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Leto XXXI

Javni razpisi
Št. 4300-7/2019/2535

Ob-2361/21

Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski
razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana
objavlja
spremembo
Javnega razpisa: Podpora mikro, malim in srednje
velikim podjetjem s področja turizma za povečanje
snovne in energetske učinkovitosti
Javni razpis: Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne
in energetske učinkovitosti se spremeni tako, da se
sedaj glasi:
1. Prvi odstavek šestega poglavja javnega razpisa
se spremeni tako, da se glasi:
»Okvirna skupna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je
24.324.022,43 EUR v letih 2020, 2021 in 2022 in je načrtovana na naslednjih proračunskih postavkah:
Kohezijska regija Vzhodna Slovenija
Proračunska postavka
Leto 2020
Leto 2021
Leto 2022
SKUPAJ
170242 – PN 3.1 – Turistične kapacitete na problemskih
3.562.015,79 12.151.757,10 4.263.008,85 19.976.781,74
območjih (SEU) –ESRR-V-14-20-EU (EUR)
Kohezijska regija Zahodna Slovenija
Proračunska postavka
170243 – PN 3.1 – Turistične kapacitete na problemskih
območjih (SEU) –ESRR-Z-14-20-EU (EUR)

Leto 2020

Leto 2021

409.748,25

3.339.535,08

Leto 2022

SKUPAJ

597.957,36 4.347.240,69
«.

2. Peti odstavek šestega poglavja javnega razpisa
se spremeni tako, da se glasi:
»V okviru javnega razpisa sta predvideni dve odpiranji:
Odpiranje
Prvo odpiranje (EUR)
Drugo odpiranje (EUR)

Okvirna višina razpisanih
sredstev – Vzhod
12.173.769,12
7.836.548,12

Okvirna višina razpisanih
sredstev – Zahod
3.580.463,34
733.241,85

3. Prvi odstavek desetega poglavja javnega razpisa
se spremeni tako, da se glasi:
»Za razpis sta predvidena dva roka za oddajo vlog:
– Rok za oddajo vlog, z začetkom sofinanciranja
v letu 2020 je do 20. 1. 2020,
– Rok za oddajo vlog, z začetkom sofinanciranja
v letu 2021 je od 1. 9. 2020 do 30. 11. 2020«.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

SKUPAJ
15.754.232,46
8.569.789,97
«.
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Ob-2362/21

Ob-2363/21

Sprememba

Sprememba

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
objavlja spremembe vsebine javnega razpisa Javnega
sklada Republike Slovenije za podjetništvo Semenski
kapital – So-investiranje z zasebnimi investitorji (SI-SK
2021), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 26/21
z dne 19. 2. 2021.
– Spremembe se nanašajo na drugo (2) točko Javnega razpisa:
2. Vir financiranja, višina razpisanih sredstev in višina sredstev na posameznega vlagatelja
Spremeni se drugi in tretji odstavek 2. točke:
»Skupni
razpoložljivi
znesek
znaša
1.900.000,00 EUR. V primeru razpoložljivih sredstev se
razpisan znesek lahko poviša.
Višina razpoložljivih sredstev za ciljno skupina
SI-SK po tem razpisu znaša največ do 1.900.000 EUR.
V primeru razpoložljivih sredstev se razpisan znesek
lahko poveča.«
– Spremembe se nanašajo tudi na točko 4.1. javnega razpisa Splošni pogoji za vlagatelje:
Spremeni se pogoj pod točko 4.:
»Imajo vsaj 1 zaposlenega družbenika za polni delovni čas. Kot družbenika se upošteva lastnike družbe,
ki so družbeniki vsaj šest mesecev pred oddajo vloge.«
– Spremembe se nanašajo tudi na točko 4.2. javnega razpisa Dodatni pogoji za vlagatelje:
Spremeni se pogoj pod točko 11.:
»Vlagatelji, ki so prejeli sredstva (pozitivni Sklep)
na javnem razpisu Sklada pri produktu P2, P2R, P2L in
SK75 v istem letu niso upravičeni do prijave na ta razpis.
Prijava na SI-SK se izključuje s hkratno prijavo na razpise P2, P2R in SK75. Prav tako je dovoljen zgolj prehod
podjetij v smeri P2/SK75/SI-SK in ne nasprotno.«
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
objavlja spremembe vsebine javnega razpisa Javnega Sklada Republike Slovenije za podjetništvo SK75
2021 – Semenski kapital – Konvertibilno posojilo za
zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR, ki je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 26/21 z dne 19. 2.
2021.
– Spremembe se nanašajo na drugo (2) točko Javnega razpisa:
2. Vir financiranja, višina razpisanih sredstev in višina sredstev na posameznega vlagatelja
Spremeni se drugi odstavek 2. točke:
»Višina razpoložljivih sredstev za ciljno skupino
SK75 po tem razpisu v letu 2021 znaša 900.000 EUR.
Višina odobrenih sredstev na posameznega vlagatelja
je 75.000 EUR.«
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Št. 3301-2/2021-SRRS-3

Ob-2364/21

Sprememba
Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembo Javnega razpisa za pred-financiranje projektov v kmetijstvu in gozdarstvu – PF2, objavljenega
v Uradnem listu RS, št. 28/21 z dne 26. 2. 2021
s spremembami in dopolnitvami v Uradnem listu RS,
št. 51/21 z dne 2. 4. 2021 ter št. 90/21 z dne 4. 6.
2021:
I. V poglavju 1 »Uvodna določila«, podpoglavju 1.1
»Višina in vir sredstev« javnega razpisa se spremeni
besedilo, ki se po novem glasi kot sledi:
Skupni razpisani znesek je 3.000.000,00 EUR, kot
sledi v nadaljevanju

Znesek v EUR Iz postavke za leto Oblika sredstev
Vir sredstev
3.000.000,00
2021
Posojilo
Namensko premoženje Slovenski regionalno razvojni sklad
II. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.
Slovenski regionalno razvojni sklad
Št. 3301-1/2021-SRRS-4

Ob-2365/21

Sprememba
Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembo Javnega razpisa za nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč – A1, objavljenega v Uradnem listu RS,
št. 44/21 z dne 26. 3. 2021:
I. V poglavju 1 »Uvodna določila«, podpoglavju 1.1
»Višina in vir sredstev« javnega razpisa se spremeni
besedilo, ki se po novem glasi kot sledi:
Skupni razpisani znesek je 3.000.000,00 EUR, kot
sledi v nadaljevanju
Znesek v EUR Iz postavke za leto Oblika sredstev
Vir sredstev
3.000.000,00
2021
Posojilo
Namensko premoženje Slovenski regionalno razvojni sklad
II. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.
Slovenski regionalno razvojni sklad

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Ob-2368/21
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo,
Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor objavlja
javni razpis
Spodbude za digitalno transformacijo MSP
(P4D ReactEU)
Na podlagi določb:
– Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede cilja »naložbe za rast in delovna mesta« ter
o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006 (UL L št. 347
z dne 20. 12. 2013, str. 289) spremenjene z Uredbo (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki
se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi
uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU)
št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013,
(EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014
in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU,
Euratom) št. 966/2012 (UL L št. 193 z dne 30. 7. 2018,
str. 1) (v nadaljevanju: Uredba 1301/2013/EU),
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu,
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347
z dne 20. 12. 2013, str. 320), zadnjič spremenjene
z Uredbo (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih,
ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi
uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU)
št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013,
(EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014
in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU,
Euratom) št. 966/2012 (UL L št. 193 z dne 30. 7. 2018,
str. 1), (EU) št. 1719/2018, (EU) št. 711/2019, (EU)
št. 460/2020, (EU) št. 558/2020, (v nadaljevanju: Uredba
1303/2013/EU),
– Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013,
(EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU)
št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014,
(EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012,
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 1011/2014
z dne 22. septembra 2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorci za predložitev nekaterih
informacij Komisiji ter o podrobnih pravilih za izmenjavo
informacij med upravičenci in organi upravljanja, organi
za potrjevanje, revizijskimi organi in posredniškimi organi (UL L št. 286 z dne 30. 9. 2014, str. 1),
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 215/2014
z dne 7. marca 2014 o določitvi pravil za izvajanje
Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in
Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj
podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo,
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o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni
razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi
z metodologijami za določitev podpore ciljem na področju podnebnih sprememb, določitvijo mejnikov in ciljnih
vrednosti v okviru uspešnosti ter nomenklaturo kategorij
ukrepov za strukturne in investicijske sklade (UL L št. 69
z dne 8. 3. 2014, str. 65), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/276 z dne 23. februarja
2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 215/2014,
kar zadeva spremembe določitve mejnikov in ciljnih
vrednosti za kazalnike učinka v okviru uspešnosti za
evropske strukturne in investicijske sklade (UL L št. 54
z dne 24. 2. 2018, str. 4),
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 821/2014
z dne 28. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU)
št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede
podrobne ureditve prenosa in upravljanja prispevkov
iz programov, poročanja o finančnih instrumentih, tehničnih značilnosti ukrepov obveščanja in komuniciranja
za operacije ter sistema za beleženje in shranjevanje
podatkov (UL L št. 223 z dne 29. 7. 2014, str. 7) zadnjič spremenjena z Izvedbeno Uredbo Komisije (EU)
2019/255 z dne 13. februarja 2019 o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 821/2014 o pravilih
za uporabo Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega
parlamenta in Sveta glede podrobne ureditve prenosa in upravljanja prispevkov iz programov, poročanja
o finančnih instrumentih, tehničnih značilnosti ukrepov
obveščanja in komuniciranja za operacije ter sistema za
beleženje in shranjevanje podatkov (UL L št. 43 z dne
14. 2. 2019, str. 15),
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) 2015/207 z dne
20. januarja 2015 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta
in Sveta v zvezi z vzorci za poročilo o napredku, predložitev informacij o velikem projektu, skupni akcijski načrt,
poročila o izvajanju za cilj „naložbe za rast in delovna
mesta“, izjavo o upravljanju, revizijsko strategijo, revizijsko mnenje in letno poročilo o nadzoru ter metodologijo,
ki se uporabi pri izvajanju analize stroškov in koristi, in
v skladu z Uredbo (EU) št. 1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorcem za poročila o izvajanju
za cilj „evropsko teritorialno sodelovanje“ (UL L št. 38
z dne 13. 2. 2015, str. 1), spremenjene z Izvedbeno
uredbo Komisije (EU) 2018/277 z dne 23. februarja 2018
o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2015/207, kar zadeva spremembe vzorcev za poročila o izvajanju za cilja
„naložbe za rast in delovna mesta“ in „evropsko teritorialno sodelovanje“ ter vzorcev za poročilo o napredku
in letna poročila o nadzoru, ter o popravku navedene
uredbe, kar zadeva vzorec za poročilo o izvajanju za
cilj „naložbe za rast in delovna mesta“ in letno poročilo
o nadzoru (UL L št. 54 z dne 24. 2. 2018, str. 6),
– Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 480/2014
z dne 3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU)
št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu,
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 138
z dne 13. 5. 2014, str. 5), spremenjene z Delegirano
uredbo Komisije (EU) 2015/616 z dne 13. februarja 2015
o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 480/2014 glede sklicev na Uredbo (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 102 z dne 21. 4. 2015, str. 33),
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– Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 522/2014
z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU)
št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi
s podrobnimi pravili o načelih za izbor in upravljanje
inovativnih ukrepov na področju trajnostnega urbanega
razvoja, ki jih podpira Evropski sklad za regionalni razvoj
(UL L št. 148 z dne 20. 5. 2014, str. 1), spremenjene
z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2056 z dne
22. avgusta 2017 o spremembi Delegirane uredbe (EU)
št. 522/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1301/2013
Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s podrobnimi
pravili o načelih za izbor in upravljanje inovativnih ukrepov na področju trajnostnega urbanega razvoja, ki jih
podpira Evropski sklad za regionalni razvoj (UL L št. 294
z dne 11. 11. 2017, str. 26),
– Uredbe (EU) 2020/2221 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 23. decembra 2020 o spremembi Uredbe
(EU) št. 1303/2013, kar zadeva dodatne vire in ureditev
izvrševanja, da se zagotovi pomoč za spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije COVID-19 in
njenih socialnih posledic ter za pripravo zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja družbe in gospodarstva
(REACT-EU) (UL L št. 437 z dne 28. 12. 2020, str. 30),
– drugih delegiranih in izvedbenih aktov, ki jih Komisija sprejme v skladu s 149. in 150. členom Uredbe
(EU) št. 1303/2013,
– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11
– uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13,
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 –
odl. US),
– Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov
in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11),
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2021
(DP2021) (Uradni list RS, št. 75/19 in 174/20),
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (Uradni list RS, št. 174/20),
– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20 in
15/21 – ZDUOP),
– Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08,
99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16),
– Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske
politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju
2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta
(Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16 in 69/16 – popr.,
15/17, 69/17 in 67/18),
– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo
in 158/20),
– Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri
obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih
podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna
uredba o varstvu podatkov) (UL L št. 119 z dne 4. 5.
2016; v nadaljevanju: Splošna uredba GDPR), Zakona
o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 –
v nadaljevanju ZVOP-1 in 177/20),
– Partnerskega sporazuma med Slovenijo in
Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI
2014SI16M8PA001.3.0 z dne 15. februarja 2018, Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske
politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001 z dne 4. 7. 2016, s spremembami z dne 11. decembra 2018,
– Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive
z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogod-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
be (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), spremenjene
z Uredbo Komisije (EU) 2017/1084 z dne 14. junija 2017
o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014, kar zadeva pomoč za pristaniško in letališko infrastrukturo, pragove za
priglasitev za pomoč za kulturo in ohranjanje kulturne
dediščine in pomoč za športno in večnamensko rekreacijsko infrastrukturo ter sheme regionalne pomoči za
tekoče poslovanje za najbolj oddaljene regije, in o spremembi Uredbe (EU) št. 702/2014, kar zadeva izračun
upravičenih stroškov (UL L št. 156 z dne 20. 6. 2017,
str. 1) (v nadaljevanju: Uredba 651/2014/EU),
– Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis
(UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1) (v nadaljevanju:
Uredba Komisije 1407/2013/EU),
– Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list
RS, št. 5/17),
– Zakona o podpornem okolju za podjetništvo –
ZPOP-1 (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15,
27/17 in 13/18 – ZSInv),
– Akta o ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo (Uradni list RS, št. 4/19),
– Poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada
Republike Slovenije za podjetništvo za leto 2021 (sklep
Vlade RS št. 47602-30/2020/3, z dne: 22. 12. 2020 in
61/20 – ZDLGPE),
– Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08
in 8/10 – ZSKZ-B),
– Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega podjetniškega sklada z dne 19. 4. 2018,
– priglašene sheme državne pomoči Programa izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis (št. priglasitve: M001-2399245-2015/II, datum potrditve sheme: 10. 11. 2020; trajanje sheme: 31. 12. 2023),
– Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega
razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16),
– Uredbe o karti regionalne pomoči za obdobje
2014–2020 (Uradni list RS, št. 103/13),
– Programa izvajanja finančnih spodbud Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 2015–2020,
št. 3030-4/2016/2, z dne 18. 3. 2016 z vsemi spremembami,
– Sporazuma o načinu izvajanja nalog izvajalskega
organa med Javnim skladom Republike Slovenije za
podjetništvo in Ministrstvom za gospodarski razvoj in
tehnologijo, z dne 6. 5. 2016, Dodatka 1 h Krovnemu
sporazumu o načinu izvajanja nalog izvajalskega organa
z dne 3. 4. 2017 in Dodatka 2 h Krovnemu sporazumu
o načinu izvajanja nalog izvajalskega organa z dne
5. 12. 2017,
– pogodbe št.: SPS-2021/P4D-ReactEU-AM o izvajanju in financiranju javnega razpisa za digitalno transformacijo (sklenjene med Javnim skladom Republike
Slovenije za podjetništvo in Ministrstvom za gospodarski
razvoj in tehnologijo dne 14. 4. 2021) in Dodatka št. 1
k pogodbi št.: SPS-2021/P4D-ReactEU-AM z dne 10. 6.
2021 in
– odločitve o podpori Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi
organa upravljanja za strukturna sklada in kohezijski
sklad, št. 15-1/1MGRT/0 za javni razpis »Spodbude za
digitalno transformacijo MSP (P4D ReactEU)« z dne
10. 6. 2021.
1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega organa ter izvajalskega organa
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: mi-
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nistrstvo) nastopa na področju kohezijske politike pri
Javnem razpisu za spodbude za digitalno transformacijo
MSP (v nadaljevanju: javni razpis) v vlogi posredniškega organa in zagotavlja finančna sredstva za izvedbo
javnega razpisa.
Izvajalec javnega razpisa, v vlogi izvajalskega organa ministrstva, je Javni sklad Republike Slovenije za
podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor (v
nadaljevanju: Sklad).
2. Namen, cilj in predmet javnega razpisa ter regija
izvajanja
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni
razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja
v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske
kohezijske politike v obdobju 2014–2020«, Prednostna
os (PO) 15 »Spodbujanje odprave posledic krize v okviru REACT-EU-ESRR«, Prednostna naložba (PN) 15.1
»Spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije
covid-19 in priprava zelenega, digitalnega in odpornega
okrevanja gospodarstva«.
2.1. Namen in cilj javnega razpisa
Namen razpisa je spodbuditi rast in razvoj podprtih
podjetij ter odpravljanje posledic pandemije covid-19 na
osnovi vlaganj v uporabo digitalnega poslovanja v svojih
dobaviteljskih in/ali prodajnih verigah, dviga upravljavskih kapacitet, vpeljava digitalnih poslovnih modelov,
izvedbe investicij za namene digitalne preobrazbe v pro
izvodnjo in poslovanje podprtih podjetij, spodbujanje
energetsko in snovno učinkovitih procesov, povečanje
dodane vrednosti na zaposlenega ter ohranitev delovnih mest v podprtih podjetjih. Vlaganja bodo podjetjem
omogočala prestrukturiranje in modernizacijo poslovnih
in proizvodnih procesov ter uvedbo novih digitalnih poslovnih modelov in s tem kratkoročno ohranitev tržnega
položaja ter dolgoročno krepitev položaja na obstoječih
in prodor na nove trge ter tržne niše.
Cilji javnega razpisa so:
– izvedba digitalne transformacije v podprtih podjetjih, in sicer z izvedenim prehodom na digitalizacijo
poslovanja in prilagoditvijo digitalnim trgom;
– izboljšanje kompetenc zaposlenih v podprtih podjetjih;
– spodbujanje energetsko in snovno učinkovitih
procesov in
– povečanje dodane vrednosti na zaposlenega
v podprtih podjetjih.
Pričakovan rezultat javnega razpisa je sofinanciranje najmanj 300 operacij oziroma podjetij, ki bodo izvedla digitalno transformacijo, dvig kompetenc zaposlenih
v podprtih podjetjih ter povečanje dodane vrednosti na
zaposlenega za najmanj 3 %.
2.2. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov (subvencija) za zagotovitev tehnične opremljenosti
in digitalne transformacije ključnih proizvodnih in poslovnih procesov. Tehnična opremljenost pomeni zagotovitev programske in/ali strojne opreme, ki omogoča
digitalno poslovanje in proizvodnjo. Področje digitalne
transformacije zajema izboljšave izkušnje kupca, učinkovito zbiranje, obdelavo in vizualizacijo podatkov v podjetju, razvoj procesov in digitalnih rešitev za podporo
poslovanja in proizvodnje, vpeljava digitalnih poslovnih
modelov, razvoj digitalnih kadrov in digitalnih delovnih
mest, razvoj digitalne kulture, vpeljavo kibernetske varnosti in izvedbo projektov industrije 4.0. Posamezne aktivnosti in pričakovani rezultati so natančneje opredeljeni
v razpisni dokumentaciji v točki IV.
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2.3 Regija izvajanja
Operacije se bodo izvajale na programskem območju Celotna Slovenija.
Vlagatelji bodo upravičeni do sredstev, če bodo
izvajali aktivnosti operacije in imeli na dan oddaje vloge na ta javni razpis sedež/poslovno enoto/podružnico
na območju Republike Slovenije. Sedež/poslovna enota/podružnica morajo biti vpisani v Poslovni register
Slovenije/Sodni register.
Vlagatelji s sedežem v katerikoli drugi državi članici, ki ob oddaji vloge nimajo poslovne enote/podružnice
v Republiki Sloveniji, bodo upravičeni do sredstev, če
bodo izvajali aktivnosti operacije in v Republiki Sloveniji ustanovili poslovno enoto/podružnico najkasneje do
dneva sklenitve pogodbe o sofinanciranju. Sedež/poslovna enota/podružnica morajo biti vpisani v Poslovni
register Slovenije/Sodni register.
3. Ciljne skupine/upravičenci: na javni razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju: MSP), z najmanj 5 zaposlenimi na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu RS, ki se kot pravna
ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo
in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni
podjetniki posamezniki ali zadruge. Za potrebe tega
razpisa se upošteva kot zaposlena oseba tudi nosilec
dejavnosti pri s.p. (če je to njegova edina podlaga za
zavarovanje). Za opredelitev MSP in določitev velikosti
podjetja vlagatelji upoštevajo določila iz Priloge I Uredba
Komisije 651/2014/EU. Za povezane družbe se štejejo
tudi podjetja, ki so povezana prek lastniških deležev
fizičnih oseb z upoštevanjem določil Priloge I Uredba
Komisije 651/2014/EU.
4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Vloga vlagatelja mora izpolnjevati vse pogoje javnega razpisa. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz
vsebine celotne vloge. Če vloga ne bo izpolnjevala vseh
pogojev, se zavrne.
Glede izpolnjevanja razpisnih pogojev vlagatelj
podpiše izjavo, s katero pod kazensko pravno in materialno pravno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in
sprejemanje razpisnih pogojev za kandidiranje na tem
javnem razpisu (izjava je del razpisne dokumentacije).
Navodila za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za
kandidiranje so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji v točki IV.
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev, lahko Sklad zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi
po izdaji sklepa o izboru operacije, se pogodba o sofinanciranju operacije ne bo sklenila, sklep o izboru operacije pa se odpravi oziroma razveljavi.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi
po podpisu pogodbe o sofinanciranju, lahko Sklad odstopi od pogodbe o sofinanciranju operacije, pri čemer
bo upravičenec dolžan vrniti že prejeta sredstva skupaj
z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila
sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila
sredstev v proračun Republike Slovenije.
4.1 Splošni pogoji za vlagatelje
1. Vlagatelj mora izpolnjevati pogoje za upravičenca, ki so določeni v točki 3 javnega razpisa (glede velikosti, števila zaposlenih in pravne oblike).
2. Vlagatelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti do ministrstva in izvajalskih institucij ministrstva (Slovenski podjetniški sklad, Javna agencija
Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Slovenski
regionalno razvojni sklad) (v višini 50 eurov ali več na
dan oddaje vloge) iz naslova pogodb o sofinanciranju
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iz nepovratnih javnih sredstev, pri čemer ni pogoj, da
bi bile le-te že ugotovljene s pravnomočnim izvršilnim
naslovom.
3. Vlagatelj nima neporavnanih zapadlih finančnih
obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki
ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini
50 eurov ali več na dan oddaje vloge); šteje se, da vlagatelj, ki je gospodarski subjekt, ne izpolnjuje obveznosti
tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje
zadnjega leta do dne oddaje vloge.
4. Med vlagateljem in ministrstvom oziroma izvajalskimi institucijami ministrstva niso bile pri že sklenjenih
pogodbah o sofinanciranju iz naslova nepovratnih javnih sredstev ugotovljene hujše nepravilnosti pri porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih
obveznosti, zaradi česar je ministrstvo oziroma izvajalska institucija odstopila od pogodbe o sofinanciranju,
od odstopa od pogodbe pa še niso pretekla 3 leta. Pri
povratnih sredstvih pa med vlagateljem in ministrstvom
oziroma izvajalskimi institucijami ministrstva pri že sklenjenih pogodbah ne sme priti do hujših kršitev pogodbenih obveznosti iz naslova pogodbe o poravnavi dolga.
5. Vlagatelj ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja
sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje
vloge ni bil v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi
insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS,
št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo in 10/15 – popr.,
27/16, 31/16 – odl. US, 63/16 – ZD-C in 54/18 – odl.
US).
6. Vlagatelj ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje
podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in
prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 5/17) in ni podjetje v težavah skladno
z 18. točko 2. člena Uredba Komisije 651/2014/EU.
7. Glede vlagatelja ni podana prepoved poslovanja
v razmerju do Sklada v obsegu, kot izhaja iz 35. člena
Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in
158/20).
8. Vlagatelj skladno z Uredbo Komisije
1407/2013/EU ne sme imeti registrirane glavne dejavnosti in tudi vsebina sofinancirane operacije se ne sme
nanašati na sledeče izključene sektorje:
– ribištva in akvakulture, kakor ju zajema Uredba
(EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi
uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) 1224/2009 ter
razveljavitvi Uredbe Sveta 104/2000;
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov;
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov, v primerih:
– kadar je znesek pomoči, določen na podlagi
cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni
od primarnih proizvajalcev, ali jih je na trg dalo zadevno
podjetje;
– kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali
v celoti prenese na primarne proizvajalce.
9. Vlagatelj ni v postopku vračanja neupravičeno
prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske
komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti. Šteje
pa se, da vlagatelj pogoj izpolnjuje, če odločba Evropske
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komisije še ni dokončna, vlagatelj pa je sredstva v ustrezni višini položil na posebni skrbniški račun pri banki in
z njimi ne razpolaga.
10. Vlagatelj za iste že povrnjene upravičene stroške in aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja v tem
razpisu, ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih
virov (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega
proračuna) (prepoved dvojnega sofinanciranja).
4.2 Posebni pogoji za vlagatelje
1. Vlagatelj mora izpolnjevati posebne pogoje
v zvezi s sedežem ali podružnico in lokacijo izvajanja
operacije navedene v točki 2.3 javnega razpisa.
2. Vlagatelju bo odobrena največ ena vloga.
3. Vlagatelj mora voditi posebno, ločeno knjigovodsko evidenco upravičenih in neupravičenih stroškov,
skladno s točko 15 tega javnega razpisa, ki se nanašajo na projekt pod številko, ki jo bo vlagatelj navedel
v obrazcu 1 Prijavni list z izjavami vlagatelja.
4. Vlagatelj mora imeti ob oddaji vloge pripravljen
Akcijski načrt za izvedbo digitalne transformacije, ki
mora zajemati vsaj eno od naslednjih ključnih področij:
– Izkušnja kupca,
– Podatkovna strategija,
– Procesi in digitalne rešitve za podporo poslovanja,
– Digitalni poslovni modeli, produkti in storitve,
– Razvoj digitalnih kadrov in digitalnih delovnih
mest,
– Kibernetska varnost,
– Industrija 4.0.
5. Vlagatelji, ki so prejeli sredstva na javnem razpisu Sklada pri produktu P4D 2019–2023 (Uradni list RS,
št. 62/19) ali P4D-C19 (Uradni list RS, št. 110/20) niso
upravičeni do prijave na ta javni razpis.
4.3 Pogoji za operacijo
1. Operacija mora biti skladna z namenom, ciljem
in s predmetom javnega razpisa ter s cilji »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike
v obdobju 2014–2020«.
2. Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju, na podlagi pravila de minimis ne sme presegati
največje intenzivnosti pomoči ali zneska državne pomoči
v zadnjih treh poslovnih letih (leto odobritve pomoči se
upošteva v to obdobje), kot določa shema državnih pomoči de minimis.
3. Vlagatelj mora v vlogi izkazati zaprto finančno
konstrukcijo. V okviru prijavljene operacije so v celoti
zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije. Pri tem se poleg lastnih sredstev (lastna in krediti)
upoštevajo tudi pričakovana sredstva iz naslova tega
javnega razpisa.
4. Financiranje oziroma zapiranje finančne konstrukcije subvencioniranih stroškov z lizingom ni dovoljeno.
5. Iz vloge mora izhajati, da bo vlagatelj izvedel digitalno transformacijo skladno z akcijskim načrtom in jo
zaključil najkasneje do 30. 9. 2022.
6. Operacija ne sme biti zaključena pred oddajo
vloge na javni razpis.
7. Operacija se ne sme začeti pred 1. 10. 2020. Vsi
dogodki, povezani z izvedbo operacije, kot so npr. zavezujoče naročilo, podpis/sklenitev pogodbe, predplačila,
are, izdaja avansnih računov, izdaja računov, se lahko
izvršijo šele od 1. 10. 2020 naprej.
8. Minimalna višina upravičenih stroškov operacije je 50.000,00 EUR. Načrtovana skupna višina sofinanciranja upravičenih stroškov operacije (subvencija)
znaša do 60 % oziroma nominalno lahko znaša najmanj
30.000,00 EUR ter največ 100.000,00 EUR.
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5. Merila za ocenjevanje vlog ter postopek in način
izbora operacij
Postopek javnega razpisa bo vodila komisija za
izvedbo postopka javnega razpisa (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje direktorica Sklada s sklepom.
Za vse pravočasne in popolne vloge za posamezno
odpiranje komisija ugotovi, ali vloga izpolnjuje vse pogoje javnega razpisa. Če ugotovi, da ne izpolnjuje vseh
pogojev javnega razpisa, se nadaljnjega ocenjevanja po
merilih ne izvede, vloga pa se zavrne. Vse ostale vloge
pa komisija oceni na podlagi naslednjih meril:
Št. Naziv merila
1. Ocena projekta digitalne
transformacije vlagatelja
2. Ocena skladnosti akcijskega načrta
z zastavljenimi cilji
3. Vpliv na okolje
4. Povečanje dodane vrednosti
na zaposlenega
5. Status vlagatelja
Skupaj:

Najvišje
število točk
35
20
20
15
10
100

Največje število točk je 100 točk. Način uporabe in
pomen posameznih meril za ocenjevanje vlog sta natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji v poglavju
III. Merila za ocenjevanje vlog.
Prag števila točk, nad katerim bo odobreno sofinanciranje, je 60 ali več točk. V nobenem primeru vloga
vlagatelja, ki je pridobila manj kot 60 točk, ne more pridobiti sofinanciranja.
Komisija za dodelitev sredstev poda predlog direktorici Sklada v odločanje za vse formalno popolne
in vsebinsko ustrezne vloge. V primeru, da pridobi več
vlagateljev 60 ali več točk in je zahtevan skupni znesek

Proračunska postavka
PP 211195 PN15.1- Spodbujanje podjetništva
COVID-19-ESRR-EU-ReactEU

Vsa namenska sredstva EU so namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj iz virov
React-EU.
Obdobje razpoložljivosti sredstev za javni razpis
obsega proračunsko leto 2022, oziroma traja do porabe
sredstev.
V primeru, da se spremeni višina razpisanih sredstev, se to objavi v Uradnem listu RS.
Del razpisanih sredstev lahko ostane nerazdeljen
v primeru premajhnega števila ustreznih vlog. Del razpisanih sredstev lahko ostane nerazdeljen tudi v primeru,
da preostanek sredstev ne zadošča za pokritje celotnega planiranega sofinanciranja, opredeljenega v finančni
konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja upravičena do
sofinanciranja.
Dinamika sofinanciranja operacije bo določena
s pogodbo o sofinanciranju med Skladom in izbranim
vlagateljem kot upravičencem, v odvisnosti od finančnega načrta izvajanja operacije in od razpoložljivosti
proračunskih sredstev.
Izplačila Sklada so odvisna od razpoložljivosti proračunskih sredstev in programa Sklada za ta namen. Če bi
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za sofinanciranje operacij večji, kot je na razpolago
sredstev za posamezno odpiranje, imajo prednost tisti
vlagatelji, ki so pridobili več točk. V primeru enakega števila točk imajo prednost vlagatelji, ki so pridobili več točk
pri merilu št. 1, nato št. 2, nato št. 3, nato št. 4, nato št. 5
in nazadnje bodo imele prednost vloge vlagateljev po
dodatnem merilu: Indeks razvojne ogroženosti (Pravilnik
o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2014–2020 – Uradni list RS, št. 34/14)
glede na sedež podjetja vlagatelja oziroma poslovni naslov njegove podružnice, kjer se aktivnost izvaja:

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

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

Št. točk
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

V kolikor tudi po tem dodatnem merilu več vlagateljev pridobi enako število točk bodo imele prednost
vloge vlagateljev, ki so bile oddane prej. Upošteva se
sistemski datum zabeležen ob elektronski oddaji vloge.
6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je
30.000.000,00 EUR.

