opremo v letu 2021 je 300,00 EUR, najvišji 
znesek pa 2.000,00 EUR na kmetijsko gospodarstvo.

Vsebina vloge in priloge:
Vloga za dodelitev pomoči de minimis v kmetijstvu 

(prijavni obrazec 5) obsega:
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1. podatke o vlagatelju;
2. vsebinski, finančni in terminski načrt naložbe, ki 

je predmet vloge;
3. znesek zaprošenih nepovratnih sredstev;
4. izjavo vlagatelja o drugih že prejetih in zaproše-

nih pomočeh iz drugih javnih virov za iste upravičene 
stroške (kumulacija pomoči);

5. izjavo vlagatelja o vseh drugih pomočeh de mini-
mis, prejetih na podlagi Uredbe 1407/2013/EU ali drugih 
uredb de minimis v predhodnih dveh proračunskih letih 
in v tekočem proračunskem letu (kumulacija pomoči);

6. izjavo vlagatelja o z njim povezanih podjetjih;
7. izjavo vlagatelja o združitvi ali pripojitvi podjetja 

in razdružitvi podjetja;
8. izjavo o ločitvi dejavnosti ali stroškov;
9. izjavo vlagatelja o strinjanju z razpisnimi pogoji;
10. izjavo vlagatelja, dano pod kazensko in mate-

rialno odgovornostjo, da so v vlogi navedena dejstva 
točna, popolna in resnična.

Vlagatelj mora vlogi (prijavnemu obrazcu 5) priložiti 
naslednje priloge:

1. dokazilo o lastništvu gozdnih površin na območju 
Občine Tolmin (potrdilo o velikosti gozdne posesti po 
podatkih Zavoda za gozdove Slovenije, izdano s strani 
ZGS, OE Tolmin);

2. ponudbo(e) in/ali predračun(e) oziroma račun(e) 
ter dokazila o plačilu računa(ov) za prijavljeno naložbo, 
ki se glasijo na ime nosilca kmetijskega gospodarstva in 
v primeru naložb v opremo vsebujejo podatke o vrsti in 
tipu opreme ter nazivni moči;

3. kopijo oddane zbirne vloge za tekoče leto (2021) 
ali za preteklo leto (2020), če rok za oddajo zbirne vloge 
v tekočem letu še ni potekel;

4. mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti nalož-
be, ki ga pripravi Zavod za gozdove Slovenije;

5. originalno potrdilo pristojnega organa (FURS), da 
ima vlagatelj poravnane vse davke in prispevke, določe-

ne z zakonom, ki ni starejše od 30 dni od datuma oddaje 
vloge na ta javni razpis;

6. izjavo o (ne)vključitvi v sistem davka na dodano 
vrednost;

7. originalno potrdilo pristojnega organa (FURS) 
o nevključitvi v sistem davka na dodano vrednost (prilo-
žijo le vlagatelji, ki želijo uveljavljati DDV kot upravičen 
strošek naložbe);

8. v primeru, da je vlagatelj samostojni podjetnik 
posameznik ali pravna oseba, mora predložiti dokazilo, 
da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet 
podpore;

9. parafiran vzorec pogodbe;
10. dokazilo, da je nosilec kmetijskega gospodar-

stva usposobljen za delo v gozdu in/ali ima pridobljeno 
nacionalno poklicno kvalifikacijo za gozdarstvo in/ali ima 
pridobljeno gozdarsko izobrazbo (priložijo le ustrezno 
usposobljeni vlagatelji);

11. izpis obveznih zdravstvenih zavarovanj, ki ga 
izda ZZZS Izpostava Tolmin, in/ali dokazilo o pokojnin-
skem in invalidskem zavarovanju, ki ga izda ZPIZ OE 
Nova Gorica, iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti 
- zavarovalne podlage 051, 052 in 007 (priložijo le vla-
gatelji, ki imajo na kmetijskem gospodarstvu kmečkega 
zavarovanca);

12. dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti 
storitev z gozdarsko mehanizacijo: sečnja, spravilo lesa 
iz gozda, izdelava drv in lesnih sekancev (priložijo le 
vlagatelji, ki imajo – ali pa ima član kmetijskega gospo-
darstva vlagatelja – registrirano katero od naštetih vrst 
dopolnilnih dejavnosti);

13. potrdilo o plačani članarini strojnemu krožku 
s sedežem v Občini Tolmin za leto 2021 (priložijo le vla-
gatelji, ki so – ali pa je član kmetijskega gospodarstva 
vlagatelja – član(i) strojnega krožka s sedežem v Občini 
Tolmin).

Merila in točkovalnik za ocenjevanje vlog:

1. starost nosilca kmetijskega gospodarstva:
– nosilec KMG je mlajši od 35 let oziroma je/bo dopolnil 35 let v letu 2021 4 točke
– nosilec KMG je starejši od 35 let oziroma je/bo dopolnil največ 55 let v letu 2021 2 točki
– nosilec KMG je/bo dopolnil 56 ali več let v letu 2021 1 točka
2. usposobljenost nosilca kmetijskega gospodarstva:
– nosilec KMG ima pridobljeno vsaj eno nacionalno poklicno kvalifikacijo za
gozdarstvo ali najmanj srednjo poklicno gozdarsko izobrazbo 4 točke
– nosilec KMG je usposobljen za delo v gozdu 2 točki
– nosilec KMG ni usposobljen za delo v gozdu 0 točk
3. velikost gozdne posesti kmetijskega gospodarstva:
– od vključno 10 ha in več 3 točke
– od vključno 4 do 10 ha 2 točki
– do 4 ha 1 točka
4. kmečki zavarovanec:
– na KMG vlagatelja je vsaj 1 kmečki zavarovanec 2 točki
– na KMG vlagatelja ni kmečkega zavarovanca 0 točk
5. registracija dejavnosti:
– nosilec ali član KMG ima registrirano katero od naslednjih dopolnilnih dejavnosti storitev z gozdarsko 
mehanizacijo: sečnja, spravilo lesa iz gozda, izdelava drv in lesnih sekancev, in/ali je član strojnega 
krožka s sedežem v Občini Tolmin 2 točki
– nosilec ali član KMG nima registrirane nobene od dopolnilnih dejavnosti storitev z gozdarsko 
mehanizacijo, naštetih v prejšnji alineji, in ni član strojnega krožka s sedežem v Občini Tolmin 0 točk

IV. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Javni razpis je odprt od dneva objave v Uradnem 

listu Republike Slovenije do vključno petka, 16. aprila 
2021, do 11. ure.
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Vlagatelj odda vlogo, ki vsebuje izpolnjene in pod-
pisane (v primeru pravne osebe tudi žigosane) vse se-
stavne dele prijavnega obrazca za ukrep, na katerega 
se vlagatelj prijavlja. Vlogi obvezno priloži priloge, ki so 
navedene pri posameznem prijavnem obrazcu.

Vloge morajo biti poslane s priporočeno pošto ali 
oddane osebno v zaprti ovojnici, opremljeni z naslovom 
pošiljatelja in označeni z ustrezno oznako ukrepa:

»Ne odpiraj, javni razpis – Kmetijstvo 2021: Nalož-
be v kmetijska gospodarstva«,

»Ne odpiraj, javni razpis – Kmetijstvo 2021: Nalož-
be v dopolnilne dejavnosti na kmetiji«,

»Ne odpiraj, javni razpis – Kmetijstvo 2021: Opera-
tivni stroški transporta«,

»Ne odpiraj, javni razpis – Kmetijstvo 2021: Nalož-
be v urejanje gozdnih vlak«,

»Ne odpiraj, javni razpis – Kmetijstvo 2021: Nalož-
be v gozdarsko opremo«,
na naslov: Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 
Tolmin.

Ne glede na način vložitve morajo vloge prispeti 
na Občino Tolmin najkasneje v petek, 16. aprila 2021, 
do 11. ure.

V primeru, da vlagatelj pošilja več vlog za več 
ukrepov, mora biti vsaka vloga vložena v svoji ustrezno 
opremljeni ovojnici.

V. Obravnavanje vloge
Prispele vloge bo po izteku prijavnega roka obrav-

navala Komisija za kmetijstvo (v nadaljevanju: komisija), 
ki jo imenuje župan Občine Tolmin. Odpiranje vlog bo iz-
vedeno v roku 8 dni od dneva zaključka razpisnega roka 
za vložitev vlog. Odpiranje vlog ne bo javno.

Komisija bo opravila pregled vlog ter jih obravna-
vala na podlagi pogojev in ocenila na podlagi meril, do-
ločenih s tem javnim razpisom. Komisija lahko preveri 
utemeljenost in realnost v vlogi navedenih upravičenih 
stroškov prijavljenih naložb in dejavnosti ter v ta namen 
zahteva dodatna dokazila in pojasnila.

Prepozno prejete vloge in vloge v nepravilno 
oprem ljenih ovojnicah pristojni organ občinske uprave 
zavrže s sklepom. Zavržene bodo tudi vloge, predložene 
s strani neupravičenega vlagatelja.

Odpirajo se le pravočasno in v pravilno opremljenih 
ovojnicah prejete vloge, in sicer v vrstnem redu, kot so 
bile prejete. Na odpiranju vlog komisija ugotavlja for-
malno popolnost vlog. Vloga je formalno popolna, če 
vsebuje vse obrazce in zahtevane priloge, določene 
v razpisni dokumentaciji.

Vlagatelja, katerega vloga je formalno nepopolna, 
komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove, 
da vlogo dopolni. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni od 
dneva vročitve poziva za dopolnitev vloge. Formalno 
nepopolno vlogo, ki jo vlagatelj v prej navedenem roku 
ne dopolni ali jo dopolni neustrezno, pristojni organ ob-
činske uprave zavrže s sklepom.

Komisija v roku 8 dni od dneva izteka roka za do-
polnitev vlog opravi strokovni pregled formalno popolnih 
vlog, v okviru katerega za posamezno vlogo ugotovi nje-
no pravno formalno ustreznost. Vloga je pravno formalno 
ustrezna, če izpolnjuje pogoje in je skladna z nameni in 
upravičenimi stroški, določenimi s tem javnim razpisom.

Vlogo, ki je pravno formalno neustrezna, pristojni 
organ občinske uprave zavrne s sklepom.

Vse pravno formalno ustrezne vloge komisija oceni 
na podlagi meril, za posamezen ukrep določenih s tem 
javnim razpisom. Ocenjuje se stanje na dan oddaje 
vloge. Ocenjevanje vlog bo temeljilo na podlagi predlo-
žene dokumentacije: prijavnega obrazca in ustreznih 
dokazil in podatkov iz uradnih evidenc. V primeru, da 

za posamezno merilo vlagatelj ne priloži vseh podatkov 
oziroma so podatki nepravilni, se vloga v tem delu oceni 
z 0 točkami.

Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog 
upravičencev do dodelitve pomoči v kmetijstvu.

V primeru, da z javnim razpisom zagotovljena sred-
stva za posamezen ukrep po predlogu komisije niso 
razdeljena v celoti, se nerazdeljena sredstva na predlog 
komisije lahko prerazporedijo na enega ali več drugih 
ukrepov, določenih s tem javnim razpisom. O prerazpo-
reditvi sredstev odloči župan s sklepom.

Znesek pomoči v kmetijstvu, ki se dodeli posame-
znemu vlagatelju, se določi na podlagi določb pravilnika 
in tega javnega razpisa, rezultatov ocenjevanja vlog, 
višine zaprošenih sredstev s strani vlagatelja in višine 
razpoložljivih sredstev.