Programsko območje
Celotna Slovenija

Leto 2022
30.000.000,00

bile ukinjene ali zmanjšane pravice porabe na proračunskih postavkah, lahko Sklad razveljavi javni razpis in izdane sklepe ali skladno s pogodbo o sofinanciranju določi
novo pogodbeno vrednost ali dinamiko izplačil. Če se izbrani vlagatelj ne strinja s predlogom Sklada, se šteje, da
odstopa od vloge oziroma od pogodbe o sofinanciranju.
Sklad si pridružuje pravico, da lahko javni razpis
kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče ali
spremeni, z objavo v Uradnem listu RS.
7. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih
sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike
Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih
sredstev EU za kohezijsko politiko in slovensko udeležbo za sofinanciranje operacij 85 %:15 %.
Sredstva slovenske udeležbe za sofinanciranje
upravičenih stroškov operacije se bodo zagotavljala
s strani lastnih virov upravičenca.
8. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Obdobje upravičenosti stroškov je od 1. 10. 2020
do 30. 9. 2022.
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Upravičeni strošek nastane, ko je storitev opravljena oziroma, ko je blago dobavljeno, skladno s predmetom in drugimi določili pogodbe in je podprt z ustrezno
listino. Enako velja pri stroških dela, kjer strošek nastane, ko je delo opravljeno in podprto z ustrezno listino, pri
čemer štejejo za upravičene do sofinanciranja od dneva
podpisa pogodbe o sofinanciranju.
Upravičeni stroški upravičenca morajo biti plačani
v celoti, najkasneje do oddaje zahtevka za izplačilo.
Upravičeni izdatek upravičenca nastane z dnem plačila
upravičenega stroška in ko je podprt z listino, ki njegov
nastanek ustrezno dokazuje. Roki za oddajo zahtevkov za izplačilo so natančneje opredeljeni v razpisni
dokumentaciji v točki IV (poglavje 4. Roki in dokazila
za predložitev zahtevka za izplačilo) in bodo na ravni
operacije določeni s pogodbo o sofinanciranju.
Obdobje upravičenih javnih izdatkov je od 1. 1.
2022 do 31. 12. 2022 oziroma traja do porabe sredstev.
9. Shema in skladnost s pravili državnih pomoči
Sofinanciranje bo potekalo na osnovi priglašene
sheme državne pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis« (št. priglasitve:
M001-2399245-2015/II, datum potrditve sheme: 10. 11.
2020; trajanje sheme: 31. 12. 2023) (v nadaljevanju:
shema državnih pomoči de minimis).
Upošteva se pravilo kumulacije državnih pomoči,
kar pomeni, da skupna višina državne pomoči enotnemu podjetju za operacijo za isti namen ne bo presegla
največje intenzivnosti pomoči ali zneska državne pomoči
v zadnjih treh poslovnih letih (leto odobritve pomoči se
upošteva v to obdobje), kot to določa shema državne
pomoči Programa izvajanja finančnih spodbud MGRT
– de minimis (št. priglasitve: M001-2399245-2015/II).
Pomoč ni dovoljena za aktivnosti, povezane z izvozom, ko je pomoč neposredno vezana na izvožene količine, vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali
na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo.
Pomoč za kritje stroškov študij ali svetovalnih storitev,
potrebnih za uvajanje novega ali obstoječega proizvoda
na novem trgu v drugi državi članici ali tretji državi, se ne
šteje za pomoč dejavnostim, povezanim z izvozom.
Pomoč ni dovoljena v primerih, kadar je dodelitev
pomoči pogojena z obveznostjo, da upravičenec uporabi
doma proizvedeno blago ali storitve ali kadar je odvisna
od uporabe domačih proizvodov v breme uvoženih pro
izvodov. Prav tako pomoč ni dovoljena v primerih, ko
bi se upravičencem omejevala možnost izkoriščanja
rezultatov raziskav, razvoja in inovacij v drugih državah
članicah.
10. Upravičeni stroški, intenzivnosti pomoči in način
financiranja
Financiranje po tem javnem razpisu bo potekalo
skladno s pravili evropske kohezijske politike, veljavnimi Navodili Organa upravljanja o upravičenih stroških
za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (dostopnimi na spletni strani
http://eu-skladi.si/sl/ekp/navodila) in Smernicami o poenostavljenih možnostih obračunavanja stroškov (dostopnimi na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/navodila/smernice-o-poenostavljenih-moznostih-obracunavanja-stroskov.pdf).
10.1. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški morajo biti neposredno povezani
s podprto operacijo digitalne transformacije. Upravičeni
stroški so:
– stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev
(zgolj nakup nove strojne opreme) in stroški nakupa
neopredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove
programske opreme, ki je namenjena zgolj potrebam
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prijavljene operacije). V primeru nakupa opreme so
upravičeni tudi stroški zunanjega izvajalca, povezani
z aktiviranjem/instalacijo opreme v tehnološki proces;
– stroški storitev zunanjih izvajalcev, to so stroški
usposabljanja in svetovanja (upravičenec lahko uveljavlja zgolj stroške storitev usposabljanja in svetovanja
s strani zunanjega izvajalca izbranega iz kataloga, objavljenega na spletni strani Digitalnega inovacijskega
stičišča (https://dihslovenia.si/catalog) ter ostali stroški
storitev povezani z izvedbo digitalne transformacije (programiranje, stroški najema računalniške strojne in programske opreme, kibernetska varnost);
– stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom
za največ 2 zaposlena, ki delata na prijavljeni operaciji.
Upravičenec lahko uveljavlja strošek zaposlenega zadolženega za razvoj in izvedbo digitalne transformacije
(zaposleni, ki razišče notranje procese, ugotavlja, katere
procese je potrebno delno ali v celoti spremeniti ter preuči in predlaga nove procese in tehnologije ter skrbi za
načrtovano uvedbo potrebnih sprememb) ter/ali stroške
zaposlenih strokovnih in tehničnih sodelavcev pri izvedbi
digitalne transformacije (zaposleni, ki skladno z navodili
izvajajo naloge na področju digitalne transformacije);
– posredni stroški so stroški, ki so povezani z neposrednimi aktivnostmi operacije (kot na primer: stroški električne energije, stroški porabe kuriv in stroški
ogrevanja, stroški vode in komunalnih storitev, stroški
odvoza smeti, stroški telefona, faksa in elektronske pošte, stroški poštnin in kurirskih storitev itd.), ki predstavljajo največ 15 % stroškov plač za zaposlene, skladno
z Navodili Organa upravljanja o upravičenih stroških za
sredstva evropske kohezijske politike v programskem
obdobju 2014–2020.
Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek.
Prav tako med upravičene stroške ne spadajo cestna
transportna sredstva in stroški priprave vloge, digitalne
strategije, akcijskega načrta iz točke 4.2.4., digitalnega
marketinga, tiskalnikov (razen 3D tiskalnikov), pametnih
telefonov, proizvodnih strojev in naprav (razen opreme
za avtomatizacijo in robotizacijo proizvodnje), projektnega vodenja v primeru, da upravičenec uveljavlja stroške
zaposlenega zadolženega za razvoj in izvedbo digitalne
transformacije.
10.2 Način financiranja upravičenih stroškov
Upravičeni stroški se bodo uveljavljali na osnovi
dejansko plačanih stroškov in na podlagi poenostavljenih oblik obračunavanja stroškov. Dokazila za nastanek
upravičenih stroškov so opredeljena v točki IV razpisne
dokumentacije (poglavje 4. Roki in dokazila za predložitev zahtevka za izplačilo).
10.2.1 Dejansko dokazovanje upravičenih stroškov
Za stroške opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, za stroške neopredmetenih osnovnih sredstev in stroške storitev zunanjih izvajalcev se za uveljavljanje upravičenih stroškov uporabljajo dokazila o dejansko nastalih in plačanih upravičenih stroških, ki bodo
nastali v obdobju upravičenosti stroškov in bili plačani
v obdobju upravičenosti izdatkov, skladno z Navodili
organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva
evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.
Upravičenci morajo izvesti operacijo v skladu
s temeljnimi načeli zakona o javnem naročanju, in sicer
(i) načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti,
(ii) načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki,
(iii) načelo transparentnosti javnega naročanja, (iv) načelo enakopravne obravnave ponudnikov in (v) načelo
sorazmernosti ter skladno z določili pogodbe o sofinanciranju. Upoštevanje naštetih načel se lahko izkaže le na
način, da se celoten postopek dokumentira in obrazloži.
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Ob upoštevanju načela sorazmernosti mora upravičenec zagotoviti najmanj tri konkurenčne oziroma relevantne ponudbe. V kolikor gre za specifično storitev ali
opremo sestavljeno po meri upravičenca ali pa na trgu
ne obstaja več ponudnikov, mora upravičenec predložiti
dokumentacijo o izboru zunanjega izvajalca, ki bo dokazovala gospodarno ravnanje ter tržno ceno, v skladu
s prejšnjim odstavkom.
Nabavo nove opreme in/ali storitev, ki sodijo med
upravičene stroške je dovoljeno izvesti le od tretjih oseb
po tržnih pogojih, pri tem pa tretja oseba ne sme biti lastniško povezana z vlagateljem s 25 % in več. Za povezano osebo z vlagateljem se šteje lastniški delež pravne
ali fizične osebe in povezanost preko funkcije direktorja
oziroma poslovodnega organa.
10.2.2 Standardna lestvica stroška na enoto za
stroške dela
Za stroške plač in povračil stroškov v zvezi z delom
za osebje, ki dela na prijavljeni operaciji, se za uveljavljanje upravičenih stroškov uporablja Standardna lestvica stroška na enoto.
Standardna lestvica stroška na enoto je določena na podlagi Metodologije za izračun standardnega
stroška na enoto za stroške plač in povračil stroškov
v zvezi z delom za javni razpis za spodbude za digitalno
transformacijo (Ministrstvo, april 2021, ki je kot priloga
sestavni del tega javnega razpisa (razpisne dokumentacije). Osnova za izračun standardne lestvice stroška
na enoto so pravna izhodišča in cena za financiranje
raziskovalno razvojnih dejavnosti v Sloveniji Agencije
Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost (ARRS)
za leto 2021. Pri določitvi standardne lestvice stroška na
enoto je uporabljena pravna podlaga in metodologija določitve letne vrednosti financiranja zaposlenih, ki izvajajo
RR projekte, za leto 2021 za začasne cene ekvivalenta
polne zaposlitve za leto 2021.
Standardna lestvica stroška na enoto se določi enotno za sofinanciranje stroškov plač in povračil stroškov
v zvezi z delom osebja, ki dela na prijavljeni operaciji in
je izražena na uro opravljenega dela. Skladno z metodologijo je strošek dela:
– za razvoj in izvedbo digitalne transformacije
24,20 EUR za uro opravljenega dela na operaciji in
– strokovnih in tehničnih sodelavcev pri izvedbi digitalne transformacije 16,13 EUR za uro opravljenega
dela na operaciji.
Naloga zaposlenega v podjetju na področju raziskav in razvoja digitalne transformacije je, da razišče
notranje procese, ugotovi, katere procese je potrebno
delno ali v celoti spremeniti ter preuči nove procese in
tehnologije. Sodeluje pri pripravi akcijskega načrta in
tudi skrbi za načrtovano uvedbo potrebnih sprememb.
Rezultat dela zaposlenega na področju raziskav, razvoja
in izvedbe digitalne preobrazbe so:
– interni dokument, ki vključuje raziskavo notranjih
procesov s predlogi za uvedbo novih digitalnih procesov,
poslovnih modelov in s tem povezanih tehnologij,
– dokument Akcijski načrt za izvedbo digitalne
transformacije, ki ga pripravi samostojno, ali v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki,
– vodenje operacije in izvedena digitalna transformacija, vključno s končnim poročilom o izvedbi digitalne transformacije, skladno s predloženim akcijskim
načrtom.
Glede na zahtevnost opredeljenih nalog, se od zaposlenega odgovornega za raziskave, razvoj in izvedbo
digitalne transformacije podjetja zahteva najmanj višješolska izobrazba tehnične smeri.
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Pri izvedbi digitalne transformacije v podjetju sodelujejo tudi strokovni in tehnični sodelavci. Ti na podlagi navodil nadrejenih, zaposlenega odgovornega za
raziskave, razvoj in izvedbo digitalne transformacije ter
zunanjih strokovnjakov izvajajo posamezne aktivnosti
skladno z akcijskim načrtom.
Upravičenec lahko uveljavlja stroške za največ dva
zaposlena hkrati, pri čemer štejejo za upravičene do
sofinanciranja od dneva podpisa pogodbe o sofinanciranju. Na mesečni ravni se posameznemu zaposlenemu
prizna največ število delovnih ur v višini delovne obveznosti za posamezni mesec.
10.2.3 Posredni stroški
Posredni stroški predstavljajo 15 % stroškov plač in
se uveljavljajo v obliki pavšalne stopnje skladno z Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva
evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Posredni stroški vsebinsko obsegajo ostale stroške povezane z aktivnostmi osebja, ki dela na prijavljeni operaciji
(npr. stroški telefona, faksa in elektronske pošte, stroški
poštnih in kurirskih storitev, stroški potrošnega materiala, komunalnih storitev itd.).
10.3. Intenzivnost pomoči
Intenzivnost pomoči znaša do 60 % upravičenih
stroškov.
Višina sofinanciranja upravičenih stroškov upravičenca je od najmanj 30.000,00 EUR do največ
100.000,00 EUR.
Višina upravičenih stroškov operacije mora znašati
najmanj 50.000,00 EUR. V kolikor se ob oddaji zahtevka
za izplačilo ugotovi, da višina upravičenih stroškov operacije ne dosega 50.000,00 EUR, se zahtevek zavrne,
Sklad odstopi od pogodbe, upravičenec pa mora vrniti
že izplačana sredstva sofinanciranja skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila v proračun
Republike Slovenije.
11. Rok in način prijave na javni razpis
Rok za predložitev vlog je 1. 9. 2021 do 14. ure.
Oddaja vloge na predmetni javni razpis pomeni,
da se je vlagatelj seznanil z vsebino javnega razpisa in
razpisne dokumentacije ter da se z njo strinja.
Navodila za izdelavo popolne vloge so navedena
v točki IV razpisne dokumentacije (poglavje 2. Vsebina
vloge).
Vlagatelj vlogo s prilogami odda na ePortal Sklada
https://eportal.podjetniskisklad.si/. Digitalno podpisana,
s strani odgovorne osebe podjetja (izhajajoč iz Poslovnega registra RS), je vloga uradno poslana v obravnavo,
vlagatelj pa pridobi evidenčno številko vloge ter elektronsko obvestilo o oddani vlogi.
Merilo za pravočasno oddano vloge je sistemski
datum zabeležen ob elektronski oddaji vloge. Za pravočasno prispele vloge štejejo tiste, ki bodo oddane na
ePortal Sklada najkasneje do 14. ure. Po poteku prijavnega roka vloge ni možno več oddati.
12. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev ter postopek in način izbora
Zaradi pričakovanega velikega števila vlog, odpiranje vlog ne bo javno in bo izvedeno v prostorih Sklada
v roku treh delovnih dni od navedenih rokov za predložitev vlog. Datumi in druge informacije v zvezi z odpiranjem vlog bodo objavljene na spletnih straneh Sklada:
www.podjetniskisklad.si.
Na odpiranju bo komisija preverila pravočasnost in
popolnost prispelih vlog.
Nepravočasno prispele vloge, ki bodo oddane po
prijavnem roku, se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom zavržene.
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Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pozvala
k dopolnitvi tiste vlagatelje, katerih vloge niso popolne.
Vlagatelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, ki se veže na tehnične
specifikacije predmeta vloge ali tistih elementov vloge,
ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev
njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je Sklad
prejel v postopku dodelitve sredstev. Rok za dopolnitev
vlog ne sme biti daljši od petih dni. Nepopolne vloge,
ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za
dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
Komisija bo skladno z merili za ocenjevanje obravnavala (ocenila) vse pravočasne, formalno popolne in
ustrezne vloge. Vloga, ki ne bo izpolnjevala pogojev iz
javnega razpisa, se bo kot neustrezna zavrnila.
13. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu
javnega razpisa
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni
najkasneje v roku 60 dni od dne odpiranja vlog.
Vlagatelji bodo na podlagi sklepa o izboru pozvani
k podpisu pogodbe. Vročanje dokumentov (sklepov in
pogodb) ter podpisovanje navedenih dokumentov, bo
potekalo v digitalni obliki, in sicer na podlagi kvalificiranega digitalnega potrdila za poslovne subjekte. Če se
upravičenec v roku 8 delovnih dni od prejema in poziva
k podpisu pogodbe ne odzove, se šteje, da je umaknil
vlogo za pridobitev sredstev.
Zoper sklep o (ne)izboru ali zavrženju vloge, se
lahko v tridesetih dneh od prejema sklepa sproži upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike
Slovenije. Predmet tožbe ne morejo biti postavljena
merila za ocenjevanje vlog. Vložena tožba ne zadrži
podpisa pogodb o sofinanciranju.
Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in
bodo objavljeni na spletnih straneh Sklada in na spletni
strani www.eu-skladi.si.
14. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno s 115. in
116. členom Uredbe 1303/2013/EU in navodili organa
upravljanja: upravičenci morajo zadostiti zahtevam glede informiranja in obveščanja javnosti skladno s 115. in
116. členom Uredbe 1303/2013/EU, veljavnimi Navodili
organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin na
področju evropske kohezijske politike za programsko
obdobje 2014–2020 (http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila) in Priročnika celostne grafične podobe evropske kohezijske politike 2014–2020 (http://www.eu-skladi.si/portal/sl/aktualno/logotipi).
15. Zahteve glede hranjenja dokumentacije in spremljanja ter evidentiranja
Upravičenec bo dolžan zagotavljati dostopnost in
hrambo celotne dokumentacije, vezane na operacijo,
ter zagotavljati Skladu in drugim nadzornim organom
vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih
preverjanj skladno s pravili Evropske unije in zakonodajo Republike Slovenije, še 10 let po njenem zaključku.
Upravičenec je dolžan voditi in spremljati operacijo
na računovodsko ločenem stroškovnem mestu ali po
ustrezni računovodski kodi. Upravičenec, ki ne vodi
knjig za operacijo na ločenem stroškovnem mestu ali
po ustrezni računovodski kodi, iz svojih knjig ne more
ločeno izpisati evidenc samo za posamezno operacijo.
Zato mora zaradi zagotavljanja ločenega vodenja knjig
za operacijo voditi druge pomožne knjige.
16. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije organom, ki izvajajo nadzor
Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katere sofinanciranje temelji ali se izvaja na pod-
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lagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja
s strani Sklada kot izvajalskega organa, ministrstva kot
posredniškega organa, organa upravljanja, organa za
potrjevanje, revizijskega organa ter drugih slovenskih in
evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadaljnjem
besedilu: nadzorni organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in
skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije.
V primeru preverjanja na kraju samem bo upravičenec
moral omogočiti vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate operacije. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na
kraju samem predhodno pisno obveščen, Sklad in ostali
nadzorni organi pa lahko opravijo pregled na terenu
brez predhodne najave. Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih
organov in redno obveščati Sklad o izvedenih ukrepih.
17. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega
razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013/EU
Upravičenec bo moral zagotoviti spodbujanje enakih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno
diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide,
med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu
z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih
možnosti in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU.
Upravičenec bo moral rezultate operacije uresničevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob
spodbujanju cilja Evropske unije o ohranjanju, varovanju
in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela, onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe
1303/2013/EU.
18. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Varovanje osebnih podatkov, ki jih Skladu posredujejo vlagatelji oziroma upravičenci bo zagotovljeno
v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih podatkov, vključno s Splošno uredbo GDPR, ZVOP-1
ter 115. in 140. členom Uredbe št. 1303/2013/EU. V zvezi s tem Sklad napotuje na splošne informacije oziroma
na obvestilo o varstvu osebnih podatkov, objavljeno
na spletni strani Sklada na povezavi https://podjetniskisklad.si/sl/o-nas/zakonodaja-in-predpisi/varstvo-osebnih-podatkov.
Več o varstvu osebnih podatkov in zavezah Sklada
je navedeno v Obrazcu 5 kot delu razpisne dokumentacije.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih podatkov, ki jih vlagatelj 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 mora
biti določena v skladu z Zakonom o poslovni skrivnosti
(Uradni list RS, št. 22/19) in se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Vlagatelj mora pojasniti, zakaj
posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot
informacija javnega značaja. Če vlagatelj ne označi in
razloži takšnih podatkov v vlogi, bo Sklad lahko domneval, da vloga po stališču vlagatelja ne vsebuje poslovnih
skrivnosti in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.
Namen obdelave osebnih podatkov, ki jih Skladu
posredujejo vlagatelji oziroma upravičenci, je izvedba
javnega razpisa, vodenje podatkov, evidenc, analiz in
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drugih zbirk za Sklad in nadzorne organe in sicer o izidu
javnega razpisa in o izvajanju pogodbe o sofinanciranju. Nadalje je namen obdelave osebnih podatkov tudi
izdelava študij in vrednotenj, sodelovanje in priprava
oziroma izdelava vlog v postopkih pred pristojnimi organi (postopki pred sodnimi, preiskovalnimi ali drugimi
pristojnimi organi). Osebni podatki se bodo obdelovali
tudi za namene učinkovitega delovanja informacijskih
sistemov ali pripomočkov, ki jih uporablja ali jih je dolžan
uporabljati Sklad.
Podatki o sofinanciranih operacijah, za katere je
tako določeno s predpisi ali, ki so javnega značaja,
se bodo objavili. Objavljen bo seznam upravičencev,
ki bo obsegal navedbo upravičenca, naziv operacije,
programsko območje upravičenca in znesek javnih virov financiranja operacije. Objave podatkov o operaciji
in upravičencih do sredstev bodo izvedene v skladu
z ZDIJZ.
19. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov operacije
Upravičenec bo za namen spremljanja in vrednotenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom
Uredbe 1303/2013/EU ter 6. členom ter Prilogo I Uredbe
1301/2013/EU dolžan spremljati in Skladu zagotavljati
podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije.
Dokazila o doseganju ciljev, ki jih bo potrebno zbirati za namene spremljanja in vrednotenja, so natančneje opredeljena v poglavju IV razpisne dokumentacije
(točka 3. Zahteve glede doseganja napovedanih ciljev).
Vlagatelj mora v vlogi realno prikazati načrtovane
cilje operacije. Podatki iz vloge za prijavo (prejete dokumentacije) bodo osnova za spremljanje pričakovanih
rezultatov in bodo kot takšni tudi del pogodbe o sofinanciranju.
20. Omejitve glede sprememb operacije v skladu
z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU
Upravičenci bodo morali upoštevati omejitve glede sprememb operacije v skladu z 71. členom Uredbe
1303/2013/EU. Če v treh letih od datuma končnega
izplačila upravičencu nastopi, karkoli od naslednjega:
– prenehanje ali premestitev proizvodne dejavnosti
iz programskega območja;
– sprememba lastništva postavke infrastrukture, ki
daje podjetju ali javnemu organu neupravičeno prednost; ali
– bistvena sprememba, ki vpliva na značaj, cilje ali
pogoje izvajanja, zaradi česar bi se razvrednotili njeni
prvotni cilji,
so upravičenci dolžni vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva
prejema sredstev na TRR do dneva vračila v proračun
Republike Slovenije sorazmerno z obdobjem, v zvezi
s katerim ustrezne zahteve niso bile izpolnjene.
21. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvajanja operacij prišlo do resnih
napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali
izvajanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti
ali kršitve obveznosti, ali pa upravičenec Sklada ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali
bi mu morali biti znani oziroma, da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril
informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom
dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev Sklada o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil
sredstva po tem javnem razpisu, na podlagi ponarejene
listine ali kaznivega dejanja, bo Sklad odstopil od pogodbe, upravičenec pa bo dolžan vrniti neupravičeno
prejeta sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi
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od dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila
sredstev v proračun Republike Slovenije. Če je takšno
ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
22. Posledice, če se ugotovi, da aktivnosti na operaciji niso bile skladne s pravom Unije in pravom Republike Slovenije: v kolikor se ugotovi, da aktivnosti na
operaciji niso bile, skladno z določili 6. člena Uredbe
(EU) 1303/2013/EU, skladne s pravom Unije in pravom
Republike Slovenije, bo Sklad odstopil od pogodbe,
upravičenec pa bo dolžan vrniti neupravičeno prejeta
sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od
dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije.
23. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne operacije ali, da je višina sofinanciranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo: v kolikor se
ugotovi dvojno financiranje operacije za isti namen, ki je
že bila predmet sofinanciranja iz katerega koli drugega
vira, ali da je višina sofinanciranja projekta presegla maksimalne dovoljene stopnje oziroma najvišje dovoljene
intenzivnosti ali znesek pomoči, Sklad odstopi od pogodbe in zahteva vračilo neustrezno izplačanega zneska sofinanciranja v skladu s pravili državnih pomoči oziroma
pomoči »de minimis« na področju vračanja državnih pomoči skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva
nakazila sredstev na transakcijski račun upravičenca do
dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije.
Če je dvojno uveljavljanje ali dvojno financiranje za isti
namen namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
24. Razpoložljivost razpisne dokumentacije: vsi potrebni podatki in navodila ki bodo omogočila izdelavo
popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev so navedeni v Razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave
javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi.
25. Dodatne informacije
Vse ostale informacije dobite na telefonskih številkah: 02/234-12-53, 02/234-12-72 in 02/234-12-64 ali na
e-pošti bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.
Pisna vprašanja po e-pošti morajo prispeti na zgornji naslov najkasneje dva delovna dni pred iztekom
roka za oddajo vloge. Sklad bo objavil vprašanja in
odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred
iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo
vprašanje posredovano pravočasno. Pisna vprašanja,
ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana, bo pa
mogoče pridobiti informacije na zgornjih telefonskih številkah v delovnem času še na dan roka za oddajo vloge.
Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del
razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo
javno objavljeni na spletnem naslovu http://www.podjetniskisklad.si/sl/.
Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni
strani, zato bodite pri postavljanju vprašanj pazljivi, da
v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti
javno objavljeni.
Potencialni vlagatelji bodo o vseh novostih sproti
obveščeni preko spletne strani http://www.podjetniskisklad.si/sl/.
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Št. 3301-3/2021-SRRS-2

Ob-2376/21

Slovenski regionalno razvojni sklad (v nadaljevanju
Sklad) na podlagi Zakona o javnih skladih, ZJS-1 (Uradni list RS, št. 77/08, 8/10 – ZSKZ-B, 61/20 – ZDLGPE),
Zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kup

Stran

1328 /

Št.

97 / 18. 6. 2021

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

nine na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju
podjetij, ZUKLPP (Uradni list RS, št. 45/95, 34/96, 60/99
– ZSRR, 22/00 – ZJS, 67/01, 47/02), Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, ZSRR-2 (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12, 46/16), Ustanovitvenega
akta, št. 01401-4/2009/6 z dne 23. 7. 2009 (čistopis
SV 451/20 z dne 3. 9. 2020), Splošnih pogojev poslovanja, št. 012-6/2019-12 z dne 8. 11. 2019 (s sprem. in
dopol., v nadaljevanju SPP), Pravilnika o dodeljevanju
spodbud z dne 19. 3. 2015 (s spr. in dop.), Poslovnega
in finančnega načrta Sklada za leti 2020 in 2021 z dne
27. 3. 2020 (s sprem. in dopol.), Uredba o metodologiji
za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 78/19),
Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike (Uradni list RS, št. 16/13, 78/15, 46/19), Zakona
o Triglavskem narodnem parku, ZTNP-1 (Uradni list RS,
št. 52/10, 46/14 – ZON-C, 60/17, 82/20), Koeficienta
razvitosti občin za leto 2020 in 2021, Uredbe o določitvi

Znesek v EUR
11.000.000,00

Iz postavke za leto
2021

Oblika sredstev
Posojilo

Sklad razpisuje sredstva delno iz naslova zadolžitve pri Evropski investicijski banki.
1.2 Namen in cilj javnega razpisa
Namen razpisa je dodeljevanje posojil v kmetijstvu
na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj
– spodbujanje primarne kmetijske pridelave, ki
ustreza naslednjemu ukrepu:
– Izboljšanje učinkovitosti kmetijskega gospodarstva,
– Izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer
ali standardov za dobro počutje živali,
– Vzpostavitev in/ali izboljšava infrastrukture,
– Doseganje kmetijsko-okoljsko-podnebnih ciljev.
1.3 Razpisna dokumentacija in navodila za vlagatelja
Sestavni del razpisa je tudi razpisna dokumentacija
in navodila za vlagatelje, ki jih mora vlagatelj upoštevati,
objavljena v Aplikaciji e-Rsklad.
Razpisna dokumentacija in navodila za vlagatelja
so sledeča:
– elektronski prijavni obrazec, vključno z izjavo vlagatelja glede oddaje vloge,
– seznam prilog,
– predlogo opisa projekta,
– merila za ocenjevanje,
– vzorec pogodbe,
– navodila o pogojih zavarovanja,
– navodila o upravičenosti stroškov in črpanju,
– navodila za poročanje.
2. Razpisni pogoji
Vlagatelj mora izpolnjevati vse razpisne pogoje,
ki so vezani na vlagatelja in prijavljeni projekt. Izpolnjevanje pogojev mora biti razvidno iz vsebine celotne
vloge. Vlagatelj s podpisom Izjave vlagatelja glede oddaje vloge, pod kazensko in materialno odgovornostjo
potrdi oddajo vloge na javni razpis, preko Aplikacije
e-Rsklad in z njo povezanim izpolnjevanjem razpisnih
pogojev.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi
po izdaji odločbe o dodelitvi sredstev, se pogodba o sofinanciranju ne bo podpisala, odločba o dodelitvi sredstev
pa se odpravi.

obmejnih problemskih območij (Uradni list RS, št. 22/11,
97/12, 24/15, 35/17, 101/20), Uredbe Komisije (EU)
št. 702/2014 z dne 25. 6. 2014 o razglasitvi nekaterih
vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter
na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo
členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (Uradni list EU L, št. 193 z dne 1. 7. 2014, str. 1 in
št. 48 z dne 20. 2. 2019, str. 1, št. 414 z dne 9. 12. 2020,
str. 15, v nadaljevanju Kmetijska uredba za skupinske
izjeme) objavlja
javni razpis
za dodeljevanje posojil projektom primarne
kmetijske pridelave – A1
1. Uvodna določila
1.1 Višina in vir sredstev
Skupni razpisani znesek je 11.000.000,00 EUR, kot
sledi v nadaljevanju

Sredstva Sklada

Vir sredstev
Slovenski regionalno razvojni sklad

2.1 Splošni pogoji
1. Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku,
vrednosti izražene v EUR.
2. Vsa dokazila se morajo glasiti na vlagatelja in
prijavljeni projekt.
3. V primeru dokazila v tujem jeziku, je vlagatelj dolžan priložiti krajši prevod priloženega dokazila.
4. Projekt mora predstavljati zaključeno celoto in
zagotavljati izvajanje procesa, ki je predmet projekta,
takoj po datumu zaključka odobrenega projekta.
5. Vlagatelj lahko na javni razpis odda le eno vlogo,
razen v kolikor je bila za oddano vlogo že izdana odločba o neodobritvi sredstev oziroma je vlagatelj pisno
odstopil od vloge.
6. Sredstva se za isti projekt odobrijo praviloma
enkrat.
7. Vlagatelj, ki se prijavi kot fizična oseba – kmet,
mora imeti kreditno sposobnost kmetijskega gospodarstva večjo od 1,00. Predložiti mora Izpis Sisbon (pridobljen pri banki), ki ni starejši od treh mesecev od datuma
oddaje vloge, Izpis transakcijskega računa z opisanimi
nameni prilivov in pologov za obdobje enega leta, pri
čemer se upošteva enoletni promet – vključno s prometom zadnjega prejetega izpiska pred oddajo vloge
in kopije morebitnih (posojilnih, leasing) pogodb in/ali
stanj posojil pridobljenih s strani drugih posojilodajalcev,
v kolikor obveznosti niso razvidne iz Sisbona. V kolikor
vlagatelj pri izračunu kreditne sposobnosti uveljavlja tudi
prihodke članov kmetijskega gospodarstva mora tudi
zanje priložiti vsa predhodno navedena dokazila kot so
zahtevana za vlagatelja, hkrati bodo morali slednji biti
poroki pri posojilni pogodbi vlagatelja.
8. Vlagatelj mora za projekt izkazati zaprto finančno
konstrukcijo. V ta namen mora vlagatelj priložiti ustrezna
dokazila, skladno z opredelitvijo drugih virov v finančni
konstrukciji.
9. V primeru, da se projekt izvaja na nepremičnini,
v lasti drugih pravnih ali fizičnih oseb, mora imeti vlagatelj za opravljanje dejavnosti v njej sklenjeno dolgoročno
najemno pogodbo (z veljavnostjo najmanj do dokončnega vračila posojila) in soglasje lastnika k izvedbi projekta, kar mora priložiti ob oddaji vloge.
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10. Vlagatelj ne sme imeti neporavnanih zapadlih
finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti, v skladu z zakonom,
ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v
višini 50,00 EUR ali več). V ta namen Sklad po uradni
dolžnosti s strani Finančne uprave RS pridobi ustrezno
potrdilo, na osnovi pooblastila vlagatelja, ki je opredeljeno v okviru Izjave vlagatelja.
11. V kolikor je vlagatelj že prejemnik sredstev Sklada, na dan odpiranja vloge ne sme imeti neporavnanih
zapadlih obveznosti z zamudo nad 15 dni.
12. Vlagatelj, ki je že prejemnik sredstev Sklada,
vendar je Sklad zaradi nepravilnosti porabe javnih sredstev in izpolnjevanju pogodbenih obveznosti, odstopil
od pogodbe, od odstopa pa še ni preteklo pet let, ni
upravičen do spodbude.
13. Skupna višina zadolženosti vlagatelja in z njim
povezanih oseb do Sklada ne sme presegati 5,00 %
vrednosti namenskega premoženja Sklada, ki znaša
113.601.565,84 EUR na dan 31. 12. 2020.
14. Vlagatelj mora za izvedbo projekta predložiti
pravnomočno gradbeno ali upravno dovoljenje. V kolikor
navedenih dovoljenj ne potrebuje, mora podati izjavo, da
za izvedbo projekta ni potrebno dovoljenje.
15. Pri izvedbi projekta je potrebno upoštevati, da
je nakup dovoljeno izvesti le od tretjih oseb po tržnih
pogojih, pri tem pa tretja oseba ne sme biti več kot
25,00 % povezana (lastniško, upravljavsko ali »glasovalno«) z vlagateljem. Za povezano osebo z vlagateljem
se štejejo sorodniki prvega, drugega in tretjega dednega reda in tudi pravna oseba (s.p. in/ali gospodarska
družba), če je z vlagateljem sorodstveno povezana (do
vključno tretjega dednega reda).
16. Vlagatelj ne sme prijaviti projekt z več kot dveletnim kumulativnim negativnim denarnim tokom.
17. Vlagatelj ne sme biti v postopku prisilne poravnave, poenostavljene prisilne poravnave, stečajnem
postopku, postopku prisilnega prenehanja, postopku
finančnega prestrukturiranja, v skladu z veljavnim Zakonom o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju.
18. Vlagatelj ne sme biti domnevno insolventen
glede na 14. člen veljavnega Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem
prenehanju.
19. Vlagatelj ne sme biti (1) v težavah, kot jih opredeljuje Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje
gospodarskih družb in zadrug v težavah ter Kmetijska
uredba za skupinske izjeme, (2) v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje
gospodarskih subjektov v težavah oziroma je to pomoč
prejel ali je v postopku prestrukturiranja oziroma je prestrukturiranje neuspešno zaključil. O izpolnjevanju navedenega pogoja, se mora vlagatelj izreči v izjavi.
20. Vlagatelj ne sme prijaviti ekološko spornega
projekta.
21. Projekt mora biti ekonomsko, finančno in tehnično izvedljiv ter izveden v skladu z veljavno okoljsko
zakonodajo.
2.2 Pogoji po podprogramu A1.1 – Primarna kmetijska pridelava – po pravilih državnih pomoči
Sredstva se dodeljujejo po shemi državne pomoči
– K-BE003-5940117-2015 z dne 16. 4. 2015
Pogoji po podprogramu A1.1
1. Vlagatelj ne more oddati vlogo na razpis pred
začetkom izvajanja projekta. Za začetek izvajanja projekta se šteje trenutek, ko je sklenjena prva obvezujoča
zaveza v povezavi s projektom (pogodba, avans, plačilo
are ipd.), zaradi katere ni več mogoče preklicati projekta,
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izjema so lahko pripravljalna dela (npr. nakup zemljišča,
pridobivanje gradbenih oziroma drugih dovoljenj, predhodne študije).
2. Vlagatelj ne sme zaprositi za sredstva za dejavnost, ki je povezana z izvozom v tretje države ali
države članice, in je neposredno povezana z izvoženimi
količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske
mreže ali drugimi tekočimi stroški, povezanimi z izvozno
dejavnostjo.
3. Vlagatelj ne sme prijaviti projekt, ki daje prednost
uporabi domačega blaga pred uporabo uvoženega.
4. Do sredstev niso upravičeni vlagatelji, ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči,
na podlagi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč iste države članice razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom EU.
5. Projekt mora biti v skladu z zakonodajo Unije in
nacionalnimi predpisi Republike Slovenije s področja
varstva okolja. Pomoč za naložbe, v zvezi s katerimi
mora biti opravljena presoja vplivov na okolje na podlagi Direktive 2011/92/EU, je pogojena s tem, da sta
bila še pred datumom dodelitve individualne pomoči
opravljeni navedena presoja in pridobljeno soglasje za
izvedbo zadevnega naložbenega projekta.
6. Državna pomoč za projekt se ne sme združevati
z drugo državno pomočjo ali pomočjo, dodeljeno po pravilu »de minimis« za iste upravičene stroške, če bi s tem
presegla zgornjo mejo intenzivnosti državne pomoči.
Pomoč za iste upravičene stroške se lahko kumulira le,
če se s tako kumulacijo ne preseže največja intenzivnost
pomoči ali znesek pomoči, ki se uporablja za to pomoč
v skladu s shemo državne pomoči.
7. Državna pomoč za projekt je izražena v bruto ekvivalentu nepovratnih sredstev in se ne sme združevati
z drugo državno pomočjo ali pomočjo, dodeljeno po pravilu »de minimis« za iste upravičene stroške, če bi s tem
presegla zgornjo mejo intenzivnosti državne pomoči.
Pomoč za iste upravičene stroške se lahko kumulira le,
če se s tako kumulacijo ne preseže največja intenzivnost
pomoči ali znesek pomoči, ki se uporablja za to pomoč
v skladu z regionalno shemo državnih pomoči.
8. Znesek državne pomoči pri posojilu ne predstavlja celotnega posojila, temveč je to sedanja vrednost
razlike med skupnim zneskom obresti, ki bi jih vlagatelj
plačal v obdobju skupne dobe vračanja, če bi za posojilo
veljala veljavna referenčna obrestna mera, in skupnim
zneskom obresti, ki jih bo v enakem obdobju plačal posojilodajalcu.
2.2.1 Upravičeni vlagatelji po podprogramu A1.1
– Kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu in so vpisana v evidenco kmetijskih
gospodarstev, organizirana kot,
– kmetija, ki ni pravna oseba, ali fizična oseba, ki na
trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost.
Vlagatelj mora v ta namen priložiti dokazilo o vpisu
kmetijskega gospodarstva v register kmetijskih gospodarstev.
Vlagatelj mora biti vpisan v sodni register oziroma
register kmetijskih gospodarstev pred 1. 1. 2018.
2.2.2 Upravičena velikost vlagatelja po podprogramu A1.1
– Mikro
– Mala
– Srednja
Za opredelitev velikosti vlagateljev se uporabljajo
določbe iz Priloge I Kmetijske uredbe za skupinske izjeme. Vlagatelji morajo ob določanju velikosti podjetja
upoštevati podatke glede na status podjetja (neodvisno,
povezano, partnersko) ter računovodsko obdobje zaje-
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ma teh podatkov. Za povezane družbe se štejejo tudi
podjetja, ki so povezana prek lastniških deležev fizičnih
oseb z upoštevanjem določil navedene priloge.
2.2.3 Upravičene dejavnosti po podprogramu A1.1
– 01 Kmetijska proizvodnja in lov ter z njima povezane storitve.
Vlagatelj mora prijaviti projekt v okviru registrirane
dejavnosti skladno z veljavno Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti, pri čemer se upošteva tudi predpise
s področja dodeljevanja državnih pomoči ali pomoči »de
minimis«, ki lahko določene dejavnosti tudi izključujejo.
Vlagatelj mora izvajati projekt, skladno s Prilogo I seznama iz člena 38 Pogodbe o delovanju Evropske unije.
Neupravičene dejavnosti po podprogramu A1.1
Neupravičene dejavnosti, skladno z veljavno Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti.
– 01.7 Lovstvo.