Na podlagi predloga komisije pristojni organ občin-
ske uprave izda posameznemu vlagatelju sklep, s kate-
rim odloči o dodelitvi ali o nedodelitvi pomoči v kmetij-
stvu. Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa s sklepom 
pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni od dneva 
odpiranja vlog. Zoper sklep je v 8 dneh od dneva vroči-
tve možna pritožba na župana. Župan o pritožbi odloči 
v roku 8 dni s sklepom. Odločitev župana je dokončna.

Na podlagi pravnomočnega sklepa o dodelitvi po-
moči v kmetijstvu in skladno z določbami pravilnika in 
tega javnega razpisa Občina Tolmin in upravičenec skle-
neta pogodbo o dodelitvi pomoči v kmetijstvu, s katero 
uredita medsebojne pravice in obveznosti.

Upravičencu se dodeljena pomoč v kmetijstvu iz 
proračuna Občine Tolmin izplača na podlagi zahtevka, 
kateremu mora upravičenec priložiti poročilo in dokazila 
o izvedeni naložbi ali dejavnosti, določena s tem javnim 
razpisom in s pogodbo o dodelitvi pomoči v kmetijstvu.

VI. Nadzor in sankcije
Nadzor nad namensko porabo dodeljenih pomoči 

v kmetijstvu opravljata pristojni organ občinske uprave 
in komisija.

Upravičenec do pomoči v kmetijstvu, pri katerem 
se ugotovi, da:

1. dodeljenih sredstev delno ali v celoti ni porabil za 
namen, za katerega so bila dodeljena, ali

2. so mu bila sredstva dodeljena na podlagi neres-
ničnih navedb v vlogi, ali

3. je za isti namen in iz istega naslova že pridobil 
sredstva, ali

4. je kršil druga določila pogodbe o dodelitvi pomoči 
v kmetijstvu,
je dolžan vrniti dodeljeno pomoč v kmetijstvu v celoti, 
skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki se obraču-
najo od dneva nakazila do dneva vračila sredstev.

Komisija bo po odpiranju vlog resničnost podatkov 
lahko vzorčno preverila na terenu.

VII. Kraj, čas ter kontaktna oseba, pri kateri lah-
ko predlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo in do-
bijo dodatna pojasnila o javnem razpisu

Brezplačna razpisna dokumentacija je od dneva 
objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka do-
segljiva na spletni strani Občine Tolmin (www.tolmin.si) 
ali pa jo v tem roku v času uradnih ur vlagatelji lahko 
dvignejo v tajništvih Občine Tolmin, Ulica padlih borcev 
2, 5220 Tolmin. Dodatne informacije in pojasnila v zvezi 
z javnim razpisom lahko zainteresirani dobijo ob pone-
deljkih, sredah in petkih od 8. do 11. ure pri:

– Janji Bičič, na tel. 05/381-95-30 ali na elektron-
skem naslovu janja.bicic@tolmin.si, in

– Moniki Klemenčič, na tel. 05/381-95-19 ali na 
elek tronskem naslovu monika.klemencic@tolmin.si.

Občina Tolmin
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Št. 0931-1/2021-2 Ob-1678/21
Občina Vipava na podlagi Zakona o javnih finan-

cah (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13, 101/13, 55/15 in 
96/15), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12, 14/15, 
11/18 in 30/18), Odloka o proračunu Občine Vipava za 
leto 2021 (Uradni list RS, št. 13/21, 31/21) in Pravilnika 
o sofinanciranju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih 
dejavnosti ter letovanja otrok v Občini Vipava (Uradni list 
RS, št. 18/12, 5/20) objavlja

javni razpis
za sofinanciranje socialnih, zdravstvenih  

in humanitarnih dejavnosti ter letovanja otrok  
v Občini Vipava v letu 2021

1. Naziv in sedež naročnika: Občina Vipava, Glav-
ni trg 15, 5271 Vipava, tel. 05/36-43-410, e-pošta: ob-
cina@vipava.si.

2. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje letnih progra-

mov in projektov na področju socialnih, zdravstvenih 
in humanitarnih dejavnosti ter sofinanciranje stroškov 
letovanj otrok in mladine.

Predmet tega razpisa niso sredstva za vzdrževa-
nje in investicije v prostore in opremo za izvajanje teh 
dejavnosti.

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji
Na razpisu lahko sodelujejo:
a) nevladne in neprofitne organizacije, društva ter 

združenja, ki izpolnjujejo naslednje osnovne pogoje:
– so registrirani in delujejo na področju socialnih, 

zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti;
– imajo urejeno evidenco članstva;
– imajo v svojem članstvu tudi občane Občine Vipa-

va (najmanj 10 članov oziroma uporabnikov);
– imajo zagotovljene osnovne pogoje za izvedbo 

načrtovanih programov.
b) neprofitne organizacije, društva in združenja, 

ki organizirajo letovanja otrok in izpolnjujejo naslednje 
pogoje:

– so pravne osebe neprofitnega značaja,
– so registrirane za izvajanje letovanj otrok in mladih,
– izvajajo letovanje v trajanju najmanj 4 nočitev,
– imajo v letovanje vključene otroke in mlade s stal-

nim bivališčem v Občini Vipava,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, ka-

drovske in organizacijske pogoje za izvajanje letovanj 
otrok in mladine,

– so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene ob-
veznosti do občine na podlagi razpisa predhodnega leta.

Pravne osebe pod točko a) z delovanjem na obmo-
čju več občin, regij ali države morajo ob svoji prijavi ob-
vezno izkazati, da imajo svoje člane oziroma uporabnike 
tudi iz območja Občine Vipava in v koliki meri je program 
oziroma projekt namenjen njim.

Ostali pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.
4. Osnovna merila za izbor programov in projek-

tov na področju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih 
dejavnosti

– ocena kvalitete in realnosti programa, jasno opre-
deljeni cilji in uporabniki ter metode dela,

– sodelovanje z rizičnimi skupinami prebivalstva, 
vključenost strokovnih delavcev in namen izvedbe pro-
grama,

– realnost izvedbe programa in finančna konstruk-
cija v primerjavi z učinkovitostjo in oziroma udeležbo,

– reference – program se izvaja že dalj časa ozi-
roma se program izvaja na območju občine že daljše 
časovno obdobje.

Ostala merila so navedena in podrobneje razčlenje-
na v razpisni dokumentaciji.

5. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 

10.000 EUR za predlagatelje navedene v 3 a) točki.
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 

6.500 EUR za predlagatelje navedene v 3 b) točki.
6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dode-

ljena sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti po-
rabljena v letu 2021 za programe/projekte za katere so 
bila dodeljena.

7. Rok za oddajo predlogov in način oddajanja
Predlagatelji morajo svoje predloge oddati najpo-

zneje do 19. aprila 2021 (datum poštnega žiga) na na-
slov Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava. V ob-
dobju trajanja epidemije je potrebno za oddajo vloge 
na sedežu Občine Vipava telefonsko obvestiti vložišče 
občine.

Predlogi morajo biti poslani v zaprtih ovojnicah 
z oznako »Ne odpiraj – sofinanciranje humanitarnih 
programov/letovanja otrok v letu 2021«. Na hrbtni strani 
ovojnice mora biti naveden naziv in poštni naslov predla-
gatelja.

Komisija ne bo obravnavala predlogov, ki bodo:
– oddani po določenem roku za oddajo predlogov,
– neustrezno naslovljeni in
– nepopolni glede izpolnjenih obrazcev oziro-

ma zahtevanih prilog tudi po izteku roka za dopolni-
tev predloga, ki bo določen v pisnem obvestilu o do-
polnitvi.

8. Odpiranje prispelih predlogov
Odpiranje prispelih predlogov oziroma prijav na raz-

pis ne bo javno.
Po pregledu prijav bo komisija predlagatelje z nepo-

polnimi predlogi pozvala k dopolnitvi predlogov. V kolikor 
v roku 8 dni po prejemu poziva pozvani predlagatelji 
tega ne bodo storili, bo predlog izločen kot nepopolna 
prijava.

9. Izid razpisa: predlagatelji bodo o izidu razpisa 
obveščeni v roku 30 dni po odpiranju predlogov. Z iz-
branimi predlagatelji programa bodo sklenjene pogodbe.

10. Dodatne informacije in razpisna dokumentacija: 
razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki 
dvignejo na Občini Vipava ali na spletnih straneh www.
vipava.si, dodatne informacije v zvezi z razpisom pa 
dobijo na Občini Vipava, tel. 05/36-43-411, e-mail: maj-
da.sever@vipava.si.

11. Informacije javnega značaja
Z oddajo vloge se prijavitelj strnja s pogoji razpisa 

ter pripadajoče razpisne dokumentacije.
Prijavitelj se s predložitvijo vloge na javni razpis 

strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplača-
nih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki 
o programu oziroma projektu in prejemniku finančnih 
sredstev, skladno z zakonom, ki ureja dostop do in-
formacij javnega značaja in zakonom, ki ureja varstvo 
osebnih podatkov.

Občina Vipava

Št. 0934-1/2021-4 Ob-1686/21

Občina Šempeter - Vrtojba na podlagi Odloka o pro-
računu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2021 (Uradni 
list RS, št. 194/20), Odloka o sofinanciranju letnega 
programa športa v Občini Šempeter - Vrtojba (Uradni 
list RS, št. 32/18, 128/20 in 36/21) in Letnega programa 
športa v Občini Šempeter - Vrtojba za leto 2021 (Uradni 
list RS, št. 36/21) objavlja
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javni razpis
za sofinanciranje programov športa,  
ki jih bo Občina Šempeter - Vrtojba  

sofinancirala v letu 2021
1. Na razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci 

letnega programa športa:
– športna društva in zveze športnih društev, ki jih 

ustanovijo športna društva s sedežem v občini
– zavodi, pravne osebe, ustanove, zasebniki in dru-

ge organizacije, ki so registrirane za opravljanje dejav-
nosti v športu v RS.

Športna društva imajo pod enakimi pogoji prednost 
pri izvajanju letnega programa, razen če zakon ne do-
loča drugače.

2. Občina sofinancira športne programe izvajalcev, 
če izpolnjujejo naslednje pogoje:

– so registrirani v skladu s predpisi in imajo sedež 
v občini najmanj eno leto pred objavo razpisa in prete-
žno delujejo na njenem območju in je njihova (pretežna) 
dejavnost izvajanje športnih programov

– imajo zagotovljene materialne in prostorske po-
goje ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen strokovni 
kader za opravljanje dela v športu

– imajo v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno 
evidenco članstva (športna društva in/ali zveze športnih 
društev) ter evidenco o udeležencih programa

– izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je raz-
viden predviden vir prihodkov in stroškov za izvedbo 
dejavnosti

– izvajajo športne programe, ki so predmet razpisa, 
najmanj 30 vadbenih tednov letno v obsegu vsaj 60 ur, 
razen v primerih, ko ne gre za sofinanciranje celoletnih 
športnih programov in je obseg izvajanja posameznega 
športnega programa v merilih drugače opredeljen

– program je neprofitne oziroma nekomercialne na-
rave

– imajo poravnane vse obveznosti nastale na pod-
lagi izvajanja športne dejavnosti do javnih zavodov, ka-
terih ustanoviteljica je občina

– so v celoti izpolnili vse pogodbene obveznosti do 
občine na podlagi javnega razpisa na področju športa 
v preteklem letu.

Na razpisu se ne sofinancirajo športni programi 
vzgojno izobraževalnih zavodov, ki predstavljajo njihovo 
redno dejavnost.

3. Višina sredstev javnega razpisa za sofinanciranje 
programov športa okvirno znaša 93.000,00 EUR. Občina 
si pridržuje pravico do spremembe okvirne višine sredstev.

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 
2021.

4. Iz proračunskih sredstev se bodo sofinancirali 
naslednji programi:

Program Sredstva v EUR
1 Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine 8.500,00
2 Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami 500,00
3 Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 24.000,00
4 Kakovostni šport 5.800,00
5 Vrhunski šport 1.000,00
6 Šport invalidov 500,00
7 Športna rekreacija 6.000,00
8 Šport starejših 1.000,00
9 Športni objekti in površine za šport v naravi 28.000,00
10 Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu 500,00
11 Delovanje športnih društev 12.200,00
12 Druge športne prireditve in promocija športa 5.000,00

V kolikor se pri prijavah na razpis izkaže, da so 
potrebna sredstva za sofinanciranje najema športnih 
objektov nižja od 28.000,00 EUR, se razlika teh sredstev 
vrne v proračun.

Če za posamezni program ni prijav (razen za najem 
športnih površin), se sredstva, namenjena za ta pro-
gram, prerazporedijo med druge programe.

5. Izbrani programi bodo sofinancirani na podlagi 
meril za vrednotenje in izbor programov športa v Občini 
Šempeter - Vrtojba, upoštevaje razpoložljiva sredstva, 
ki so del razpisne dokumentacije. Kjer so pri izvedbi 
točkovanja potrebni podatki iz preteklega leta, se zaradi 
omejitev in ukrepov zaradi epidemije v letu 2020 smisel-
no upošteva podatke iz leta 2019.

6. Organizacije, ki zaradi epidemije v preteklem 
letu niso opravile celotnega programa, prijavljenega na 
razpis za leto 2020 in lahko, v skladu s PKP 6, le-tega 
dokončajo do 30. 9. 2021, pri prijavi na razpis za šport 
za leto 2021 tega programa ne smejo podvajati.

V kolikor se program iz leta 2020 ne izvede, se že 
nakazana sredstva pobotajo s pogodbo v letu 2021.

7. Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno 
na obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije.

Razpisna dokumentacija je od dneva objave doseg-
ljiva na spletni strani Občine Šempeter - Vrtojba, www.
sempeter-vrtojba.si, ali pa se jo lahko dvigne v času 
uradnih ur v Glavni pisarni Občine Šempeter - Vrtojba, 
Trg Ivana Roba 3/a, 5290 Šempeter pri Gorici oziroma 
pri svetovalki za družbene dejavnosti oziroma se zanjo 
zaprosi na e-naslov info@sempeter-vrtojba.si.

Na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju ko-
rupcije (Uradni list RS, št. 45/10, 26/11, 30/11 in 43/11) 
Občina Šempeter - Vrtojba ne sme poslovati s sub jekti, 
v katerih je funkcionar, ki pri Občini Šempeter - Vrtojba 
opravlja funkcijo ali njegov družinski član, član poslo-
vodstva ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb 
v več kot 5 % udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, 
upravljanju oziroma kapitalu.

8. Prijava na javni razpis mora prispeti priporočeno 
po pošti ali osebno v Glavni pisarni najkasneje do vključ-
no srede, 31. marca 2021, na naslov: Občina Šempeter 
- Vrtojba, Trg Ivana Roba 3/a, 5290 Šempeter pri Gorici.
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Prijavo na javni razpis in morebitne dopolnitve mora 
prijavitelj vložiti v zaprti kuverti, ki je označena z:

– naslovom občine
– nazivom in naslovom prijavitelja
– »Vloga na javni razpis za šport – Ne odpiraj« 

(v primeru dopolnitve se doda še; »Dopolnitev«).
Ovojnica, ki ni označena v skladu z navodili, se ne-

odprta vrne vlagatelju.
9. Prijavitelji lahko razpisno dokumentacijo dopol-

njujejo do izteka roka za prijavo. Odpiranje vlog bo 2. 4 
2021. Prijavljeni kandidati bodo o sofinanciranju progra-
mov obveščeni po zaključku razpisa v skladu z odlokom.

Občina Šempeter - Vrtojba
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Javne dražbe

Št. 450-2/2021-DI Ob-1684/21
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Mi-

klošičeva cesta 24, 1000 Ljub ljana, sporoča, da bo na 
podlagi 50. in 77. člena Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 11/18) in 13. do 15. člena Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 31/18) v sredo, 14. 4. 2021, izvedel

javno dražbo
rabljene računalniške opreme

Celotna razpisna dokumentacija in vse podrobnejše 
informacije glede javne dražbe so objavljene na spletni 
strani ZZZS, pod rubriko »Javne dražbe«.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije



Stran 718 / Št. 41 / 19. 3. 2021 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

 Ob-1643/21
Svet zavoda OŠ Blanca, Blanca 13, 8283 Blanca, 

na podlagi sklepa 2. seje z dne 3. 3. 2021 razpisuje 
delovno mesto

ravnatelja (m/ž)
Kandidat mora za imenovanje na delovno mesto 

ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o or-
ganizaciji 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, v nadaljevanju ZOFVI).

Kandidat mora izpolnjevati pogoje iz 53. člena 
ZOFVI (oziroma imeti):

– najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih pro-
gramih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma 
raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, 
ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje

– druge pogoje za učitelja ali svetovalnega delavca 
na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo ravnatelja

– najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izo-
braževanju

– naziv svetnik ali svetovalec oziroma pet let naziv 
mentor in

– opravljen ravnateljski izpit oziroma si ga mora 
pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata.

Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoje iz 107.a čle-
na ZOFVI in predložiti potrdila:

– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega 
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 
na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest me-
secev

– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega 
dejanja zoper spolno nedotakljivost

– da zoper njega ni bil uveden kazenski postopek 
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje.

Predvideni začetek dela je dne 28. 7. 2021.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo petih let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 

pogojev pošljite v desetih dneh po objavi razpisa na na-
slov: Svet zavoda OŠ Blanca, Blanca 13, 8283 Blanca, 
z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja – ne odpiraj«.

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja 
zavoda. Zaželen je tudi življenjepis.

Prijavljeni kandidati bodo obveščeni o imenovanju 
najkasneje v roku štirih mesecev od objave razpisa.

Svet zavoda Osnovne šole Blanca

 Ob-1644/21
Svet šole OŠ Koseze na podlagi 58. člena Zakona 

o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in 
na podlagi sklepa 3. redne seje Sveta šole z dne 18. 2. 
2021 razpisuje delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo 

ravnatelja/-ice 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 in 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-I-296/12-24 

Razpisi delovnih mest

in 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) in Kazen-
skim zakonikom (Uradni list RS, št. 50/12, 6/16, 38/16, 
27/17, 23/20 in 91/20).

Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, orga-
nizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Predviden začetek dela bo dne 1. 9. 2021.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahteva-

nih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem 
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, 
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo 
iz kazenske evidence, ki ga izda Ministrstvo za pravo-
sodje, in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem 
postopku, ter potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za 
kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ga izda 
Ministrstvo za pravosodje) pošljite v 10 dneh po objavi 
razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Koseze, 
Ledarska 23, 1000 Ljub ljana, z oznako »Prijava na raz-
pis za ravnatelja/-ico – Ne odpiraj«.

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja 
zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi 
kratek življenjepis.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Svet šole OŠ Koseze

 Ob-1645/21
Svet zavoda Osnovne šole Branik, Branik 31, 5295 

Branik, na podlagi sklepa, sprejetega na 13. redni seji 
dne 2. 3. 2021, razpisuje 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-l-269/12-24 in 47/15; v na-
daljnjem besedilu: ZOFVI).

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, or-
ganizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda (neobvezna sestavina).

Predvideni začetek dela bo dne 1. 12. 2021.
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 zahteva-
nih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem 
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, de-
lovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o ne-
kaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazen-
skem postopku) pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na 
naslov: Svet zavoda OŠ Branik, Branik 31, 5295 Branik, 
z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja«.

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja 
zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi 
kratek življenjepis.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Svet zavoda Osnovne šole Branik
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 Ob-1646/21
Svet zavoda Osnovne šole Kamnica na podlagi 

sklepa številka 9, ki je bil sprejet 9. 3. 2021 na 2. seji 
Sveta zavoda Osnovne šole Kamnica, razpisuje delov-
no mesto

ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo rav-

natelja/ravnateljice izpolnjevati pogoje v skladu z Za-
konom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobra-
ževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 
20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 
49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj).

Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, or-
ganizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Predvideni začetek dela bo 1. 9. 2021.
Delo na delovnem mestu ravnatelja/ravnateljice se 

opravlja polni delovni čas. Izbrani kandidat/-ka bo ime-
novan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena 
pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja/rav-
nateljice.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev:

– dokazilo o izobrazbi,
– dokazilo o pridobljenem nazivu,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (v pri-

meru, da kandidat nima ravnateljskega izpita, ga mora 
pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata),

– dokazilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobra-
ževanju,

– potrdilo o nekaznovanosti iz kazenske eviden-
ce Ministrstva za pravosodje – ne sme biti starejše od 
30 dni,

– potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva 
dejanja zoper spolno nedotakljivost za namen »Varstvo 
otrok in mladoletnikov« iz kazenske evidence Ministr-
stva za pravosodje – ne sme biti starejše od 30 dni,

– potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem 
postopku – ne sme biti starejše od 30 dni.

Kandidat/-ka mora k prijavi priložiti program vo-
denja zavoda za mandatno obdobje, lahko priloži tudi 
kratek življenjepis.

Pisne prijave z dokazili pošljite po pošti v 8 dneh 
po objavi razpisa v Uradnem listu RS na naslov: Svet 
zavoda Osnovna šola Kamnica, Vrbanska cesta 93, 
2351 Kamnica, z oznako »Prijava na razpis za ravnate-
lja – Ne odpiraj«.

V primeru oddaje nepopolne vloge bo kandidat/-ka 
pisno pozvan/-a, da vlogo dopolni v roku 8 dni, v naspro-
tnem primeru se takšna vloga šteje za nepopolno in bo 
iz izbirnega postopka izločena.

Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju 
prejeli v zakonitem roku.

Svet zavoda Osnovne šole Kamnica

 Ob-1647/21
Na podlagi drugega odstavka 58. člena ZOFVI raz-

pisuje Svet zavoda Glasbene šole Radovljica, Linhartov 
trg 1, 4240 Radovljica, delovno mesto

ravnatelja
Kandidati morajo za imenovanje na funkcijo rav-

natelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni 
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 

58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – 
ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-l-269/12-24 in 47/15; v na-
daljevanju besedila: ZOFVI).

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, or-
ganizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Predvideni začetek dela bo 1. novembra 2021.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahteva-

nih 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) pošljite v 8 dneh po objavi raz-
pisa na naslov: Svet zavoda Glasbene šole Radovljica, 
Linhartov trg 1, 4240 Radovljica, s pripisom »Prijava na 
razpis za delovno mesto ravnatelja – ne odpiraj«.

Kandidati morajo k prijavi priložiti program vodenja 
zavoda za mandatno obdobje.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
najkasneje v 4 mesecih od objave razpisa.