Upravičeni stroški
Nakup kmetijskih zemljišč

2.2.4 Upravičeno območje projektov po podprogramu A1.1
– Celotno območje Republike Slovenije
2.2.5 Obdobje upravičenosti po podprogramu A1.1
Upravičeni stroški lahko nastanejo od oddaje vloge
na razpis.
2.2.6 Stroški po podprogramu A1.1
1. Upravičeni stroški so:
Delež sofinanciranja projekta s strani Sklada je do
vključno 100,00 % upravičenih stroškov projekta, v kar
se všteva tudi nepovračljiv DDV. Upravičeni stroški so
tabelarično prikazani v nadaljevanju, pri čemer je lahko
pri posameznem strošku opredeljena omejitev (izražena
v deležu, v znesku ali datumu, vse glede na vrsto omejitve). Delež sredstev iz virov EIB (posredno ali neposredno) in/ali EU ne sme presegati 100 % upravičenega
projekta brez DDV oziroma skupno 12,5 mio EUR.

Omejitev na posameznem strošku
Delež Znesek
Vrsta omejitve
Datum
%
EUR
10,00 % od
upravičenih
10,00
/
/
stroškov

Nakup objektov kmetijske
dejavnosti

/

/

/

/

Gradnja objektov kmetijske
dejavnosti

/

/

/

/

Adaptacija in rekonstrukcija
objekta kmetijske dejavnosti

/

/

/

/

Urejanje kmetijskih zemljišč

/

/

/

/

Nova oprema

/

/

/

/

Rabljena oprema

/

/

/

1. 1. 2016

Novi delovni stroji

/

/

/

/

Rabljeni delovni stroji

/

/

/

1. 1. 2016

Biološka sredstva – večletni
nasadi

/

/

/

/

Neopredmetena sredstva

/

/

/

/

Podrobnejša navodila o stroških so razvidna v Navodilu o upravičenih stroških, ki so objavljena v Aplikaciji
e-Rsklad.
2.2.7 Višina zaprošenih sredstev in višina upravičenih stroškov po podprogramu A1.1
Najnižja zaprošena vrednost sredstev je
5.000,00 EUR, najvišja vrednost zaprošenih sredstev
pa 1.000.000,00 EUR.
Minimalna vrednost upravičenih stroškov je
5.000,00 EUR. Celotni stroški posameznega projekta
ne smejo presegati 25,0 mio EUR.

Velikost
vlagatelja
srednja
mala
mikro
srednja
mala
mikro
srednja
mala
mikro
srednja
mala
mikro
srednja
mala
mikro
srednja
mala
mikro
srednja
mala
mikro
srednja
mala
mikro
srednja
mala
mikro
srednja
mala
mikro
srednja
mala
mikro

Odstotek
sofinanciranja
Sklada
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
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2.2.8 Posojilni pogoji po podprogramu A1.1
1. Obrestna mera je spremenljiva v obliki 6-mesečni EURIBOR + pribitek od 0,65 % do 2,20 % letno, ki je
odvisen od Skladove ocene.
– V primeru, da je EURIBOR negativen, se zanj
uporabi vrednost 0,00 %.
– Glavnico posojila se vrača mesečno.
– Obresti se obračunavajo in plačujejo mesečno.
2. Doba vračanja
Višina posojila v EUR
od
do
5.000,00
1.000.000,00

cev.

Moratorij v mesecih
od
do
0
36

– Skupna doba vračanja posojila je do 240 mese-

– Skupna doba vračanja posojila ne sme presegati
ekonomske dobe projekta.
– Znotraj skupne dobe vračanja posojila, ki je sestavljena iz moratorija na odplačevanje glavnice ter odplačilne dobe, lahko vlagatelj pridobi največ 36 mesecev moratorija, glede na tabelo, ki je opredeljena v tej točki razpisa.
Moratorij ne sme presegati roka zaključka projekta.
– Pred podpisom pogodbe se lahko vlagatelj s pisno izjavo moratoriju odpove in skrajša skupno dobo
vračanja posojila, vendar le-ta ne more znašati manj
kot 24 mesecev. V kolikor se vlagatelj odpove moratoriju, mora biti črpanje celotnega posojila izvedeno do
20. v mesecu, v katerem zapade prvi obrok.
2.2.9 Cilji projekta po podprogramu A1.1
Cilji projekta so neposredno povezani s posameznim ukrepom v okviru javnega razpisa. Vlagatelj se
sam odloči, kateri cilj (ali več ciljev) bo zasledoval. V primeru sklenitve pogodbe, bo Sklad preverjal realizacijo
izbranega cilja (ali več ciljev).
Cilji projekta so sledeči:
– za ukrep Izboljšanje učinkovitosti kmetijskega gospodarstva
– Povečanje produktivnosti,
– Posodobitev tehnologije,
– Posodobitev proizvodov/storitev,
– Izboljšanje trženjskih pristopov.
– za ukrep Izboljšanje naravnega okolja, higienskih
razmer ali standardov za dobro počutje živali
– Zagotovitev ustreznega bivalnega in drugega
prostora, hrane, vode in/ali oskrbe,
– Zagotovitev svobode gibanja,
– Zagotovitev ustrezne svetlobe, toplote, vlažnosti, kroženja zraka, zračenja, koncentracije plinov, higiene intenzivnost hrupa v prostoru, kjer je žival,
– Zagotovitev ločene nastanitve nezdružljivih živali.
– za ukrep Vzpostavitev in/ali izboljšava infrastrukture
– Izboljšanje zemljišč,
– Izboljšanje vodne in električne infrastrukture.
– za ukrep Doseganje kmetijsko-okoljsko-podnebnih ciljev
– Ohranjanje biotske raznovrstnosti vrst in habitatov.
2.3 Pogoji po podprogramu A1.2 – Primarna kmetijska pridelava-izven pravil državne pomoči
Pogoji po podprogramu A1.2
1. Vlagatelj ne sme zaprositi za sredstva za dejavnost, ki je povezana z izvozom v tretje države ali
države članice, in je neposredno povezana z izvoženimi

Skupna doba vračanja v mesecih
(z vključenim moratorijem)
240

količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske
mreže ali drugimi tekočimi stroški, povezanimi z izvozno
dejavnostjo.
2. Vlagatelj ne sme prijaviti projekt, ki daje prednost
uporabi domačega blaga pred uporabo uvoženega.
3. Do sredstev niso upravičeni vlagatelji, ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči,
na podlagi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč iste države članice razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom EU.
4. Projekt mora biti v skladu z zakonodajo Unije in
nacionalnimi predpisi Republike Slovenije s področja
varstva okolja. Pomoč za naložbe, v zvezi s katerimi
mora biti opravljena presoja vplivov na okolje na podlagi Direktive 2011/92/EU, je pogojena s tem, da sta
bila še pred datumom dodelitve individualne pomoči
opravljeni navedena presoja in pridobljeno soglasje za
izvedbo zadevnega naložbenega projekta.
2.3.1 Upravičeni vlagatelji po podprogramu A1.2
– Kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu in so vpisana v evidenco kmetijskih
gospodarstev, organizirana kot,
– kmetija, ki ni pravna oseba, ali fizična oseba, ki na
trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost.
Vlagatelj mora v ta namen priložiti dokazilo o vpisu
kmetijskega gospodarstva v register kmetijskih gospodarstev.
Vlagatelj mora biti vpisan v sodni register oziroma
register kmetijskih gospodarstev pred 1. 1. 2018.
2.3.2 Upravičena velikost vlagatelja po podprogramu A1.2
– Mikro
– Mala
– Srednja
Za opredelitev velikosti vlagateljev se uporabljajo
določbe iz Priloge I Kmetijske uredbe za skupinske izjeme. Vlagatelji morajo ob določanju velikosti podjetja
upoštevati podatke glede na status podjetja (neodvisno,
povezano, partnersko) ter računovodsko obdobje zajema teh podatkov. Za povezane družbe se štejejo tudi
podjetja, ki so povezana prek lastniških deležev fizičnih
oseb z upoštevanjem določil navedene priloge.
2.3.3 Upravičene dejavnosti po podprogramu A1.2
– 01 Kmetijska proizvodnja in lov ter z njima povezane storitve.
Vlagatelj mora prijaviti projekt v okviru registrirane
dejavnosti skladno z veljavno Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti, pri čemer se upošteva tudi predpise
s področja dodeljevanja državnih pomoči ali pomoči »de
minimis«, ki lahko določene dejavnosti tudi izključujejo.
Vlagatelj mora izvajati projekt, skladno s Prilogo I seznama iz člena 38 Pogodbe o delovanju Evropske unije.
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Neupravičene dejavnosti po podprogramu A1.2
Neupravičene dejavnosti, skladno z veljavno Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti.
– 01.7 Lovstvo.
2.3.4 Upravičeno območje projektov po podprogramu A1.2
– Celotno območje Republike Slovenije
2.3.5 Obdobje upravičenosti po podprogramu A1.2
Upravičeni stroški lahko nastanejo od 1. 1. 2020.
2.3.6 Stroški po podprogramu A1.2
1. Upravičeni stroški so:
Delež sofinanciranja projekta s strani Sklada je do
vključno 100,00 % upravičenih stroškov projekta, v kar
se všteva tudi nepovračljiv DDV. Upravičeni stroški so
tabelarično prikazani v nadaljevanju, pri čemer je lahko
pri posameznem strošku opredeljena omejitev (izražena
v deležu, v znesku ali datumu, vse glede na vrsto omejitve). Delež sredstev iz virov EIB (posredno ali neposredno) in/ali EU ne sme presegati 100 % upravičenega
projekta brez DDV oziroma skupno 12,5 mio EUR.
Upravičeni stroški

Vrsta
omejitve

Nakup kmetijskih zemljišč

/

Nakup kmetij

/

Nakup objektov kmetijske dejavnosti

/

Gradnja objektov kmetijske
dejavnosti

/

Adaptacija in rekonstrukcija objekta
kmetijske dejavnosti

/

Urejanje kmetijskih zemljišč

/

Nova oprema

/

Rabljena oprema

/

Novi delovni stroji

/

Rabljeni delovni stroji

/

Biološka sredstva – večletni nasadi

/

Biološka sredstva – osnovna čreda

/

Neopredmetena sredstva

/

Omejitev na posameznem strošku
Delež
Znesek
Velikost
Datum
%
EUR
vlagatelja
srednja
/
/
/
mala
mikro
srednja
/
/
/
mala
mikro
srednja
/
/
/
mala
mikro
srednja
/
/
/
mala
mikro
srednja
/
/
/
mala
mikro
srednja
/
/
/
mala
mikro
srednja
/
/
/
mala
mikro
srednja
/
/
1. 1. 2016
mala
mikro
srednja
/
/
/
mala
mikro
srednja
/
/
1. 1. 2016
mala
mikro
srednja
/
/
/
mala
mikro
srednja
/
/
/
mala
mikro
srednja
/
/
/
mala
mikro

Podrobnejša navodila o stroških so razvidna v Navodilu o upravičenih stroških, ki so objavljena v Aplikaciji
e-Rsklad.

Odstotek
sofinanciranja
Sklada
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
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2.3.7 Višina zaprošenih sredstev in višina upravičenih stroškov po podprogramu A1.2
Najnižja zaprošena vrednost sredstev je
5.000,00 EUR, najvišja vrednost zaprošenih sredstev
pa 1.000.000,00 EUR.
Minimalna vrednost upravičenih stroškov je
5.000,00 EUR. Celotni stroški posameznega projekta
ne smejo presegati 25,0 mio EUR.
2.3.8 Posojilni pogoji po podprogramu A1.2
1. Obrestna mera je spremenljiva v obliki 6-mesečni EURIBOR + pribitek od 1,20 % do 2,60 % letno, ki je
odvisen od Skladove ocene.
– V primeru, da je EURIBOR negativen, se zanj
uporabi vrednost 0,00 %.
– Glavnico posojila se vrača mesečno.
– Obresti se obračunavajo in plačujejo mesečno.
2. Doba vračanja
Višina posojila v EUR
od
do
5.000,00
1.000.000,00

cev.

Moratorij v mesecih
od
do
0
36

– Skupna doba vračanja posojila je do 240 mese-

– Skupna doba vračanja posojila ne sme presegati
ekonomske dobe projekta.
– Znotraj skupne dobe vračanja posojila, ki je sestavljena iz moratorija na odplačevanje glavnice ter odplačilne dobe, lahko vlagatelj pridobi največ 36 mesecev
moratorija, glede na tabelo, ki je opredeljena v tej točki
razpisa. Moratorij ne sme presegati roka zaključka projekta.
– Pred podpisom pogodbe se lahko vlagatelj s pisno izjavo moratoriju odpove in skrajša skupno dobo
vračanja posojila, vendar le-ta ne more znašati manj
kot 24 mesecev. V kolikor se vlagatelj odpove moratoriju, mora biti črpanje celotnega posojila izvedeno do
20. v mesecu, v katerem zapade prvi obrok.
2.3.9 Cilji projekta po podprogramu A1.2
Cilji projekta so neposredno povezani s posameznim ukrepom v okviru javnega razpisa. Vlagatelj se
sam odloči, kateri cilj (ali več ciljev) bo zasledoval. V primeru sklenitve pogodbe, bo Sklad preverjal realizacijo
izbranega cilja (ali več ciljev).
Cilji projekta so sledeči:
– za ukrep Izboljšanje učinkovitosti kmetijskega gospodarstva
– Povečanje produktivnosti,
– Posodobitev tehnologije,
– Posodobitev proizvodov/storitev,
– Izboljšanje trženjskih pristopov.
– za ukrep Izboljšanje naravnega okolja, higienskih
razmer ali standardov za dobro počutje živali

Oblika zavarovanja
Menica
Hipoteka z vpisom na 1. mesto
Hipoteka z vpisom na 1. mesto
Hipoteka z vpisom na 2. mesto

Faktor Delež
1,00
1,50
2,00
3,00

100
100
100
100

Skupna doba vračanja v mesecih
(z vključenim moratorijem)
240

– Zagotovitev ustreznega bivalnega in drugega
prostora, hrane, vode in/ali oskrbe,
– Zagotovitev svobode gibanja,
– Zagotovitev ustrezne svetlobe, toplote, vlažnosti, kroženja zraka, zračenja, koncentracije plinov, higiene intenzivnost hrupa v prostoru, kjer je žival,
– Zagotovitev ločene nastanitve nezdružljivih živali.
– za ukrep Vzpostavitev in/ali izboljšava infrastrukture
– Izboljšanje zemljišč,
– Izboljšanje vodne in električne infrastrukture.
– za ukrep Doseganje kmetijsko-okoljsko-podnebnih ciljev
– Ohranjanje biotske raznovrstnosti vrst in habitatov.
2.4 Pogoji zavarovanja
1. Sklad bo tekom obravnave vloge preveril tudi
vlagateljeve sposobnosti izpolnjevanja obveznosti do
Sklada (v nadaljevanju ocena) v skladu s kriteriji, kot
so opredeljeni v razpisni dokumentaciji. V kolikor bo
Sklad pri pregledu ugotovil, da vlagateljeva zmožnost
izpolnjevanja obvez do Sklada ni zadovoljiva, bo Sklad
vlagatelja pozval k predložitvi predloga za dodatno zavarovanje posojila.
2. Vlagatelj mora izkazovati realno možnost za zavarovanje posojila po presoji Sklada.
3. Vlagatelj mora za zavarovanje sredstev predlagati obliko zavarovanja, ki je po javnem razpisu možna.
Možne oblike zavarovanja so tabelarično prikazane,
skupaj z omejitvami za posamezno obliko zavarovanja,
izjema je le menica, ki je obvezna za vse vlagatelje.

Omejitev za posamezno obliko zavarovanja
Boniteta
Kreditna
Znesek
Ročnost
Znesek
vlagatelja
sposobnost
v EUR do
v mesecih v EUR nad
od do vlagatelja K > X
/
/
/
1,00
/
/
/
/
/
3,00
/
/
/
/
/
1,00
/
/
/
/
/
1,00
/
/
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Oblika zavarovanja
Hipoteka z vpisom na 1. mesto
– predmet projekta
Hipoteka z vpisom na 1. mesto
– predmet projekta
Hipoteka z vpisom na 1. mesto
z rastočo hipoteko
Zastava premičnin
Zastava premičnin
Zastava premičnin – predmet
projekta
Zavarovanje pri zavarovalnici
Bančna garancija
Poroštvo – fizična oseba
Poroštvo – pravna oseba
Depozit
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Faktor Delež

Omejitev za posamezno obliko zavarovanja
Boniteta
Kreditna
Znesek
Ročnost
Znesek
vlagatelja
sposobnost
v EUR do
v mesecih v EUR nad
vlagatelja
K
>
X
od do

1,50

100

/

/

/

3,00

/

/

2,00

100

/

/

/

1,00

/

/

2,00

20

/

/

/

1,00

/

/

3,00
3,00

100
20

/
/

/
/

/
/

1,00
1,00

60
/

/
/

3,00

100

/

/

/

1,00

60

/

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

100
100
100
100
100

/
/
30.000,00
50.000,00
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

Pomen omejitve pri posamezni obliki zavarovanja:
– Faktor – je zahtevano razmerje med vrednostjo predlagane oblike zavarovanja in višino zaprošenih
sredstev,
– Delež – je maksimalni delež posamezne oblike
zavarovanja glede na višino zaprošenih sredstev,
– Znesek do – je numerično izražena omejitev pri
posamezni obliki zavarovanja glede na višino zaprošenih sredstev,
– Boniteta od do – je omejitev, vezana na bonitetno
oceno vlagatelja, kar pomeni, da posamezno obliko zavarovanja lahko predlaga vlagatelj, ki dosega določeno
bonitetno oceno, pri čemer se upošteva bonitetna ocena
iz sistema Ebonitete.si,
– Kreditna sposobnost vlagatelja (K) – je razmerje
med 1/3 letnih prihodkov oziroma dohodkov v zadnjih
12 mesecih/letna višina obstoječih glavnic finančnih obveznosti + obveznost iz glavnice posojila pri Skladu.
– Kreditna sposobnost poroka fizične osebe (K) –
mora biti večja od 1 in je razmerje med 1/3 letnega dohodka, izračunanega kot povprečje iz naslova osebnega
dohodka (pri čemer se upošteva 1, tj. je bruto znesek,
zmanjšan za prispevke in dohodnino) ali pokojnine ali
rente za obdobje zadnjih treh mesecev, pomnoženo
z 12, in letnih obveznosti iz naslova posojil in leasingov,
pri čemer Sklad ob utemeljenih razlogih lahko upošteva
tudi obveznosti iz naslova limita in poroštev.
– Bonitetna ocena poroka pravne osebe – mora
biti 7 ali več, pri čemer se upošteva bonitetna ocena iz
sistema Ebonitete.si.
– Ročnost v mesecih – je omejitev, vezana na skupno dobo vračanja sredstev, kar pomeni, da je posamezna oblika zavarovanja možna, če je v okviru določene
skupne dobe vračanja sredstev,
– Znesek nad – predstavlja višino zaprošenih sredstev, pri kateri je potrebno obvezno izbrati obliko zavarovanja, ki ima navedeno omejitev.
4. Podrobnejša navodila o zavarovanju in vsa zahtevana dokazila so opredeljena v Navodilu o pogojih
zavarovanja, ki so objavljena na spletni strani Sklada.
5. O ustreznosti zavarovanja odloča izključno
Sklad, ki ima pravico, da kadarkoli od vlagatelja na njegove stroške zahteva dodatno dokumentacijo ali pojasnila v zvezi z zavarovanjem.

2.5 Pogoji sklepanja pogodb
1. Osnova za sklenitev pogodbe je odločba o odobritvi sredstev.
2. Pogodba mora biti podpisana s strani zakonitega
zastopnika ali njegovega pooblaščenca, pri čemer mora
biti podpis upravno ali notarsko overjen, če podpis pogodbe ni pri predstavniku Sklada.
3. Pogodba mora biti sklenjena v ustrezni obliki,
glede na obliko zavarovanja:
– notarskega zapisa s klavzulo neposredne izvršljivosti
– notarskega zapisa sporazuma o zavarovanju denarne terjatve z ustanovitvijo zastavne pravice na nepremičninah
– notarskega zapisa sporazuma o zavarovanju denarne terjatve z ustanovitvijo neposestne zastavne pravice na premičninah.
4. Rok sklenitve pogodbe je do 60 dni od datuma
izdaje odločbe o odobritvi sredstev. Ob utemeljenem
razlogu lahko Sklad s pisnim soglasjem na prošnjo vlagatelja ta rok tudi podaljša.
5. Nadomestila Sklada v zvezi z dodeljevanjem
spodbud, so opredeljena v veljavnem Tarifnem pravilniku o nadomestilih za dodeljevanje spodbud, ki je objavljen na spletni strani Sklada. Če vlagatelj, ki mu je
bila izdana odločba o odobritvi sredstev, ne bo pristopil
k podpisu pogodbe v določenem roku, se bo upoštevalo,
da je enostransko odstopil od dodelitve sredstev in od
sklenitve pogodbe.
2.6 Pogoji črpanja
1. Rok za črpanje sredstev je najkasneje do 31. 12.
2022 ter ne sme presegati roka zaključka projekta.
2. Črpanje sredstev mora biti skladno z Navodili za
črpanje in se izvede na podlagi zahtevka za črpanje, ki
ga mora vlagatelj oddati najkasneje pet dni pred predvidenim črpanjem.
3. Če vlagatelj ne bo v določenem roku in na dogovorjeni način dostavil zahtevka za črpanje, se bo
upoštevalo, da je enostransko odstopil od dodeljenega
posojila.
2.7 Pogoji spremljanja in zaključka projekta
1. Rok zaključka projekta se opredeli v odločbi
o odobritvi sredstev in pogodbi. Skrajni rok zaključka
projekta po javnem razpisu je do 31. 12. 2024 in ne sme

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
trajati več kot 3 leta. Hkrati projekt ne sme biti zaključen pred oddajo vloge na javni razpis.
2. Za zaključek projekta se šteje končanje investicijskih del na projektu in vključitev strojev ali opreme
v uporabo.
3. Vlagatelj mora v roku 1 meseca po zaključku projekta Skladu posredovati izpolnjeno Poročilo o projektu.
4. Vlagatelj mora poročati tudi o doseženih ciljih, kar
je podrobneje opredeljeno v pogodbi.
3. Vsebina in oddaja vloge
3.1 Vsebina vloge
Vloga je v obliki elektronskega prijavnega obrazca
(EPO), ki vlagatelja usmerja pri izpolnjevanju, skladno
s prijavljenim projektom in mora vsebovati:
– izjavo vlagatelja glede oddaje vloge, ki je sestavni
del EPO, katero mora vlagatelj natisniti, nato pa podpisano priložiti k vlogi v pdf obliki, v zavihku Priloga/Izjava
vlagatelja,
– poslovno dokumentacijo:
– vsak vlagatelj mora predložiti opis projekta, izpolnjen na predlogi, ki je sestavni del elektronskega
prijavnega obrazca,
– za vrednost projekta nad 100.001,00 EUR (z
DDV) mora vlagatelj predložiti tudi poslovni načrt, ki
mora vsebovati opredelitev dejavnosti, opis in lokacijo
projekta, predstavitev poslovnega dela projekta (strategija trženja, analiza tveganj s SWOT analizo, ocena
konkurence in trga, reference, analiza kadrov, terminski
plan projekta, vpliv projekta na okolje), finančne vire
za izvedbo projekta, ter (posebej!) finančno projekcijo
poslovanja investitorja po zaključku projekta. Projekcija
mora biti izdelana najmanj za obdobje petih let po zaključku projekta,
– priloge glede na izbrano obliko zavarovanja,
– priloge, ki so opredeljene v javnem razpisu in so
odvisne od prijavljenega projekta,
– priloge v povezavi z ocenjevanjem vloge, ki niso
obvezne, v kolikor so priložene se zanje lahko pridobi
točke.
3.2 Oddaja vloge
1. Vlogo lahko odda vlagatelj ali po njem pooblaščena oseba, katera mora k vlogi predložiti podpisano pooblastilo. Pooblastilo se poda na predlogi, ki je sestavni
del elektronskega prijavnega obrazca.
2. Vloga se odda preko spletne Aplikacije
»e-Rsklad«, na naslovu www.r-sklad.si, in sicer skladno
z razpisnim rokom za oddajo vloge.
3. Zainteresirani lahko informacije pridobijo
v času uradnih ur v Sektorju za izvajanje spodbud, na
tel. 01/836-19-53.
3.3 Rok za oddajo vloge
Vlagatelj vlogo lahko odda od objave javnega razpisa do posameznega razpisnega roka, in sicer
1. rok do 5. 7. 2021,
2. rok do 2. 8. 2021,
3. rok do 20. 9. 2021,
4. rok do 25. 10. 2021.
Vloge ni možno oddati po zadnjem razpisnem roku
oziroma po zaprtju javnega razpisa.
4. Obravnava vloge
4.1 Merila za ocenjevanje
1. Posamezna vloga lahko skupaj prejme 100 točk,
po sledečih kriterijih
– regionalni vidik,
– ocena vlagatelja,
– ocena projekta.
2. Za odobritev mora vloga doseči najmanj 30 točk.
3. Podrobnejša razdelitev meril je razvidna iz razpisne dokumentacije.

Št.

97 / 18. 6. 2021 /

Stran

1335

4.2 Obravnava vloge
1. Obravnava vlog se izvaja v skladu s Splošnimi
pogoji Sklada.
2. Sklad lahko kadarkoli od vlagatelja zahteva dodatno razjasnitev, dodatno dokumentacijo ali pa ga pozove na osebno predstavitev njegovega poslovanja in
prijavljenega projekta.
3. Komisija za obravnavo vlog
1. Postopek javnega razpisa vodi Komisija za
obravnavo vlog (v nadaljevanju Komisija), ki jo z odločbo
imenuje direktor Sklada.
2. Pri obravnavi vloge lahko sodelujejo zunanji
ocenjevalci in/ali strokovnjaki iz delovnega področja javnega razpisa, ki jih na podlagi soglasja direktorja Sklada
k sodelovanju povabi Komisija.
3. Komisija o svojem delu vodi zapisnik.
4. Odpiranje vloge
1. Vloge, prispele na javni razpis, obravnava Komisija, ki ugotavlja popolnost vloge.
2. Odpiranje vlog se začne najkasneje 3. delovni
dan po izteku roka za oddajo vlog.
3. Vloge se odpirajo in obravnavajo sočasno.
4. Odpiranje vlog ni javno.
5. Poziv za dopolnitev vlog
1. Komisija vlagatelju nepopolne vloge najkasneje v roku 15 dni od odpiranja vloge posreduje poziv za
dopolnitev vloge.
2. Komisija vlagatelju posreduje poziv za dopolnitev vloge po pošti z osebno vročitvijo.
3. Poziv za dopolnitev velja za vročenega
z dnem, ko vlagatelj prevzame dokument. Če dokumenta ne prevzame v 15 dneh od poskusa vročitve,
velja vročitev za opravljeno z dnem preteka tega roka,
v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja splošni upravni
postopek.
6. Dopolnitev vloge
1. Vlagatelj mora dopolnitev vloge oddati priporočeno po pošti ali na elektronski naslov Sklada v roku
8 dni od dneva vročitve poziva k dopolnitvi.
2. Vloga, ki v roku ni dopolnjena ali je neustrezno
dopolnjena, se kot nepopolna zavrže.
7. Rezultat obravnave
1. Komisija opravi pregled in se opredeli glede
popolnosti vlog.
2. Vloga mora ob oddaji obvezno vsebovati
ustrezno izpolnjen elektronski prijavni obrazec in poslovno dokumentacijo, sicer se vloga zavrže kot nepopolna.
3. Vloga, ki ne ustreza razpisnim pogojem in/ali
ne dosega minimalnega števila točk, se kot neutemeljena zavrne.
4. Popolna vloga bo ocenjena s strani ocenjevalcev na podlagi meril, ki so navedena v javnem razpisu in
natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
5. Ocenjene vloge se razvrsti glede na doseženo
število točk. Prednost pri izboru za dodelitev sredstev
imajo vloge, ki dosežejo višje število točk, do porabe
razpisanih sredstev, ostale vloge se kot neutemeljene
zavrnejo.
6. V kolikor bodo vloge dosegle enako število
točk, bo imela prednost vloga, ki je oddana prva, pri čemer se upošteva datum in ura oddaje vloge. Pri dveh ali
več istočasno oddanih vlogah z enakim številom točk,
bo imela prednost vloga, ki bo po merilu Koeficient razvitosti občine dosegla višje število točk. Če je potrebno,
Sklad na koncu določi vrstni red z žrebom ob možni navzočnosti zadevnih konkurentov. V kolikor za zadnje uvrščeno vlogo po posameznem seznamu ne bo razpoložljivih sredstev v zaprošeni višini, bo Komisija predlagala
odobritev sredstev v obsegu še razpoložljivih sredstev,
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ob predpostavki, da se vlagatelj strinja in zagotovi druge
vire za zaprtje finančne konstrukcije projekta.
4.3 Obveščanje o izboru
1. Na podlagi predloga komisije o izdaji odločb o ne/odobritvi sredstev v vrednosti do vključno
500.000,00 EUR odloči direktor Sklada, v vrednosti nad
500.000,00 EUR pa mora z odločitvijo direktorja soglašati tudi Nadzorni sveta Sklada.
2. Odločba o ne/odobritvi sredstev bo vlagatelju
osebno vročena po pošti, praviloma v roku do 60 dni od
odpiranja vlog.
3. V skladu s prvim odstavkom 10. člena ZSRR-2
zoper izdano odločbo o ne/odobritvi sredstev ni pritožbe,
dovoljen pa je upravni spor. Tožbo je potrebno vložiti
v roku 30 dni od vročitve odločbe. Tožba se vloži neposredno pri Upravnem sodišču RS, Fajfarjeva 33, 1000
Ljubljana ali pa se jo pošlje po pošti. Merila za ocenjevanje vlog in kreditna sposobnost vlagatelja ne morejo
biti predmet presoje s strani vlagatelja.
Slovenski regionalno razvojni sklad
Št. 430-4/2021

Ob-2344/21

Na podlagi 6. člena Statuta Občine Kostanjevica na
Krki (Uradni list RS, št. 49/14), Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16)
in določil Odloka o proračunu Občine Kostanjevica na
Krki za leto 2021 (Uradni list RS, št. 202/20) Občina
Kostanjevica na Krki objavlja
javni razpis
Sofinanciranje malih čistilnih naprav za komunalne
odpadne vode v Občini Kostanjevica na Krki
I. Predmet razpisa: predmet razpisa je sofinanciranje malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode
do 50 PE (populacijskih enot) v Občini Kostanjevica na
Krki.
II. Splošni pogoji za pridobitev sredstev
Splošni pogoji kandidiranja:
1. Upravičenci po tem razpisu so:
– fizične osebe (gospodinjstva), lastniki individualnih stanovanjskih hiš s stalnim prebivališčem v Občini
Kostanjevica na Krki,
– društva s sedežem v Občini Kostanjevica na Krki,
ki jim je z odločbo ali na podlagi zakona podeljen status
društva, ki deluje v javnem interesu in so lastniki objekta,
ki služi izvajanju dejavnosti društva.
2. Pogoji pri izgradnji male čistilne naprave:
– veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski
objekt zgrajen po letu 1967 ali potrdilo, za stanovanjski
objekt zgrajen pred letom 1967, da ima objekt na podlagi
določil 118. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS,
61/17 in 72/17 – popr.) uporabno dovoljenje,
– mala čistilna naprava mora imeti certifikat oziroma listino o skladnosti izdelka z zahtevami, glede mejnih
vrednosti parametrov odpadnih vod kot jih predpisuje
Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne
vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17 in 81/19),
– čiščenje komunalne odpadne vode v mali komunalni čistilni napravi mora biti v skladu z določili 10. člena o ustreznosti čiščenja komunalne odpadne vode, ki
jih predpisuje Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne
odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17 in 81/19),
– čistilna naprava mora biti izven aglomeracij znotraj katerih se predvideva izgradnja javne kanalizacije,
razen v primerih:
a.) da bi bila tehnična priključitev na kanalizacijsko
omrežje v aglomeraciji nesorazmerno draga. Informacije

si vlagatelj pridobi sam v gospodarski družbi KOSTAK
d.d., Leskovška cesta 2a, Krško;
b.) da izgradnja javne kanalizacije ni v veljavnem
načrtu razvojnih programov (NRP). Informacijo si vlagatelj pridobi sam na sedežu Občine Kostanjevica na Krki,
Ljubljanska cesta 7, 8311 Kostanjevica na Krki;
c.) da je investitor izpolnil obveznosti iz pogodbe
o medsebojnih razmerjih pri urejanju komunalne infrastrukture, komunalna infrastruktura pa v času oddaje
vloge še ni bila izgrajena.
– v skladu z Zakonom o vodah (Uradni list RS,
št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12,
100/13, 40/14, 56/15 in 65/20) se malih čistilnih naprav
ne sme vgrajevati na vodovarstvenih območjih. Informacije o lokacijah vodovarstvenih območij si vlagatelj pridobi sam v gospodarski družbi KOSTAK d.d., Leskovška
cesta 2a, Krško;
– prejemnik za iste upravičene stroške ali za isti
namen ni pridobil in ne sme biti v postopku pridobivanja
sredstev iz katerega koli drugega javnega razpisa za
iste upravičene stroške oziroma isti namen.
3. Deleži sofinanciranja:
– do 60 % upravičenih stroškov investicije oziroma
največ 1.500,00 EUR.
III. Višina sredstev: sredstva so zagotovljena v Odloku o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2021,
po programu 15029002 Ravnanje z odpadno vodo, pod
proračunsko postavko 40500050 – Subvencioniranje malih čistilnih naprav, konto 411999, v višini 8.500,00 EUR.
IV. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so stroški, ki so nastali od 1. 1.
2020 do oddaje vloge in se jih izkazuje s kopijami računov.
Sofinancirajo se upravičeni stroški za stanovanjski objekt z veljavnim gradbenim dovoljenjem oziroma
s potrdilom, da ima objekt, zgrajen pred letom 1967, na
podlagi določil 118. člena Gradbenega zakona (Uradni
list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.) uporabno dovoljenje.
Upravičeni stroški malih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte z veljavnim gradbenim dovoljenjem:
– nakup in montaža male čistilne naprave.
Naložba mora biti zaključena pred vložitvijo vloge.
V. Vsebina vloge
Upravičenec mora vložiti popolno vlogo z vsemi
zahtevanimi obrazci in prilogami.
Vloga za sofinanciranje malih čistilnih naprav je popolna, če vsebuje naslednje izpolnjene obrazce:
1. Izjava lastnika nepremičnine.
2. Odločba o statusu društva, ki deluje v javnem
interesu.
3. Kopija sklepa o registraciji izvajalca, iz katere je
razvidno, da izvajalec izpolnjuje pogoje za opravljanje
ustrezne dejavnosti.
4. Izjava o ustreznosti oziroma pravilni priključitvi
oziroma pogodba z gospodarsko javno službo.
5. Računi o nakupu male čistilne naprave in montaže.
6. Potrdilo o plačanih računih.
7. Dokazilo o lastništvu objekta – izpisek iz zemljiške knjige.
8. Veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski
objekt oziroma potrdilo, da ima objekt, zgrajen pred
letom 1967, na podlagi določil 118. člena Gradbenega
zakona (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.) uporabno dovoljenje.
9. Certifikat oziroma listina o skladnosti izdelka
z zahtevami glede mejnih vrednosti parametrov odpadnih vod.
10. Parafiran vzorec pogodbe.
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Obrazci in priloge naj bodo zložene po vrstnem
redu, kot je navedeno.
Razpisna dokumentacija bo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS na razpolago v tajništvu (sprejemna pisarna) Občine Kostanjevica na Krki,
Ljubljanska cesta 7, 8311 Kostanjevica na Krki v času
uradnih ur in na spletni strani Občine Kostanjevica na
Krki (www.kostanjevica.si).
Dodatne informacije: tel. 08/20-50-620, e-pošta:
matej.kuhar@kostanjevica.si.
VI. Rok in način prijave
Kandidat vloži vlogo z vsemi dokazili osebno ali
po pošti na naslov: Občina Kostanjevica na Krki, Ljub
ljanska cesta 7, 8311 Kostanjevica na Krki.
Zahtevek za sofinanciranje z zahtevano dokumentacijo mora biti oddan v zaprti kuverti s pripisom »Ne
odpiraj – Razpis sofinanciranje malih čistilnih naprav«.
VII. Postopek obravnave vlog
Odpiranje vlog ne bo potekalo javno. Strokovna
komisija bo vloge odpirala v naslednjih mesecih: julij, september, november, oziroma do porabe sredstev.
Obravnavala bo vloge, ki bodo prispele do zadnjega
dne predhodnega meseca. Če vloga ne bo popolna, bo
prijavitelj pozvan, da v roku osem dni od prejema poziva
za dopolnitev vloge le-to dopolni. Nepopolne vloge, ki
jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bodo
zavržene. Popolne vloge bodo ocenjene na podlagi izpolnjevanja pogojev in meril iz razpisa.
Prejete vloge se bodo obravnavale po časovnem
zaporedju prispetja vloge. V primeru, da bo prispelih
popolnih vlog več kot je na voljo razpoložljivih sredstev
glede na namembnost sofinanciranja, bodo imele prednost vloge, ki bodo prispele prej.
O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni
s sklepom v roku 15 dni od dne, ko bo komisija pripravila predlog prejemnikov sredstev. Po izdanem sklepu in
nastopu pravnomočnosti sklepa, bo z vsakim upravičen-
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cem sklenjena pogodba o dodelitvi sredstev in ostalih
medsebojnih obveznostih in pravicah. Nakazilo sredstev se izvrši na transakcijski račun upravičenca v roku
30 dni od obojestranskega podpisa pogodbe.
VIII. Nadzor in sankcije
Kontrolo nad izvajanjem namenske porabe sredstev izvaja predstavnik Občine Kostanjevica na Krki.
V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila
porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali
pa so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov
oziroma je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je
občina upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev
v enkratnem znesku. Prejemnik bo moral vrniti sredstva
s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje.
Občina Kostanjevica na Krki
330-20/21

Ob-2345/21

Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Medvode
za programsko obdobje 2015–2020 s spremembami in
dopolnitvami (Uradni list RS, št. 66/15 in 42/16 v nadaljevanju: pravilnik) in Odloka o proračunu Občine Medvode za leto 2021 (Uradni list RS, št. 36/21), Občina
Medvode objavlja
javni razpis
za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje
in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Medvode
v letu 2021
I. Predmet javnega razpisa: Občina Medvode (v nadaljevanju: občina) razpisuje nepovratna finančna sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja za
leto 2021 v okvirni višini 56.000 EUR po shemi državnih
pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (ES)
št. 1857/2006 in Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006.