Svet zavoda Glasbene šole Radovljica

 Ob-1648/21
Svet Osnovne šole Črni Vrh, Črni Vrh 95, 5274 Črni 

Vrh nad Idrijo, na podlagi sklepa, ki je bil sprejet na 
5. korespondenčni seji dne 9. 3. 2021, razpisuje delov-
no mesto

ravnatelja/-ice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo 

ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom 
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – 
ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 
20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: 
U-1-269/12-24 in 47/15), in sicer:

– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih 
programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, ozi-
roma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih pro-
gramih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge 
stopnje,

– izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali svetovalne-
ga delavca na šoli,

– ima najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in 
izobraževanju,

– ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj 
5 let naziv mentor,

– ima opravljen ravnateljski izpit.
Kandidat/-ka mora za delo znati uporabljati raču-

nalnik in imeti pedagoške, vodstvene ter organizacijske 
sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.

Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za 5 let. 
Delovno razmerje z njim/njo se sklene za določen čas 
(za čas trajanje mandata). Kandidat/-ka se zaposluje za 
polni delovni čas. Začetek mandata je 2. 7. 2021.

Kandidati/-ke pošljejo pisno prijavo z dokazili o iz-
polnjevanju zahtevanih pogojev oziroma overovljene fo-
tokopije dokazil o izobrazbi, strokovnem izpitu, nazivu, 
ravnateljskem izpitu (oziroma pisno izjavo, da bo rav-
nateljski izpit opravil-a v roku enega leta od začetka 
mandata), delovne izkušnje v vzgoji in izobraževanju; 
prav tako potrdila, ki ne smejo biti starejša od 1 mese-
ca, in sicer:

– potrdilo o nekaznovanosti iz kazenske evidence 
Ministrstva za pravosodje,

– potrdilo pristojnega okrajnega sodišča, da 
kandidat/-ka ni v kazenskem postopku zaradi naklep-
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nega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dol-
žnosti,

– potrdilo iz evidence izbrisanih oseb za kazniva 
dejanja zoper spolno nedotakljivost.

Kandidati/-ke naj prav tako priložijo izjavo, da pri 
katerem koli drugem sodišču zunaj kraja bivališča zoper 
njih ni uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje 
zoper spolno nedotakljivost.

Priložiti je treba tudi kratek življenjepis z opisom do-
sedanjih delovnih izkušenj in program vodenja zavoda.

Prijava mora biti poslana priporočeno v zaprti 
ovojnici na naslov Svet Osnove šole Črni Vrh, Črni 
Vrh 95, 5274 Črni Vrh nad Idrijo, s pripisom Za razpis 
ravnatelja/-ice.

Rok za prijavo je 8 dni od objave razpisa v Urad-
nem listu RS.

Upoštevane bodo samo pravočasne prijave 
kandidatov/-tk.

Kandidati/-ke bodo prejeli/-e pisno obvestilo o ime-
novanju v zakonitem roku.

Svet Osnovne šole Črni Vrh

 Ob-1649/21
Svet zavoda Osnovne šole dr. Slavka Gruma, Can-

karjev trg 2, 1410 Zagorje ob Savi, na podlagi sklepa 
sprejetega na 3. seji Sveta šole z dne 16. 2. 2021, raz-
pisuje prosto delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja 

izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 
– ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj).

– Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, 
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vode-
nje zavoda.

– Predvideni začetek dela bo od dne 1. 9. 2021.
– Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let.
– Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja 

polni delovni čas.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 

pogojev (dokazila o: izobrazbi*, nazivu, opravljenem 
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu – 
neobvezno**, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraže-
vanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, 
da kandidat ni v kazenskem postopku, ki ne sme biti 
starejše od 30 dni) pošljite po pošti v 8 dneh po objavi 
razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole dr. Slavka 
Gruma, Cankarjev trg 2, 1410 Zagorje ob Savi, »Prijava 
na razpis za ravnatelja«.

Opomba:
* Izpolnjevanje izobrazbenih pogojev za vzgojo in izo-

braževanje otrok s posebnimi potrebami (ZOFVI, 99. člen)
**kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, ga mora 

pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata 
(ZOFVI, 53. člen).

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja 
zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi 
kratek življenjepis.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Svet zavoda Osnovne šole dr. Slavka Gruma

110-88/2021 Ob-1650/21
Svet Vrtca Šentvid na podlagi 35. člena Zakona 

o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91) in v skladu s svo-

jim sklepom, sprejetim na seji dne 4. 3. 2021, razpisuje 
delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo 

ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom 
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – 
ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno be-
sedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF 
in 57/12 – ZPCP-2D).

Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, or-
ganizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Izbrani kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let.
Predvideni začetek dela je september 2021.
Kandidati/-ke naj pisno prijavo z dokazili pošljejo 

v zaprti ovojnici na naslov: Svet Vrtca Šentvid, Ulica 
pregnancev 6, 1210 Ljub ljana-Šentvid, s pripisom »Pri-
java na razpis za ravnatelja«, v roku 8 dni od dneva ob-
jave tega oglasa. Vloga bo štela za pravočasno, če bo 
s priporočeno pošiljko oddana na pošto zadnji dan roka.

Kandidati/-ke morajo k pisni prijavi priložiti nasled-
nja dokazila o izpolnjevanju z zakonom zahtevanih po-
gojev:

– potrdilo o izobrazbi
– potrdilo o nazivu
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (v pri-

meru, da kandidat nima ravnateljskega izpita, ga mora 
pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata)

– potrdilo o nekaznovanosti, ki ne sme biti starejše 
od 30 dni

– potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem 
postopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni

– potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva 
dejanja zoper spolno nedotakljivost

– najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in izobra-
ževanju

– program vodenja zavoda.
Kandidati/-ke naj priložijo tudi kratek življenjepis 

z opisom dosedanjih delovnih izkušenj.
Kandidati/-ke bodo pisno obveščeni/-e o imenova-

nju v zakonitem roku.
Svet Vrtca Šentvid

 Ob-1661/21
Svet Vrtca Zarja, Zagajškova ulica 8, 3000 Celje, 

na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list 
RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 − ZJZP) 
in 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgo-
je 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) ter sklepa 4. red-
ne seje Sveta Vrtca Zarja z dne 11. 3. 2021, razpisuje 
delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice – m/ž
Kandidat – m/ž (v nadaljevanju: kandidat) mora 

za imenovanje na funkcijo ravnatelja – m/ž (v nadalje-
vanju: ravnatelj) izpolnjevati pogoje v skladu Zakonom 
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno bese-
dilo, 36/08, 58/09, (64/09, 65/09 – popr.), 20/11, 40/12 
– ZUJF, 57/12 – ZPCD-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. 
in 25/17 – ZVaj).

Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, orga-
nizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.
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Predviden začetek dela bo 1. 9. 2021.
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 zahteva-
nih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem 
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu (če 
ravnateljskega izpita kandidat nima, si ga mora pridobiti 
najkasneje v enem letu po začetku mandata), delovnih 
izkušnjah v vzgoji in izobraževanju (najmanj 5 let), po-
trdilo iz kazenske evidence (izda Ministrstvo za pravo-
sodje, ob oddaji prijave ne sme biti starejše od 30 dni), 
potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku 
(ob oddaji prijave ne sme biti starejše od 30 dni), potrdilo 
iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper 
spolno nedotakljivost (izda Ministrstvo za pravosodje, 
ob oddaji prijave ne sme biti starejše od 30 dni)) pošljite 
v 10 dneh po objavi razpisa v zaprti ovojnici na naslov 
Svet Vrtca Zarja, Zagajškova ulica 8, 3000 Celje, z ozna-
ko »Prijava na razpis za ravnatelja«.

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja 
zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi 
kratek življenjepis.

Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan 
roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Svet Vrtca Zarja

 Ob-1662/21
Svet zavoda OŠ Stanka Vraza Ormož, Dobravska 

ulica 13a, 2270 Ormož, na podlagi 58. člena Zakona 
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 
– ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. 
in 25/17 – ZVaj) ter na podlagi sklepa številka 21, ki je bil 
sprejet na 2. redni seji Sveta zavoda OŠ Stanka Vraza 
Ormož dne 11. 3. 2021, razpisuje 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-l-269/12-24 in 47/15).

Predvideni začetek dela bo dne 4. 10. 2021.
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:

– dokazilo o izobrazbi (najmanj izobrazba, pridob-
ljena po študijskih programih za pridobitev izobrazbe 
druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljena 
po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza 
izobrazbi druge stopnje ter izpolnjevanje drugih pogojev 
za poučevanje v prilagojenem izobraževalnem progra-
mu osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom ali 
v posebnem programu vzgoje in izobraževanja),

– dokazilo o pridobljenem nazivu (naziv svetnik ali 
svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor),

– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,

– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu,
– dokazilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobra-

ževanju (najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in 
izobraževanju),

– potrdilo o nekaznovanosti iz kazenske evidence 
Ministrstva za pravosodje (ne sme biti starejše od 30 dni),

– potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem po-
stopku (ne sme biti starejše od 30 dni),

– potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva 
dejanja zoper spolno nedotakljivost.

Pisne prijave z dokazili pošljite v 10 dneh po objavi 
razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Stan-
ka Vraza Ormož, Dobravska ulica 13a, 2270 Ormož, 
z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja«.

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja 
zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi 
kratek življenjepis z navedbo dosedanjih izkušenj na 
pedagoškem področju, področju vodenja, organizacije in 
drugih sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Svet zavoda OŠ Stanka Vraza Ormož

 Ob-1663/21
Svet zavoda Vrtca Ig, Cesta na Kurešček 70, 1292 

Ig, na podlagi 9. seje z dne 11. 3. 2021 razpisuje prosto 
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, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj).

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, or-
ganizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Predvideni začetek dela bo dne 1. 9. 2021.
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. Delo na de-
lovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev:

– dokazilo o izobrazbi (morajo biti overjena ali ori-
ginalna),

– dokazilo o nazivu (naziv svetnik ali svetovalec 
oziroma najmanj pet let naziv mentor),

– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (ozi-

roma si ga pridobi najpozneje v letu dni po začetku man-
data, 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 konč-
nega roka za oddajo prijav,

– potrdilo sodišča, da kandidat/ka ni v kazenskem 
postopku oziroma zoper njega/njo ni vložena pravno-
močna obtožnica, ki ne sme biti starejše od 30 dni od 
končnega roka za oddajo prijav,

– potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva 
dejanja zoper spolno nedotakljivost (potrdilo Ministrstva 
za pravosodje), ki ne sme biti starejše od 30 dni od konč-
nega roka za oddajo prijav,

– program vodenja vrtca za mandatno obdobje,
– kratek življenjepis z dosedanjimi delovnimi izkuš-

njami.
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Pisne prijave pošljite v 12 dneh po objavi razpisa 
na naslov: Svet zavoda Vrtca Ig, Cesta na Kurešček 70, 
1292 Ig, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja«.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Svet zavoda Vrtca Ig

 Ob-1664/21
Svet zavoda Osnovne šole Duplek, Korenska 

cesta 31, 2241 Spodnji Duplek, na podlagi 58. člena 
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobra-
ževanja in na podlagi sklepa razpisuje delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo 

ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu s 53. členom 
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobra-
ževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 
20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 
49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj).

Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, 
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vode-
nje zavoda.

Delo na delovnem mestu ravnatelja/-ice se opravlja 
polni delovni čas.

Izbrani kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let. 
Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba o za-
poslitvi za delovno mesto ravnatelja/ravnateljice.

Predviden pričetek dela bo 1. 9. 2021.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 

pogojev:
– dokazilo o izobrazbi,
– dokazilo o pridobljenem nazivu,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu,
– opis in dokazilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in 

izobraževanju (izpis obdobij zavarovanja v RS ali drugo 
dokazilo o obdobju dela v VIZ),

– potrdilo o nekaznovanosti iz kazenske eviden-
ce Ministrstva za pravosodje – ne sme biti starejše od 
30 dni,

– potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva 
dejanja zoper spolno nedotakljivost za namen »Varstvo 
otrok in mladoletnikov« iz kazenske evidence Ministr-
stva za pravosodje – ne sme biti starejše od 30 dni,

– potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem 
postopku – ne sme biti starejše od 30 dni.

Kandidat/-ka mora k prijavi priložiti program vode-
nja zavoda (vrtec in osnovna šola) za mandatno obdob-
je, lahko pa priloži tudi kratek življenjepis.

Pisne prijave z dokazili pošljite po pošti v 15 dneh 
po objavi razpisa v Uradnem listu RS na naslov: 
Svet Osnovne šole OŠ Duplek, Korenska cesta 31, 
2241 Spodnji Duplek, z oznako »Prijava na razpis za 
ravnatelja/-ico – Ne odpiraj«.

V primeru oddaje nepopolne vloge bo kandidat/-ka 
pisno pozvan/-a, da vlogo dopolni v roku 8 dni, v nasprot-
nem primeru se takšna vloga šteje za nepopolno in bo iz 
izbirnega postopka izločena.

Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju 
prejeli v zakonitem roku.

Svet zavoda Osnovne šole Duplek

 Ob-1676/21
Svet zavoda Osnovne šole Antona Janše Radov-

ljica, Kranjska cesta 27a, 4240 Radovljica, na podlagi 
sklepa 2. seje sveta zavoda z dne 2. 3. 2021 razpisuje 
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 in spremembe).

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organi-
zacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.

Predvideni začetek dela bo dne 1. 9. 2021.
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 stro-
kovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih 
izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekazno-
vanosti iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje, 
potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku in 
potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja 
zoper spolno nedotakljivost) pošljite v 10 dneh po objavi 
razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Antona 
Janše Radovljica, Kranjska cesta 27a, 4240 Radovljica, 
z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja«.

Vloga bo štela za pravočasno, če bo oddana na 
pošto s priporočeno pošiljko najkasneje zadnji dan roka.

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja 
zavoda za mandatno obdobje in kratek življenjepis.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Svet zavoda Osnovne šole Antona Janše 
Radovljica
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 Ob-1695/21

Sprememba
Slovenski podjetniški sklad objavlja spremembo vse-

bine Javnega poziva Vavčer za pridobitev certifikatov, ob-
javljenega v Uradnem listu RS, št. 21/21 z dne 12. 2. 2021.

Sprememba se nanaša točko 7. Javnega poziva in 
začne veljati od dneva objave v Uradnem listu RS.

Spremeni se:
Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo pred-

meta tega javnega poziva za obdobje 2019–2023, znaša 
3.000.000,00 EUR oziroma skladno s proračunskimi 
zmožnostmi.

Slovenski podjetniški sklad

 Ob-1696/21

Sprememba
Slovenski podjetniški sklad objavlja spremembo vsebi-

ne Javnega poziva Vavčer za patente, modele, znamke, ob-
javljenega v Uradnem listu RS, št. 21/21 z dne 12. 2. 2021.

Sprememba se nanaša točko 7. Javnega poziva in 
začne veljati od dneva objave v Uradnem listu RS.

Spremeni se:
Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo pred-

meta tega javnega poziva za obdobje 2019–2023, znaša 
1.004.816,00 EUR oziroma skladno s proračunskimi 
zmožnostmi.

Slovenski podjetniški sklad

 Ob-1693/21

Začasno zaprtje javnega poziva
Slovenski podjetniški sklad v skladu s 7. točko jav-

nega poziva objavlja začasno zaprtje Vavčerja za pripra-
vo digitalne strategije, ki je bil objavljen v Uradnem listu 
RS, št. 21/21 z dne 12. 2. 2021.

Slovenski podjetniški sklad

 Ob-1694/21

Začasno zaprtje javnega poziva
Slovenski podjetniški sklad v skladu s 7. točko jav-

nega poziva objavlja začasno zaprtje Vavčerja za dvig 
digitalnih kompetenc, ki je bil objavljen v Uradnem listu 
RS, št. 21/21 z dne 12. 2. 2021.

Slovenski podjetniški sklad

 Ob-1680/21
Na podlagi 8. člena Pravilnika o podeljevanju na-

grad in priznanj Kemijskega inštituta, Komisija za Pre-
glove nagrade Kemijskega inštituta razpisuje

natečaj
za  

– Veliko Preglovo nagrado Kemijskega inštituta  
za raziskovalno delo in  

– Preglovo nagrado Kemijskega inštituta  
za izjemne dosežke

in poziva ugledne raziskovalce in raziskovalke s po-
dročja kemije in sorodnih ved, da nominirajo kandidate 
za nagrade.

Druge objave

I. Velika Preglova nagrada Kemijskega inštituta 
za raziskovalno delo in Preglova nagrada Kemijskega 
inštituta za izjemne dosežke se podeljujeta raziskoval-
cem/raziskovalkam, ki so del raziskav, na katere se nana-
ša nagrada, opravili v okviru ali v sodelovanju s slovenski-
mi akademskimi ali raziskovalnimi institucijami. Nagradi 
se podeljujeta za vrhunske dosežke na področju osnov-
nih ali uporabnih raziskav, ki so primerljivi s svetovno 
kvaliteto. Velika Preglova nagrada Kemijskega inštituta 
za raziskovalno delo se podeljuje posameznikom/posa-
meznicam, Preglova nagrada Kemijskega inštituta za 
izjemne dosežke pa posameznikom/posameznicam ali 
skupini raziskovalcev, ki so bistveno prispevali k izjemne-
mu dosežku, za katerega se podeljuje priznanje.

Velika Preglova nagrada Kemijskega inštituta za 
raziskovalno delo se podeli mednarodno uveljavljenim 
raziskovalcem za večji opus znanstvenega dela, ki je 
nastal v enem ali več desetletjih.

Preglova nagrada Kemijskega inštituta za izjemne 
dosežke se podeli za izjemne dosežke v zadnjih petih 
letih pred prijavo.

II. V skladu s Pravilnikom o podeljevanju nagrad in 
priznanj Kemijskega inštituta se v letu 2021 podeli naj-
več ena Velika Preglova nagrada za raziskovalno delo 
in največ dve Preglovi nagradi Kemijskega inštituta za 
izjemne dosežke.

III. Velika Preglova nagrada Kemijskega inštituta za 
raziskovalno delo obsega denarno nagrado v vrednosti 
9.000 EUR in doprsni kipec Friderika Pregla.

Preglova nagrada Kemijskega inštituta za izjem-
ne dosežke obsega denarno nagrado v vrednosti 
3.000 EUR in medaljo z vgraviranim portretom Fride-
rika Pregla.

IV. Obvezne sestavine vloge za predloge kandida-
tov/kandidatk za nagrade so:

– Biografija kandidata/kandidatke (dodatno pri vlogi 
za Veliko Preglovo nagrado za raziskovalno delo)

– Bibliografija kandidata/kandidatke
– Kratka utemeljitev s podpisom predlagatelja/pred-

lagateljice in z enim priporočilnim pismom (tako predla-
gatelj/ica kot pisec/ka priporočilnega pisma lahko predla-
gata le enega kandidata/kandidatko)

– Soglasje kandidata/kandidatke za kandidaturo
– Kopije izvirnih člankov in dokazila o odmevnosti 

za omenjena dela (dodatno pri vlogi za Preglovo nagra-
do za izjemne dosežke)

– Kratek opis in navedba virov petih najpomemb-
nejših dosežkov oziroma prejetih nagrad, ki po predla-
gateljevem mnenju kažejo na izjemnost kandidata/kan-
didatke.

Vloga mora biti vložena v enem izvodu (poleg ti-
skane oblike je zaželena tudi vloga v elektronski obliki 
(pdf format)).

V. O izboru kandidatov/kandidatk za nagrade odlo-
ča komisija, ki jo je Znanstveni svet Kemijskega inštituta 
imenoval izmed slovenskih raziskovalcev/raziskovalk na 
področju kemije in sorodnih ved.

Odločitev komisije bo objavljena na slovesni razgla-
sitvi nagrajencev/nagrajenk, ki bo predvidoma v mesecu 
juniju 2021. Dobitniki/dobitnice nagrad bodo svoje do-
sežke predstavili na predavanju na Kemijskem inštitutu.

VI. Vloge za Preglovo nagrado Kemijskega inšti-
tuta je potrebno poslati do 19. aprila 2021, na Kemijski 
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inštitut, Hajdrihova 19, 1001 Ljub ljana, z oznako »Ne 
odpiraj – predlog za Veliko Preglovo nagrado Kemijske-
ga inštituta za raziskovalno delo«, oziroma »Ne odpiraj 
– predlog za Preglovo nagrado Kemijskega inštituta za 
izjemne dosežke«, z navedbo pošiljatelja.

Nepravočasne vloge ne bodo obravnavane.
VII. Dodatne informacije v zvezi z natečajem so do 

zaključka natečaja na voljo pri kontaktni osebi Kemij-
skega inštituta, Brigiti Pirc, na elektronskem naslovu: 
brigita.pirc@ki.si in tel. 01/47-60-225.
Komisija za Preglove nagrade Kemijskega inštituta

Št. 60402-1/2021-1 Ob-1669/21
Na podlagi Pravilnika o razpolaganju s stvarnim 

premoženjem – 1 družba SŽ – Tovorni promet d.o.o. 
vabi k nakupu premičnin: odpadno železo.

Vrsta posla: odprodaja odpadnega materiala.
Lokacija odpadnega materiala:
– sklop 1 lokacija Center Dobova (Ul. 15. aprila 23) 

in Center Ptuj (Osojnikova 6)
– sklop 2 lokacija Center Dobova (Ul. 15. aprila 23)
– sklop 3 lokacija Center Dobova (Ul. 15. aprila 23)
Predmet prodaje obsega:
– sklop 1 cca 160 t odpadnega železa (kolesne dvo-

jice, osi kolesnih dvojic, monobloki, podstavni vozički …) 
iz lokacije Center Dobova in Ptuj

– sklop 2 cca 35 t odpadnega železa (odbojniki 
z vgrajenimi gumi elementi) iz lokacije Center Dobova

– sklop 3 cca 15 t odpadnega železa (vratna kri-
la Eas, Fals, čelene stene Eas in vrata Fals, streha 
Tads …) iz lokacije Center Dobova.

Ocenjena vrednost predmeta prodaje znaša:
– za sklop 1; 38.400,00 EUR brez DDV
– za sklop 2; 8.050,00 EUR brez DDV
– za sklop 3; 3.300,00 EUR brez DDV.
Skupna ocenjena vrednost prodaje znaša: 

49.750,00 EUR brez DDV.
Javno odpiranje ponudb bo opravljeno 1. 4. 2021 ob 

12. uri, na naslovu: SŽ, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506 
Ljub ljana, Sektor za nabavo (sejna soba 606).

Navodilo za oblikovanje ponudbe, ki vsebuje tudi 
dodatna pojasnila v zvezi s predmetom prodaje, bo do-
segljivo od 19. 3. 2021 na spletni povezavi: http://www.
slo-zeleznice.si/sl/skupina-slovenske-zeleznice/razpi-
si/prodaja-neuporabnega-materiala

SŽ – Tovorni promet d.o.o.