II. Okvirna višina razpisanih sredstev
Vrsta ukrepa (ukrep po pravilniku)
1. Ukrep 1: Pomoč za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi
s primarno kmetijsko proizvodnjo
2. Ukrep 5: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe
v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis

stev

III. Upravičenci – pogoji in merila za dodelitev sred-

Do sredstev so upravičeni:
– pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za
mikro, majhna in srednje velika podjetja, dejavna v primarni kmetijski proizvodnji, oziroma, v primerih ukrepov
po členih 21, 24 in 29 Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014
dejavna v kmetijskem sektorju, ter v primerih ukrepov po
členu 38 Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 dejavna
v gozdarskem sektorju, ter so vpisana v register kmetijskih gospodarstev in izpolnjujejo druge pogoje, določene s tem pravilnikom;
– pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem
za mikro, majhna in srednje velika podjetja v primerih
ukrepov za pomoči de minimis po Uredbi komisije (EU)
št. 1407/2013, imajo sedež na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in

Višina sredstev
41.000 EUR
15.000 EUR

ima sedež na območju Občine Medvode ter izpolnjujejo
druge pogoje, določene s pravilnikom.
IV. Ukrepi
1. Ukrep 1: Pomoč za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno
kmetijsko proizvodnjo (14. člen Uredbe Komisije (EU)
št. 702/2014)
Okvirna višina razpisanih sredstev je 41.000 EUR
(PP 4.4.1.1).
Z ukrepom 1 se skuša doseči vsaj enega od naslednjih ciljev:
– izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov pro
izvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje;
– vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, koma-
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sacijo in izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem
z energijo in vodo;
– zagotavljanje kakovostnih dobrin kmetijstva iz
ohranjenega okolja z namenom samooskrbe Občine
Medvode.
Pomoč iz ukrepa 1 se ne dodeli za:
– nakup proizvodnih pravic in letnih rastlin;
– zasaditev letnih rastlin;
– dela v zvezi z odvodnjavanjem;
– nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč;
– naložbe za skladnost s standardi Unije;
– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne
dokumentacije;
– investicije, ki se izvajajo izven območja Občine
Medvode;
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov
Republike Slovenije ali EU;
– stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
– nakup rabljene opreme in naprav.
Upravičeni stroški:
– stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov, gospodarskih poslopij na kmetijskem gospodarstvu
in drugih objektov za rejo živali, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji;
– stroški nakupa kmetijske mehanizacije do njene
tržne vrednosti;
– stroški nakupa opreme hlevov, gospodarskih poslopij in drugih objektov za rejo živali (boksi za teleta
z napajalniki, pregrade za govedo, silosi za skladiščenje
žit in krmil ter pašni krmilniki) in čebelarske opreme;
– stroški nakupa rastlinjaka s površino nad 100 m2,
montaže ter opreme v rastlinjaku, z izjemo namakalnih
naprav;
– stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami (protitočne mreže …);
– stroški postavitve novega ali obnove sadnega
nasada (priprava zemljišča, nakup opor, mrež za ograjo,
večletnega sadilnega materiala).
Upravičenci do pomoči so:
– kmetijska gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoje iz
III. točke tega razpisa, ki imajo sedež na območju Občine Medvode in katerih naložba se izvaja na območju
Občine Medvode.
Pogoji za pridobitev pomoči so:
– za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 14(5)
člena Uredbe 702/2014, mora biti presoja vplivov na
okolje, če je le-ta potrebna, predložena z vlogo za pridobitev pomoči;
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to
potrebno;
– ponudbe oziroma predračuni za načrtovano naložbo;
– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska
vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel oziroma
kopijo poročila staleža čebeljih družin;
a) za rejo živali:
– kmetijsko gospodarstvo je usmerjeno ali se bo
usmerilo v prosto rejo živali;
– vlagatelj mora imeti v obdelavi ustrezno površino
lastnih ali zakupljenih kmetijskih površin za neškodljivo
uporabo gnojevke in/ali gnoja, in sicer največ 2,4 glavi
velike živine na hektar, na varstvenih pasovih virov pitne
vode največ 1,9 glav velike živine na hektar oziroma kot
to določajo državni predpisi za posamezna področja;
– najmanjša zmogljivost hleva mora biti:
– za rejo konj 5 ležišč v boksih ali v prosti reji
z izpustom;
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– za rejo drobnice 15 ležišč v območjih z omejenimi možnostmi;
– za rejo krav molznic 10 ležišč v območjih
z omejenimi možnostmi in 20 ležišč v nižinskem območju ter za rejo krav dojilj 5 ležišč v območjih z omejenimi
možnostmi;
– za ekološko rejo avtohtonih in tradicionalnih
pasem kokoši najmanj 30 kokoši nesnic;
– za ekološko rejo mesnih pasem kuncev v čistih
linijah ali mešanih mesnih pasem najmanj 10 odraslih
živali, primernih za razplod;
– drugi pogoji opredeljeni z javnim razpisom.
b) za naložbe v rastlinsko proizvodnjo:
– kmetijsko gospodarstvo se ukvarja ali se bo
ukvarjalo s pridelavo rastlinskih kmetijskih proizvodov
(ekološka, integrirana oziroma pridelava višje kakovosti);
– za razširitev obstoječih sadnih nasadov mora vlagatelj imeti v lasti nasad minimalne površine 0,2 ha
pečkarjev ali 0,1 ha koščičarjev ali 0,1 ha lupinarjev ali
0,05 ha jagodičja;
– na novo posaditi ali obnoviti nasad minimalne površine 0,2 ha pečkarjev ali 0,1 ha koščičarjev ali 0,1 ha
lupinarjev ali 0,05 ha jagodičja na zemljišču v svoji lasti;
– drugi pogoji opredeljeni z javnim razpisom.
c) za čebelarjenje:
– čebelarjenje z najmanj 10 čebeljimi družinami
avtohtone kranjske čebele;
– upravičenec je član Občinskega čebelarskega
društva Medvode z lokacijo panjev v Občini Medvode;
– drugi pogoji opredeljeni z javnim razpisom.
Intenzivnost pomoči je:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih na območjih z omejenimi možnostmi
za kmetijsko dejavnost;
– do 40 % zneska upravičenih stroškov naložb na
ostalih območjih.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči za ukrep 1 je
300 EUR, najvišji znesek pa 5.000 EUR na kmetijsko
gospodarstvo na leto.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva.
Dodatni pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
– investicija mora biti zaključena pred izplačilom
sredstev,
– vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva in mora imeti stalno prebivališče na naslovu kmetijskega gospodarstva,
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti
na ime nosilca kmetijskega gospodarstva; v primeru,
da je kmetija vključena v sistem DDV, mora biti nosilec
kmetijskega gospodarstva davčni zavezanec,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah,
– kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od navedenih ciljev
ukrepa,
– na kmetijskem gospodarstvu morajo biti ob oddaji
vloge, glede na vrsto proizvodnje oziroma sektor kmetijske pridelave, upoštevane vse predpisane zahteve glede okolje-varstvenih in veterinarskih pogojev ter zahtev
za dobrobit živali; če je investicija namenjena izpolnjevanju teh zahtev, jih mora kmetijsko gospodarstvo izpolniti
najkasneje do zaključka investicije.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne velikosti,
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– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo javna
sredstva za namen investicije,
– prednost imajo upravičenci, ki v zadnjih treh letih
niso prejeli državnih pomoči s strani Občine Medvode
za področje kmetijstva.
2. Ukrep 5: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis
Okvirna višina razpisanih sredstev je 15.000 EUR
(PP 4.4.1.1).
Cilj pomoči je diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v predelavo in trženje kmetijskih in
živilskih proizvodov, gozdnih lesnih sortimentov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.
Pomoč se dodeli za naložbe v:
– predelavo primarnih kmetijskih proizvodov, gozdnih sadežev in zelišč;
– prodajo pridelkov in izdelkov s kmetij;
– turizem na kmetiji;
– dejavnosti, povezane s tradicionalnimi znanji na
kmetiji, storitvami oziroma izdelki;
– predelavo gozdnih lesnih sortimentov;
– socialne dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu.
Upravičeni stroški:
– stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti predelave in trženja kmetijskih proizvodov ter nekmetijske dejavnosti;
– stroški nakupa opreme in naprav za dejavnosti predelave in trženja na kmetijah ter nekmetijske dejavnosti.
Upravičenci do pomoči iz ukrepa 5 so kmetijska
gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoje iz III. točke tega
razpisa, ki imajo sedež na območju Občine Medvode in
katerih naložba se izvaja na območju Občine Medvode.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu;
– dokazilo o registraciji dejavnosti, v kolikor upravičenec pomoči še nima dovoljenja za opravljanje dejavnosti;
– dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 let
po zaključeni naložbi;
– gradbeno dovoljenje za izvedbo naložbe, če je
zahtevano s predpisi s področja gradnje objektov, oziroma druga ustrezna dokumentacija;
– ponudbe oziroma predračuni za načrtovano naložbo;
– drugi pogoji opredeljeni z javnim razpisom.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči za ukrep 5 je
300 EUR, najvišji znesek pa 5.000 EUR na kmetijsko
gospodarstvo na leto. Intenzivnost pomoči iz ukrepa 5
je do 50 % upravičenih stroškov. Skupna pomoč »de
minimis«, dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme
presegati 200.000 EUR bruto v katerem koli obdobju
treh proračunskih let.
Ne glede na določilo prejšnjega odstavka se pomoč
iz ukrepa 5 ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo
presegli skupni znesek de minimis pomoči iz 18. člena
tega pravilnika.
Vlogo za pomoč iz ukrepa 5 predloži član kmetijskega gospodarstva.
Omejitve:
(1) Do pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 niso upravičena podjetja, ki
opravljajo gospodarsko dejavnost iz sektorjev:
– ribištva in akvakulture;
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov s seznama iz Priloge I Pogodbe o delovanju Evropske unije;
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov s seznama iz Priloge I Pogodbe o delovanju Evropske unije
v naslednjih primerih:
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a) če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali
količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih
proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg;
b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali
v celoti prenese na primarne proizvajalce.
(2) Pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom povezani dejavnosti v tretje države ali države članice Evropske unije, kot je pomoč, neposredno povezana
z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem
distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
(3) Pomoč de minimis ne sme biti pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.
(4) Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti sub
jekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do Občine Medvode ali do države ter naslovniki neporavnanega
naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Komisije EU, s katerim je bila pomoč razglašena za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom.
(5) Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro,
majhna in srednje velika podjetja, ki so po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in
prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno
prečiščeno besedilo) v prisilni poravnavi, stečaju ali
likvidaciji ter so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da
je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami
dosegla polovico osnovnega kapitala družbe.
(6) Skupna vrednost pomoči de minimis, dodeljena istemu upravičencu oziroma enotnemu podjetju na
podlagi pravila »de minimis« v skladu z Uredbo Komisije
(ES) št. 1407/2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis
(Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013) ne sme preseči
200.000 EUR, v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prometu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000 EUR, v obdobju zadnjih treh
proračunskih let, ne glede na obliko in namen pomoči ter
ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države,
Občine Medvode ali Evropske unije.
(7) Če je podjetje dejavno v sektorjih iz prvega
odstavka tega člena, ter je poleg tega dejavno v enem
ali več sektorjih, ali opravlja še druge dejavnosti, ki
sodijo na področje uporabe Uredbe Komisije (ES)
št. 1407/2013, se ta uredba uporablja za pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če
podjetje na ustrezen način, kot je ločevanje dejavnosti
ali razlikovanje med stroški, zagotovi, da dejavnosti
v sektorjih, ki so izključeni iz področja uporabe te uredbe, ne prejemajo pomoči de minimis na podlagi Uredbe
Komisije (ES) št. 1407/2013.
K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno
dokumentacijo:
– izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del,
opreme in tehnologijo, ki ga opravi za to pooblaščena
pristojna institucija;
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo;
– pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, v kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja;
– fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti.
Dodatni pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
– investicija mora biti zaključena pred izplačilom
sredstev,
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti
na ime nosilca kmetijskega gospodarstva; v primeru,
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da je kmetija vključena v sistem DDV, mora biti nosilec
kmetijskega gospodarstva davčni zavezanec,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah,
– upravičenci morajo po končani investiciji izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti,
določene v javnem razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje
dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo javna
sredstva za namen investicije,
– prednost imajo upravičenci, ki v zadnjih treh letih
niso prejeli državnih pomoči s strani Občine Medvode
za področje kmetijstva.
V. Vsebina vloge
Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje:
– prijavni obrazec: »Vloga za dodelitev finančnih
sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva
in podeželja v Občini Medvode v letu 2021«,
– obvezne priloge k vlogi, ki so predložene kot dokazila k posameznim ukrepom.
Prijavni obrazec lahko zainteresirani dobijo v razpisanem roku v sprejemni pisarni Občine Medvode ali
na sedežu Kmetijsko svetovalne službe ali na spletnem
mestu www.medvode.si.
VI. Obravnavanje vlog
Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje župan Občine Medvode. Strokovna komisija lahko
zmanjša delež sofinanciranja pri posameznih ukrepih pri
obravnavanju vlog iz naslednjih vzrokov:
– zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov proračuna občine za leto 2021,
– zaradi večjega števila zahtevkov kot je zagotovljenih sredstev v proračunu.
O dodelitvi sredstev upravičencem odloča direktor
občinske uprave ali druga od direktorja pooblaščena
uradna oseba s sklepom. Upravičencem bo izdan sklep
o višini odobrenih sredstev za posamezen ukrep najkasneje do 31. 8. 2021.
Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo. V kolikor prejemnik
iz neupravičenih razlogov ne podpiše pogodbe, odstopi
od pogodbe oziroma ne dostavi zahtevka, ni upravičen
do državnih pomoči iz občinskega proračuna naslednjih
pet let.
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka, ki mora biti oddan najkasneje do 19. 11. 2021. Zahtevek mora vsebovati naslednjo dokumentacijo:
– dokazila o plačilu obveznosti (originalni računi,
situacije),
– poročilo o opravljenem delu.
Pogoj za dodelitev sredstev je sprejeti proračun
Občine Medvode za leto 2021.
VII. Rok za prijavo na javni razpis
Vloge morajo biti oddane najkasneje do vključno
9. 7. 2021 do 12. ure, oziroma mora biti najpozneje ta
dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka.
Prepozne in nedovoljene vloge bodo izločene iz
nadaljnjega postopka, vlagatelji bodo o tem posebej
obveščeni.
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni
najkasneje v roku 30 dni po zaključenem razpisu.
VIII. Mesto oddaje vloge
Vlogo je potrebno posredovati na naslov: Občina
Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Med-
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vode. Vloga mora biti oddana v zapečatenem ovitku
z oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis – kmetijstvo«. Vloge sprejemamo tudi v sprejemni pisarni Občine Medvode.
Kontaktne osebe:
– Občina Medvode, Oddelek za proračun, finance in gospodarstvo, Cesta komandanta Staneta 12
(tel. 361-95-18 – Sanja Malej ali po e-pošti: sanja.malej@medvode.si)
– Kmetijska svetovalna služba (tel. 361-82-86 –
Mojca Lovšin ali po e-pošti: mojca.lovsin@lj.kgzs.si).
Informacije o razpisu so objavljene na spletnih straneh Občine Medvode: www.medvode.si.
Občina Medvode
Št. 410-07/2021-4

Ob-2346/21

Občina Komen objavlja na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 –
ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), 6. člena Pravilnika o sofinanciranju javnih prireditev v Občini Komen (Uradni list
RS, št. 1/17) in Odloka o proračunu Občine Komen za
leto 2021 (Uradni list RS, št. 82/19, 3/21)
javni razpis
za sofinanciranje javnih prireditev v Občini Komen
v letu 2021
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen.
2. Pravna podlaga: Pravilnik o sofinanciranju javnih
prireditev v Občini Komen (Uradni list RS, št. 1/17), Odlok o proračunu Občine Komen za leto 2021 (Uradni list
RS, št. 82/19, 3/21), Pravilnik o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07,
61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16).
3. Predmet razpisa in razpisna področja
Predmet razpisa je sofinanciranje javnih prireditev,
ki se izvajajo kot zaključeni enkratni dogodki na območju
Občine Komen in so namenjeni širši javnosti. Po tem
razpisu se sofinancirajo naslednje javne prireditve:
– turistične prireditve, ki prispevajo k turističnemu
razvoju kraja in imajo vpliv na obisk in/ali povečanje
nočitev v občini,
– kulturne prireditve, ki prispevajo k zadovoljevanju
kulturnih potreb.
4. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo društva, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Komen,
– so po veljavni zakonodaji registrirana najmanj
leto pred objavo javnega razpisa,
– imajo urejeno evidenco o članstvu,
– imajo zagotovljene osnovne materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih
aktivnosti,
– prireditve, ki so predmet sofinanciranja morajo
imeti jasno finančno konstrukcijo in vire financiranja,
– za isto prireditev niso sofinancirana iz drugih virov
proračuna občine,
– imajo do občine poravnane vse obveznosti, v kolikor so bila sofinancirana iz proračuna v preteklih letih,
– izpolnjujejo druge pogoje določene z razpisom.
5. Okvirna vrednost sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Komen za leto 2021 na proračunski postavki 180327 'Sofinanciranje prireditev po razpisu' v višini 16.500 EUR.
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2021.
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6. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški za sofinanciranje prireditev so:
– stroški izvedbe programa (avtorski honorarji – računi izvajalcev, potni stroški nastopajočih …),
– tehnična oprema (najem prostora, osvetlitev,
ozvočenje, oder …),
– druga oprema (šotor, stojnice, stoli, ograje, prenosni wc-ji …),
– stroški promocijskega materiala, oglaševanja (vabila, plakati, objave v medijih …),
– stroški organizacije in koordinacije prireditve,
– stroški pridobitve potrebnih dovoljenj, vključno
s stroški izdelave elaboratov,
– stroški povezovalca/voditelja prireditve,
– stroški priprave, pospravljanja in čiščenja prireditvenega prostora, vključno z vso potrebno infrastrukturo,
– stroški varovanja prireditve,
– stroški zavarovanj,
– stroški reševalne službe,
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– stroški pogostitve nastopajočih, vendar največ
10 % prejetih sredstev po razpisu; stroški nabave alkoholnih pijač niso upravičeni stroški pogostitve,
– drugi stroški materiala in storitev povezani z organizacijo prireditve,
– prostovoljno delo, vendar največ 20 % prejetih
sredstev po razpisu.
7. Dokazila o namenski porabi sredstev: sofinanciranje prireditve se bo izvedlo po njenem zaključku. Predlagatelji bodo morali po zaključku prireditve občinski
upravi posredovati končno vsebinsko in finančno poročilo, kateremu bodo priložena dokazila o porabi sredstev.
Vsa dokazila se morajo vsebinsko in terminsko skladati
z vsebino sofinanciranja. Na računih mora biti izpisana
davčna številka predlagatelja.
8. Razpisni kriteriji
Upravičenost, izbor in višino sofinanciranja javnih
prireditev bo ugotavljala in predlagala strokovna komisija na podlagi naslednjih kriterijev in meril:

Merila in kriteriji za vrednotenje turističnih prireditev:
opis kriterija
I. NARAVA PRIREDITVE
a. Prireditev je bila izvedena petkrat ali več
b. Prireditev je bila izvedena od dvakrat do štirikrat
c. Prireditev bo izvedena prvič
II. TRAJANJE PRIREDITVE
a. enodnevna
b. dvo- ali večdnevna
c. festival
III. NIVO PRIREDITVE
a. Prireditev občinskega značaja
b. Prireditev regijskega značaja
c. Prireditev državnega značaja
IV. ŠTEVILO OBISKOVALCEV NA PRIREDITVI (v kolikor prireditev še ni bila izvedena, se upošteva
pričakovano število obiskovalcev)
a. do 200 obiskovalcev
b. nad 200 obiskovalcev
V. PRIREDITEV, KI JE NAMENJENA PRIVABLJANJU TURISTOV IN OBISKOVALCEV V ČASU IZVEN
GLAVNIH SEZON (november–marec)
VI. KAKOVOST PRIREDITVE
VII. ZAHTEVNOST IZVEDBE PRIREDITVE
VIII. INOVATIVNOST PRIREDITVE
IX. BREZPLAČEN VSTOP NA PRIREDITEV
X. POMEN PRIREDITVE ZA PROMOCIJO IN PREPOZNAVNOST OBČINE KOMEN
XI. SOORGANIZACIJA PRIREDITVE NAJMANJ TREH ORGANIZACIJ
XII. ZAKUP OGLAŠEVALSKEGA PROSTORA (v digitalnih medijih – fb, instagram; v tiskanih medijih;
televizija; radio)

št. točk
15
10
5
15
20
25
5
20
30
5
10
10
do 50
do 50
do 50
10
do 50
20
do 50

Merila in kriteriji za vrednotenje kulturnih prireditev:
opis kriterija
I. NARAVA PRIREDITVE
a. Prireditev je bila izvedena petkrat ali več
b. Prireditev je bila izvedena od dvakrat do štirikrat
c. Prireditev bo izvedena prvič
II. TRAJANJE PRIREDITVE (pri razstavah se upošteva odprtje razstave)
a. enodnevna
b. festival, abonma
III. NIVO PRIREDITVE
a. Prireditev občinskega značaja
b. Prireditev regijskega značaja
c. Prireditev državnega značaja

št. točk
15
10
5
10
do 50
5
20
30
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opis kriterija
IV. ŠTEVILO OBISKOVALCEV NA PRIREDITVI (v kolikor prireditev še ni bila izvedena, se upošteva
pričakovano število obiskovalcev)
a. do 100 obiskovalcev
b. nad 100 obiskovalcev
V. PRIREDITEV, KI OHRANJA IZROČILO KULTURNE DEDIŠČINE, SLOVENSKEGA JEZIKA,
IDENTITETE NARODA IN SLOVENSKIH OBIČAJEV
VI. KAKOVOST PRIREDITVE
VII. ZAHTEVNOST IZVEDBE PRIREDITVE
VIII. INOVATIVNOST PRIREDITVE
IX. BREZPLAČEN VSTOP NA PRIREDITEV
X. POMEN PRIREDITVE ZA PROMOCIJO IN PREPOZNAVNOST OBČINE KOMEN
XI. SOORGANIZACIJA PRIREDITVE NAJMANJ TREH ORGANIZACIJ
XII. ZAKUP OGLAŠEVALSKEGA PROSTORA (v digitalnih medijih – fb, instagram; v tiskanih medijih;
televizija; radio)
9. Razpisni rok: rok za prijavo na javni razpis je
30 dni od njegove objave v Uradnem listu RS.
10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– obrazce za prijavo na javni razpis,
– navodila za pripravo predlogov,
– vzorec pogodbe o sofinanciranju prireditev,
– merila in kriteriji za vrednotenje in ocenjevanje prijav,
– končno poročilo.
Prijavitelj mora ob prijavi na javni razpis predložiti
v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec z vsemi
obveznimi prilogami.
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do
izteka prijavnega roka dosegljiva:
– na spletni strani Občine Komen: www.komen.si/
objave/razpisi
– v sprejemni pisarni Občine Komen v poslovnem
času občinske uprave.
11. Oddaja in dostava vlog
Prijava na javni razpis mora biti obvezno vložena
na predpisanih razpisnih obrazcih z vsemi obveznimi
prilogami in mora biti na ustreznih mestih podpisana in
ožigosana.
Vloga mora biti oddana osebno v sprejemni pisarni
Občine Komen ali pa poslana po pošti na naslov: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen v razpisanem roku,
v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani:
– v spodnjem desnem kotu naslov občine,
– v spodnjem levem kotu besedilo »Ne odpiraj –
vloga za sofinanciranje prireditev«.
Na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja.

Vloga je pravočasna, če je bila (najkasneje) zadnji
dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali dostavljena v sprejemno pisarno Občine
Komen.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh
obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in
razpisna dokumentacija.

št. točk

5
10
15
do 50
do 50
do 50
10
do 50
20
do 50

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
V skladu s 5. členom Zakona o upravnih taksah
(Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in
30/18 – ZKZaš) je pri oddaji vloge potrebno plačati
upravno takso v višini 22,60 EUR. Upravna taksa se
plača na podračun Občine Komen, št. SI56 0124 9449
0309 166, koda namena OTHR, sklic/referenca: SI11
75485-7111002 ali z gotovino v računovodstvu Občine
Komen. Morebitne taksne oprostitve so navedene v določbah 21.–28.a člena Zakona o upravnih taksah.
Oddaja vloge pomeni, da se prosilec strinja z vsemi
pogoji ter merili razpisa.
Prijav se ob osebni vložitvi ne bo pregledovalo.
12. Odpiranje vlog in obveščanje o izidu
Po poteku razpisnega roka bo komisija za odpiranje
vlog odprla vse vloge, ki bodo prispele do razpisanega
roka. Odpiranje vlog ne bo javno. Odpirajo se samo
v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge, in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene.
Prijavitelje, katerih vloge so nepopolne, se v roku
osmih dni od odpiranja vlog pozove, naj vloge dopolnijo
v roku osmih dni od prejema poziva k dopolnitvi vloge.
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v navedenem roku, se s sklepom zavržejo. Prav tako se
s sklepom zavržejo prepozne vloge in vloge, ki jih ni
vložil upravičen izvajalec.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni
najpozneje v roku 60 dni od datuma odpiranja prijav.
13. Način sofinanciranja: na podlagi sklepa o izbiri
bo občina sklenila z izvajalcem, ki bo izbran za sofinanciranje, pogodbo, s katero se uredijo medsebojne
pravice in obveznosti.
14. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po tel. 05/73-10-461 pri Soraji Balantič oziroma
po elektronski pošti: soraja.balantic@komen.si v času
uradnih ur.
Občina Komen
Št. 439-0007/2021

Ob-2367/21

Na podlagi 17. člena Zakona o športu (Uradni list
RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20) in 11. člena Odloka o sofinanciranju Letnega programa športa v Občini
Ig (Uradni list RS, št. 195/20), Občina Ig objavlja najavo
javnega razpisa
za sofinanciranje letnega programa športa
v Občini Ig za leto 2021
Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za
sofinanciranje programov oziroma dejavnosti Letnega
programa športa v Občini Ig v letu 2021.
Sofinanciranje programov Letnega programa športa
v Občini Ig za leto 2021 obsega sofinanciranje naslednjih programov:
– Športni programi (Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, Športna vzgoja otrok in mladine
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, Kakovostni
in vrhunski šport, Športna rekreacija, Šport starejših),
– Športni objekti,
– Razvojne dejavnosti v športu,
– Organiziranost v športu,
– Športne prireditve.
Vse podrobnosti o javnem razpisu in razpisna dokumentacija je do izteka prijavnega roka, dne 1. 7. 2021,
dostopna na spletni strani Občine Ig: www.obcina-ig.si
Občina Ig
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Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran, v skladu
z določili 9. člena Pravilnika o subvencioniranju obnov
fasad in streh v starem mestnem jedru Pirana, Uradni
list RS, št. 64/17 z dne 17. 11. 2017 in na podlagi Odloka
o proračunu Občine Piran za leto 2021 (Uradni list RS,
št. 21/21) objavlja
javni razpis
za dodelitev sredstev za subvencioniranje obnove
fasad in streh v starem mestnem jedru Pirana
za leto 2021
1. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa
je spodbujanje obnove stavb v historičnem mestnem
jedru Pirana z namenom urejenosti videza mesta, oživljanja mestnega jedra ter ohranjanja in vzdrževanja
kulturne dediščine starega mestnega jedra Pirana.
2. Predmet razpisa: predmet javnega razpisa je dodeljevanje proračunskih sredstev za subvencioniranje obnove fasad v historičnem mestnem jedru Piran v obdobju
od vključno dne 1. 1. 2021 do vključno 15. 11. 2021.
3. Pogoji za kandidiranje na razpisu: ukrepi, opredeljeni s tem razpisom, se izvajajo na območju historičnega mestnega jedra Pirana, kot je opredeljeno v Odloku o sanacijskem načrtu mesta Pirana (Uradne objave
Primorskih novic, 10/77 in 15/98). Upravičenci do subvencije tega pravilnika so fizične osebe, ki so lastniki ali
solastniki ali najemniki s soglasjem lastnika stanovanj ali
stanovanjskih stavb znotraj območja starega mestnega
jedra Pirana, ki imajo stalno prebivališče na območju
Občine Piran. Upravičenci ne smejo imeti neporavnanih
finančnih obveznosti do Občine Piran. Prijavitelji morajo
izpolnjevati pravno formalne pogoje iz razpisa. Sredstva
se bodo dodeljevala na podlagi ustreznih dovoljenj za
obnovo, mnenja (oziroma soglasja, v kolikor je bilo le-to
pridobljeno pred uveljavitvijo Gradbenega zakona, Uradni list RS, št. 61/17, 72/17) Zavoda za varstvo kulturne
dediščine Slovenije OE Piran za obnovo, pridobljenega pred izvajanjem posamezne faze prenove in popisa
del s ponudbenimi predračuni.
4. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški po tem razpisu so stroški, potrebni za obnovo ulične fasade in/ali obnove strehe na
območju historičnega mestnega jedra Pirana, kot so
našteti v točki 4.1 in 4.2 tega razpisa.
Upravičeni stroški so tisti, ki so nastali v času od
1. 1. 2021 do vključno 15. 11. 2021. Upoštevali se
bodo računi izdani v obdobju od vključno 1. 1. 2021 do
vključno 15. 11. 2021, pod pogojem, da bodo poravnani
najkasneje do 15. 11. 2021.
4.1 Upravičeni stroški obnove ulične fasade za sofinanciranje, ki vključujejo DDV, so:
– ureditev gradbišča in postavitev oziroma najem
fasadnega odra;
– odstranitev obstoječega dotrajanega ometa;
– odstranitev ali zaščita elementov fasade (portali,
žlebovi, okenske police, zaščite na okrasnih fasadnih
elementih, balkoni in ograje ter vodi za odvajanje klimatskih naprav);
– popravilo poškodovanega fasadnega ometa oziroma izvedba novega ometa;
– čiščenje, peskanje in domodelacija kamnitih elementov fasade;
– restavriranje z možnostjo rekonstrukcije fasadne
dekoracije;
– oplesk fasade s fasadno barvo;
– popravilo poškodovanih lesenih polken ali zamenjava dotrajanih lesenih polken z lesenimi polkni;
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– popravilo poškodovanih lesenih oken ali lesenih vrat ali zamenjava dotrajanih lesenih oken ali lesenih vrat, z lesenimi okni ali lesenimi vrati, čiščenje
in odvoz odpadkov na deponijo, vključno s plačilom
takse;
– stroški gradbenega nadzora in koordinacije varstva ter zdravja pri delu.
4.2 Upravičeni stroški obnove strehe za sofinanciranje, ki vključujejo DDV, so:
– ureditev gradbišča in postavitev odra, zaščitnih
nadstreškov;
– odstranitev dotrajane strešne kritine, slemenjakov, obrob, žlebov …;
– odstranitev dotrajanih strešnih letev;
– dobava materiala, dobava strešnih letev ter letvanje;
– izvedba strešne hidroizolacije;
– dobava in polaganje nove kritine, izvedba novih
pločevinastih obrob;
– popravilo ali rekonstrukcija napuščev;
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– ponovna montaža žlebov in odtokov oziroma dobava in montaža novih žlebov;
– ponovna montaža strelovodov z meritvami upornosti;
– stroški čiščenja in odvoza na deponijo, vključno
s plačilom takse;
– stroški gradbenega nadzora in koordinacije varstva ter zdravje pri delu.
5. Višina subvencioniranja
V letu 2021 se na osnovi sprejetega proračuna Občine
Piran za izvedbo celotnega postopka obnove fasad in streh
v starem mestnem jedru Pirana, razpisuje 20.000,00 €.
Obnova streh in fasad se na osnovi tega razpisa
v letu 2021 subvencionira v višini do 50 % upravičenih
stroškov, oziroma največ 5.000,00 EUR vključno z DDV
na posamezno stavbo.
Procent subvencije se določi na osnovi točkovanja.
1 točka je enakovredna 1 % subvencije (procent subvencioniranja upravičenih stroškov). Merila za točkovanje
so naslednja:

a) Lega stavbe
Obnova stavbe ob glavnih trgih in ulicah mesta ter obrežjih mest1:
Prvomajski trg, Tartinijev trg, Zelenjavni trg, Rokov trg, Ribiški trg, Gregorčičeva ulica, Verdijeva ulica,
Ulica IX. Korpusa, Rozmanova ulica, Ulica Svobode, Župančičeva ulica, Tomšičeva ulica, Prešernovo
nabrežje, Kidričevo nabrežje, Cankarjevo nabrežje
Obnova stavbe na ostalih območjih starega mestnega jedra Pirana
b) Posebne okoliščine stavbe
Posamezna stavba je razglašena za kulturni spomenik – spomenik meščanske arhitekture in vpisana
v register kulturne dediščine s svojo EŠD
Stavba ni razglašena za kulturni spomenik – spomenik meščanske arhitekture
c) Stanje fasade in strehe
Močno poškodovana fasada2 ali prenova strehe skupaj s fasado ne glede na stanje poškodovanosti
Srednje poškodovana fasada3 (brez sanacije strehe)
Manj poškodovana fasada4 (brez sanacije strehe) ali sanacija samo strehe
Sanacija nepoškodovane strehe
SKUPAJ

10 točk
5 točk

10 točk
5 točk
30 točk
25 točk
10 točk
5 točk
50 točk

V primer, da se za isto stavbo prijavi na razpis več
upravičencev, ki so solastniki stavbe, se znesek razdeli
posameznim upravičencem v sorazmerju z deležem, ki
so ga plačali za izvedbo investicije v prenovo fasade oziroma strehe, vendar ne več kot znaša njihov solastniški
delež na skupnih prostorih.
Občina Piran si pridržuje pravico, da zagotovljenih
sredstev ne podeli in ponudbo zavrne, če so predvidena
sredstva že porabljena.
V primeru, da so računi pri uveljavljanju zahtevka
za izplačilo sredstev predloženi v nižji vrednosti, kot so
znašali predračuni ob podajanju vloge, se vrednost dodeljenih sredstev temu ustrezno zmanjša.