Št. 60402-2/2021-1 Ob-1670/21
Na podlagi Pravilnika o razpolaganju s stvarnim 

premoženjem – 1 družba SŽ – Tovorni promet d.o.o. 
vabi k nakupu premičnin: odpadno železo.

Vrsta posla: odprodaja odpadnega materiala.
Lokacija odpadnega materiala:
– sklop 1 lokacija Celje – tovorna
– sklop 2 lokacija Breg in Brestanica
– sklop 3 lokacija Maribor – Studenci in Maribor – 

Tezno

– sklop 4 lokacija Divača, Koper, Logatec, Nova 
Gorica, Postojna in Sežana

– sklop 5 lokacija Zalog in Jesenice.
Predmet prodaje obsega:
– sklop 1 cca 1159,560 t odpadnega železa (tovorni 

vagoni po specifikaciji) iz lokacije Celje – tovorna, loka-
cija razreza Celje – tovorna

– sklop 2 cca 69,510 t odpadnega železa (tovorni 
vagoni po specifikaciji) iz lokacije Breg in Brestanica, 
lokacija razreza pop. tir. Dobova

– sklop 3 cca 289,140 t odpadnega železa in alu-
minija (tovorni vagoni po specifikaciji) iz lokacije Maribor 
– Studenci in Maribor – Tezno, lokacija razreza Maribor 
– Tezno

– sklop 4 cca 470,530 t odpadnega železa (tovorni 
vagoni po specifikaciji) iz lokacije Divača, Koper, Lo-
gatec, Nova Gorica, Postojna in Sežana. Lokacija raz-
reza pop. tir. Divača, pop. tir. Koper, Logatec, Sežana, 
Postojna

– sklop 5 cca 476,760 t odpadnega železa in alu-
minija (tovorni vagoni po specifikaciji) iz lokacije Zalog, 
Zalog ranžirna in Jesenice. Lokacija razreza Ljub ljana 
– Moste in Jesenice.

Ocenjena vrednost predmeta prodaje znaša:
– za sklop 1; 231.912,00 EUR brez DDV
– za sklop 2; 13.902,00 EUR brez DDV
– za sklop 3; 57.828,00 EUR brez DDV
– za sklop 4; 94.106,00 EUR brez DDV
– za sklop 5; 95.352,00 EUR brez DDV.
Skupna ocenjena vrednost prodaje znaša: 

493.100,00 EUR brez DDV.
Javno odpiranje ponudb bo opravljeno 8. 4. 2021 ob 

12. uri, na naslovu: SŽ, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506 
Ljub ljana, Sektor za nabavo (sejna soba 606).

Navodilo za oblikovanje ponudbe, ki vsebuje tudi 
dodatna pojasnila v zvezi s predmetom prodaje, bo do-
segljivo od 19. 3. 2021 na spletni povezavi: http://www.
slo-zeleznice.si/sl/skupina-slovenske-zeleznice/razpi-
si/prodaja-neuporabnega-materiala

SŽ – Tovorni promet d.o.o.

 Ob-1677/21
AIPA, k.o., objavlja na podlagi 3. točke 16. člena 

Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih 
pravic (ZKUASP) ter na podlagi III/a. točke Skupnega 
sporazuma, ki ga je dne 7. 12. 2011 sklenila z Zdru-
ženjem kabelskih operaterjev Slovenije (v nadaljeva-
nju Sporazum), ob smiselni uporabi XIV. točke iste-
ga Sporazuma, podatek za izračunavanje honorarjev 
za kabelsko retransmisijo AV del v hotelskih sobah, 
skladno z objavljenimi podatki Statističnega urada 
RS o povprečni mesečni zasedenosti nedeljivih enot 
v hotelih in podobnih obratih v Sloveniji, se glede 
na določilo točke III/a. Sporazuma za potrebe izra-
čunavanja honorarjev za kabelsko retransmisijo AV 
del v hotelskih sobah od vključno marca 2021 naprej 
uporablja Podatek 27,60.

AIPA, k.o.
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Št. 101-2/2021-2 Ob-1381/21
Sindikat družbe Citroen Slovenija, Ulica 

15. maja 18, Koper, z nazivom statuta Pravila sindikata 
družbe Citroen Slovenija, ki je v hrambi pri Upravni enoti 
Koper, na podlagi odločbe št. 101-7/2008 z dne 9. 7. 
2008 in je vpisan v evidenco hrambe statutov sindikatov 
pod zaporedno številko 121, z datumom vpisa v eviden-
co 9. 7. 2008, se z dnem 19. 1. 2021 izbriše iz evidence 
hrambe statutov sindikatov.

Evidence sindikatov
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 Ob-1642/21
Ime medija: Mladina, Monitor, Global, Zakladnica 

zdravja.
Firma in sedež izdajatelja: Mladina d.d. Ljub ljana, 

Dunajska cesta 51, 1000 Ljub ljana.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: Botteri Robert, 

Štefančič Marcel, Lipovšek Bogdan.
Podatki o osebah, ki imajo najmanj 5 % lastniški 

ali upravljalski delež oziroma delež glasovalnih pravic 
v premoženju izdajatelja: Transmedia d.o.o., Dunajska 
cesta 51, 1000 Ljub ljana.

Objave po Zakonu o medijih
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Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

0956 I 2958/2020 Os-1129/21
Okrajno sodišče v Ljub ljani je v izvršilni zadevi 

upnice Nikoline Keser, Majaronova ulica 26, Ljub ljana, 
ki jo zastopa zak. zast. Dajana Samardžić, Majaronova 
ulica 26, Ljub ljana, po Matiček Žumer – odvetnik, Peri-
čeva ulica 15, Ljub ljana, proti dolžniku Ljubomirju Keser, 
EMŠO 2610980501035, Dajnkova ulica 30, Ljub ljana, 
zaradi izterjave preživnine, sklenilo:

Ljubomirju Keserju, neznanega prebivališča, se 
v izvršilnem postopku na podlagi 82. člena Zakona 
o pravdnem postopku v zvezi s 15. členom Zakona o iz-
vršbi in zavarovanju postavi začasna zastopnica odvet-
nica Sonja Dolinar, Tavčarjeva 3, Ljub ljana.

Za začasno zastopnico se določi odvetnica Sonja 
Dolinar, Tavčarjeva 3, Ljub ljana.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do-
tlej, dokler ne bo dolžnik ali njegov pooblaščenec nasto-
pil pred sodiščem oziroma dokler skrbstveni organ ne bo 
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 18. 1. 2021

VL 110664/2019 Os-1436/21
Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 

verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Javno 
podjetje Energetika Ljub ljana d.o.o., Verovškova 62, 
Ljub ljana, ki ga zastopa zak. zast. Samo Lozej, proti dol-
žniku Jasminu Šahinpašić, Mesarska cesta 4, Ljub ljana, 
ki ga zastopa Miha Kunič – odvetnik, Nazorjeva ulica 6A, 
Ljub ljana, zaradi izterjave 197,44 EUR, sklenilo:

Dolžniku Jasminu Šahinpašić, Mesarska 
cesta 4, Ljub ljana, se na podlagi 4. točke drugega od-
stavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP 
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – 
ZIZ postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odv. Miha Ku-
nič, Narzorjeva ulica 6A, Ljub ljana.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, 
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za so-
cialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 19. 11. 2020

2874 Z 25/2021 Os-1526/21
Okrajno sodišče v Ljub ljani je v zadevi zavaro-

vanja terjatve upnice Republike Slovenije, matična 
št. 5854814000, davčna št. 17659957, Gregorčičeva 
ulica 20, Ljub ljana, ki jo zastopa zak. zast. Državno odvet-
ništvo Republike Slovenije, Šubičeva ulica 2, Ljub ljana, 
zoper dolžnico Greto Kalezić, EMŠO 2804962505294, 
Celovška cesta 150, Ljub ljana - dostava, zaradi zavaro-
vanja terjatve 9.069,90 EUR s pp, sklenilo:

Dolžnici se na podlagi 82. člena Zakona o pravd-
nem postopku – ZPP postavi začasna zastopnica.

Objave sodišč

Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Vero-
nika Ermenc, Ljub ljanska cesta 106, Domžale.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse do 
takrat, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne na-
stopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 25. 2. 2021

VL 1364/2021 Os-1527/21
Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 

verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Nove 
kreditne banke Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, 
Maribor, ki jo zastopa Odvetniška družba Ivančič, o.p., 
d.o.o., Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 11, Maribor, 
proti dolžniku Antoninu Sapienza, Strada D'Harcourt 18, 
Torino, ki ga zastopa zak. zast. Trunkl Rajko – odvetnik, 
Vojkovo nabrežje 17, Koper – Capodistria, zaradi izter-
jave 205,93 EUR, sklenilo:

Dolžniku Antoninu Sapienza, Strada D'Harcourt 18, 
Torino, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. čle-
na Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. čle-
nom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi za-
časni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odv. Rajko 
Trunkl, Vojkovo nabrežje 17, Koper.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, 
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 25. 2. 2021

I 11/2021 Os-1459/21
Okrajno sodišče v Mariboru je po strokovnem so-

delavcu Lačen Urošu, višjem pravosodnem svetovalcu, 
v izvršilni zadevi upnika EOS KSI, Upravljanje terjatev 
d.o.o., matična št. 1539965000, davčna št. 44603517, 
Letališka cesta 33, Ljub ljana, ki ga zastopa zak. zast. 
Natalija Zupan, zoper dolžnika Davorina Meznarič, 
EMŠO 1003961500810, Zagrebška cesta 72, Maribor, 
zaradi izterjave 4.280,46 EUR s pp, o postavitvi zača-
snega zastopnika dolžniku, izven naroka, dne 19. febru-
arja 2021, sklenilo:

Dolžniku Davorinu Meznarič, EMŠO 
1003961500810, Zagrebška cesta 72, Maribor, se na 
podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona 
o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Za-
kona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni 
zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Si-
mon Dolinšek, Partizanska cesta 32, 2000 Maribor.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, 
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 19. 2. 2021
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Oklici dedičem in neznanim upnikom

D 433/2020 Os-1057/21

Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapu-
ščinski postopek po pokojni Tereziji Knez, rojeni Jakop, 
hčeri Ferdinanda, rojeni 4. 10. 1956, državljanki RS, 
razvezani, umrli 25. 5. 2020, nazadnje stanujoči Dobro-
va 49, Celje.

Na podlagi četrtega odstavka 142.a člena Zakona 
o dedovanju poziva sodišče vse zapustničine upnike, 
da priglasijo svoje terjatve pri tem sodišču najkasneje 
v roku 6 mesecev od objave tega oklica, v katerem 
lahko zahtevajo tudi, da se zapuščina brez dedičev pre-
nese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu 
z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju. Upni-
ki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo podatke 
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustničinih 
obveznostih.

Če morebitni upniki v določenem roku sodišču ne 
bodo predložili prijave zahteve za prenos zapuščine 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev in potrdila 
o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez 
dedičev, bo sodišče opravilo in zaključilo zapuščinski 
postopek tako, da bo zapuščino brez dedičev izročilo 
Republiki Sloveniji.

Okrajno sodišče v Celju
dne 9. 2. 2021

D 748/2020 Os-1246/21

Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapu-
ščinski postopek po pokojnem Janezu Kalšku, sinu Ja-
neza, rojenem 13. 5. 1963, državljanu RS, razvezanem, 
umrlem 24. 10. 2020, nazadnje stanujočem Vrunčeva 
ulica 41, Celje.

Na podlagi četrtega odstavka 142.a člena Zakona 
o dedovanju poziva sodišče vse zapustnikove upnike, 
da priglasijo svoje terjatve pri tem sodišču najkasneje 
v roku 6 mesecev od objave tega oklica, v katerem 
lahko zahtevajo tudi, da se zapuščina brez dedičev pre-
nese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu 
z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju. Upni-
ki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo podatke 
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih 
obveznostih.

Če morebitni upniki v določenem roku sodišču ne 
bodo predložili prijave zahteve za prenos zapuščine 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev in potrdila 
o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez 
dedičev, bo sodišče opravilo in zaključilo zapuščinski 
postopek tako, da bo bo zapuščino brez dedičev izročilo 
Republiki Sloveniji.

Okrajno sodišče v Celju
dne 2. 2. 2021

D 286/2020 Os-1238/21

V zapuščinski zadevi po pokojni Mariji Krampelj, 
rojena 31. 1. 1929, umrla 14. 11. 2020, nazadnje sta-
nujoča Zagradec pri Grosupljem 45, Grosuplje, sodišče 
na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju izdaja oklic 
neznanim dedičem.

Dediči I. dednega reda so se dedovanju po zapu-
stnici odpovedali, sodišče pa ne razpolaga s podatki 
o morebitnih dedičih II. in III. dednega reda.

S tem oklicem zato sodišče poziva neznane dediče 
po pokojni, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na 
podlagi zakona, naj se priglasijo sodišču v roku enega 
leta od objave tega oklica na sodni deski/spletni strani 
sodišča in v Uradnem listu RS.

Po preteku enega leta bo sodišče nadaljevalo za-
puščinski postopek na podlagi podatkov, s katerimi raz-
polaga.

Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 29. 1. 2021

D 240/2019 Os-1249/21
V zapuščinski zadevi po pokojni Ani Štefe, rojena 

18. 7. 1940, umrla 9. 8. 2019, nazadnje stanujoča Pe-
ščenik 7, Višnja Gora, gre za zapuščino brez dedičev, 
zato sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a člena 
Zakona o dedovanju (v nadaljevanju: ZD) izdaja oklic 
neznanim upnikom.

Sodišče seznanja naslovnike tega oklica, da smejo 
upniki pri naslovnem sodišču pridobiti podatke o premo-
ženju, ki sestavlja zapuščino, in o zapustnikovih obvez-
nostih, ter da lahko v šestih mesecih od dneva objave 
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z do-
ločbami 142.b člena ZD.

Po teh določbah lahko upnik zahteva, da se zapu-
ščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine 
brez dedičev, če v šestih mesecih po prejemu obvestila 
o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih mesecih od 
dneva objave tega oklica, če gre za neznanega upnika: 
1. prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in 2. vlo-
ži predlog za začetek postopka stečaja zapuščine brez 
dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno 
maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti potr-
dilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine 
brez dedičev.

Če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za 
prenos zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine, 
bo zapuščina prešla v last Republike Slovenije, ki na 
podlagi prvega odstavka 142.a člena ZD ne odgovarja 
za zapustnikove dolgove.

Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 2. 2. 2021

D 575/2019 Os-1549/21
Romano Olenik, sin Cvetka, roj. dne 28. 2. 1930, 

z zadnjim prebivališčem v Bologni, Republika Italija, ki 
je umrl dne 24. 1. 2013 in ni zapustil oporoke.

Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj 
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.

V predmetni zapuščinski zadevi iz spisovnih podat-
kov in opravljenih poizvedb izhaja, da dediči po pokoj-
nem Romanu Oleniku, sinu Cvetka, niso znani.

Če se po preteku enega leta od objave oklica ne 
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko 
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 1. 3. 2021

D 567/2019 Os-1550/21
Cvetko (Santo) Olenik, sin Cvetka, roj. dne 11. 12. 

1931, z zadnjim prebivališčem v 406 Edmonton T5K, 
Alberta, Kanada, ki je umrl dne 18. 6. 2019 in ni zapustil 
oporoke.

Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj 
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
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V predmetni zapuščinski zadevi iz spisovnih podat-
kov in opravljenih poizvedb izhaja, da dediči po pokoj-
nem Cvetku Oleniku, sinu Cvetka, niso znani.

Če se po preteku enega leta od objave oklica ne 
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko 
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 1. 3. 2021

D 31/2020 Os-1237/21
Pri tukajšnjem sodišču je v teku zapuščinski po-

stopek po pokojnem Augustinu Murgec, EMŠO 
3108933500078, državljan RS, nazadnje stanujoč Iva-
na Kaučiča cesta 18/a, Ljutomer, ki je umrl 15. 1. 2020.

Zapuščino predstavlja:
1. osebni avtomobil znamke Renault CLIO 1.2, 

VIN VF1BB1KEF40869981, letnik 2009, reg. št. 
MS HR-253,

2. delež 1/2 parc. št. 2584 in 2583, obe k.o. 259 – 
Ljutomer,

3. denarna sredstva pri NLB d.d., TRR 
št. 02343-1900146428, v višini 3.754,82 EUR oziroma 
z dejanskim stanjem,

4. sorazmerni del denarnih sredstev pri ZPIZ-u v vi-
šini ca. 286,00 EUR oziroma z dejanskim stanjem.

Dediči prvega dednega reda so se dedovanju od-
povedali. Dedičev drugega in tretjega dednega reda pa 
ni, saj se niso javili na oklic. Zato bo zapuščina brez 
dedičev prešla na Republiko Slovenijo, če noben upnik 
ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos zapuščine 
v stečajno maso zapustnika in Republika Slovenija ne 
odgovarja za zapustnikove dolgove.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapu-
stnikovih obveznostih.

Upnik lahko zahteva, da se zapuščina brez dedi-
čev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev, 
če v šestih mesecih po prejemu obvestila o zapuščini 
brez dedičev oziroma v šestih mesecih od dneva objave 
oklica, če gre za neznanega upnika, prijavi to zahtevo 
v zapuščinskem postopku in vloži predlog za začetek 
stečaja zapuščine brez dedičev. Prijavi zahteve za pre-
nos zapuščine v stečajno maso zapuščine brez dedičev, 
mora upnik priložiti potrdilo o vložitvi predloga za zače-
tek stečaja zapuščine brez dedičev (142.b člen ZD).

Okrajno sodišče v Ljutomeru
dne 1. 2. 2021

D 177/2020 Os-1248/21
Pri tukajšnjem sodišču je v teku zapuščin-

ski postopek po pokojnem Jožefu Makoter, EMŠO 
1302951500607, nazadnje stanujoč Mota 53, Ljutomer, 
državljan RS, ki je umrl 30. 8. 2020.

Zapuščino predstavlja: celotna nepremičnina parc. 
št. 390/177 k.o. 240 – Mota.

Dedičev prvega in tretjega dednega reda ni, do-
čim so se dediči drugega dednega reda dedovanju 
odpovedali. Zato bo zapuščina brez dedičev prešla na 
Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno 
vložil zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso 
zapustnika in Republika Slovenija ne odgovarja za za-
pustnikove dolgove.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapu-
stnikovih obveznostih.

Upnik lahko zahteva, da se zapuščina brez dedi-
čev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev, 

če v šestih mesecih po prejemu obvestila o zapuščini 
brez dedičev oziroma v šestih mesecih od dneva objave 
oklica, če gre za neznanega upnika, prijavi to zahtevo 
v zapuščinskem postopku in vloži predlog za začetek 
stečaja zapuščine brez dedičev. Prijavi zahteve za pre-
nos zapuščine v stečajno maso zapuščine brez dedičev, 
mora upnik priložiti potrdilo o vložitvi predloga za zače-
tek stečaja zapuščine brez dedičev (142.b člen ZD).

Okrajno sodišče v Ljutomeru
dne 2. 2. 2021

D 371/1979 Os-1247/21
V zapuščinskem postopku, ki se vodi pred Okraj-

nim sodiščem v Mariboru, po dne 23. 2. 1978 umrlem 
Šafar Francu, sinu Alojza, roj. 28. 11. 1898, drž. SRFJ 
in RS, poročenem, nazadnje stan. Spodnja Gorica 39, 
pridejo v poštev kot dediči po zapustniku tudi potomci 
oziroma dediči zap. sina Schaffer Franca, roj. 16. 3. 
1930, umrlem 19. 1. 2018 v Nurnbergu, neznanih imen 
in naslovov.

Sodišče zato poziva potomce oziroma dediče zap. 
sina Schaffer Franca, neznanih imen in naslovov ter vse, 
ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se priglasi-
jo sodišču v enem letu od objave tega oklica, v skladu 
z 206. členom Zakona o dedovanju.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 27. 1. 2021

II D 120/59 Os-1282/21
V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem 

sodišču v Mariboru, po pokojnem Ketiš Jakobu, roj. 
23. 4. 1880, drž. FLRJ in RS, kmetovalcu, vdovcu, na-
zadnje stan. Trstenik 10, Benedikt, umrlem 12. 9. 1958, 
pridejo kot dediči v poštev dediči I. dednega reda, ne-
znanih imen in naslovov.

Sodišče zato poziva dediče I. dednega reda nezna-
nih imen in naslovov ter vse, ki mislijo, da imajo pravico 
do dediščine, da se priglasijo sodišču v enem letu od 
objave tega oklica pod opr. št. II D 120/59, v skladu 
z 206. členom Zakona o dedovanju.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 28. 1. 2021

I D 651/2020 Os-1283/21
V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem 

sodišču v Mariboru, po pokojnem Žnuderl Francu, roj. 
15. 4. 1968, drž. RS, samskem, nazadnje stan. Kozjak 
nad Pesnico 80, Kungota, umrlem 16. 5. 2020, pridejo 
kot dediči v poštev dediči III. dednega reda, neznanih 
imen in naslovov.

Sodišče zato poziva dediče III. dednega reda ne-
znanih imen in naslovov ter vse, ki mislijo, da imajo pra-
vico do dediščine, da se priglasijo sodišču v enem letu 
od objave tega oklica pod opr. št. I D 651/2020, v skladu 
z 206. členom Zakona o dedovanju.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 28. 1. 2021
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D 472/2019 Os-1256/21
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski po-

stopek po po pok. Černe Jožefi, roj. Skerl, roj. 4. 3. 1871, 
z zadnjim stalnim prebivališčem Solkan 306, ki je umrla 
dne 4. 12. 1943.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapu-
stnikovih 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 do-
ločbami 142.b člena Zakona o dedovanju.

V kolikor noben upnik ne bo pravočasno vložil zah-
teve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja 
zapuščine, bo zapuščina brez dedičev prešla na Re-
publiko Slovenijo. Republika Slovenija ne odgovarja za 
zapustnikove dolgove.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 7. 1. 2021

D 485/2019 Os-1257/21
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski po-

stopek po pok. Filipič Feliksu, pok. Andreja, roj. 5. 12. 
1874, z zadnjim stalnim prebivališčem Ravnica 21, ki je 
umrl dne 21. 2. 1946.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapu-
stnikovih 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 do-
ločbami 142.b člena Zakona o dedovanju.