1
Pri določanju točk, ki se nanašajo na obnovo stavbe ob glavnih trgih in ulicah mesta ter obrežjih mesta, se ne upošteva
naslov stavbe, temveč dejanska lega fasade, ki je predmet obnove. V primeru, da gre za obnovo strehe bo merodajna lega
stavbe in sicer tako, da bo točke prejela obnova, ki bo z vsaj enim delom mejila na zgoraj navedene ulice in obrežja. V primeru sanacije fasade bo dodatne točke prejela stavba, ki predvideva sanacijo fasade vsaj na tisti strani objekta, ki meji na eno
izmed ulic ali obrežij, navedenih v razpisu.
2
Za močno poškodovano fasado se šteje fasada, ki ima poškodovan venec ali v primeru odpadanja ometa na fasadi in
vencu stavbe. Za močno poškodovano fasado se v vsakem primeru šteje fasada na objektu, ki je zaradi razpok na fasadi ali
vencu opredeljen kot nevarni objekt na podlagi odločbe pristojnega inšpektorata za okolje in prostor.
3
Za srednje poškodovano fasado se šteje fasada, na katerih omet odpada iz manjših površin fasade.
4
Za manj poškodovano fasado se šteje fasada, kjer se lušči omet ali v primeru manjših razpok fasade.
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V primeru, da so računi pri uveljavljanju zahtevka
za izplačilo sredstev predloženi v višji vrednosti, kot so
znašali predračuni ob podajanju vloge, se sredstva dodelijo v višini, ki je določena v odločbi o višini odobrenih
sredstev.
6. Merila in kriteriji ter način dodeljevanja sredstev
Postopek za dodelitev sredstev vodi tričlanska strokovna komisija, ki jo imenuje župan.
Strokovne in administrativno tehnične naloge za
komisijo opravlja pristojni organ občinske uprave.
Prijave bo pregledala in ocenila strokovna komisija
za obnovo fasad in streh na hišah znotraj območja starega mestnega jedra Pirana.
7. Vsebina prijave
Prijava mora vsebovati:
– Izpolnjeno vlogo za dodelitev subvencije na predpisanem obrazcu Občine Piran (Obrazec 1).
– Parafiran vzorec pogodbe (Obrazec 2).
– Dokazilo o lastništvu oziroma solastništvu stavbe: Komisija bo sama preverila javno dostopne podatke
v zemljiški knjigi. V kolikor prijavitelj na razpis še ni vknjižen v zemljiško knjigo, mora dostaviti kopijo pravnega
posla s kopijo zemljiškoknjižnega predloga za vknjižbo
lastninske pravice oziroma mora dostaviti sodbo, iz katere nedvomno izhaja lastništvo nepremičnine.
– Podpisano izjavo najmanj 75 % solastnikov/etažnih lastnikov stavbe, glede na njihove solastniške deleže, da soglašajo z obnovitvenimi deli.
– Pooblastilo upravniku stavbe, v kolikor se na razpis prijavlja upravnik v imenu solastnikov stavbe oziroma
pooblastilo ostalih lastnikov prijavitelju v primeru, da hiša
nima upravnika in sé prijavlja na razpis eden od lastnikov (upravičenec do sredstev) ali druga fizična oseba.
– Kulturnovarstveni pogoji in mnenje ZVKDS OE
PIRAN (oziroma soglasje, v kolikor je bilo pridobljeno pred uveljavitvijo Gradbenega zakona, Uradni list
RS, št. 61/17, 72/17).
– Predračun z opisom predvidenih del s strani izvajalca del.
– Fotografije (najmanj 3) stanja fasade pred obnovo
in stavbnega pohištva in strehe, v kolikor sta predmet
obnove tudi zamenjava stavbnega pohištva in strehe.
8. Kraj in rok za oddajo prijav
Pisne prijave je potrebno predložiti na naslov Občina Piran, Urad za gospodarstvo in turizem, Tartinijev
trg 2, 6330 Piran s pripisom »Javni razpis za subvencioniranje obnove fasad in streh v starem mestnem jedru
Pirana – Ne odpiraj«.
Na zadnji strani kuverte mora biti pripisano ime in
priimek prijavitelja ter naslov. Rok za prijavo na javni
razpis prične teči z dnem objave tega razpisa in je odprt
do 1. 9. 2021.
Ne glede na datum in način pošiljanja prijave se
upošteva datum in ura prispetja prijave v vložišče Občine Piran, Tartinijev trg 2, Piran.
Odpiranje in pregled prejetih vlog za dodelitev sredstev vodi strokovna komisija. Prispele vloge se odpirajo
sproti po vrstnem redu prispetja. Odpiranje vlog ni javno.
O odpiranju vlog se vodi zapisnik.
Strokovna komisija pregleda popolnost prispelih
vlog in izpolnjevanje pogojev, določenih v javnem pozivu ter pripravi predlog prejemnikov sredstev.
O dodelitvi sredstev se odloči z odločbo, zoper katero je možna pritožba.
Po pravnomočnosti odločbe je upravičenec dolžan
v roku 30 dni skleniti pogodbo o subvencioniranju, kjer
se določijo medsebojna razmerja, pravice in obveznosti.
Če se upravičenec v danem roku ne odzove oziroma ne sklene pogodbe, odločba o dodelitvi subvencije
preneha veljati.
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Upravičenci, ki bodo oddali nepopolne vloge bodo
pozvani k dopolnitvi vlog. Občina Piran bo iz nadaljnjega
postopka izločila vse:
– vloge, ki jih ni vložila upravičena oseba, glede na
3. točko tega razpisa;
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog;
– vloge, ki bodo tudi po pozivu k dopolnitvi nepopolne.
9. Dodeljevanje sredstev: sredstva se bodo dodeljevala na podlagi vrstnega reda prispetja popolnih vlog na
Občino Piran in do porabe sredstev subvencioniranja.
Prejete prijave po porabi sredstev subvencioniranja bo
komisija neodprte vrnila pošiljatelju na naslov, naveden
na kuverti. V primeru istočasnega prejema več popolnih
vlog, katerih prijavljena vrednost bi presegla vrednost,
določeno v tem javnem razpisu, vrstni red določi komisija z žrebom.
10. Koriščenje sredstev
Sredstva se izplačajo upravičencu na podlagi določil medsebojne pogodbe po izvedenih delih in po priloženih dokazilih, navedenih v javnem razpisu.
Sredstva se dodeljujejo upravičencem po vrstnem
redu prispelih popolnih vlog do porabe proračunskih
sredstev tekočega leta za ta namen.
Upravičenec do sredstev je dolžan najkasneje do
16. 11. 2021 Občini Piran predložiti Zahtevek za izplačilo sredstev za sofinanciranje obnove fasad in streh
v starem mestnem jedru Pirana – obrazec 4, skupaj
z obveznimi prilogami.
11. Uporaba pravilnika: glede postopka pridobitve
subvencije in pogoje pridobitve, ki niso posebej določeni
v tem razpisu, se uporablja Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za obnovo fasad in streh v starem mestnem jedru Pirana (Uradni list RS, št. 64/17 z dne 17. 11.
2017). Na morebitna prejeta vprašanja bo podala odgovore Strokovna komisija za izvedbo in nadzor postopka
obnov fasad in streh v starem mestnem jedru Pirana.
12. Dodatna pojasnila: dodatna pojasnila lahko zainteresirani dobijo na naslovu: Občina Piran, Urad za
gospodarstvo in turizem, Tartinijev trg 2, 6330 Piran,
tel. 05/671-03-28. Brezplačna razpisna dokumentacija je
od dneva objave, do izteka prijavnega roka, dosegljiva
na spletni strani Občine Piran www.piran.si.
Občina Piran
N. 3527-0001/2017

Ob-2374/21

Il Comune di Pirano, Piazza Tartini 2, 6330 Pirano,
in conformita alle disposizioni dell'art. 9 del Regolamento in materia di sovvenzioni finalizzate agli interventi di
ristrutturazione delle facciate e dei tetti nel centro storico
di Pirano, Gazzetta Ufficiale della Republica di Slovenia,
n. 64/17 del 17 novembre 2017 e, ai sensi del Decreto
sul Bilancio di previsione del Comune di Pirano per l'anno 2021 (Gazzeta Ufficiale della Republica di Slovenia
n. 21/21), pubblica il seguente
bando di gara
per l'assegnazione dei fondi per il finanziamento
della ristrutturazione di facciate e tetti nel centro
storico di Pirano pe l'anno 2021
1. Obiettivo del bando di gara: l'obiettivo del bando
di gara e quello di incentivare la ristrutturazione degli
edifici nel centro storico di Pirano al fine di sistemare
l'aspetto della città, rivitalizzare il centro della città e perservare e mantenere il patrimonio culturale del centro
storico di Pirano.
2. Oggeto del bando: oggetto del bando di gara
è l’assegnazione di fondi per la ristrutturazione delle
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facciate e dei tetti nel centro storico di Pirano nel periodo
compreso dal 1° gennaio 2021 al 15 novembre 2021.
3. Condizioni per la candidatura al bando di gara
Le misure, definite nel presente bando di gara, sono
da realizzare nell'area del centro storico di Pirano, come
definito nel Decreto sul Piano di risanamento della citta
di Pirano (Bollettino Ufficiale delle Primorske novice,
n. 10/77 del 29 luglio 1977 e 15/1998).
I beneficiari del finanziamento di cui nel suddetto
regolamento sono persone fisiche, che sono proprietari
o comproprietari o locatori con il consenso del proprietario delle abitazioni o degli edifici residenziali nella zona
del centro storico di Pirano, che hanno residenza nel
Comune di Pirano.
I beneficiari non devono avere passività finanziarie
correnti nei confronti del Comune di Pirano. I candidati
devono soddisfare i requisiti legali formali del bando di
gara.
I fondi saranno assegnati in base ai relativi permessi per la ristrutturazione, in base al parere (ovvero
al consenso, nella misura in cui sia stato ottenuto prima
dell'entrata in vigore della Legge sull'edilizia, Gazzetta
Ufficiale della Repubblica di Slovenia nn. 61/17, 72/17)
dell’Istituto per la tutela dei beni culturali della Slovenia,
Unita Territoriale di Pirano concernente la ristrutturazione, acquisito prima dell’attuazione di ogni singola fase
della ristrutturazione, nonché in base all' elenco dei lavori con i preventivi proposti.
4. Costi ammissibili
I costi ammissibili nell' ambito della presente gara
sono finalizzati al risanamento della facciata prospiciente la strada (via) e/ o alla ristrutturazione del tetto
nell'area del centro storico di Pirano.
I costi ammissibili sono quelli sostenuti nel periodo
compresso dal 1° gennaio 2021 al 15 novembre 2021.
Saranno prese in considerazione le fatture emesse nel
periodo compresso dal 1 gennaio al 15 novembre 2021,
a condizione che siano saldate entro e non oltre il 15 novembre 2021.
4.1 I costi ammissibili per la ristrutturazione della
facciata prospiciente la strada (via), per quanto concrne
il cofinanziamento, IVA inclusa, sono:
– la sistemazione del cantiere e la collocazione,
ovvero il noleggio dell'impalcatura per la facciata,
– la rimozione dell'intonaco usurato esistente,
– la rimozione o protezione di elementi della facciata (portali, grondaie, davanzali, protezione di elementi
decorativi delle facciate, balconi e recinzioni, nonché
condutture di scarico per condizionatori d'aria),
– la riparazione di intonaci della facciata danneggiati, ovvero la realizzazione del nuovo intonaco,
– la pulitura, la sabbiatura e la reintegrazione di
elementi in pietra della facciata,
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– il restauro con la possibilità della ricostruzione
della decorazione della facciata,
– la tinteggiatura della facciata con pitture per facciata,
– la riparazione di persiane in legno danneggiate
o la sostituzione delle persiane in legno usurate con
persiane in legno,
– la riparazione di finestre in legno o porta in legno
danneggiate o la sostituzione delle finestre in legno
o porta in legno usurate con finestre in legno o porta in
legno, la pulizia e lo smaltimento dei rifiuti in discarica,
compreso il pagamento delle relative tasse,
– i costi della supervisione dei lavori edili e del
coordinamento della sicurezza nonché della salute sul
lavoro.
4.2 I costi ammissibili per la ristrutturazione del
tetto, per quanto concerne il cofinanziamento, IVA inclusa, sono:
– la sistemazione del cantiere e la collocazione
dell’impalcatura, tettoie protettive,
– la rimozione delle coperture dei tetti usurate, dei
coppi, delle tegole di colmo, dei bordi, delle grondaie ...,
– la rimozione dei listelli di ancoraggio delle tegole
usurati,
– la fornitura del materiale, la fornitura dei listelli di
ancoraggio delle tegole, nonché la listellatura del tetto,
– l’impermeabilizzazione del tetto,
– la fornitura e la posa della nuova copertura, la
realizzazione di nuove lamiere di bordo,
– la riparazione o la ricostruzione dei cornicioni,
– la ricollocazione delle grondaie e dei tubi di scarico,
ovvero la formatura e l’installazione di nuove grondaie,
– la ricollocazione del sistema parafulmine con il
limitatore di sovratensioni,
– i costi di pulizia e del trasporto in discarica, compreso il pagamento delle relative tasse,
– i costi della supervisione dei lavori edili e del
coordinamento della sicurezza nonché della salute sul
lavoro.
5. Ammontare del finanziamento
Nell'anno 2021, in base al bilancio di previsione
del Comune di Pirano, per la realizzazione di tutto il
procedimento relativo alla ristrutturazione delle facciate
e dei tetti del centro storico di Pirano, l'importo dei fondi
oggetto del presente bando ammonta a 20.000,00 EUR.
La ristrutturazione dei tetti e delle facciate sarà
finanziata, sulla base del presente bando nell'anno
2021, fino al 50 % dei costi ammissibili, ovvero fino
a 5.000 EUR, IVA inclusa, per ogni singolo edificio.
La percentuale di sovvenzione si stabilisce in base
al punteggio, 1 punto equivale a % della sovvenzione
(percentuale di sovvenzione dei costi ammissibili). I criteri di punteggio sono i seguenti:

a) Ubicazione dell'edificio
Ristrutturazione di un edificio in prossimità delle piazze e vie principali nonche le rive della città1
(Piazza Primo Maggio, Piazza Tartini, Piazza delle Erbe, Piazza S. Rocco, Piazza dei Pescatori, Via
Gregorcic, Via Verdi, Via del IX Corpo d'armata, Via Rozman, Via Liberta, Via Zupancic, Via Tomsic,
Riva Preseren, Riva Kidric, Riva Cankar)
Ristrutturazione di un edificio nelle altre zone del centro storico di Pirano

10 punti
5 punti

1
Nella definizione del punteggio riguardante la ristrutturazione dell'edificio in prossimità delle piazze e vie principali
nonché le rive della città, non si considera l'indirizzo dell'edificio, bensì la posizione effettiva della facciata oggetto di ristrutturazione. Nel caso si tratti della ristrutturazione del tetto, sarà presa in considerazione, l'ubicazione dell'edificio, è precisamente riceverà il punteggio, la ristrutturazione confinante con almeno una parte con le vie e rive sopraelencate. Nel caso di
risanamento della facciata riceverà un punteggio addizionale, l'edificio che prevede il risanamento della facciata almeno su
quella parte del fabbricato che confina con una delle vie o rive indicate nel bando.
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b) Circostanze particolari dell'edificio
Il singolo edificio è proclamato monumentale culturale – monumento dell’architettura cittadina è iscritto
nel Registro dei beni culturali con il proprio numero di registro di EŠD
L' edificio non è proclamato monumento culturale – monumento dell’architettura cittadina
c) Situazione della facciata e del tetto
Facciata seriamente danneggiata2 oppure ristrutturazione del tetto facciata a prescindere dallo stato
di danneggiamento
Facciata mediamente danneggiata3 (senza il risanamento del tetto)
Facciata lievemente danneggiata4 (senza il risanamento del tetto) o soltanto il risanamento del tetto
Risanamento della facciata non danneggiata
TOTALE

Nel caso in cui, per uno stesso edificio, facciano
domanda più beneficiari che sono comproprietari dell'edificio, l'importo sarà distribuito ai singoli beneficiari in
proporzione alla quota che hanno speso per l'attuazione dell'investimento nella ristrutturazione della facciata
ovvero del tetto, tuttavia non superiore rispetto alla loro
quota di comproprietà degli spazi comuni.
II Comune di Pirano si riserva il diritto di non concedere i fondi stanziati e respingere la domanda se i fondi
previsti sono già stati spesi.
Nel caso in cui le fatture siano presentate con un
valore inferiore all'importo presente nei preventivi al momento della presentazione della domanda, il valore dei
fondi assegnati viene ridotto di conseguenza.
Nel caso in cui le fatture siano presentate con un
valore superiore rispetto all'importo presente nei preventivi al momento della presentazione della domanda,
i fondi sono assegnati nell'importo indicato nella decisione sull'importo degli stanziamenti.
I fondi disponibili sono assegnati ai progetti presentati secondo l'ordine di arrivo delle domande.
6. Condizioni e criteri nonche modalità di assegnazione dei fondi
Il processo per l'assegnazione dei fondi è gestito
da una commissione composta da tre esperti, nominata
dal Sindaco.
I compiti tecnici, professionali e amministrativi, per
conto della commissione, sono svolti dall'organismo
competente dell'amministrazione comunale.
Le domande saranno esaminate e valutate dalla
Commissione di esperti per la ristrutturazione delle facciate e dei tetti degli edifici all’interno del comprensorio
del centro storico di Pirano.
7. Contenuto dela domanda
La domanda deve contenere:
– La domanda per la concessione del finanziamento compilata sul modulo prescritto del Comune di Pirano
(Modulo 1)

2
Per facciata seriamente danneggiata si considera
la facciata con il cornicione danneggiato oppure in caso di
caduta dell'intonaco dalla facciata e dal cornicione dell'edificio. Per facciata seriamente danneggiata si considera in
ogni caso la facciata del fabbricato che a causa delle crepe
nella facciata o net cornicione è classificato quale fabbricato
pericolante in base alla decisione dell’ispettorato competente per l’ambiente e il territorio.
3
Per facciata mediamente danneggiata si considera
la facciata sulla quale la caduta dell'intonaco avviene da
superfici minori della stessa.
4
Per facciata lievemente danneggiata si considera la
facciata in cui l'intonaco si stacca o in caso di crepe minori
nella stessa.
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10 punti
5 punti

30 punti
25 punti
10 punti
5 punti
50 punti

– Il modello siglato del contratto (Modulo 2)
– L’attestazione della proprietà ovvero della comproprietà dell’edificio: la Commissione controllerà direttamente le informazioni disponibili presso il Libro
fondiario. Se un candidato non è ancora stato inserito
nel Libro fondiario, deve presentare la copia del negozio
giuridico con la copia della proposta di intavolazione del
diritto di proprietà nel Libro fondiario, ovvero deve presentare una sentenza dalla quale si evince chiaramente
la proprietà del bene.
– Dichiarazione firmata da almeno il 75 % dei comproprietari/proprietari delle unità immobiliari, tenuto conto delle loro quote di comproprietà dell'edificio, per consentire i lavori di ristrutturazione.
– La delega all'amministratore dell'edificio nel caso
in cui l’amministratore presenta la domanda per conto
dei comproprietari dell'edificio, ovvero la delega dei restanti proprietari al richiedente nel caso in cui la casa
non abbia un amministratore condominiale e uno dei
proprietari (il beneficiario dei fondi) o un'altra persona
fisica presenti la domanda.
– Le condizioni e il parere (ovvero il consenso, nella misura in cui sia stato acquisito prima dell'entrata in
vigore della Legge sull' edilizia, Gazzetta Ufficiale della
Repubblica di Slovenia nn. 61/17, 72/17) emessi dall'
Istituto per la tutela dei beni culturali della Slovenia,
Unita territoriale di Pirano (ZVKDS OE Piran).
– Il preventivo con la descrizione dei lavori da parte
dell'esecutore dei lavori.
– I rilievi fotografici (almeno 3) dello stato della facciata prima della ristrutturazione, come pure dei serramenti, infissi e del tetto, se la loro sostituzione e prevista
nella ristrutturazione.
8. Luogo e termine per la presentazione delle domande
Le domande redatte in forma scritta devono essere
indirizzate al Comune di Pirano, Ufficio economia e turismo, Piazza Tartini 2, 6330 Pirano. Ogni busta deve
riportare la dicitura: “Bando pubblico per il finanziamento
della ristrutturazione delle facciate e dei tetti nel centro
storico di Pirano – NON APRIRE”. Sul lato posteriore
della busta deve essere scritto il nome e il cognome,
nonché l’indirizzo del richiedente. Il termine per la presentazione delle domande al bando pubblico decorre dal
giorno della pubblicazione del presente bando ed aperto
fino al 1° settembre 2021.
Indipendentemente dalla data e dal modo di spedizione della domanda fa fede la data e ora di ricezione
della domanda presso l’Ufficio protocollo del Comune di
Pirano, Piazza Tartini 2, 6330 Pirano.
L’apertura e il controllo delle domande ricevute per
l’assegnazione dei fondi e condotta dalla commissione
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degli esperti. Le domande ricevute sono aperte nell' ordine di arrivo. L’apertura delle domande non è pubblica.
L'apertura delle domande viene messa a verbale.
La commissione degli esperti controlla la completezza delle domande ricevute e l’adempimento delle
condizioni stabilite nel bando pubblico, nonché prepara
la proposta dei destinatari dei fondi.
L'assegnazione dei fondi e determinata da una decisione contra la quale è possibile fare ricorso.
Dopo la decisione finale, il beneficiario, è tenuto
a stipulare entro 30 giorni un contratto di finanziamento, in cui sono stabiliti i rapporti reciproci, i diritti e gli
obblighi. Se il beneficiario non risponde entro il termine
stabilito, ovvero non conclude il contratto, la decisione
di concessione del finanziamento decade.
I candidati che presenteranno domande incomplete
saranno inviati a completare la domanda.
Il Comune di Pirano eliminerà dalla procedura successiva tutte:
– le domande non presentate da persona ammissibile, secondo il terzo punto del presente bando,
– le domande pervenute in ritardo e le domande
completate in ritardo,
– le domande che risulteranno incomplete anche
dopo la richiesta di completamento.
9. Aseggnazione dei fondi: i fondi saranno assegnati in base classificazione in graduatoria delle domande
complete e fino all’esaurimento dei fondi di sovvenzionamento. Nel caso in cui i fondi siano già stati assegnati,
la commissione restituirà al mittente la domanda sigillata
all'indirizzo indicato sulla busta. In caso di ricezione simultanea di più domande complete, il cui valore dichiarato eccede il valore specificato nel presente bando
di gara, l'ordine sarà determinato dalla commissione
estraendo a sorte.
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10. Utilizzo dei fondi
I fondi sono versati beneficiario sulla base delle
disposizioni degli accordi reciproci per i lavori eseguiti
e dei documenti giustificativi specificati nel bando di
gara.
I fondi sono assegnati ai beneficiari secondo l’ordine di ricezione delle domande complete fino all'utilizzo
dei fondi del bilancio stanziati a tale scopo per l’anno
in corso.
Il beneficiario dei fondi deve presentare al Comune di Pirano entro il 16 novembre 2021 una richiesta
di pagamento dei fondi per il cofinanziamento della ristrutturazione delle facciate e dei tetti nel centro storico
di Pirano.
11. Applicazione del regolamento: per quanto riguarda la procedura per l'ottenimento del finanziamento
e le condizioni di acquisizione, che non sono esattamente specificate nel presente bando di gara, si applica il
Regolamento in materia di sovvenzioni finalizzate agli
interventi di ristrutturazione delle facciate e dei tetti nel
centro storico di Pirano (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 64/17 del 17 novembre 2017). Tutte
le domande eventualmente presentate riceveranno una
risposta da parte della Commissione degli esperti per
l'attuazione e la supervisione della procedura per la ristrutturazione delle facciate e dei tetti nel centro storico
di Pirano.
12. Ulteriori chiaramenti: ulteriori chiarimenti sono
disponibili al seguente indirizzo: Comune di Pirano, Ufficio economia e turismo, Piazza Tartini 2, 6330 Pirano,
tel. 05/671-03-28. La documentazione gratuita del bando di gara e disponibile dalla data di pubblicazione,fino
alla scadenza del termine di presentazione della domanda sul sito web del Comune di Pirano www.piran.si.
Comune di Pirano
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Razpisi delovnih mest
Št. 110-1/2021

Ob-2348/21

Ministrstvo za pravosodje na podlagi 4. člena Zakona o predlaganju kandidatov iz Republike Slovenije za
sodnike mednarodnih sodišč (Uradni list RS, št. 64/01 in
59/02; v nadaljnjem besedilu ZPKSMS) razpisuje
eno mesto kandidatke ali kandidata
za sodnico ali sodnika
na Sodišču Evropske unije v Luksemburgu
Kandidacijski pogoji (3. člen ZPKSMS):
Za kandidata za sodnika mednarodnega sodišča
lahko kandidira oseba, ki izpolnjuje pogoje za izvolitev
na sodniško mesto vrhovne sodnice ali vrhovnega sodnika po določbah zakona, ki ureja sodniško službo ali
oseba, ki izpolnjuje pogoje za izvolitev za sodnico ali
sodnika ustavnega sodišča.
Poleg pogojev iz prejšnjega odstavka mora oseba
izpolnjevati tudi pogoj aktivnega znanja jezika ali vsaj
enega od jezikov, ki se pri mednarodnem sodišču uporabljajo kot uradni jezik (angleški ali francoski jezik).
V skladu z jezikovnimi pravili Sodišča EU se sodnice in sodniki brez tolmačev posvetujejo v francoskem
jeziku, zato bo imela prednost kandidatka ali kandidat
z znanjem francoskega jezika.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za pravosodje,
Ljubljana, Župančičeva 3 z obveznim pripisom: »Za razpis št. 110-1/2021«.
Prijave je potrebno vložiti v 15 dneh po objavi
v Uradnem listu RS.
Kandidati morajo prijavi priložiti dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev in opis svoje strokovne dejavnosti po zadnjem pridobljenem strokovnem oziroma
znanstvenem naslovu. Življenjepis in dokazila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev je treba priložiti v slovenskem
jeziku in v angleškem ali francoskem jeziku, pri čemer je
potrebno življenjepis posredovati na elektronski naslov
ministrstva (gp.mp@gov.si) tudi v elektronski obliki kot
Word dokument.
Z dnem objave razpisa v Uradnem listu Republike
Slovenije bo Ministrstvo za pravosodje na svoji spletni
strani http://www.mp.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/ objavilo predpisani obrazec življenjepisa v francoskem in angleškem jeziku.
Ministrstvo za pravosodje
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Druge objave
Št. 100-54/2021/1

Ob-2377/21

Na podlagi Pogodbe o Evropski uniji in Pogodbe o delovanju Evropske unije (Uradni list Evropske
unije C št. 202 z dne 7. 7. 2016, stran 1) ter obvestila
generalnega sekretarja Sveta EU o poteku mandata
slovenskemu članu Evropskega računskega sodišča
s 6. majem 2022, Ministrstvo za finance objavlja
poziv
za zbiranje predlogov možnih kandidatov
za člana Evropskega računskega sodišča
Objavi se poziv za zbiranje predlogov možnih
kandidatov za člana Evropskega računskega sodišča.
Kandidat za člana Evropskega računskega sodišča mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ima najmanj univerzitetno izobrazbo,
– da je strokovnjak na področju, ki je pomembno za izvrševanje pristojnosti Evropskega računskega
sodišča,
– da obvlada vsaj en delovni jezik EU (angleški,
francoski, nemški) ter,
– da izpolnjuje pogoje, kot določa 286. člen Pogodbe o Evropski uniji.
Kandidat mora k prijavi priložiti:
– v celoti izpolnjen življenjepis (priporočena oblika
Europass),
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– dokazilo o znanju delovnega jezika EU,
– pisno izjavo kandidata, da sprejema kandidaturo.
Član Evropskega računskega sodišča je imenovan za mandatno obdobje šestih let z možnostjo ponovnega imenovanja.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi izjavami v 21 dneh po objavi tega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije
na naslov: Ministrstvo za finance, Kadrovska služba, p.p. 644, 1001 Ljubljana z označbo »za poziv
št. 100-54/2021 za člana Evropskega računskega sodišča« ali na elektronski naslov: gp.mf@gov.si, pri
čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim
podpisom.
V besedilu poziva uporabljeni izrazi zapisani
v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za finance
Št. 4300-18/2021-1

Ob-2372/21

Zavod Republike Slovenije za šolstvo objavlja
javni poziv
za izbor sodelujočih vzgojno-izobraževalnih
zavodov v programu »Dvig digitalne
kompetentnosti«
na podlagi določb:
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu,
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in

Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347
z dne 20. 12. 2013, str. 320, s spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 1303/2013),
– Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske
politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju
2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta
(Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr.,
15/17, 69/17, 67/18, 51/21),
– 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,
195/20 – odl. US),
– Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08,
99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16).
1. Naziv in sedež razpisovalca javnega poziva:
razpisovalec javnega poziva je Zavod RS za šolstvo,
Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana.
2. Namen programa in cilj javnega poziva
Namen programa »Dvig digitalne kompetentnosti«, ki ga bosta vodila konzorcijska partnerja: Zavod
RS za šolstvo in Akademska in raziskovalna mreža
Slovenije (ARNES), v okviru katerega se izvaja ta
javni poziv, je izboljšanje kakovosti in učinkovitosti izobraževanja in usposabljanja ter spodbujanje razvoja
inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja, ki bodo
prispevali k dvigu digitalnih kompetenc vodstvenih in
strokovnih delavcev, otrok, učencev in dijakov. Naložbo sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost
in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega
sklada.
Program se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike
2014–2020, v okviru 10. prednostne osi: Znanje,
spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10.1. Izboljšanje enakega
dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne
skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja,
tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja 10.1.3: Spodbujanje
prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni
orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh
izobraževalnega sistema, še posebej v točki krepitve
digitalnih kompetenc strokovnih delavcev v izobraževanju in usposabljanju.
Cilj javnega poziva je izbor vzgojno-izobraževalnih zavodov ali organizacijskih enot vzgojno-izobraževalnih zavodov (v nadaljevanju: VIZ), ki bodo v obdobju od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2023 vključeni v aktivnosti,
ki prispevajo k večji usposobljenosti izobraževalcev
preko večje uporabe sodobnih informacijsko-digitalnih tehnologij pri poučevanju in učenju ter posledično izboljšane digitalne kompetence otrok, učencev
in dijakov.
V aktivnosti za doseganje ciljev programa bo
vključenih 220 VIZ. Po posameznih skupinah VIZ-ov
bo vključenih naslednje število VIZ-ov:
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– 138 osnovnih šol (od tega 10 % osnovnih šol
z vrtci):
– 70 zavodov, ki izvajajo programe srednjega šolstva (od tega 50 % gimnazij, 50 % srednjih poklicnih in
strokovnih šol);
– 4 glasbene šole;
– 2 dijaška domova (samostojen dijaški dom ali
dijaški dom v šolskem centru oziroma ob srednji šoli);
– 6 zavodov za izobraževanje otrok s posebnimi
potrebami.
Aktivnosti VIZ bodo skupaj s konzorcijskim partnerjem programa ARNES-om usmerjene v:
– načrtovanje učinkovite rabe digitalnih tehnologij
na vseh področjih dela vodstvenih in strokovnih delavcev VIZ z namenom pridobitve, izboljšanja in poglabljanja digitalnih kompetenc, ki jih posamezniki potrebujejo za udejanjanje profesionalnega in kariernega
razvoja. V ta namen bodo aktivnosti usmerjene v razvoj digitalnih kompetenc vodstvenih in strokovnih delavcev VIZ; razvoj aktivnosti za načrtovanje učinkovite
rabe digitalne tehnologije in dvig digitalne kompetentnosti vodstvenih in strokovnih delavcev v VIZ. Aktivnosti bodo spodbujale inovativne didaktične pristope,
ki so osredotočeni na dejavnosti, v katerih so aktivni
otroci, učenci in dijaki ob podpori digitalnih tehnologij,
interaktivnih učnih gradiv in spletnega učnega okolja;
– spremljanje napredka s samoevalvacijskimi
orodji za področje digitalnih kompetenc.
Aktivnosti v programu, ki jih bodo morali izvajati
posamezni VIZ-i:
– samoevalvacija z orodjem SELFIE,
– aktivna udeležba na delavnici (nadgradnja digitalne strategije VIZ in določitev prioritet),
– digitalna strategija VIZ, letne prioritete in objava
rezultatov,
– reflektivne prakse med učitelji.
3. Pogoji za sodelovanje
Na javni poziv se lahko prijavijo VIZ-i s sedežem
v Republiki Sloveniji, ki opravljajo javno službo (javni
VIZ in VIZ s koncesijo) na področju:
– osnovnošolskega (vključno s predšolsko vzgojo,
če vrtec deluje pri OŠ) izobraževanja,
– srednješolskega izobraževanja,
– glasbenega izobraževanja,
– dijaških domov.
VIZ-i s področja srednješolskega izobraževanja
z več organizacijskimi enotami lahko sodelujejo z eno
ali več organizacijskimi enotami. Za vsako posamezno
organizacijsko enoto morajo oddati ločeno prijavo.
VIZ-i s področja osnovnošolskega izobraževanja
oddajo le eno prijavo (samo matična šola ali matična
šola s podružnico/podružnicami ali matična šola z vrtcem pri šoli …).
4. Kriteriji in merila
Pri izboru se bodo upoštevali naslednji kriteriji:
– raven izobraževanja oziroma področje delovanja zavoda (osnovna šola, glasbena šola, srednja šola,
dijaški dom, zavod za izobraževanje otrok s posebnimi
potrebami);
– enakomerna geografska porazdelitev VIZ-ov:
117 VIZ-ov iz kohezijske regije Vzhodna Slovenija
in 103 VIZ-i iz kohezijske regije Zahodna Slovenija.
Upoštevano bo tudi merilo Prispevek k uravnoteženem
regionalnem razvoju (vključitev VIZ iz obmejnega problemskega območja).
V primeru, da bo število prijavljenih VIZ na določenem področju delovanja VIZ, v posamezni kohezijski
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regiji in/ali posamezni območni enoti Zavoda RS za
šolstvo večje od predvidenega/načrtovanega, se bodo
upoštevali naslednji dodatni kriteriji:
– skupine VIZ:
– osnovna šola:
– z vrtcem [1 točka],
– poleg osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom tudi osnovna šola s programom z nižjim izobrazbenim standardom [1 točka],
– osnovna šola iz obmejnega problemskega
območja [1 točka].
– glasbena šola:
– glasbena šola iz obmejnega problemskega
območja [1 točka].
– srednja šola:
– srednja šola iz obmejnega problemskega
območja [1 točka].
– dijaški dom:
– dijaški dom iz obmejnega problemskega območja [1 točka].
– zavod za izobraževanje otrok s posebnimi
potrebami:
– zavod za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami iz obmejnega problemskega območja
[1 točka].
– sodelovanje v razvojnih projektih v obdobju od
2010 dalje:
– ki jih nista vodila/v katerih nista sodelovala
konzorcijska partnerja [1 točka],
– brez referenc iz razvojnih projektov v zadnjih 10 letih [2 točki].
Pri izboru na podlagi dodatnih kriterijev bo
imel prednost VIZ, ki bo dosegel večje število točk.
Če v posamezni skupini VIZ-ov ne bo prijavljenih
dovolj VIZ-ov, se poveča število vključenih VIZ-ov
v drugih skupinah. V primeru, da bo v eni skupini več
VIZ-ov doseglo enako število točk, vendar na voljo
ne bo zadostnega števila mest, se sodelujoče VIZ-e
izbere z žrebom.
O izboru bo odločala izbirna komisija na podlagi
navedb v prijavnem obrazcu.
V primeru, da po izvedenem javnem pozivu iz
posamezne kohezijske regije ne bo izbranih dovolj
sodelujočih VIZ, bo Zavod RS za šolstvo k sodelovanju povabil posamezne zavode skladno z drugo točko
tega javnega poziva, tako da bo dosegel načrtovani
vzorec 220 VIZ-ov po kohezijskih regijah.
5. Prijavna dokumentacija in prijavni rok
Javni poziv bo objavljen tudi na spletnem naslovu
www.zrss.si, kjer bo dostopna prijavna dokumentacija:
Obrazec – prijava ter vzorec Dogovora o sodelovanju.
Kandidati oddajo prijavo z izpolnitvijo prijavnega
obrazca, ki ga pošljejo na naslov Zavod RS za šolstvo,
Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana, s pripisom »Prijava na javni poziv-ne odpiraj«.
Rok za prijavo je do vključno do 5. 7. 2021 do
15. ure.
Prijavni obrazec za posamezno organizacijsko
enoto izpolni matični VIZ. Če VIZ sodeluje z več organizacijskimi enotami, za vsako od enot odda svoj
prijavni obrazec.
6. Višina sredstev za javni poziv
Skupna vrednost sredstev za vse vključene VIZ-e
je 673.640,00 EUR (3.062,00 EUR na VIZ).
Pavšalni znesek »lump sum« velja za sofinanciranje stroškov sodelujočih VIZ v višini 3.062,00 EUR za
vsako izbrano prijavo VIZ-a.
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7. Obveznosti, ki jih bodo morali sodelujoči VIZ izpolniti
Rezultat posamezne aktivnosti
Seznanitev z orodjem SELFIE, priprava postopkov za uporabo orodja
SELFIE (registracija VIZ, priprava povezav na vprašalnik SELFIE za vse
skupine deležnikov, spodbujanje deležnikov, pregled rezultatov) Poročilo
o samoevalvaciji z orodjem SELFIE.
Po uporabi orodja SELFIE, VIZ zagotovi udeležbo e-tima na delavnici, na
kateri se naredi refleksija, opredeli razloge za razlike pri ocenah različnih
deležnikov, identificira prioritete za tekoče šolsko leto ter poda predloge za
pripravo ali nadgradnjo digitalne strategije VIZ. Praviloma v e-timu sodelujejo
vsaj 4 sodelavci vključenega VIZ.
Po delavnici e-razvojni tim VIZ nadgradi oziroma pripravi digitalno strategijo
VIZ, določi prioritete do konca šolskega leta ter objavi rezultate vsaj
na spletnih straneh VIZ. E-razvojni tim se bo sestajal in izvajal naloge
samostojno, pri tem pa mu bodo svetovali zunanji svetovalci (multiplikatorji),
jih redno spodbujali.
Na VIZ se izvajajo delavnice oziroma strokovna srečanja, na katerih učitelji,
vzgojitelji, ravnatelji in drugi strokovni delavci vzajemno razvijajo in izvajajo
reflektivne prakse na področju pedagoških digitalnih kompetenc.