V kolikor noben upnik ne bo pravočasno vložil zah-
teve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja 
zapuščine, bo zapuščina brez dedičev prešla na Re-
publiko Slovenijo. Republika Slovenija ne odgovarja za 
zapustnikove dolgove.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 7. 1. 2021

D 41/2020 Os-1424/21
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski po-

stopek po dne 3. 6. 2011 razglašenem za mrtvega: Hva-
la Jogan Radoslav, roj. 1. 1. 1936, z zadnjim stalnim pre-
bivališčem B:O:X: 594 Waikerie, A. Avstralija, Avstralija.

Kot zakonita dedinja bi po zapustniku prišla v po-
štev tudi zap. hčerka Sonia Jogan, katere prebivališče 
sodišču ni znano.

Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedo-
vanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dedišči-
ne v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo tukaj-
šnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, sicer bo 
sodišče po preteku enoletnega roka odločilo o zapuščini 
na osnovi podatkov, s katerimi bo razpolagalo in v skla-
du z določbami Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 16. 2. 2021

D 114/2018 Os-1224/21
Pri Okrajnem sodišču v Ormožu je v teku za-

puščinski postopek po pokojni Erni Blažke, EMŠO 
2304927505300, rojeni 23. 4. 1927, umrli 2. 6. 2018, 
nazadnje stanujoči Šardinje 54, Velika Nedelja, v kate-
rem je ugotovljeno, da gre za zapuščino brez dedičev.

Morebitne upnike se poziva, da lahko v šestih me-
secih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapušči-

na brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine 
brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona 
o dedovanju.

Morebitne upnike se opozarja, da bo zapuščina 
brez dedičev prešla na Republiko Slovenijo, če noben 
upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te 
zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine in da Re-
publika Slovenija ne odgovarja za zapustničine dolgove.

Morebitni upniki lahko pri zapuščinskem sodišču 
pridobijo podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino 
in zapustničinih obveznostih.

Okrajno sodišče v Ormožu
dne 20. 1. 2021

D 411/2019 Os-1281/21
Pri Okrajnem sodišču na Ptuju se pod opr. št. 

D 411/2019 vodi zapuščinski postopek po pokojnem 
Alojzu Terbucu, roj. 26. 6. 1954, z zadnjim stalnim pre-
bivališčem Hajdoše 34, Hajdina, in umrlem 22. 5. 2019.

V zapuščino spadajo:
– parc. št. 422/2, k.o. 387 – Kicar, do 1/1,
– parc. št. 171/1, 171/2, 171/3, *37, 875, vse 

k.o. 395 Hajdoše, vse do 1/1,
– denarna sredstva pri Novi KBM, d.d., Maribor, 

na transakcijskem računu št.: 04122-0212921088, 
v višini 16.992,61 EUR, na računu v mirovanju 
št.: 222-75181-USD 98,12 EUR, na računu v mirovanju 
št.: 222-75181, v višini 157,97 EUR in na računu v miro-
vanju št.: 222-75181-CHF, v višini 282,98 EUR, vse s pri-
padki, vse do celote, vse po stanju na dan 24. 7. 2019,

– osebni avtomobil znamke Ford Fiesta, letnik 
2013, VIN: WF0JXXGAJJCY188568, do celote,

– neizplačani pokojninski prejemki pri ZPIZ Sloveni-
je v skupnem znesku 646,59 EUR, do celote.

Terjatve do zapuščine so priglasili naslednji upniki:
– Marija Todorić iz naslova pogrebnih stroškov 

v skupni višini 1.216,17 EUR, iz naslova prijave smr-
ti in ureditve pogreba v višini 60,00 EUR, iz naslo-
va plačila vode Komunalnemu podjetju Ptuj v višini 
66,22 EUR in plačila električne energije Energiji Plus 
v višini 168,12 EUR, vse z zakonitimi zamudnimi obrest-
mi od dneva plačila dalje,

– Zavarovalnica Sava, d.d., iz naslova zavarovalnih 
pogodb v višini 159,32 EUR z zamudnimi obrestmi od 
zapadlosti posamezne terjatve iz zavarovalnih pogodb 
do plačila,

– Elektro Maribor Energija Plus, d.o.o., v višini 
115,18 EUR.

S tem oklicem sodišče na podlagi prvega in druge-
ga odstavka 206. člena Zakona o dedovanju poziva de-
diče 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 1. 2. 2021

Oklici pogrešanih

I N 56/2020 Os-3535/20
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na predlog predla-

gatelja Vinka Jarc, Vogrsko 31, Volčja Draga, ki ga zasto-
pa odv. Maruška Trunkl Glavič iz Nove Gorice, postopek 
dokazovanja smrti za osebo Karol Marušič, pok. Štefana, 
neznanega bivališča, ki ga zastopa skrbnik za poseben 
primer odv. Mitja Podgornik, Pod klancem 9, Tolmin.



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 41 / 19. 3. 2021 / Stran 731 

Iz krstnega lista in družinskega lista Škofije Ko-
per izhaja, da se je Karol Marušič rodil 6. 12. 1876 
in umrl 17. 7. 1929. Očetu je bilo ime Štefan. Nada-
lje iz predloženih listin izhaja, da je bila nanj vknjiže-
na lastninska pravica do deleža 1/2 na nepremičnini 
s parc. št. 2212/38, k.o. 2332 Kostanjevica na Krasu, 
na podlagi listine, in sicer Darilne pogodbe z dne 11. 5. 
1908. Njegovo prebivališče ni znano. Drugi podatki o po-
grešancu ne obstajajo.

Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju 
in smrti Karola Marušiča, naj javijo tukajšnjemu sodišču 
v roku 15 dni po objavi oklica v Uradnem listu RS, oglas-
ni deski UE Nova Gorica ter sodni deski tega sodišča, 
sicer bo po poteku tega roka sodišče dokazalo smrt 
pogrešanega.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 14. 12. 2020
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Preklici

Spričevala preklicujejo

Mrzel Alenka, Slavka Čuruvije 45, 11000 Beograd, di-
plomo, št. 4309, izdano na ime Alenka Emeršič, izdala Eko-
nomsko poslovna fakulteta Maribor leta 1994. gnm-342859

Drugo preklicujejo

ADAMIČ VOJKO S.P., Hrenovice 47, Postojna, digi-
talno tahografsko kartico, št. 10705000570850, izdal Ce-
tis d.d. gnc-342844

ANEL TRANSPORT, d.o.o., Ulica Anice Černejeve 38, 
Slovenska Bistrica, izvod licence, št. GE010504/08015/001, 
za vozilo Mercedes Benz, reg. št. MB-IR-183, veljavnost do 
7. 5. 2023. gnl-342860

ANEL TRANSPORT, d.o.o., Ulica Anice Černejeve 38, 
Slovenska Bistrica, izvod licence, št. GE010504/08015/004, 
za vozilo DAF, reg. št. LJ-99-CJS, veljavnost do 7. 5. 2023. 
gnk-342861

ANEL TRANSPORT, d.o.o., Ulica Anice Černejeve 38, 
Slovenska Bistrica, izvod licence, št. GE010504/08015/002, 
za vozilo Volvo, reg. št. LJ-92-ELM, veljavnost do 7. 5. 
2023. gnj-342862

Dimec Aljaž, Reka 30, Laško, digitalno tahografsko 
kartico, št. 1070500038796001, izdal Cetis Celje d.d. 
gny-342847

EMERSIC TM d.o.o., Formin 15A, Gorišnica, potrdilo 
za voznika št. 014208/BGD52-2-4168/2020, veljavnost od 
17. 9. 2020 do 5. 4. 2021, izdala OZS Ljub ljana na ime 
Nedim Vikalo. gnd-342843

EMERSIC TM d.o.o., Formin 15A, Gorišnica, potr-
dilo za voznika, št. 014208/BGD52-2-6244/2019, izdano 
na ime Hasan Sirćo, veljavnost od 11. 11. 2019 do 5. 4. 
2021, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. 
gnz-342846

G.HAFNER TRANSPORT D.O.O., PIPANO-
VA CESTA 4, Šenčur, digitalno tahografsko kartico, 
št. 1070500062242000, izdal Cetis Celje d.d., na ime Ale-
ksandar Vidaković. gno-342857

IVAN PESJAK s.p., Brezen 66, Vitanje, izvod licence, 
št. 014610/002, za vozilo Mercedes, reg. št. CE UH-995, 
veljavnost do 15. 3. 2022. gnp-342856

Lončarič Dušan, Rožna ulica 11, Maribor, potrdilo 
o uspešno opravljenem preizkusu strokovne usposoblje-
nosti za pridobitev licence v cestnem prometu, št. 610364, 
izdalo Ministrstvo za promet leta 1997. gnf-342845

SD TRANSPORT d.o.o., ŠOLSKA ULICA 2, Škofja 
Loka, potrdilo za voznika, št. 014624/SŠD63-2-4899/2020, 
izdano na ime Popović Srđan, veljavnost od 12. 10. 2020 
do 1. 11. 2020, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slo-
venije. gnx-342848

SD TRANSPORT d.o.o., ŠOLSKA ULICA 2, Škofja 
Loka, potrdilo za voznika, št. 014624/SŠD63-3-1109/2020, 
izdano na ime Ristivojević Nenad, veljavnost od 19. 2. 
2020 do 25. 7. 2020, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica 
Slovenije. gnw-342849

SD TRANSPORT d.o.o., ŠOLSKA ULICA 2, Škofja 
Loka, potrdilo za voznika, št. 014624/BGD63-2-3974/2019, 
izdano na ime Petrović Goran, veljavnost od 11. 7. 2019 
do 17. 2. 2020, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slo-
venije. gnv-342850

SD TRANSPORT d.o.o., ŠOLSKA ULICA 2, Škofja 
Loka, potrdilo za voznika, št. 014624/SŠD63-2-3497/2019, 
izdano na ime Todorović Goran, veljavnost od 12. 6. 2019 
do 19. 1. 2020, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slo-
venije. gnu-342851

SD TRANSPORT d.o.o., ŠOLSKA ULICA 2, Škofja 
Loka, potrdilo za voznika, št. 014624/SŠD63-2-568/2019, 
izdano na ime Stevanović Nenad, veljavnost od 28. 1. 
2019 do 6. 12. 2019, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica 
Slovenije. gnt-342852

SD TRANSPORT d.o.o., ŠOLSKA ULICA 2, Škofja 
Loka, potrdilo za voznika, št. 014624/SŠD63-2-5266/2018, 
izdano na ime Stanić Jovica, veljavnost od 22. 10. 2018 do 
1. 10. 2020, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slove-
nije. gns-342853

SD TRANSPORT d.o.o., ŠOLSKA ULICA 2, Škofja 
Loka, potrdilo za voznika, št. 014624/SŠD63-2-3734/2018, 
izdano na ime Topalović Rade, veljavnost od 26. 7. 2018 
do 28. 2. 2020, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slo-
venije. gnr-342854

SD TRANSPORT d.o.o., ŠOLSKA ULICA 2, Škofja 
Loka, potrdilo za voznika, št. 014624/SŠD63-2-701/2018, 
izdano na ime Pavlović Ivica, veljavnost od 31. 1. 2018 do 
8. 11. 2019, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slove-
nije. gnq-342855

TRANSPORTI MAVER d.o.o., Dolenjska 
cesta 328, Škofljica, digitalno tahografsko kartico, 
št. 1070500004738001, izdal Cetis d.d. na ime Ciril Ma-
ver. gne-342842

TRANSPORTI MAVER d.o.o., Dolenjska 
cesta 328, Škofljica, digitalno tahografsko kartico, 
št. 1070500004738002, izdal Cetis Celje d.d., na ime Ciril 
Maver. gnn-342858
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