Pavšalni znesek »lump sum« bo izplačan po uspešno izvedenih vseh predvidenih aktivnosti na podlagi zahtevka za sofinanciranje VIZ. VIZ morajo posredovati zahtevek za sofinanciranje skupaj s poročilom o izvedenih
zgoraj navedenih aktivnostih ter dokazili. Izplačilo stroška
upravičencu bo izvedeno na podlagi poročila, skladno
z Dogovorom o sodelovanju, v enkratnem znesku.
8. Datum odpiranja prijav in obveščanje o izboru
Odpiranje prijav se bo izvedlo v 5 dneh po izteku
roka za prijavo in ne bo javno.
Prijavljeni VIZ-i bodo o izboru obveščeni v 30 dneh
po odprtju prijav.
Z vsakim izbranim VIZ-om bo sklenjen dogovor
o sodelovanju.
9. Pogoj za realizacijo javnega poziva in programskih aktivnosti
Dokončnost izbora VIZ na podlagi javnega poziva
je odvisna od izpolnitve odložnega pogoja, in sicer bo
izbor VIZ-ov dokončen samo v primeru, da bo za program izdana odločitev o podpori Službe vlade RS za
razvoj in evropsko kohezijsko politiko skladno s 26. členom Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske
politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju
2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta in
sklenjena pogodba o sofinanciranju z Ministrstvom za
izobraževanje, znanost in šport.
V primeru, da odločitev o podpori Službe vlade RS
za razvoj in evropsko kohezijsko politiko ne bo izdana
in pogodba o sofinanciranju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ne bo sklenjena, se predvidene
aktivnosti zaradi neizpolnitve pogoja ne bodo izvedle in
ne sofinancirale.
Zavod RS za šolstvo bo o izpolnitvi pogoja pisno
obvestil na javnem pozivu izbrane VIZ-e.
10. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil
z vsebino javnega poziva in da se z njo strinja.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije 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 – uradno

Dokazilo
Poročilo o samoevalvaciji z orodjem
SELFIE.
Poročilo o izvedbi delavnice
s predlogi za pripravo oziroma
nadgradnjo digitalne strategije.
Digitalna strategija.
Seznam srečanj e-razvojnega tima in
lista prisotnosti (najmanj 5 srečanj
e-razvojnega tima).
Poročilo o mreženju.
Seznam delavnic oziroma srečanj in
lista prisotnosti (najmanj 10 delavnic,
vključenih najmanj 10 strokovnih
delavcev).

prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14,
19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18), ki niso javno dostopne
in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen
podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelj mora pojasniti, zakaj posamezen
podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija
javnega značaja. Če prijavitelj poslovnih skrivnosti oziroma drugih izjem ne označi in razloži takšnih podatkov
v vlogi, bo Zavod RS za šolstvo lahko domneval, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje takšnih podatkov, ki
ne smejo biti razkriti oziroma dostopni javnosti.
Zavod RS za šolstvo in prijavitelj sta dolžna zagotoviti varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo), Uredbo
(EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi
osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov
ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba
o varstvu podatkov) (UL L št. 119, z dne 4. 5. 2016,
str. 1, s spremembami), Zakonom o poslovni skrivnosti
(Uradni list RS, št. 22/19) in 140. členom Uredbe (EU)
št. 1303/2013.
11. Pritožbeni postopek
Pritožba zoper sklep o odločitvi glede izbora VIZ
se vloži pri Zavodu RS za šolstvo, in sicer v 8 dneh od
prejema sklepa. V pritožbi je potrebno natančno opredeliti razloge za pritožbo. Merila za ocenjevanje vlog ne
smejo biti predmet pritožbe.
O pritožbi zoper sklep odloča Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljub
ljana. Pritožba ne zadrži podpisa dogovorov o sodelovanju z izbranimi prijavitelji.
12. Informativni sestanek in dodatne informacije
Informativni sestanek za zainteresirane VIZ-e bo
potekal 29. 6. 2021 ob 9. uri preko videokonference
v sistemu MS Teams na povezavi, ki bo objavljena na
spletni strani Zavoda RS za šolstvo.
Dodatne informacije v povezavi s programom
in javnim pozivom pridobite pri mag. Andreji Čuk
(tel. 07/371-91-91; el. naslov: andreja.cuk@zrss.si).
Zavod Republike Slovenije za šolstvo

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Ob-2366/21
Turizem Ljubljana, Krekov trg 10, 1000 Ljubljana
(v nadaljevanju: Turizem Ljubljana), objavlja na podlagi
drugega odstavka 3. člena Odloka o proračunu Mestne
občine Ljubljana za leto 2021 (Uradni list RS, št. 77/19)
in šeste alineje 4. točke 14. poglavja Posebnega dela
proračuna Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana
za leto 2021 in Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Turizem Ljubljana (Uradni list RS, št. 79/09)
javno povabilo
k oddaji predlogov za sofinanciranje turističnih
prireditev na javnih površinah v Mestni občini
Ljubljana za leto 2021
I. Predmet povabila: predmet povabila je oddaja predlogov za sofinanciranje turističnih prireditev na
javnih površinah Mestne občine Ljubljana za leto 2021,
ki prispevajo k promociji Ljubljane v lokalnem in mednarodnem okolju in pomenijo obogatitev turistične ponudbe
mesta. Predlagatelji naj oddajo svoj predlog/vlogo za sofinanciranje v kateri opišejo prireditev, ki bi jo želeli izvesti in za katero kandidirajo na sredstva za sofinanciranje.
II. Vsebina vloge
Vloga mora vsebovati naslednje podatke in dokazila:
– ime in naziv predlagatelja (pravne osebe oziroma
podjetnika posameznika);
– naziv, termin in lokacijo prireditve ter vrednost
celotne prireditve s finančno konstrukcijo in načinom
zagotovitve pokrivanja prireditvenih stroškov;
– projekt prireditve z dispozicijo vsebine, načinom
izvedbe in izvedbenimi roki;
– izjava predlagatelja:
– o zagotovitvi sredstev oziroma angažiranju lastnih sredstev,
– o izvedbi projekta oziroma prireditve v skladu
z veljavnimi predpisi,
– o poravnanih pogodbenih obveznostih do zavoda Turizem Ljubljana in Mestne občine Ljubljana;
– parafiran vzorec pogodbe (parafirana vsaka
stran).
III. Pogoji povabila
Vloge morajo ustrezati naslednjim pogojem:
– predlagatelji so pravne osebe in podjetniki posamezniki, ki so registrirani in imajo tudi ustrezna dovoljenja za opravljanje dejavnosti, ki je predmet vsebine
vloge,
– prireditve se bodo odvijale na javnih površinah
v Mestni občini Ljubljana, urejenih z Odlokom o posebni
rabi javnih površin,
– prireditve bodo izvedene v obdobju od dneva objave tega povabila v Uradnem listu Republike Slovenije
do 15. novembra 2021.
IV. Višja sila
Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje
strank in ki jih stranki nista mogli predvideti ob sklepanju
pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo obveznosti iz
pogodbe. Zaradi višje sile lahko Turizem Ljubljana od
pogodbe odstopi oziroma z dodatkom ugotovi, da aktivnosti/predmet pogodbe zaradi stanja na turističnem
trgu (upad obiska in v posledici ne prilivov turistične
takse, koncesijskih dajatev ipd.) ne bo mogel izvesti.
Prav tako si Turizem Ljubljana pridružuje pravico, da
v primeru ne natečenih sredstev (iz naslova turistične
takse ali koncesijskih dajatev), ne poravna obveznosti,
ki jih ima po pogodbi.
Pogodbeni stranki sta se dolžni pisno obveščati
o nastanku višje sile, razen v primeru razglašene epidemije/pandemije Sars-Cov-2.
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Nobena stranka ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih obveznosti iz razlogov, ki so izven
njenega nadzora.
V. Upoštevanje zahtev: predlagatelji morajo pri pripravi predloga prireditve upoštevati, v času trajanja prijavljene prireditve veljavne zahteve Vlade Republike
Slovenije. Pri zbiranju ljudi je treba smiselno upoštevati
vsa higienska navodila oziroma priporočila NIJZ, ki so
objavljena na spletnih straneh NIJZ, ki bodo veljala
v času izvedbe prireditve.
VI. Okvirna višina sredstev: okvirna višina sredstev za sofinanciranje turističnih prireditev za leto 2021
znaša 128.000,00 EUR. Izbrane turistične prireditve
bo Turizem Ljubljana sofinanciral v višini do največ
50 odstotkov celotne vrednosti projekta – prireditve.
Odobrena sredstva bodo izvajalcem nakazana po izvedbi, na podlagi zahtevka za izplačilo (e-račun) ter
popolnega finančnega in vsebinskega poročila o izvedeni prireditvi.
VII. Rok za izvedbo izbranih turističnih prireditev:
rok za izvedbo turističnih prireditev je do 15. november
2021.
VIII. Rok za predložitev in način predložitve vlog
Oddaja vlog na povabilo v tajništvu Turizma Ljub
ljana, Krekov trg 10, Ljubljana, v zaprti ovojnici z oznako
»Ne odpiraj – Vloga za sofinanciranje turističnih prireditev v Ljubljani 2021«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti
naveden naziv in naslov predlagatelja.
Predlagatelji, ki bodo prijavljali več prireditev (največ tri vloge), morajo oddati popolno dokumentacijo za
vsako prireditev posebej, v ločenih ovojnicah.
Predlagatelji lahko glede na situacijo SARS-CoV-2
(COVID-19) vlagajo vloge sukcesivno do porabe sredstev, ki jih bo imel Turizem Ljubljana zagotovljene za
izvedbo turističnih prireditev.
IX. Datum odpiranja vlog: Turizem Ljubljana bo vloge predlagateljev odpiral najkasneje v roku treh delovnih
dni po prejemu le-teh.
X. Formalno popolne vloge
Vloge predlagateljev morajo biti formalno popolne
v skladu z zahtevami Turizma Ljubljana iz tega povabila k sodelovanju in izdelane na obrazcih iz povabila
k sodelovanju Turizma Ljubljana in so jim priložene vse
zahtevane priloge iz povabila k sodelovanju. Formata,
vsebine in oblike obrazcev dokumentacije, ki so sestavni
del javnega povabila ni dovoljeno spreminjati.
Turizem Ljubljana bo najkasneje v roku petih delovnih dni od zaključka odpiranja vloge predlagatelja
pozval, da formalno nepopolno vlogo v roku treh delovnih dni dopolnijo.
XI. Ocenjevanje vlog: vloge bo ocenjevala Komisija,
ki se bo sestala vsakega 1. in 15. v mesecu. Če je 1. ali
15. dan v mesecu vikend ali praznik, se Komisija sestane naslednji prvi delovni dan.
XII. Odločanje v postopku povabila in obveščanje
o izidu povabila: Turizem Ljubljana bo predlagatelje, katerih programi bodo izbrani, obvestil najkasneje v roku
petih delovnih dni po srečanju komisije.
XIII. Dostopnost dokumentacije: povabilo k sodelovanju je od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije dostopno na spletni strani Turizma Ljub
ljana www.visitLjub
ljana.com in spletni strani MOL
www.Ljubljana.si.
XIV. Dodatne informacije: dodatna vprašanja v zvezi s pripravo prijav/vlog in pojasnila k povabilu k sodelovanju lahko predlagatelji pošljejo na elektronski naslov
razpis@visitLjubljana.si.
Turizem Ljubljana
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Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, kot lastnik nepremičnin, na
podlagi sklepa o prodaji z dne 9. 6. 2021 objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje.
II. Predmet prodaje:
1. parc. št. 794/4, k.o. 1455 – Bršljin (ID 6111209),
gozdno zemljišče, površine 449 m2; izhodiščna vrednost
prodaje znaša 750,00 EUR;
i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi
št. 3510-457/2021-2 (619), ki ga je dne 14. 4. 2021 izdala Mestna občina Novo mesto:
a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiških
parcel: Strateški prostorski načrt: Občinski prostorski
načrt: Občinski prostorski načrt Mestne občine Novo
mesto (Uradni list RS, št. 101/09, 37/10 – teh. popr.,
76/10 – teh. popr., 77/10 – DPN, 26/11 – obv. razl., 4/12
– teh. popr., 87/12 – DPN, 102/12 – DPN, 44/13 – teh.
popr., 83/13 – obv. razl., 18/14, 46/14 – teh. popr., 16/15,
Dolenjski uradni list, št. 12/15, 15/17 – obv. razl., 13/18,
13/18 – obv. razl., 15/18, 16/18); Državni lokacijski načrt
(DLN): Uredba o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Hrastje–Lešnica (Uradni list RS, št. 16/03);
b. Podatki o namenski rabi prostora: po osnovni
namenski rabi se parc. št. 794/4, k.o. 1455 – Bršljin
nahaja na območju gozdnih zemljišč s podrobnejšo namensko rabo: Gg – gozd gospodarskega pomena;
c. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitvami
oziroma pripravo novih prostorskih aktov: Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto
– SD OPN 2 (Uradni list RS, št. 7/15).
ii. Javno dostopni podatki iz portala GURS – Prostorski portal Prostor (zbirni kataster GJI): preko parcele
poteka trasa elektronskih komunikacij (linijski objekt);
služnostna pravica izgradnje in vzdrževanja predmetne
GJI v zemljiški knjigi ni urejena.
2. parc. št. 410/6, k.o. 1812 – Dedni dol (ID
1688514), parc. št. 410/3, k.o. 1812 – Dedni dol
(ID 3368712), stavbno zemljišče skupne površine
268 m2; skupna izhodiščna vrednost prodaje znaša
5.244,00 EUR;
i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi
št. 3501-0267/2021-2-433, ki ga je dne 26. 3. 2021 izdala Občina Ivančna Gorica:
a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiških
parcel: Občinski prostorski akti: Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS,
št. 36/17 – UPB1); Državni lokacijski načrt (DLN): Lokacijski načrt za odsek avtoceste Višnja Gora–Bič (Uradni
list RS, št. 35/96, 29/00);
b. Podatki o namenski rabi prostora: parc.
št. 410/6 in del parc. št. 410/3 (cca 14 m2), k.o. 1812
– Dedni dol, sta po osnovni namenski rabi opredeljeni
kot območje stavbnih zemljišč s podrobnejšo namensko
rabo VIG-7: območja zelenih površin – zelene obvodne
površine – Zdo; del parc. št. 410/3 (cca 20 m2), k.o.
1812 – Dedni dol se po osnovni namenski rabi nahaja
na območju stavbnih zemljišč s podrobnejšo namensko
rabo z oznako AC – DPN1: območja prometnih površin
– površine cest – PC;
c. Podatki o območjih varovanj in omejitev: v območju varovanja kulturne dediščine – v arheološkem

območju Stari trg; del obravnavanega zemljišča pa se
nahaja v območju varovanja naravne dediščine – v vplivnem območju potoka Kosca;
d. Podatki o varovanju in omejitvah po posebnih predpisih: Odlok o razglasitvi arheološkega kompleksa Stične za kulturni in zgodovinski spomenik (Uradni
list RS, št. 7/94);
e. Prostorski ukrepi: Zakonita predkupna pravica
občine: Odlok o predkupni pravici Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 20/17);
f. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitvami
oziroma pripravo novih prostorskih aktov: Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Ivančna Gorica – SD
OPN3 (Uradni list RS, št. 25/17).
ii. Javno dostopni podatki iz portala GURS – Prostorski portal Prostor (zbirni kataster GJI): preko parcele
poteka linijski objekt vodovoda – vodooskrbna cev; služnostna pravica izgradnje oziroma vzdrževanja predmetne GJI ni urejena.
3. parc. št. 49/4, k.o. 2483 – Razdrto (ID 1801388),
stavbno zemljišče, površine 130 m2; izhodiščna vrednost
prodaje znaša 2.645,00 EUR;
i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi
št. 35012-144/2021-2 (500-03), ki ga je dne 1. 4. 2021
izdala Občina Postojna:
a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiških
parcel: Občinski prostorski načrt: Odlok o občinskem
prostorskem načrtu Občine Postojna (Uradni list RS,
št. 84/10, 90/10, 110/10, 105/11, 79/12, 80/12, 102/12,
14/13, 58/13, 17/14 – DPN OSVAD, 15/15, 27/16, 9/17,
75/17 – odl. US, 27/18, 48/18, 3/19, 45/19, 64/19);
b. Podatki o namenski rabi prostora: osnovna namenska raba: I. območja stavbnih zemljišč; A – površine
razpršene poselitve (oznaka EUP: KE-50/49, Nanos in
Hrušica 1; način urejanja OPN-PPIP);
c. Prostorski ukrepi: Predkupna pravica občine na
stavbnih zemljiščih – Odlok o predkupni pravici Občine
Postojna (Uradni list RS, št. 51/04, 62/04, 54/05, 84/11);
d. Podatki o območjih varovanj in omejitev: Vrsta
varovanega območja in ime varovanega območja: Vodovarstvena območja – občinski nivo; Erozijska območja;
Življenjsko območje medveda – robno območje;
e. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitvami
oziroma pripravo novih prostorskih aktov: Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Postojna št. 7 (Uradni list RS,
št. 8/17) – v fazi pripravljenega osnutka SD OPN 7 in
pridobivanja 1. mnenj nosilcev urejanja prostora; Sklep
o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega
prostorskega načrta Občine Postojna št. 9 (Uradni list
RS, št. 32/18) – fazi priprave osnutka SD OPN 9; Sklep
o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega
prostorskega načrta Občine Postojna št. 10 (Uradni list
RS, št. 34/18) – v fazi priprave osnutka SD OPN 10.
ii. Pri nepremičnini parc. št. 49/4, k.o. 2483 – Razdrto, je v zemljiški knjigi vpisana zaznamba javnega
dobra – grajeno javno dobro državnega pomena (državna cesta-avtocesta). Ministrstvo za infrastrukturo je
za predmetno nepremičnino dne 26. 4. 2021 izdalo
odločbo št. 478-69/2020/21 o odvzemu statusa javnega
dobra; odločba je po pravnomočnosti podlaga za izbris
zaznambe javnega dobra pri tej nepremičnini v zemljiški knjigi.
4. parc. št. 55/1, k.o. 2483 – Razdrto (ID 4992664),
stavbno zemljišče površine 860 m2 – izhodiščna vrednost prodaje znaša 16.416,40 EUR, in parc. št. 55/2,
k.o. 2483 – Razdrto (ID 4489106), stavbno zemljišče
površine 125 m2 – izhodiščna vrednost prodaje znaša
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2.386,10 EUR; skupna izhodiščna vrednost prodaje znaša 18.802,50 EUR;
i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi
št. 35012-144/2021-2 (500-03), ki ga je dne 1. 4. 2021
izdala Občina Postojna:
a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiških
parcel: Občinski prostorski načrt: Odlok o občinskem
prostorskem načrtu Občine Postojna (Uradni list RS,
št. 84/10, 90/10, 110/10, 105/11, 79/12, 80/12, 102/12,
14/13, 58/13, 17/14 – DPN OSVAD, 15/15, 27/16, 9/17,
75/17 – odl. US, 27/18, 48/18, 3/19, 45/19, 64/19);
b. Podatki o namenski rabi prostora: osnovna namenska raba: I. območja stavbnih zemljišč; S – območje
stanovanj; podrobnejša namenska raba SS – stanovanjske površine – (e2 – stanovanjske površine z dejavnostmi – enodružinska gradnja) – oznaka EUP: RA-015, Pod
Školo; način urejanja OPN-PPIP);
c. Prostorski ukrepi: Predkupna pravica občine na
stavbnih zemljiščih (Odlok o predkupni pravici Občine
Postojna (Uradni list RS, št. 51/04, 62/04, 54/05, 84/11);
d. Podatki o območjih varovanj in omejitev: Vrsta
varovanega območja in ime varovanega območja: Vodovarstvena območja – občinski nivo; Erozijska območja;
Življenjsko območje medveda – robno območje;
e. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitvami
oziroma pripravo novih prostorskih aktov: Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Postojna št. 7 (Uradni list RS,
št. 8/17) – v fazi pripravljenega osnutka SD OPN 7 in
pridobivanja 1. mnenj nosilcev urejanja prostora; Sklep
o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega
prostorskega načrta Občine Postojna št. 9 (Uradni list
RS, št. 32/18) – fazi priprave osnutka SD OPN 9; Sklep
o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega
prostorskega načrta Občine Postojna št. 10 (Uradni list
RS. št. 34/18) – v fazi priprave osnutka SD OPN 10.
ii. Pri nepremičninah parc. št. 55/1, 55/2, k.o. 2483
– Razdrto, je v zemljiški knjigi vpisana zaznamba javnega dobra – grajeno javno dobro državnega pomena
(državna cesta-avtocesta). Ministrstvo za infrastrukturo
je za predmetni nepremičnini dne 26. 4. 2021 izdalo
odločbo št. 478-69/2020/21 o odvzemu statusa javnega
dobra; odločba je po pravnomočnosti podlaga za izbris
zaznambe javnega dobra pri teh nepremičninah v zemljiški knjigi.
iii. Javno dostopni podatki portala GURS – Prostorski portal Prostor (zbirni kataster GJI) izkazujejo še naslednje podatke o zemljišču parc. št. 55/1, k.o. Razdrto:
na parceli so objekti Elektro energetska infrastruktura
– linijski in točkovni objekti: nadzemni vod (daljnovod),
omrežje javne razsvetljave, transformatorska postaja in
drugi objekti elektro energetske infrastrukture.
iv. Pri zemljišču parc. št. 55/1, k.o. 2483 – Razdrto, je
na podlagi pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti z dne
24. 6. 2010 vknjižena služnost umestitve, vzdrževanja in
obratovanja prestavljenega dela daljnovoda -DV 20 kV
odcep Razdrto K.Z., vključno z obstoječo TP Razdrto in
betonskim drogom (poseg v dolžini meri 31 m in širini
dostopa do 3 m) za dobo največ 30 let, v korist Elektro
Primorska podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova Gorica.
5. parc. št. 615, k.o. 2401 – Vipava (ID 1396682),
parc. št. 616, k.o. 2401 – Vipava (ID 4197243), parc.
št. 624, k.o. 2401 – Vipava (ID 4590767), parc. št. 617,
k.o. 2401 – Vipava (ID 1232449), parc. št. 618, k.o.
2401 – Vipava (ID 501673), parc. št. 620, k.o. 2401
– Vipava (ID 4759861), parc. št. 625, k.o. 2401 – Vipava (ID 3919881), parc. št. 628, k.o. 2401 – Vipava (ID 1567573), parc. št. 629/1, k.o. 2401 – Vipa-
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va (ID 1839146), parc. št. 629/2, k.o. 2401 – Vipava
(ID 1233296), parc. št. 631, k.o. 2401 – Vipava (ID
2072067), stavbno zemljišče skupne površine 9.459 m2;
izhodiščna vrednost prodaje znaša 397.095,00 EUR;
i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi
št. 3515-99/2021-2, ki ga je dne 15. 4. 2021 izdala Občina Vipava:
a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiških
parcel: Državni lokacijski načrt (DLN): Uredba o lokacijskem načrtu za Primorski krak avtoceste na odseku hitre
ceste Vipava–Razdrto (Uradni list RS, št. 71/99, 75/06),
v povezavi z drugim in tretjim odstavkom 132. člena
Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vipava (Uradni list RS, št. 9/14, 87/14, 8/15 – popr., 26/16,
69/17);
b. Podatki o namenski rabi prostora: po osnovni
namenski rabi opredeljena kot stavbna zemljišča s podrobnejšo namensko rabo PC – območje infrastrukture
– površine cest;
c. Prostorski ukrepi: Omejitve v pravnem prometu
z državno lastnino po 85. členu Zakona o ohranjanju
narave; Predkupna pravica Občine Vipava na podlagi
Odloka o območjih predkupne pravice Občine Vipava
na nepremičninah (Uradni list RS, št. 113/07). Predkupna pravica občine je izključena v določbah 190. člena
ZUreP-2;
d. Podatki o območjih varovanj in omejitev: Parcele so v območju naravne vrednote državnega pomena
Mlake, evidenčna št. 4194 (Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 111/04, 70/06,
58/09, 93/10 in 23/15);
e. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitvami
oziroma pripravo novih prostorskih aktov: program priprave prostorskega akta: Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 2 OPN Občine Vipava (Uradni
list RS, št. 92/14); Sklep o začetku priprave sprememb
in dopolnitev št. 4 OPN Občine Vipava (Uradni list RS,
št. 4/17); Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 6 OPN Občine Vipava (Uradni list RS, št. 5/18);
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 7
OPN Občine Vipava (Uradni list RS, št. 8/18).
6. parc. št. 573/3, k.o. 606 – Ranca (ID 904295),
parc. št. 573/4, k.o. 606 – Ranca (ID 1743240), stavbno
zemljišče skupne površine 289 m2; skupna izhodiščna
vrednost prodaje znaša 23.000,00 EUR;
i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi
št. 3501-0210/2021-2, ki ga je dne 29. 3. 2021 izdala
Občina Pesnica:
a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiških parcel: Prostorske sestavine planskih aktov občine: Dolgoročni plan občine Maribor-Pesnica za obdobje
1986–2000 (MUV, št. 4/86, 6/88 in 6/98), Dolgoročni plan
občine Maribor-Pobrežje za obdobje 1986–2000 (MUV,
4/86, in 17/87), Dolgoročni plan mesta Maribor za obdobje 1986–2000 (MUV, št. 1/86, 16/87, 19/87 – popravek,
7/93, 8/94 in 6/98), Družbeni plan občine Maribor-Pesnica za obdobje 1986–1990 (MUV, št. 1/87, 6/98), Družbeni plan občine Maribor-Pobrežje za obdobje 1986–1990
(MUV, št. 11/86), Družbeni plan mesta Maribor obdobje
1986–1990 (MUV, št. 10/86, 20/88, 22/88, 3/89, 2/90,
3/90, 16/90, 7/92, 7/93, 8/94 in 6/98), Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega
in srednjeročnega plana za območje Občine Pesnica
(MUV, št. 18/99, 13/2002, 27/2004, 20/12 in 17/17); Prostorski ureditveni pogoji: Odlok o prostorskih ureditvenih
pogojih v Občini Pesnica (MUV, št. 13/00, spremembe in
dopolnitve v MUV, št. 18/01, 21/14 (popr. 22/14) in 35/17
(obvezna razlaga v Uradnem glasilu slovenskih občin,
št. 4/20)); Državni lokacijski načrt (DLN): Odlok o lokacij-
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skem načrtu za magistralno cesto – avtomobilsko cesto
Šentilj–Pesnica (Uradni list RS, št. 1/91) (parc. št. 573/3
(del), 573/4 (del));
b. Podatki o namenski rabi prostora: osnovna namenska raba: RG – stavbna zemljišča izven ureditvenih
območij za poselitev;
c. Podatki o območjih varovanj in omejitev: vrsta
varovanja oziroma omejitev: erozija: opozorilno območje
– strogo varovanje (parc. št. 573/3, 573/4); zelo redke
poplave (parc. št. 573/3, 573/4); pogoste poplave (parc.
št. 573/3, 573/4); območje razreda majhne poplavne nevarnosti (parc. št. 573/4 (del)); območje razreda srednje
poplavne nevarnosti (parc. št. 573/4 (del));
d. Podatki o varovalnih pasovih objektov gospodarske javne infrastrukture, v katerih se nahaja zemljišče: varovalni pas občinske ceste – lokalne ceste
z oznako LC 310101 (parc. št. 573/3 (del), 573/4), na
podlagi Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini
Pesnica (UGSO, št. 12/21) – širina varovalnega pasu:
10 m; varovalni pas vodovoda: primarno omrežje (parc.
št. 573/3 (del)) – širina varovalnega pasu: 1,5 m; varovalni pas komunikacij: kabelska kanalizacija (parc.
št. 573/3 (del), 573/4 (del)) – širina varovalnega pasu:
1,5 m;
e. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitvami
oziroma pripravo novih prostorskih aktov: Program priprave Strategije prostorskega razvoja občine Pesnica
(MUV, št. 9/07), Sklep o ugotovitvi stanja pri pripravi
prostorskih aktov Občine Pesnica (MUV, št. 16/07, sprememba 13/18); faza priprave: sklep o pripravi.
ii. Podatki GURS o zgrajeni gospodarsko javni infrastrukturi na parcelah: Elektronske komunikacije: linijski
objekti – trasa; Vodovod: linijski objekti – trasa (vodooskrbna cev). Služnostna pravica izgradnje in vzdrževanja predmetne GJI v zemljiški knjigi ni urejena.
7. parc. št. *152, k.o. 2314 – Vogrsko (ID 778030),
stavbno zemljišče površine 172 m2 – izhodiščna vrednost prodaje znaša 3.795,00 EUR in parc. št. 470/5,
k.o. 2314 – Vogrsko (ID 4975490), deloma stavbno,
deloma kmetijsko, deloma gozdno zemljišče skupne
površine 1.162 m2 – izhodiščna vrednost prodaje znaša
18.380,00 EUR; skupna izhodiščna vrednost prodaje
znaša 22.175,00 EUR;
i. Podatki za parc. št. 152, k.o. 2314 – Vogrsko iz
Potrdila o namenski rabi št. 35170-0045/2021-2, ki ga je
dne 22. 4. 2021 izdala Občina Renče - Vogrsko:
a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiških
parcel: Strateški prostorski načrt: Občinski prostorski
načrt: Odlok o Občinskem prostorskem načrtu občine
Renče-Vogrsko (Uradno glasilo Občine Renče-Vogrsko,
št. 10/2014, 1/2015); Občinski podrobni prostorski načrt:
OPPN: VG2 – Gradnja in ureditve v skladu z namensko
rabo prostora in lokalno tipologijo;
b. Podatki o namenski rabi prostora: osnovna namenska raba: območja stavbnih zemljišč; podrobnejša
namenska raba: območja razpršene poselitve – A;
c. Podatki o varovanju in omejitvah po posebnih predpisih: vrsta varovanega območja: območje Natura 2000 (parc. št. *152): Dolina Vipave (SI3000226),
ekološko pomembno območje (parc. št. *152): Dolina
Vipave (ID: 92500), erozijsko območje (parc. št. *152):
opozorilno območje – zahtevni zaščitni ukrepi; predpis
oziroma akt o zavarovanju: Pravilnik o metodologiji za
določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi
povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu
razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti (Uradni list
RS, št. 60/07) in Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08, 77/11), Uredba
o posebnih varstvenih območjih – območjih Natura 2000
(Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12,
33/13, 35/13, 39/13, 3/14), Uredba o ekološko pomembnih območjih (Uradni list RS, št. 48/04, 33/13, 99/13).
ii. Podatki za parc. št. 470/5, k.o. 2314 – Vogrsko iz
Potrdila o namenski rabi št. 35170-1/2020-2, ki ga je dne
21. 1. 2020 izdala Občina Renče - Vogrsko:
a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiških
parcel: Strateški prostorski načrt: Odlok o Občinskem
prostorskem načrtu Občine Renče-Vogrsko (Uradno
glasilo Občine Renče-Vogrsko, št. 10/2014, 1/2015);
OPPN: VG2 – Gradnja in ureditve v skladu z namensko
rabo prostora in lokalno tipologijo;
b. Podatki o namenski rabi prostora: po namenski
rabi se zemljišče deloma nahaja na območju stavbnih
zemljišč (A), deloma na območju kmetijskih zemljišč
(K1) in deloma na območju gozdnih zemljišč (G);
c. Podatki o varovanju in omejitvah po posebnih predpisih: Vrsta varovanega območja: območje Natura 2000: Dolina Vipave (SI3000226); ekološko pomembno območje: Dolina Vipave (ID: 92500); požarna
ogroženost gozdov: kategorija: 2; erozijsko območje:
opozorilno območje – zahtevni zaščitni ukrepi; Predpis
oziroma akt o zavarovanju: Pravilnik o metodologiji za
določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi
povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu
razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti (Uradni list
RS, št. 60/07) in Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih,
ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08,
77/11); Uredba o posebnih varstvenih območjih – območjih Natura 2000 (Uradni list RS, št. 49/04, 110/04,
59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13, 39/13, 3/14), Uredba o ekološko pomembnih območjih (Uradni list RS,
št. 48/04, 33/13, 99/13), Zakon o gozdovih (Uradni list
RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1,
115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 –
ZDavNepr in 17/14), Pravilnik o varstvu gozdov (Uradni
list RS, št. 114/09).
iii. Kupec se bo s podpisom kupoprodajne pogodbe zavezal, da bo prodajalcu DARS, d.d., podelil brezplačno služnost dostopa za vzdrževanje žičnate ograje
priključka Vogrsko, na katero parc. št. 470/5, k.o. 2314 –
Vogrsko meji na svojem zahodnem delu, in sicer vzdolž
celotnega zahodnega dela parcele parc. št. 470/5, k.o.
2314 – Vogrsko in v širini 4 m.
8. parc. št. 69/1, k.o. 1306 – Čatež (ID 127149),
parc. št. 69/7, k.o. 1306 – Čatež (ID 128061), parc.
št. 70/41, k.o. 1306 – Čatež (ID 4838699), parc. št. 70/42,
k.o. 1306 – Čatež (ID 2319576), parc. št. 70/43, k.o.
1306 – Čatež (ID 2823267), parc. št. 70/44, k.o. 1306
– Čatež (ID 304268), parc. št. 1921, k.o. 1306 – Čatež
(ID 6643517), parc. št. 2597, k.o. 1306 – Čatež (ID
2814734), stavbno zemljišče skupne površine 2.973 m2;
izhodiščna vrednost prodaje znaša 30.260,00 EUR;
i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi zemljišč
št. 35010-0956/2020, ki ga je dne 24. 8. 2020 izdala
Občina Brežice:
a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiške
parcele: Državni lokacijski načrt (DLN): Lokacijski načrt
za avtocesto na odseku Krška vas–Obrežje (Uradni list
RS, št. 34/01-2035, 23/02-1069 – spr./dop., 110/02-5386
– ZUreP-1, 33/07-1761 – ZPNačrt, 80/10-4305 –
ZUPUDPP, 550/12-2112 (129);
b. Podatki o namenski rabi prostora: stavbno zemljišče na območju podrobnejše rabe zemljišč z oznako
PC – površine cest;

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
c. Podatki o varovanju in omejitvah po posebnih predpisih:
– Vrsta varovanega območja: Kulturna dediščina:
Čatež ob Savi – Arheološko najdišče Sv. Jurij (EŠD:
15570) – za parc. št. 70/41, 69/1, 69/7, 70/44, 1921,
2597; Erozijsko območje: opozorilno območje – običajni
zaščitni ukrepi;
– Predpis oziroma akt o zavarovanju: Zakon
o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08,
123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18
– ZNOrg); Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02,
110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrl-A, 10/04 – odl. US, 41/04
– ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15; Uredba
o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov
v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi
povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS,
št. 89/08); Pravilnik o metodologiji za določanje območij,
ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč
v razrede ogroženosti (Uradni list RS, št. 60/07).
9. parc. št. 1715/12, k.o. 1943 – Dob (ID 1912184),
parc. št. 1717/7, k.o. 1943 – Dob (ID 2080007), parc.
št. 1719/6, k.o. 1943 – Dob (ID 401288), stavbno zemljišče skupne površine 1.012 m2; izhodiščna vrednost
prodaje znaša 14.288,50 EUR;
i. Podatki iz Potrdil o namenski rabi št. 3502-581/2020
z dne 12. 8. 2020 in št. 3502-509/2020, ki ga je dne 8. 7.
2020 izdala Občina Domžale:
a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiških
parcel: Strateški prostorski načrt: občinski prostorski
načrt: Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Domžale (Uradni vestnik, št. 10/2018); državni prostorski načrt: Lokacijski načrt za avtocesto na odseku
Blagovica–Šentjakob (Uradni list RS, št. 46/96-2837,
52/01-2856 – spr./dop., 110/02-5386 – ZUreP-1,
33/07-1761 – ZPNačrt, 80/10-4305 – ZUPUDPP);
b. Podatki o namenski rabi prostora: zemljišča se
nahajajo na območju enote urejanja prostora št. EUP
OB-34, ki je po osnovni namenski rabi opredeljeno kot
območje stavbnih zemljišč s podrobnejšo namensko
rabo PC – površine cest;
c. Prostorski ukrepi: zakonita predkupna pravica
občine: Odlok o določitvi območja predkupne pravice
na zemljiščih v Občini Domžale (Uradni vestnik Občine
Domžale št. 8/19);
d. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitvami oziroma pripravo novih prostorskih aktov: program
priprave prostorskega akta: Državni prostorski načrt za
rekonstrukcijo DV 2x400 kV Beričevo–Podlog.
ii. Javno dostopni podatki iz portala GURS – Prostorski portal Prostor (zbirni kataster GJI): preko parcel
št. 1715/12 in 1719/6 potekajo linijski objekti elektro
energetske infrastrukture – nadzemni vod (daljnovod);
služnostna pravica izgradnje oziroma vzdrževanja predmetne GJI ni urejena; preko parcele št. 1715/12 potekajo linijski objekti trase infrastrukture elektronskih
komunikacij; služnostna pravica izgradnje oziroma vzdrževanja predmetne GJI ni urejena.
10. parc. št. 765/2, k.o. 681 – Pobrežje (ID 598882),
stavbno zemljišče površine 237 m2; izhodiščna vrednost
prodaje znaša 6.353,75 EUR;
i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi
št. 3515-1710/2020-2, ki ga je dne 23. 9. 2020 izdala
Mestna občina Maribor:
a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiških parcel: Prostorske sestavine planskih aktov občine:
Dolgoročni plan občine Maribor za obdobje 1986–2000
(MUV št. 1/86, 16/87, 19/87), Odlok o družbenem planu
Mesta Maribor za obdobje 1986–1990 (MUV št. 12/86,
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20/88, 3/89, 2/90, 3/90, 16/90, 7/92) in Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Maribor za območje mestne občine Maribor (MUV št. 7/93,
8/93, 8/94, 5/96, 6/96, 27/97, 6/98, 11/98, 26/98, 11/00,
2/01, 23/02, 28/02, 19/04, 25/04, 8/08, 17/09 (popr.),
17/10 in Uradni list RS, št. 72/04, 73/05, 9/07, 27/07,
36/07, 111/08, MUV št. 26/12 – sklep); Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV, št. 1/14 – UPB1, 12/14, 5/15,
11/15, 20/15, 20/16, 29/16 (popr.), 9/17 (popr), 1/18);
b. Podatki o namenski rabi prostora: po osnovni
namenski rabi se zemljišče nahaja na območju stavbnih
zemljišč v ureditvenem območju naselja, po podrobni
namenski rabi je območje opredeljeno kot površine za
stanovanja (morfološka enota: prostostoječa – posamična gradnja; vrste stanovanjskih stavb: območje eno- in
dvostanovanjskih stavb);
c. Varovalni pasovi objektov gospodarske javne
infrastrukture, v katerih se nahaja zemljišče: varovalni
pas lokalne ceste (širina varovalnega pasu: 10 m, merjeno od zunanjega roba cestnega sveta), varovalni pas
– plin do 1 BAR, PE 160 (širina varovalnega pasu: 5 m,
merjeno od osi voda), varovalni pas – plin do 1 BAR,
PE 250 (širina varovalnega pasu: 5 m, merjeno od osi
voda), varovalni pas kanalizacije (širina varovalnega
pasu; 1,5 m, merjeno od osi voda);
d. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitvami oziroma pripravo novih prostorskih aktov: program
priprave prostorskega akta: Program priprave Strategije prostorskega razvoja Mestne občine Maribor (MUV
št. 26/06), Sklep o pripravi občinskega prostorskega
načrta Mestne občine Maribor (MUV, št. 22/07, 32/10,
15/13, 20/17).
ii. Javno dostopni podatki iz portala GURS – Prostorski portal Prostor (zbirni kataster GJI): preko parcele
poteka linijski objekt infrastrukture zemeljskega plina
– plinovod; preko parcele poteka linijski objekt kanalizacijske infrastrukture – kanalizacijski vodi; služnostna
pravica izgradnje oziroma vzdrževanja predmetne GJI
ni urejena.
iii. V zemljiški knjigi je pri nepremičnini parc.
št. 765/2, k.o. 681 – Pobrežje vknjižena:
– služnostna pravica izgradnje in vzdrževanja nizkotlačnega plinovodnega omrežja, v korist imetnika: Mestna občina Maribor;
– služnost izgradnje, obratovanja in vzdrževanja
kabelske kanalizacije v dolžini do 12 m in širini do
0,5 m, z vplivnim območjem do 6 m2, na zahodnem delu
parcele, vse za čas gradnje in obratovanje predmetne
kabelske kanalizacije in vse v korist družbe TELEKOM
SLOVENIJE, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana.
iv. Pravno stanje neposrednega dostopa do javne
poti ni urejeno.
11. parc. št. 4511/3, k.o. 105 – Murska Sobota (ID
4185054), parc. št. 5446, k.o. 105 – Murska Sobota
(ID 1161984), parc. št. 5474, k.o. 105 – Murska Sobota (ID 5359410), stavbno zemljišče v skupni površini
2.651 m2; skupna izhodiščna vrednost prodaje znaša
7.140,00 EUR;
i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi
št. 3501-0461/2020-2(730), ki ga je dne 28. 9. 2020
izdala Mestna občina Murska Sobota:
a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiških
parcel: Prostorske sestavine planskih aktov občine: Občinski prostorski načrt: Odlok o občinskem prostorskem
načrtu Mestne občine Murska Sobota (SD OPN1) (Uradni list RS, št. 54/16, 67/16); Državni lokacijski načrt:
Uredba o lokacijskem načrtu za avtocesto za smer av-
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toceste Maribor–slovensko-madžarska meja na odseku
Vučja vas–Beltinci (Uradni list RS, št. 63/99, 73/04,
79/04);
b. Podatki o namenski rabi prostora: po osnovni
namenski rabi se vsa zemljišča nahajajo na območju
stavbnih zemljišč. Po podrobnejši namenski rabi je območje zemljišč 4511/3 (del) in 5446 (del) opredeljeno
kot P – območje prometne infrastrukture, in sicer PC
– površine cest (enota urejanja prostora: PP 2-DPA*
– veljaven državni prostorski načrt). Območje zemljišč
parc. št. 5474, 4511/3 (del) in 5446 (del) je po podrobnejši namenski rabi opredeljeno kot Z – območja zelenih
površin, in sicer ZD – druge urejene zelene površine, kot
zeleni pasovi z zaščitno ali drugo funkcijo (enota urejanja prostora: VP 2); opomba: enota urejanja prostora PP
2-DPA je v območju državnega prostorskega načrta (do
sprejetja sprememb in dopolnitev novih prostorskih aktov se upošteva prostorske izvedbene pogoje iz Uredbe
o lokacijskem načrtu za smer avtoceste Maribor–slovensko-madžarska meja na odseku Vučja vas–Beltinci
(Uradni list RS, št. 63/99);
c. Varovalni pasovi objektov gospodarske javne
infrastrukture, v katerih se nahajajo zemljišča: Varovalni
pasovi infrastrukturnih objektov in vodov; V enoti urejanja prostora PP 2-DPA so bile na posameznih območjih
izvedene agrarne operacije; Zemljišča so na območju
omejitev za potrebe obrambe; Vplivno območje letališča;
d. Podatki o varovanju in omejitvah po posebnih predpisih: Vrsta varovanega območja: delno so zemljišča v priobalnem območju – Predpis oziroma akt
o zavarovanju: Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02,
110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrl-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08,
57/12, 100/13, 40/14, 56/15); Vrsta varovanega območja: območje, ki je posebnega pomena za obrambo
(zemljišča v k.o. Murska Sobota in k.o. Markišavci)
– predpis oziroma akt o zavarovanju: Uredba o določitvi
objektov in okolišev objektov, ki so posebnega pomena
za obrambo, in ukrepih za njihovo varovanje (Uradni list
RS, št. 7/99, 67/03, 26/10);
e. Prostorski ukrepi: V skladu z Odlokom o predkupni pravici Mestne občine Murska Sobota (Uradni list
RS, št. 18/16), se zemljišča nahajajo na območju zakonite predkupne pravice občine. V skladu z Zakonom
o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) je predkupna pravica občine izključena, če je kupec država, oseba javnega prava, ki jo je ustanovila država, ali izvajalec
državne javne službe, kakor tudi investitor infrastrukture.
12. parc. št. 928/4, k.o. 1958 – Brezovica (ID
6952642), stavbno zemljišče površine 1.580 m2; izhodiščna vrednost prodaje znaša 48.705,00 EUR;
i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi
št. 3502-703/2020, ki ga je dne 14. 9. 2020 izdala Občina Domžale:
a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiških
parcel: Občinski prostorski načrt: Odlok o Občinskem
prostorskem načrtu Občine Domžale (Uradni vestnik,
št. 10/2018); oznaka EUP (enota urejanja prostora):
EUP ZB-19;
b. Podatki o namenski rabi prostora: po osnovni
namenski rabi se zemljišče nahaja na območju stavbnih
zemljišč, po podrobnejši namenski rabi pa se zemljišče
nahaja na območju PO – ostale prometne površine;
c. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitvami
oziroma pripravo novih prostorskih aktov: program priprave prostorskega akta: program priprave prostorskega
akta: Predvidena izdelava OPPN za EUP ZB-19.
ii. Javno dostopni podatki iz portala GURS – Prostorski portal Prostor (zbirni kataster GJI): preko parcele
potekajo linijski objekti elektro energetske infrastrukture
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– nadzemni vod (daljnovod); služnostna pravica izgradnje oziroma vzdrževanja predmetne GJI ni urejena.
13. parc. št. 95/1, k.o. 230 – Vučja vas (ID 4746380),
stavbno zemljišče v izmeri 1.376,00 m2; izhodiščna vrednost prodaje znaša 18.700,00 EUR;
i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi
št. 3501-0123/2020-2, ki ga je dne 13. 10. 2020 izdala
Občina Križevci:
a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiških parcel: Prostorske sestavine planskih aktov občine: Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine
Križevci (Uradni list RS, št. 82/15, 59/16, Uradno glasilo
slovenskih občin 28/2018); Oznaka prostorske enote:
EUP VUV1 Vučja vas, namenska raba SK, način urejanja OPN;
b. Podatki o namenski rabi prostora: po osnovni
namenski rabi se zemljišče nahaja na območju stavbnih zemljišč, po podrobnejši namenski rabi je zemljišče
opredeljeno kot območje površin podeželskega naselja;
c. Program priprave prostorskega akta: Sklep
o pripravi (3) tretjih sprememb in dopolnitev občinskega
prostorskega načrta Občine Križevci (Uradno glasilo
Slovenskih občin 25/2018); faza priprave/predviden rok
sprejema: december 2020.
ii. Javno dostopni podatki iz portala GURS – Prostorski portal Prostor (zbirni kataster GJI): preko parcele
potekajo linijski objekt infrastrukture elektronskih komunikacij – trasa in telekomunikacijski vod; služnostna
pravica izgradnje oziroma vzdrževanja predmetne GJI
ni urejena.
14. parc. št. 1095/2, k.o. 1959 – Domžale (ID
4051737), parc. št. 1096/2, k.o. 1959 – Domžale (ID
3379420) in parc. št. 1099/2, k.o. 1959 – Domžale (ID
1991188), stavbno zemljišče skupne površine 637,00 m2;
izhodiščna vrednost prodaje znaša 26.880,00 EUR;
i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi zemljišč
št. 3502-749/2020, ki ga je dne 30. 9. 2020 izdala Občina Domžale:
a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiške
parcele: Prostorske sestavine planskih aktov občine:
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Domžale
(Uradni vestnik, št. 10/2018); Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN): Odlok o Občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za območje V11/1 »Ob obvoznici
Vir« (Uradni vestnik Občine Domžale št. 6/14, spremembe 02/18);
b. Podatki o namenski rabi prostora: po osnovni
namenski rabi se zemljišča nahajajo na območju stavbnih zemljišč; po podrobni namenski rabi se zemljišča
nahajajo na območju BD – površine drugih območij,
v ureditvenem območju UE3 – območje vadbenega poligona za enote zaščite in reševanja;
c. Na podlagi Odloka o določitvi območja predkupne pravice na zemljiščih v Občini Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 8/19) se zemljišča nahajajo na
območju zakonite predkupne pravice Občine Domžale;
d. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitvami
oziroma pripravo novih prostorskih aktov: na območju
zemljiških parcel predvideni naslednji prostorski akti:
Državni prostorski načrt za rekonstrukcijo DV 2x400 kV
Beričevo–Podlog.
ii. Zemljišča so brez neposrednega dostopa do javne ceste in so brez urejene služnosti dostopa do javne
ceste preko katere izmed sosednjih parcel.
15. parc. št. 214/9, k.o. 694 – Rogoza (ID 43375),
parc. št. 214/18, k.o. 694 – Rogoza (ID 3570419),
parc. št. 214/19, k.o. 694 – Rogoza (ID 1386644),
parc. št. 214/20, k.o. 694 – Rogoza (ID 2887048),
parc. št. 214/21, k.o. 694 – Rogoza (ID 2887047),
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parc. št. 214/22, k.o. 694 – Rogoza (ID 4243122),
parc. št. 214/23, k.o. 694 – Rogoza (ID 4996905),
parc. št. 214/24, k.o. 694 – Rogoza (ID 1890808),
parc. št. 214/25, k.o. 694 – Rogoza (ID 4430480),
parc. št. 214/26, k.o. 694 – Rogoza (ID 3403031),
parc. št. 214/27, k.o. 694 – Rogoza (ID 4242171),
parc. št. 214/28, k.o. 694 – Rogoza (ID 2467926),
parc. št. 214/29, k.o. 694 – Rogoza (ID 5252207),
parc. št. 214/32, k.o. 694 – Rogoza (ID 420823),
parc. št. 214/33, k.o. 694 – Rogoza (ID 379098), parc.
št. 214/34, k.o. 694 – Rogoza (ID 5086592), parc.
št. 214/35, k.o. 694 – Rogoza (ID 4078388), parc.
št. 214/36, k.o. 694 – Rogoza (ID 4745140), parc.
št. 214/40, k.o. 694 – Rogoza (ID 43381), parc. št. 214/41,
k.o. 694 – Rogoza (ID 3402137), parc. št. 214/42, k.o.
694 – Rogoza (ID 1963117), parc. št. 214/43, k.o. 694
– Rogoza (ID 4650905), parc. št. 214/44, k.o. 694 –
Rogoza (ID 2394491), parc. št. 214/45, k.o. 694 – Rogoza (ID 5248786), parc. št. 214/47, k.o. 694 – Rogoza (ID 3571422), parc. št. 214/48, k.o. 694 – Rogoza (ID 3927450), parc. št. 214/49, k.o. 694 – Rogoza (ID 3738832), parc. št. 214/74, k.o. 694 – Rogoza (ID 386396), kmetijsko zemljišče skupne površine
76.675 m2; skupna izhodiščna vrednost prodaje znaša
156.450,00 EUR;
i. Podatki iz Potrdil o namenski rabi zemljišča št. 3506-0369/2020-1, št. 3506-0369/2020-2 in
3506-0369/2020–3, ki jih je dne 29. 9. 2020 izdala Občina Hoče - Slivnica:
a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiške parcele: Občinski prostorski akti: Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Hoče-Slivnica (MUV,
št. 28/14, 4/15 – teh. popravek, 10/15 – obvezna razlaga, 23/15 – teh. popravek, 24/15 – obvezna razlaga,
1/16 – teh. popravek, 9/16, 10/16 – teh. popravek,
4/17 – teh. popravek, 6/17, 23/17, 24/17, 3/18 – obvezna razlaga. Uradno glasilo slovenskih občin št. 18/19,
37/19, 41/20); Državni lokacijski načrt: Lokacijski načrt za odsek avtoceste Slivnica–Pesnica (Uradni list
RS, št. 41/98-1816, 72/00-3392 – spr./dop. za AC priklj. Rogoza, 68/02-3257 (32), 110/02-5386 – ZUreP-1,
72/04-3207 – spr./dop. za novo Zrkovsko, 73/05-3251
(65), 33/07-1761 – ZPNačrt, 80/10-4305 – ZUPUDPP,
22/14-831 – spr./dop.);
b. Podatki o namenski rabi prostora: Oznaka prostorske enote: EUP DP_117; osnovna namenska raba:
kmetijsko zemljišče; podrobna namenska raba: najboljša kmetijska zemljišča;
c. Podatki o območjih varovanj in omejitev: vrsta
varovanja oziroma omejitev: varovalni pas avtoceste
(AC); varovalni pas javne poti (JP);
d. Podatki o območjih varovanj in omejitev: vrsta
varovanega območja: vodovarstveno območje (VVO –
državni nivo): II. varstveni režim; ekološko pomembno
območje (EPO): Dravsko polje; predpis oziroma akt
o zavarovanju: Uredba o vodovarstvenem območju
za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja,
Limbuške dobrave in Dravskega polja (Uradni list RS,
št. 24/07, 32/11, 22/13, 79/15), Uredba o ekološko pomembnih območjih (Uradni list RS, št. 48/04, 33/13,
99/13 in 47/18).
III. V izhodiščno ceno prodaje predmetnih nepremičnin ni vključen 2 % davek na promet nepremičnin
oziroma DDV po zakonsko določeni stopnji. Davek in
stroški prenosa lastništva bremenijo kupca.
IV. Posebni pogoji urejanja zemljišč v varovalnem
pasu avtoceste: na zemljiščih, ki se deloma ali v celoti
nahajajo znotraj 40-metrskega varovalnega pasu avtoceste, merjeno od zunanjega roba cestnega sveta, je
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po določbi 66. člena Zakona o cestah (ZCes-1; Uradni
list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15 in
10/18) raba prostora omejena. Za gradnjo in rekonstrukcijo objektov ter za izvajanje kakršnih koli drugih del na
zemljiščih v varovalnem pasu avtoceste je, ob izpolnjevanju predpisanih pogojev za posege v prostor, potrebno pridobiti tudi soglasje DARS, d.d., kot upravljavca
avtocest. Pri izdaji soglasja se morajo upoštevati interesi varovanja državne ceste in prometa na njej, njene
širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter varovanja
njenega videza, zato bistvena opozorila in pogoji v soglasju obsegajo vsaj naslednja določila glede izvajanja
posegov v varovalnem pasu avtoceste:
– ne smejo biti v nasprotju s predpisanimi ukrepi
za varstvo cest in za varno odvijanje prometa na njih;
– da je zaradi prihodnjega razvoja prometa potrebno upoštevati možnost širitev avtoceste za en vozni pas,
to je minimalno 7,0 m obojestransko;
– da morajo biti morebitni objekti odmaknjeni od
parcelne meje avtoceste najmanj toliko, kolikor je predvidena višina objekta oziroma najmanj 8,0 m (torej
15,0 m od meje cestnega sveta);
– da se parkirišče lahko izvede z odmikom najmanj
1,0 m od parcelne meje cestnega sveta;
– da morajo biti vsi komunalni vodi odmaknjeni od
meje cestnega sveta najmanj 2,0 m (cca 4,0 m od varovalne ograje);
– da mora investitor morebitnega objekta zagotoviti
njegovo pasivno zaščito skladno s Pravilnikom o zaščiti pred hrupom v stavbah (Uradni list RS, št. 10/12
in 61/17 – GZ) in Tehničnimi smernicami za graditev
»TSG-1-005 Zaščita pred hrupom«;
– da je izvedba vseh ukrepov za zaščito pred vplivi ceste in prometa na njej za nove objekte in njihove
funkcionalne površine, umeščene v varovalni pas avtocest, obveznost investitorjev (četrti odstavek 66. člena
ZCes-1);
– da meteorna voda z objektov in njihove funkcionalne površine ne sme biti speljana v naprave za
odvodnjavanje avtoceste in njenega cestnega sveta,
sama ureditev odvodnje meteornih voda pa ne sme poslabšati ali ogroziti obstoječega sistema odvodnjavanja
avtoceste;
– če bi zaradi gradnje prišlo do uničenja mejnih
kamnov, je le-te investitor dolžan na svoje stroške po
pooblaščeni organizaciji za geodetske meritve postaviti
v prvotno stanje;
– da mora biti osvetlitev skladna z Uredbo o mejnih
vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni
list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13);
– da se zaradi varovanja videza avtoceste in varnosti prometa na njej v njenem varovalnem pasu ne
sme postavljati nikakršnih reklam, svetlobnih napisov in
drugih za prometno varnost motečih dejavnikov, kot to
določa 78. člen ZCes-1;
– da se s posegi v varovalni pas avtoceste ne sme
onemogočati ali ovirati izvajanja rednih vzdrževalnih del
na avtocesti in na njenih spremljajočih objektih.
V. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino v roku 15 dni od prejema obvestila prodajalca, da
je overil svoj podpis na pogodbi. Plačilo kupnine v roku
15 dni je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, ko je
kupec proračunski uporabnik, veljajo plačilni roki, kot jih
določa Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20,
15/21 – ZDUOP in 74/21).
VI. Lastninska pravica: plačilo celotne kupnine je
pogoj za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini.
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VII. Pogoji sodelovanja:
a.) Na razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne
osebe.
b.) Za resnost ponudbe morajo ponudniki do roka,
ki velja za oddajo ponudbe, vplačati varščino v višini
10 % od objavljene izhodiščne vrednosti prodaje na transakcijski račun prodajalca št.: SI56 0400 1004 9676 502,
odprt pri Nova KBM, d.d., z obvezno navedbo namena
nakazila: varščina, sklic na številko 231-030.
Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino.
Neizbranim ponudnikom bo varščina brez obresti vrnjena v roku 30 dni po končanem izboru najugodnejšega
ponudnika.
c.) Pisna ponudba mora vsebovati:
– Ime in priimek oziroma podjetje, ter naslov stalnega prebivališča oziroma sedež ponudnika, ter podatke
o zastopnikih podjetja,
– Navedbo nepremičnine, ki je predmet ponudbe,
– Višino ponujene cene brez davščin, ki ne sme biti
nižja od izhodiščne cene,
– Davčno številko, matično številko (za pravne osebe) oziroma EMŠO, če je ponudnik fizična oseba ali
samostojni podjetnik oziroma fizična oseba, ki opravlja
gospodarsko dejavnost in telefonsko številko.
– Ponudbi je potrebno priložiti:
1. Fizične osebe morajo ponudbi predložiti kopijo
osebne izkaznice ali potnega lista ter kopijo potrdila
o državljanstvu Republike Slovenije oziroma o državljanstvu druge države članice Evropske unije, ostali
pa še dokazila, ki izkazujejo pogoje pod katerimi lahko
lastninsko pravico na nepremičninah v Republiki Sloveniji pridobijo tuji državljani, kot jih določa zakon ali
mednarodna pogodba.
2. Pravne osebe morajo ponudbi predložiti izpisek
iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme biti starejši od treh mesecev.
3. V kolikor v postopku fizična ali pravna oseba
sodeluje po pooblaščencu je obvezno priložiti pisno pooblastilo, overjeno pri notarju.
4. Dokazilo o plačilu varščine, s priloženo navedbo
celotne številke računa za primer vračila varščine.
5. Pisno izjavo, da ponudnik soglaša, da DARS d.d.
v skladu z veljavno zakonodajo ponudnikove osebne
podatke obdeluje in hrani za potrebe vodenja postopka
izbora najugodnejšega ponudnika po tem razpisu.
6. Pisno izjavo, da je ponudniku znana vsebina
razpisa in da brezpogojno sprejema razpisne pogoje.
VIII. Rok za oddajo ponudbe:
Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela
najkasneje do 7. 7. 2021 do 12. ure na naslov: Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS, d.d., Izpostava
v Ljubljani, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, pod oznako »Javni razpis za prodajo nepremičnin – ne odpiraj!«. Na hrbtni
strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
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Nepravočasnih in nepopolnih ponudb prodajalec
ne bo upošteval. Pravočasne in popolne ponudbe bo
v roku 30 dni od dneva po preteku roka za oddajo
ponudb obravnavala komisija. Odpiranje ponudb ni javno.
Ponudniki bodo o izidu postopka javne ponudbe
pisno obveščeni.
IX. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja ponujena
cena. Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale
vse zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izklicne
prodajne cene.
V primeru nepopolne dokumentacije iz 1. in 2. točke
pete alineje VII. c.) točke tega razpisa, lahko prodajalec
pozove ponudnika k dopolnitvi.
X. Drugi pogoji:
– Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno-kupljeno«;
– Nepremičnine so pod posamezno zaporedno številko naprodaj kot celota. Ponudba je veljavna samo, če
je podana za posamezen sklop v celoti;
– Voden ogled razpisanih nepremičnin s strani prodajalca ni predviden. Informativni katastrski prikaz zemljišč je razviden in dostopen na javno dostopnih brezplačnih portalih GURS-REN;
– Namenska raba, po planu opredeljena kot stavbno zemljišče, ne pomeni nujno možnosti gradnje objekta. K posamezni lokaciji lahko zainteresirani ponudniki
na e-naslovu: nepremicnine@dars.si pridobijo lokacijsko
informacijo za gradnjo objektov oziroma izvajanje drugih
del na zemljiščih ali objektih;
– Pogodba z najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena, v kolikor morebitni zakoniti predkupni upravičenec ne bo uveljavljal zakonite predkupne pravice pod
enakimi ali za prodajalca ugodnejšimi pogoji;
– Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno ali katerimkoli ponudnikom je izključena. Uprava družbe lahko kadarkoli
ustavi začeti postopek do sklenitve prodajne pogodbe;
– Izbrani najugodnejši ponudnik je dolžan s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje
v roku 15 dni po prejemu sklepa o izbiri. Če kupec
v določenem roku ne podpiše pogodbe, varščina zapade v korist prodajalca in velja, da je kupec odstopil
od pogodbe;
– Predlog za ureditev zemljiškoknjižnega stanja po
sklenjeni kupoprodajni pogodbi poda kupec;
– Rok vezanosti ponudnika na dano ponudbo je
150 dni od roka za oddajo ponudbe.
XI. Dodatne informacije dobijo zainteresirani ponudniki na naslovu: nepremicnine@dars.si oziroma spletni strani www.dars.si ali po tel. 01/300-98-82
(01/300-98-85), in sicer vsak delavnik v času trajanja
razpisa med 9. in 12. uro.
DARS, d.d.
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Št. 2153-4/2018/15(134-03)

Ob-2347/21

V register političnih strank se pri politični stranki
Zelena Dežela – ZaDa, s skrajšanim imenom ZELENA
DEŽELA, s kratico imena ZaDa in s sedežem: Drtija,
Drtija 4a ter z matično številko 1030108000, vpiše sprememba zastopnika stranke.
Kot nova zastopnica stranke se vpiše Vida Žučko,
roj. 15. 1. 1974, državljanka Republike Slovenije, s stalnim prebivališčem: Drtija 7, Drtija.
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Evidence sindikatov
Št. 101-22/2021-5

Ob-2278/21

Upravna enota Ljubljana z dnem 28. 5. 2021 sprejme v hrambo statut z nazivom »Pravila o organiziranju
in delovanju Sindikata Spar Slovenija« in ga vpiše v evidenco statutov sindikatov, pod zaporedno številko 5 za
sindikat z imenom: Sindikat delavcev trgovine Slovenije, Sindikat SPAR SLOVENIJA, kratico: Sindikat
SPAR SLOVENIJA SDTS (ZSSS) in sedežem: Dalmatinova 4, Ljubljana.
Št. 101-23/2021-6

Ob-2304/21

Statut Sindikata elektronskih komunikacij Slovenije – Sedež podjetja (s kratico: Seleks – Sedež
podjetja), Cigaletova ulica 15, Ljubljana, ki je v hrambi pri Upravni enoti Ljubljana na podlagi odločbe številka 028-71/94-04/IO z dne 1. 6. 1994, in je vpisan
v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno številko 178, se z dnem 2. 6. 2021 izbriše iz evidence statutov
sindikatov.
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Objave po Zakonu
o gospodarskih zbornicah
Ob-2375/21
V skladu z 10. členom Zakona o gospodarskih zbornicah (Uradni list RS, št. 60/06, s spremembami; v nadaljevanju »ZGZ«) sklicatelja: CAMAC Space, dizajn in
izvedba d.o.o. in mag. Igor Angelovski, ll.m. – odvetnik,
kot ustanovna člana, ki želita ustanoviti gospodarsko
zbornico, sklicujeta
ustanovno skupščino
Gospodarske zbornice PropTech Slovenije,
ki bo v četrtek, dne 24. 6. 2021 ob 14. uri, na naslovu Dunajska cesta 167, 1000 Ljubljana, v poslovnih
prostorih Odvetniške družbe Ketler & Partnerji o.p. d.o.o.
Predlagani dnevni red ustanovne skupščine:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev prisotnosti, 2. Sprejem statuta zbornice, 3. Izvolitev organov zbornice, to je:
(i) skupščine zbornice, (ii) predsednika zbornice, (iii) članov upravnega odbora zbornice in (iv) članov nadzornega odbora zbornice. Ustanovne skupščine se lahko
udeležijo osebe, ki so v skladu z ZGZ in predlogom
statuta zbornice lahko člani zbornice in v roku, določenem v tem sklicu, prijavijo svojo udeležbo na ustanovni
skupščini na predpisan način. Pravico do udeležbe na
ustanovni skupščini imajo samo tiste osebe, ki bodo pisno prijavile svojo udeležbo na ustanovni skupščini na
naslov Odvetniška družba Ketler & Partnerji o.p. d.o.o.,
Dunajska cesta 167, 1000 Ljubljana, najpozneje na dan
23. 6. 2021. Če se bo ustanovne skupščine udeležil
pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti
pisno pooblastilo. Udeleženci in pooblaščenci se na
skupščini izkažejo z osebnim dokumentom, v primeru
pooblaščencev in zastopnikov pravnih oseb pa tudi z izpiskom iz registra, v katerega je vpisana pravna oseba.
Od dne objave tega sklica ustanovne skupščine dalje,
je predlog statuta zbornice dostopen na naslovu Kotnikova ulica 28, 1000 Ljubljana.
Ustanovna člana:
mag. Igor Angelovski, ll.m. – odvetnik
CAMAC Space, dizajn in izvedba d.o.o.
zanj: Andrej Fabiani, direktor
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Zavarovanja terjatev
SV 324/2021

Ob-2349/21

Na podlagi Notarskega zapisa dodatka št. 03 h Kreditni pogodbi št. 5055/0053636-00 z dne 29. 3. 2019,
notarke Danice Hojs iz Gornje Radgone, z dne 3. 6.
2021, SV 324/2021 se pri zastavljenem stanovanju št. 3
v prvem nadstropju večstanovanjske stavbe v Murski
Soboti, na naslovu Zvezna ulica 6, ki obsega kuhinjo
v izmeri 13,48, sobo v izmeri 22,95 m2, sobo v izmeri
22,23 m2, predsobo v izmeri 4,12 m2, shrambo 4,33 m2,
kopalnico 8,6 m2, wc 2,70 m2, druge prostore 4,27,
v celotni skupni površini 82,14 m2, številka stavbe 3771,
stoječa na parceli 1334/2 k.o. 105 Murska Sobota s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih delih in
napravah ter skupnih prostorih in funkcionalnem zemljišču, ki služi stavbi kot celoti in je last zastaviteljice Koren Petre, rojena 3. 11. 1992, stanujoča Zvezna
ulica 6, 9000 Murska Sobota, EMŠO: 0311992505260,
do celote 1/1, na podlagi neposredno izvršljivega Notarskega zapisa notarke Danice Hojs iz Gornje Radgone,
z dne 29. 3. 2019, SV 206/2019, v zavarovanje denarne terjatve v znesku 145.000,00 EUR, Letna obrestna
mera za kredit iz 1. člena je sestavljena iz seštevka
veljavnega 3-mesečnega Euriborja in pribitka v višini
2,500 %. Banka prvič določi višino obrestne mere po stanju 3-mesečnega Euriborja, veljavnega v posameznem
mesecu, v katerem je podpisana kreditna pogodba.
Višina obrestne mere se prilagodi vsakega 1. 1., 1. 4.,
1. 7. in 1. 10. v letu pri čemer banka uporabi vsakokratni
Euribor objavljen dva delovna dneva pred prvim dnem
posameznega obrestnega obdobja. Obresti od prvega
črpanja kredita do 3. 1. 2025 so plačljive posebej mesečno, pri čemer so obračunane vsakega 1. v koledar-

skem mesecu za pretekli mesec in zapadejo v plačilo
10 delovni dan od dne obračuna obresti, ki ga mesečno
izda banka, Banka obračunava pogodbeno določene
obresti na linearni in dekurzivni način z uporabo načela
dejansko število dni/360 dni, pri čemer se upošteva prvi
dan vsakokratnega obrestnega obdobja, njegov zadnji
dan pa ne Kreditojemalec mora vračati kredit v 69 zaporednih mesečnih obrokih, ki zapadejo v plačilo v enakem
časovnem zaporedju, to je vsakega 1. v mesecu, v višini
in rokih kot izhaja iz nadaljevanja:
– v 41 zaporednih obrokih v višini, ki znaša ob sklenitvi te pogodbe 1.700,00 EUR, od katerih prvi zapade
v plačilo dne 1. 5. 2019, zadnji pa dne 1. 9. 2022;
– v 27 zaporednih obrokih v višini, ki znaša ob sklenitvi te pogodbe 2.700,00 EUR, od katerih prvi zapade
v plačilo dne 1. 10. 2022, zadnji pa dne 1. 12. 2024 in
zadnji obrok v višini, ki znaša ob sklenitvi te pogodbe
2.400,00 EUR in ki zapade v plačilo dne 3. 1. 2025,
v primeru zapadlosti plačila na dan, ki ni delovni dan,
zapade plačilo prvi naslednji delovni dan, z vsemi stroški in pripadki, ter zamudnimi obrestmi, ki bi jih upnik
imel z uveljavljanjem, zavaruje kot je to navedeno
v tem sporazumu, v korist upnice Banke Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, Ljubljana, matična številka:
2211254000, davčna številka: ID: SI77752252, vpiše
zaznamba spremembe pri hipoteki, in sicer se vpiše
sprememba datuma zapadlosti, ki je po novem 1. 10.
2026, na podlagi Notarskega zapisa dodatka št. 03
h Kreditni pogodbi št. 5055/0053636-00 z dne 29. 3.
2019, v korist Banke Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15,
Ljubljana, matična številka: 2211254000, davčna številka: ID: SI77752252.
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Objave sodišč

Izvršbe
VL 76114/2018

Os-3141/19

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v
Ljubljani VL 76114/2018 z dne 13. 9. 2018 je izvršiteljica
Simona Erlač 9. 5. 2019 opravila rubež nepremičnine,
ki ni vpisana v zemljiško knjigo – stanovanja št. 22 v
8. nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Prešernova ulica 10, Maribor v izmeri 63,04 m2, last dolžnika Erika Marguča, Prešernova ulica 10, Maribor, do 1/2
celote, v korist upnika Staninvest, d.o.o., Gregorčičeva 19, Maribor, zaradi izterjave 579,77 EUR s pp.
Objava rubeža ima pomen zaznambe sklepa o izvršbi v zemljiški knjigi.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 2. 10. 2019

Oklici o začasnih zastopnikih
in skrbnikih
1913 I 111/2021

Os-2162/21

Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi
upnika Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, matična št. 1198459000,
davčna št. 86279670, Dunajska cesta 20, Ljubljana,
proti dolžniku Urošu Husić, EMŠO 2605978500605, Tržaška cesta 40, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave
preživnine, sklenilo:
Dolžniku se na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi s členom 15. Zakona o izvršbi in zavarovanju postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi Tanja Glušič,
Pod javorji 6, 1218 Komenda.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 5. 2021
VL 74977/2020

Os-2235/21

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Nepremičnine Celje, upravljanje, gospodarjenje in trgovanje
z nepremičninami d.o.o., Miklošičeva ulica 1, Celje, ki
ga zastopa odv. Odvetniška družba Ivančič & Trbovc
d.o.o., o.p., Stanetova ulica 27, Celje, proti dolžniku
Krsta Krčmarević-Chiritoiu, Trubarjeva ulica 10, Celje,
ki ga zastopa začasna zastopnica, odvetnica Urša Klep
Volk, Gledališka ulica 2, Celje, zaradi izterjave 2.579,51
EUR, sklenilo:
Dolžniku Krsta Krčmarević-Chiritoiu, Trubarjeva ulica 10, Celje se na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Urša
Klep Volk, Gledališka ulica 2, 3000 Celje.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 5. 2021
VL 21802/2021

Os-2267/21

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Emone
Plus, upravljanje in vzdrževanje stanovanjskih stavb,
poslovnih in energetskih objektov, d.o.o., Šmartinska
cesta 130, Ljubljana, ki jo zastopa zak. zast. Irena Verbič, po odv. Alojzija Slava Alič, Šmartinska cesta 130,
Ljubljana – dostava, proti dolžniku Senadu Mahmutovic,
Erlachhofstrasse 17, Ludwigsburg, ki ga zastopa zač.
zast. odvetnik Peter Mele, Resljeva cesta 25, Ljubljana
– dostava, zaradi izterjave 221,58 EUR, sklenilo:
Dolžniku Senadu Mahmutovic, Erlachhofstrasse 17, Ludwigsburg se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v
zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ
postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv. Peter
Mele, Resljeva cesta 25, 1000 Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej,
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 5. 2021
2874 Z 125/2021

Os-2286/21

Okrajno sodišče v Ljubljani je v zadevi zavarovanja terjatve upnice Republike Slovenije, matična št.
5854814000, davčna št. 17659957, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki jo zastopa zak. zast. Državno odvetništvo Republike Slovenije, Šubičeva ulica 2, Ljubljana, proti
dolžniku Petru Marinček, EMŠO 0206980500184, Orle 25,
Škofljica, zaradi zavarovanja 2.745,31 EUR, sklenilo:
Dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Anže
Godec, Železna cesta 14, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 5. 2021
VL 22347/2021

Os-2307/21

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Prohit
d.o.o., Tržaška cesta 37A, Maribor, ki ga zastopa odv.
Odvetniška pisarna Lepoša d.o.o., p.p. 1252, Maribor –
poštni predali, proti dolžniku Matiji Abram, Vojkova cesta 77, Ljubljana, ki ga zastopa začasni zastopnik, odv.
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Bojan Medica, Brdnikova ulica 44, Ljubljana – dostava,
zaradi izterjave 31.907,14 EUR, sklenilo:
Dolžniku Matiji Abram, Vojkova cesta 77, Ljubljana se
na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o
pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona
o izvrši in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv. Bojan
Medica, Brdnikova ulica 44, 1000 Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej,
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 5. 2021
I N 205/2020

Os-1748/21

Okrožno sodišče na Ptuju je po okrožni sodnici –
svétnici Albini Šmid, v nepravdni zadevi predlagateljice
Darinke Stolnik, Destrnik 39, Destrnik, ki jo zastopa Stanislav Klemenčič, odvetnik na Ptuju, zoper nasprotnega
udeleženca Janeza Stolnik, Hauptstrasse 33/1, 73061
Ebersbach an der Fils, Nemčija, zaradi razveze zakonske zveze, 18. marca 2021, sklenilo:
Nasprotnemu udeležencu se postavi začasna zastopnica, odvetnica Urška Graj Gselman, Ulica heroja
Lacka 10, Ptuj.
Postavljena začasna zastopnica ima v predmetnem
postopku vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika.
Te pravice ima začasna zastopnica od dneva postavitve do tedaj, dokler nasprotni udeleženec ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču,
da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 18. 3. 2021
1194 Z 49/2019

Os-2238/21

Okrajno sodišče v Trbovljah je v izvršilni zadevi upnika RS Ministrstvo za finance, Finančna uprava RS, Davčni urad Hrastnik, Log 9, Hrastnik, ki ga zastopa Državno
odvetništvo Republike Slovenije, Šubičeva ulica 2, Ljubljana, proti dolžnici Anji Pepelnjak, Pacific Road 24A,
Nova Zelandija, zaradi izterjave 50,00 EUR sklenilo:
Dolžnici Anji Pepelnjak, Pacific Road 24A, Nova
Zelandija, se v tem postopku postavi začasni zastopnik,
odvetnik Iztok Šubara iz Trbovelj.
O postavitvi začasnega zastopnika se obvesti Center za socialno delo Zasavje – enota Hrastnik, glede na
to, da po podatkih evidence CRP izhaja, da je imela dolžnica zadnje prebivališče na Dolu pri Hrastniku.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse dotlej,
dokler ona ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma vse dotlej, dokler skrbstveni organ ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 25. 5. 2020

Oklici dedičem in neznanim upnikom
D 187/2020

Os-2240/21

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek
po pokojnem Čop Matiji, roj. 21. 2. 1892, včasih stanujočem v Predgradu 31 oziroma 34, nazadnje stanujočem

in umrlem najverjetneje v ZDA ali Kanadi, razglašenim
za mrtvega z datumom smrti 22. 2. 1962.
Doslej je bilo ugotovljeno, da naj bi imel zapustnik
otroke Jožefa, Ano in Anamarijo, ki naj bi vsi živeli v Kanadi. Vendar pa sodišču ni znano niti to, ali so sploh še
živi, kaj šele njihovi naslovi.
Glede na zgoraj navedeno sodišče zapustn. otroke
oziroma potomce zapustn. otrok s tem oklicem poziva,
da se v roku enega leta od objave tega oklica na sodni
deski tukajšnjega sodišča, na spletni strani tukajšnjega
sodišča in v Uradnem listu RS, javijo ter uveljavljajo
svojo pravico do dediščine.
Po preteku oklicnega roka bo sodišče nadaljevalo
in zaključilo zapuščinski postopek v skladu z Zakonom
o dedovanju.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 19. 5. 2021
IV D 920/2020

Os-2044/21

Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščinski postopek po pokojnem Zdravku Tovilović, sin Milana,
roj. 29. 1. 1948, umrl dne 28. 2. 2020, nazadnje stanujoč
na naslovu Cesta španskih borcev 75B, Ljubljana, državljan Republike Slovenije.
Zapustnik je bil ob smrti razvezan in brez potomcev. Sodišče kljub uradno opravljenim poizvedbam ne
razpolaga s podatki o morebitnih dedičih II. ali III. dednega reda.
Zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju
poziva vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine
po zapustniku, da se priglasijo sodišču v enem letu od
objave tega oklica v Uradnem listu RS, na sodni deski
in spletni strani sodišča.
Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 4. 2021
II D 1039/2020

Os-1846/21

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem
sodišču v Mariboru, po pokojnem Andreju Kauran, roj.
29. 3. 1962, drž. RS, poročen, nazadnje stan. Sladki
Vrh 2A, Sladki Vrh, ki je umrl 17. 6. 2020, je sodišče
ugotovilo, da so se dedovanju odpovedali vsi dediči I.,
II. in znani dediči III. dednega reda, sodišče pa ne razpolaga s podatki o ostalih dedičih III. dednega reda, in
sicer s podatki o potomcih dveh sester pokojnega zap.
očeta Jožefa Kaurana, Marice in Alojzije Kauran, ki sta
prav tako že pokojni (torej o bratrancih in sestričnah zapustnika po očetovi strani).
Sodišče zato poziva dediče III. dednega reda (zapustnikovi bratranci in sestrične) po očetovi strani ter
vse, ki mislijo, da imajo pravico do zapuščine, da se
priglasijo 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 17. 3. 2021
D 589/2020

Os-2221/21

Okrajno sodišče v Novem mestu v zapuščinski zadevi po pokojnem Jakobu Severju, rojen 6. 8. 1858,
umrl 8. 7. 1910, Združene države, Cleveland, objavlja
naslednji oklic:
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Pozivajo se neznani dediči III. dednega reda po pokojnem Jakobu Severju, da se priglasijo pri tukajšnjem
sodišču ali pri skrbniku za poseben primer, Centru za
socialno delo Dolenjska in Bela Krajina, Enota Novo
mesto, Resslova 7b, Novo mesto, v roku 1 leta od dneva
objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče
zapuščinsko obravnavo na podlagi izjave postavljenega
skrbnika in na podlagi podatkov s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 21. 5. 2021
D 124/2021

Os-2058/21

Po pokojnem Klemenčič Bogoljubu, roj. 7. 3. 1946,
nazadnje stan. Pristava 32, Cirkulane in umrlem 29. 10.
2017, ni dedičev.
Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in zapustnikovih obveznostih.
Zapustnikove upnike se poziva, da lahko v šestih
mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine
brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona
o dedovanju, ki določa, da upnik lahko zahteva, da se
zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev, če v šestih mesecih po prejemu
obvestila o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih
mesecih od dneva objave oklica, če gre za neznanega
upnika, prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in
vloži predlog za začetek stečaja zapuščine brez dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno
maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine
brez dedičev.
Če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za
prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine,
bo zapuščina brez dedičev prešla na Republiko Slovenijo, ki ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 26. 4. 2021
D 723/2016
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Ker se ne ve, ali je kaj sorodnikov zgoraj navedenih pokojnih, ki bi bili poklicani k dedovanju, sodišče na
podlagi prvega in drugega odstavka 206. člena Zakona
o dedovanju (ZD), s tem oklicem poziva vse, ki mislijo,
da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču
v roku enega leta od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave tega oklica ne bo zglasil noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 17. 5. 2021

Os-2115/21

Pred tukajšnjim sodiščem je v teku zapuščinski postopek po pokojnem Ivanu Fumiću, rojenem dne 15. 9.
1930, nazadnje stanujočem na naslovu Dantejeva ulica 39, Izola in umrlem dne 18. 1. 2021.
Iz podatkov sodnega spisa izhaja, da zapuščino
predstavljajo denarna sredstva in nepremičnina v deležu
ene polovice.
Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustnikovih
bratih in sestrah, zato pozivamo zapustnikove brate in
sestre, da se priglasijo sodišču v roku enega leta od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo oziroma izdalo sklep na podlagi znanih podatkov v skladu z Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 4. 5. 2021
D 641/2017

Št.

Os-2190/21

Na Okrajnem sodišču na Ptuju je v teku zapuščinski
postopek po pokojni Antoniji Brodnjak, hčeri Florjana,
gospodinji, roj. 10. 4. 1893, državljanki FLRJ, poročeni,
umrli 11. 11. 1959, nazadnje stan. Hajdoše 56, in po pokojnem Alojzu Brodnjak, kmetovalcu, roj. 1. 6. 1891, jugoslovanskem državljanu, vdovcu, umrlem 31. 3. 1972,
nazadnje stan. Hajdoše 56.

D 172/2019

Os-1728/20

Na Okrajnem sodišču v Slovenski Bistrici je v teku
zapuščinski postopek po pokojnem Ivanu Markoviću,
EMŠO: 2304975500973, državljanu Republike Slovenije, ki je umrl 23. 5. 2019, nazadnje stan. Čadram 46,
Oplotnica.
Ivan Marković je umrl kot samski in brez otrok. Tako
je od najbližjih sorodnikov zapustil mater Ivanko Tomše
in polbrata Srečka Cigulo. Zapustnik oporoke ni naredil,
zato je nastopilo zakonito dedovanje. Mati in polbrat,
kot dediča drugega dednega reda, sta se dedovanju
odpovedala.
Ker ni znano ali obstajajo dediči naslednjih dednih
redov oziroma osebe, ki mislijo, da imajo pravico do
dediščine, sodišče na podlagi 206. člena Zakona o
dedovanju (ZD), s tem oklicem poziva vse, ki mislijo,
da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču
v roku enega leta od objave tega oklica na sodni deski
naslovnega sodišča in objave v Uradnem listu RS.
Če se po preteku enega leta od objave oklica na
sodni deski tega sodišča in v Uradnem listu RS ne bo
zglasil noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
dne 11. 3. 2020
D 271/2019

Os-2045/21

Pred Okrajnim sodiščem v Tolminu je v teku zapuščinski postopek po pok. Kristini Šukalja rojena 17. 1.
1892, nazadnje stanujoča v Dvor 4, Bovec, ki je bila s
sklepom Okrajnega sodišča v Tolminu, opr. št. N 5/2019
z dne 23. 10. 2019 razglašena za mrtvo z datumom
smrti 18. 1. 1962.
Sodišče je zapustničine zakonite dediče, ker so
mu bili neznani, vabilo z oklicem, opr. št. D 271/2019
z dne 9. 1. 2020, na podlagi katerega se v roku enega
leta od objave ni javil nihče. Gre torej za zapuščino brez
dedičev.
Premoženje zapustnice sestavljajo nepremičnine,
parc. št. 2875/1, 2875/2 in 2875/3, vse k.o. 2207 Bovec,
last zapustnice do 3/24.
Sodišču niso znane nobene zapustničine obveznosti.
Sodišče upnike 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 Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Vsem potencialnim upnikom sodišče pojasnjuje,
da lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo podatke o
premoženju, ki sestavlja zapuščino.
Sodišče vse potencialne upnike opozarja, da lahko
v roku 6 mesecev od dneva objave tega oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno
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maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami
142.b člena Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 29. 4. 2021
D 263/2019

Os-2046/21

Pred Okrajnim sodiščem v Tolminu je v teku zapuščinski postopek po pok. Luciji Cencič, rojena 12. 6.
1823, nazadnje stanujoča v Robidišče 22, Breginj, ki je
umrla dne 20. 4. 1903.
Sodišče je zapustničine zakonite dediče, ker so mu
bili neznani, vabilo z oklicem, opr. št. D 263/2019 z dne
9. 1. 2020, na podlagi katerega se v roku enega leta
od objave ni javil nihče. Gre torej za zapuščino brez
dedičev.
Premoženje zapustnice sestavljajo nepremičnine,
parc. št. 204, 92 in 93, vse k.o. 2215 Robidišče, last
zapustnice do celote.
Sodišču niso znane nobene zapustničine obveznosti.
Sodišče upnike 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 Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Vsem potencialnim upnikom sodišče pojasnjuje,
da lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo podatke o
premoženju, ki sestavlja zapuščino.
Sodišče vse potencialne upnike opozarja, da lahko
v roku 6 mesecev od dneva objave tega oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami
142.b člena Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 29. 4. 2021
D 2/2020

Os-2047/21

Pred Okrajnim sodiščem v Tolminu je v teku zapuščinski postopek po pok. Francu Cuder, rojen 25. 2.
1880, nazadnje stanujoč v Kal Koritnica 12, Bovec, ki je
bil razglašen za mrtvega z datumom smrti 26. 2. 1950.
Sodišče je zapustnikove zakonite dediče, ker so
mu bili neznani, vabilo z oklicem, opr. št. D 2/2020 z dne
30. 1. 2020, na podlagi katerega se v roku enega leta od
objave ni javil nihče. Gre torej za zapuščino brez dedičev.
Premoženje zapustnika sestavlja nepremičnina,
parc. št. 629, k.o. 2208 Koritnica.
Sodišču niso znane nobene zapustnikove obveznosti.
Sodišče upnike 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 Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Vsem potencialnim upnikom sodišče pojasnjuje,
da lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo podatke o
premoženju, ki sestavlja zapuščino.
Sodišče vse potencialne upnike opozarja, da lahko
v roku 6 mesecev od dneva objave tega oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami
142.b člena Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 29. 4. 2021
D 240/2020, D 136/2020

Os-2048/21

Pred naslovnim sodiščem teče postopek izdaje
sklepa o dedovanju po pokojnih: Silvester Tuta, Gabr-

je 5, Tolmin, umrl 18. 11. 2020 ter Marija Tuta, Gabrje 5,
Tolmin, umrla 28. 3. 2020.
Imenovana sta brat in sestra.
V zapuščinskih postopkih po imenovanih so k dedovanju po zakonu poklicani isti dediči drugega dednega
reda oziroma njihovi dediči, o katerih pa sodišče nima
nobenih podatkov.
Sodišče s tem oklicem poziva vse tiste, ki mislijo,
da imajo pravico do dediščine, da se v roku enega leta
od njegove objave zglasijo in uveljavijo svojo pravico
do dediščine.
Če se po poteku enega leta od objave oklica ne
zglasijo, bo sodišče o njunem premoženju odločilo na
podlagi zbranih podatkov.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 28. 4. 2021

Oklici pogrešanih
N 107/2020

Os-2206/21

Pri Okrajnem sodišču v Celju je na predlog Alenke
Ocvirk, Ulica Cirila Debeljaka 18, Celje, ki jo zastopa
Nataša Jošt Brglez, odvetnica v Šentjurju, uveden nepravdni postopek zaradi razglasitve pogrešanih Helene
Kodela, rojene 3. 4. 1894 in Georga (Jurija) Kodela,
rojenega 20. 4. 1897 (ob rojstvu oba z naslovom Dobrova 56, Celje), za mrtva.
Na podlagi 126. člena Zakona o nepravdnem postopku-1, sodišče poziva pogrešana oziroma vse, ki kaj
vedo o njunem življenju, da to v roku treh mesecev po
objavi tega oglasa sporočijo sodišču, sicer bo sodišče
po preteku tega roka, pogrešani osebi razglasilo za
mrtvi.
Okrajno sodišče v Celju
dne 18. 5. 2021
N 10/2021

Os-2178/21

Okrajno sodišče v Lenartu po predlogu predlagateljice Suzane Ješovnik, Komarnica 2, Cerkvenjak, vodi
nepravdni postopek N 10/2021 za razglasitev pogrešancev za mrtva, in sicer za Janeza (Ivana) Stramič, roj.
16. 7. 1874, stanujoč Peščeni vrh 22, ali Cogetinci 2,
Cerkvenjak, in 2. Elizabeto Stramič, prej Žigert, roj.
12. 11. 1875, stanujočo Komarnica 2, Cerkvenjak, ali
Cogetinci 2, Cerkvenjak, ki ju oba zastopa skrbnica za
posebni primer odvetnica Ksenija Zadravec, odvetnica
v Lenartu.
Po pridobljenih informacijah je bil Janez (Ivan) Stramič rojen dne 16. 7. 1874, Elizabeta Stramič pa dne
12. 11. 1875. Iz podatkov Župnije Svetega Antona v
Slovenskih goricah izhaja, da sta bila v knjigo Žetninsko
izpraševanje zaročencev vpisana v letu 1921, in sicer da
želita skleniti poroko. V zemljiški knjigi sta oba vpisana
kot služnostna upravičenca na podlagi izročilne pogodbe z dne 31. 10. 1931, ter z naslovom bivanja Cogetinci 2, Cerkvenjak. Drugih podatkov o pogrešanih sodišče
nima oziroma jih ni moč najti.
Ker je od njunega rojstva preteklo več kot 70 let in
je glede na datum rojstva verjetno, da nista več živa,
vendar listinskega dokaza o njuni smrti ni, sodišče zato
poziva tako pogrešanca kot vse osebe, ki vedo kaj povedati o življenju ali smrti pogrešancev Janeza (Ivana)
Stramiča in Elizabete Stramič, da v roku 3 mesecev
od objave tega oklica to sporočijo Okrajnemu sodišču
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v Lenartu, sicer bo sodišče po poteku roka pogrešana
razglasilo za mrtva.
Okrajno sodišče v Lenartu
dne 18. 5. 2021
N 139/2021

Os-2222/21

Pred Okrajnim sodiščem v Ljubljani se vodi postopek v nepravdni zadevi predlagatelja Jožeta Praznik, Jezero 124, Preserje, zaradi razglasitve pogrešane osebe
Josipa Lingar, roj. 9. 3. 1883, nazadnje stanujoč Preserje 9, Preserje, za mrtvega.
Po navedbah predlagatelja naj bi bil pogrešani Josip Lingar, roj. 9. 3. 1883, zadnje znano prebivališče
Preserje 9, Preserje, sedaj neznanega bivališča, že gotovo mrtev, saj je od njegovega rojstva minilo že več kot
138 let. Po navedbah predlagatelja naj bi se pogrešani
takoj po vojni odselil v ZDA. Od tam se je zadnjič oglasil
s pismom leta 1962.
V skladu s 126. členom Zakona o nepravdnem postopku pozivamo pogrešanega Josipa Lingarja, roj. 9. 3.
1883, nazadnje stanujoč Preserje 9, Preserje, naj se
oglasi, če je živ. Prav tako pozivamo vse, ki kaj vedo o
njem in o njegovem življenju, da to sporočijo Okrajnemu
sodišču v Ljubljani v roku treh mesecev po objavi tega
oklica, sicer bo sodišče po poteku tega roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 5. 2021
I N 17/2021

Os-2312/21

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na predlog predlagatelja Vido Černe, Plešivica 24, Sežana, ki ga zastopa odvetnik Nejc Ukmar, odvetnik iz Sežane, postopek o
razglasitvi pogrešane Amalije Lasič, vdova Pahor, rojena
20. 5. 1862, z zadnjim znanim naslovom Renče, 5292
Renče, ki jo zastopa skrbnik za poseben primer Rok
Prezelj, odvetnik v Tolminu, za mrtvo.
Iz priloženih listin izhaja, da je pri solastnem deležu
do 1/3, pri nepremični s parc. št. 3589, k.o. 2322 Renče
vknjižena pravica uživanja do 1/3 v korist Amalije Lasič,
vdove Pahor iz Renč, ki je bila rojena 20. 5. 1862 in je
bilo njeno zadnje znano bivališče v Renčah. Pravica
uživanja je bila v zemljiško knjigo vknjižena na podlagi
sklepa o dedovanju z dne 10. 1. 1942, kar predstavlja
tudi zadnji podatek o pogrešani. Drugi podatki o pogrešani ne obstajajo.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju
in smrti pogrešane Amalije Lasič, vdove Pahor, rojene
20. 5. 1862, z zadnjim znanim naslovom Renče naj javijo tukajšnjemu sodišču v roku treh mesecev po objavi
oklica v Uradnem listu RS, oglasni deski UE Nova Gorica ter sodni deski tega sodišča, sicer bo po poteku tega
roka sodišče pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 3. 6. 2021
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Os-2260/21

Pri Okrajnem sodišču v Tolminu je v teku nepravdni
postopek predlagateljice Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo zastopa Državno odvetništvo
Republike Slovenije, zaradi razglasitve pogrešanega Antona Bizjak, roj. 6. 1. 1859, zadnje znano prebivališče na
naslovu Kneža pri Podmelcu 8, Most na Soči, za mrtvega.
Po znanih podatkih je pogrešani sin Janeza in Marije
rojene Golja. Rojen je bil na Kneži. Dne 30. 1. 1883 se je
poročil z Lucijo, rojeno Murovec iz Podmelca. Dne 28. 3.
1897 se jima je rodil sin Ivan Bizjak. Zadnji znani podatek
o pogrešanem predstavlja vpis v zemljiški knjigi iz leta
1933. Takrat je namreč pogrešani svoje nepremičnine dal
sinu Ivanu, sam pa si je na hiši izgovoril preužitek.
Pogrešanega bo v postopku, kot skrbnica za poseben primer, zastopala Metka Jelinčič Maraž, odvetnica
v Vrtojbi.
Kdor bi karkoli vedel o pogrešanem oziroma njegovi
smrti, naj to sporoči sodišču ali skrbnici za posebni primer,
v treh mesecih od objave oklica, sicer bo sodišče po poteku tega roka razglasilo pogrešanega za mrtvega v skladu
z določili Zakona o nepravdnem postopku – ZNP-1.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 27. 5. 2021

Pozivi za predlaganje kandidatov
za sodnike porotnike
Su 432/2020

Os-2356/21

Skladno z določilom 46. člena Zakona o sodiščih
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09, 86/10 – ZJNepS, 33/11, 75/12, 63/13,
17/15, 23/17, 22/18, 16/19 – ZNP-1, 36/20 – ZZUSUDJZ,
61/20 – ZZUSUDJZ-A, 80/20 – ZIUOOPE, 104/20), predsednica Okrožnega sodišča v Celju objavim
ponovni dodatni poziv
predstavniškim organom občin in drugim pristojnim
predlagateljem na območju Okrožnega sodišča v Celju,
da poleg že predlaganih kandidatov (po pozivih Uradni
list RS, št. 168/20 z dne 20. 11. 2020 in 51/21 z dne
2. 4. 2021) še dodatno predlagajo kandidate za sodnike
porotnike Okrožnega sodišča v Celju.
Za sodnika porotnika je lahko imenovan državljan
Republike Slovenije, ki je dopolnil 30 let starosti, ki ni
bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti in ki je zdravstveno in osebnostno primeren za udeležbo pri izvajanju sodne veje
oblasti ter aktivno obvlada slovenski jezik.
Predloge in dokazila (ne starejša od 6 mesecev) in
izjavo s podatki je potrebno poslati na naslov: Okrožno
sodišče v Celju, Urad predsednice, Prešernova 22, 3000
Celje najkasneje v 30 dneh po objavi tega poziva.
Okrožno sodišče v Celju
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Preklici
Spričevala preklicujejo
Žagar Simon, Vorgartenstrasse 204/349, 1020 Dunaj, Avstrija, diplomo Univerze v Ljubljani, Fakulteta za
računalništvo in informatiko, št. 27, izdana leta 2012.
gnn‑343162

Drugo preklicujejo
FRANC LUŠINA S.P., Bela Cerkev 13, Šmarješke Toplice, potrdilo za voznika št. 006996/MJ48-212214/2007, veljavnost od 28. 12. 2007 do 11. 9. 2008
na ime Velimirović Mile. gnz‑343171
FRANC LUŠINA S.P., Bela Cerkev 13, Šmarješke Toplice, potrdilo za voznika št. 006996/MJ48-310510/2007, veljavnost od 6. 11. 2007 do 12. 1. 2008,
izdano na ime Velimirović Mile. gny‑343172
FRANC LUŠINA S.P., Bela Cerkev 13, Šmarješke Toplice, potrdilo za voznika št. 014946/AD48-75981/2017, veljavnost od 26. 20. 2017 do 3. 3. 2019, ser.
št. O5012557, izdano na ime Simić Slaviša. gnx‑343173
FRANC LUŠINA S.P., Bela Cerkev 13, Šmarješke Toplice, potrdilo za voznika št. 014946/SŠD48-23360/2019, veljavnost od 5. 6. 2019 do 31. 5. 2021, ser.
št. O5019124, izdano na ime Rizvić Almir. gnw‑343174
FRANC LUŠINA S.P., Bela Cerkev 13, Šmarješke Toplice, potrdilo za voznika št. 006996/MJ48-210510/2007, veljavnost od 6. 11. 2007 do 24. 9. 2008,
izdano na ime Pranjić Juro. gnv‑343175
FRANC LUŠINA S.P., Bela Cerkev 13, Šmarješke Toplice, potrdilo za voznika št. 006996/MJ482-67/2012, veljavnost od 6. 1. 2012 do 21. 3. 2012,
ser. št. O5000152, izdano na ime Okanović Azrudin.
gnu‑343176
FRANC LUŠINA S.P., Bela Cerkev 13, Šmarješke Toplice, potrdilo za voznika št. 014946/RB48-22571/2018, veljavnost od 18. 5. 2018 do 23. 4. 2019,
ser. št. O5015156, izdano na ime Nuhagić Ramiz.
gnt‑343177
FRANC LUŠINA S.P., Bela Cerkev 13, Šmarješke Toplice, potrdilo za voznika št. 006996/MJ48-21936/2008, veljavnost od 19. 3. 2008 do 18. 11. 2008,
izdano na ime Mujkić Sead. gns‑343178
FRANC LUŠINA S.P., Bela Cerkev 13, Šmarješke Toplice, potrdilo za voznika št. 006996/BGD48-2379/2008, veljavnost od 14. 1. 2008 do 18. 3. 2008,
izdano na ime Mujkić Sead. gnr‑343179
FRANC LUŠINA S.P., Bela Cerkev 13, Šmarješke Toplice, potrdilo za voznika št. 014946/SŠD48-33182/2018, veljavnost od 26. 6. 2018 do 25. 6. 2019,
ser. št. O5015285, izdano na ime Milošević Dalibor.
gnq‑343180
FRANC LUŠINA S.P., Bela Cerkev 13, Šmarješke Toplice, potrdilo za voznika št. 014946/RB48-25652/2019, veljavnost od 10. 10. 2019 do 10. 1.
2020, ser. št. O5020527, izdano na ime Mahić Selim.
gnp‑343181
FRANC LUŠINA S.P., Bela Cerkev 13, Šmarješke Toplice, potrdilo za voznika št. 014946/RB48-36514/2019, veljavnost od 26. 11. 2019 do 24. 4.

2021, ser. št. O5021104, izdano na ime Karlaš Milan.
gno‑343182
FRANC LUŠINA S.P., Bela Cerkev 13, Šmarješke Toplice, potrdilo za voznika št. 014946/RB48-26237/2020, veljavnost od 16. 11. 2020 do 26. 5.
2021, ser. št. O5024686, izdano na ime Kablar Sanel.
gnn‑343183
FRANC LUŠINA S.P., Bela Cerkev 13, Šmarješke Toplice, potrdilo za voznika št. 006996/SŠD48-28685/2007, veljavnost od 24. 10. 2007 do 25. 3. 2008,
izdano na ime Đakonović Ljubomir. gnq‑343184
FRANC LUŠINA S.P., Bela Cerkev 13, Šmarješke Toplice, potrdilo za voznika št. 000581/AD48-25155/2007, veljavnost od 19. 7. 2007 do 23. 10. 2007,
izdano na ime Đakonović Ljubomir. gnl‑343185
FRANC LUŠINA S.P., Bela Cerkev 13, Šmarješke Toplice, potrdilo za voznika št. 014946/SŠD48-23313/2019, veljavnost od 5. 6. 2019 do 24. 5. 2020,
ser. št. O5019114, izdano na ime Dizdarević Nevzet.
gnk‑343186
FRANC LUŠINA S.P., Bela Cerkev 13, Šmarješke Toplice, potrdilo za voznika št. 014946/RB48-26024/2018, veljavnost od 10. 12. 2018 do 21. 4. 2019,
ser. št. O5016931, izdano na ime Dizdarević Nevzet.
gnj‑343187
KRISTL, d.o.o., Velika Račna 1, Grosuplje, izvod
licence št. GE009232/00538/001 za vozilo DAF z reg.
št. LJ KK-434, veljavnost 7. 12. 2022. gnf‑343166
KRISTL, d.o.o., Velika Račna 1, Grosuplje, izvod
licence št. GE009232/00538/002 za vozilo SCANIA z
reg. št. LJ ND-094, veljavnost 7. 12. 2022. gne‑343167
KRISTL, d.o.o., Velika Račna 1, Grosuplje, izvod
licence št. GE009232/00538/006 za vozilo MAN z reg.
št. LJ DA-468, veljavnost do 7. 12. 2022. gnd‑343168
KRISTL, d.o.o., Velika Račna 1, Grosuplje, izvod
licence št.GE009232/00538/011 za vozilo SCANIA z
reg. št. LJ EI-943, veljavnost do 7. 12. 2022. gnc‑343169
KRISTL, d.o.o., Velika Račna 1, Grosuplje, izvod
licence št. GE009232/00538/015 za vozilo MERCEDES z reg. št. LJ 504-DR, veljavnost do 7. 12. 2022.
gnf‑343170
LANG d.o.o., Puževci 24A, Bodonci, potrdilo o
uspešno opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti za pridobitev licence v cestnem prometu,
št. 600424, izdano na ime Marjan Lang, izdajatelj Ministrstvo za promet in zveze, leto izdaje 1997. gnl‑343160
Mateja Gregorčič-odvetnica, Dunajska cesta 41,
Ljubljana, odvetniško izkaznico št. ID 3860-226132, izdala Odvetniška zbornica. gnk‑343161
MEGITRANS, d.o.o., Grajski trg 15, Žužemberk,
potrdilo za voznika št. O5011403, veljavnost od 6. 6.
2017 do 2. 6. 2019, izdala Obrtno podjetniška zbornica
leta 2017 na ime Džafić Amir. gni‑343188
MEGITRANS, d.o.o., Grajski trg 15, Žužemberk,
potrdilo za voznika št. O5012424, veljavnost od 21. 9.
2017 do 5. 11. 2017, izdala Obrtno podjetniška zbornica
leta 2017 na ime Prlja Hajrudin. gnl‑343189
MEGITRANS, d.o.o., Grajski trg 15, Žužemberk,
potrdilo za voznika št. O5014869, veljavnost od 4. 5.
2018 do 5. 5. 2019, izdala Obrtno podjetniška zbornica
leta 2018 na ime Prlja Hajrudin. gng‑343190
MEGITRANS, d.o.o., Grajski trg 15, Žužemberk,
potrdilo za voznika št. O5011216, veljavnost od 25. 4.
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2017 do 21. 9. 2017, izdala Obrtno podjetniška zbornica
leta 2017 na ime Prlja Hajrudin. gnj‑343191
TITRANS d.o.o., Golavabuka 16B, Šmartno pri
Slov.Gradcu, potrdilo za voznika št. O5021044, veljavnost od 13. 11. 2019 do 18. 10. 2020, izdala OZS leta
2019 na ime Omerović Fuad. gni‑343163
TITRANS d.o.o., Golavabuka 16B, Šmartno pri
Slov.Gradcu, potrdilo za voznika št. O5019242, veljavnost od 24. 6. 2019 do 21. 5. 2020, izdala OZS leta 2019
na ime Hasanović Mevludin. gnh‑343164
TITRANS d.o.o., Golavabuka 16B, Šmartno pri
Slov.Gradcu, potrdilo za voznika št. O5017356, veljavnost od 24. 1. 2019 do 22. 4. 2019, izdala OZS leta 2019
na ime Dizdarević Aldin. gng‑343165
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