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Javni razpisi
Št. 4301-56/2020/555

Ob-1390/22

Sprememba
Na podlagi sklepa št. 4301-56/2020/553 z dne
28. 1. 2022 objavljamo novi rok za oddajo vlog na Javni
razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših
proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije
z izrabo sončne energije (oznaka: JR SE OVE 2021).
1. Ime in sedež sofinancerja: Republika Slovenija,
Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535
Ljubljana, tel. 01/478-80-00.
2. V Javnem razpisu za sofinanciranje operacij
gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (oznaka:
JR SE OVE 2021), objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 67/21, sprememba objavljena v Uradnem listu RS,
št. 6/22, se v 8. točki doda deseti odstavek tako, da se
glasi:
»Rok za oddajo vlog na peto odpiranje je 8. 6. 2022.
Vloge, ki bodo prispele za peto odpiranje, bodo obravnavane le v primeru, če razpisana sredstva ne bodo
porabljena na prvem, drugem, tretjem in četrtem odpiranju, o čemer bo MZI na spletni strani ministrstva objavil
posebno obvestilo o porabi sredstev. Vloge, prejete za
peto odpiranje po objavi obvestila o porabi sredstev,
bodo zavržene kot prepozne ter vrnjene prijavitelju.«.
Spremeni se prejšnji deseti odstavek 8. točke, ki
postane enajsti odstavek in se glasi:
»Javni razpis je odprt do porabe sredstev oziroma
najkasneje do 8. 6. 2022.«.
Ministrstvo za infrastrukturo
Št. 014-1/2022/4

Ob-1388/22

Na podlagi 87.d člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno
besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08
– ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17,
1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20
– ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ in 196/21 – ZDOsk) se
je s Sklepom o začetku postopka za izvedbo javnega

razpisa za podelitev javnega pooblastila zbornicam in
strokovnim združenjem s področja laboratorijske medicine, št. C2711-22-712301, začel postopek za podelitev
javnega pooblastila za oddajo storitev iz javnega pooblastila zbornicam in strokovnim združenjem s področja
laboratorijske medicine.
Z javnim pooblastilom s področja laboratorijske medicine bo za dobo štirih let podeljena naslednja naloga:
I. izdajanje, podaljševanje in odvzem licenc specialistom medicinske biokemije;
II. izdajanje pravilnikov v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravje, s katerim se podrobneje uredi področje, izdajanja, podaljševanja in odvzem licence specialistom medicinske biokemije.
Razpisna dokumentacija je ponudnikom na voljo
na spletni strani Ministrstva za zdravje pod naslovom
»Javni razpisi«.
Ministrstvo za zdravje
Št. 3310-54/2021/3

Ob-1403/22

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: MKGP), Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi 91. člena Uredbe
o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter
predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov
iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za
obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 104/15, 32/16,
66/16, 14/17, 38/17, 40/17 – popr., 19/18, 82/18, 89/20,
152/20, 121/21 in 11/22; v nadaljnjem besedilu: Uredba), objavlja
25. javni razpis
za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska
gospodarstva za leto 2022
Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne
učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev,
namenjene ureditvi distribucijskih centrov
in zbirnih centrov za živali

1. Osnovni podatki o javnem razpisu
Predmet javnega razpisa:

Razpisana sredstva po
sklopih:

Predmet javnega razpisa so kolektivne naložbe kmetijskih gospodarstev iz 10. točke
prvega odstavka 5. člena Uredbe.
Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 3.000.000 EUR, ki se razdelijo po
naslednjih sklopih:
– 1.000.000 EUR za naložbe skupin kmetov (sklop A) ter
– 2.000.000 EUR za naložbe pravnih oseb (sklop B).
Sredstva se zagotavljajo iz proračunske postavke MKGP V233012 Program razvoja
podeželja 14-20 – EURI – EU.
Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša
100 odstotkov.
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Vrsta javnega razpisa:
Cilj operacije:

Zaprti
Izboljšanje konkurenčnosti ter prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev.
Vlogo na javni razpis v skladu z 92. členom Uredbe sestavlja prijavni obrazec s
Vloga na javni razpis:
prilogami.
Obdobje vlaganja vloge na Vložitev vloge na javni razpis poteka od 7. marca 2022 do vključno 16. maja 2022,
javni razpis:
do 14. ure.
V skladu s prvim odstavkom 99. člena Uredbe so do podpore upravičeni stroški
naložb, ki so nastali po oddaji vloge na javni razpis do vložitve zadnjega zahtevka za
izplačilo sredstev, ki se v skladu z enaindvajsetim odstavkom 102. člena Uredbe lahko
Obdobje upravičenosti
vloži do 30. junija 2025.
stroškov:
V skladu z drugim odstavkom 99. člena Uredbe so do podpore upravičeni tudi splošni
stroški iz 98. člena Uredbe, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe
in so nastali od 1. januarja 2014 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.
Informacije o javnem
Informacije o javnem razpisu so dostopne na naslednji povezavi: https://skp.
razpisu:
si/aktualno/info-tocke.
2. Namen podpore in vrste naložb
1. Predmet podpore so v skladu z 10. točko prvega
odstavka 5. člena Uredbe naložbe v ureditev zbirnih
centrov za živali ter naložbe v ureditev distribucijskih
centrov, v katerih se izvaja priprava primarnih kmetijskih
proizvodov članov skupine ali organizacije proizvajalcev,
skupine kmetov oziroma zadruge iz sedmega odstavka 6. člena Uredbe za namen prve prodaje v skladu z
12. točko pod (35) Smernic za kmetijstvo, gozdarstvo
in podeželje:
a) ureditev zbirnih centrov za živali s pripadajočo
opremo:
– ureditev hlevov oziroma nakup pripadajoče opreme,
– ureditev objektov in nakup pripadajoče opreme za
skladiščenje živinskih gnojil,
– ureditev skladišč za krmo oziroma nakup pripadajoče opreme,
– nakup tovornih vozil z opremo za namen dostave
in ohranjanja kvalitete kmetijskih proizvodov (prevoz
rejnih živali);
b) ureditev distribucijskih centrov za rastlinske pridelke:
– ureditev skladišč in hladilnic oziroma nakup pripadajoče opreme za skladiščenje, pakiranje in pripravo
rastlinskih pridelkov za prvo prodajo predelovalcem ali
prodajnim posrednikom;
– nakup pakirnih linij;
– nakup tovornih vozil z opremo za namen dostave
in ohranjanja kvalitete kmetijskih proizvodov.
2. Naložbe iz prejšnje točke se v skladu s tretjim
odstavkom 5. člena Uredbe izvajajo kot kolektivne naložbe in se podpirajo s cilji iz drugega odstavka 5. člena
Uredbe, razen ciljev iz 1. točke ter pod č), e) in f) 2. točke
drugega odstavka 5. člena Uredbe.
3. V skladu s četrtim odstavkom 5. člena Uredbe in
2. točko 12. člena Uredbe primarna pridelava kmetijskih
proizvodov pomeni proizvodnjo rastlinskih in živinorejskih proizvodov iz Priloge I Pogodbe o delovanju Evropske unije (Prečiščena različica Pogodbe o delovanju
Evropske unije, UL C št. 202 z dne 7. 6. 2016, str. 47),
brez nadaljnjih postopkov obdelave, ki bi spremenili
naravo teh proizvodov, še zlasti pridelava, pobiranje in
skladiščenje primarnih kmetijskih proizvodov ter njihova
priprava s strani primarnih proizvajalcev za prvo prodajo prodajnim posrednikom ali predelovalcem. V skladu
z 2. točko 12. člena Uredbe prva prodaja primarnih
kmetijskih proizvodov prodajnim posrednikom ali predelovalcem pomeni imeti na zalogi ali razstavljati z namenom prodaje, ponujati za prodajo, dobavljati, ter vse
dejavnosti, s katerimi se proizvod pripravi za tako prvo

prodajo. Kot priprava primarnih kmetijskih proizvodov
za prvo prodajo se šteje tudi njihovo čiščenje, luščenje,
sortiranje, kratkotrajna zaščita pred gnitjem in pakiranje.
4. Poleg postopkov iz prejšnje točke se za primarno
pridelavo kmetijskih proizvodov šteje tudi:
– smukanje, rezanje, drobljenje, mletje in sušenje
zelišč,
– priprava hmelja, ki se skladno s predpisom, ki
ureja certificiranje pridelka hmelja, šteje kot postopek
zaključnega sušenja in zaključnega pakiranja hmelja,
izveden v zaprtem delovnem procesu,
– čiščenje, odstranjevanje neželenih primesi, poškodovanih ali premajhnih semen ter sušenje semen
kmetijskih rastlin za skladiščenje.
5. Vrsti naložb glede na velikost sta določeni v
9. členu Uredbe, pri čemer je skupna priznana vrednost
naložbe določena v 22. točki 2. člena Uredbe.
3. Upravičenec
1. Upravičenec do podpore je določen v prvem odstavku 6. člena Uredbe.
2. Za namen operacije Naložbe za izboljšanje
splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev se šteje, da je mladi kmet fizična oseba, ki ima
v skladu z drugo alinejo drugega odstavka 6. člena
Uredbe ustrezno poklicno znanje in usposobljenost,
kot sta opredeljena v četrtem odstavku 6. člena Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti
za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list
RS, št. 55/15, 38/16, 84/16, 19/17, 66/18, 50/19 in
4/20; v nadaljnjem besedilu: Uredba za mlade kmete),
in sicer najmanj:
– nižjo poklicno izobrazbo s področja kmetijstva ali
s kmetijstvom povezanih dejavnosti in najmanj tri leta
delovnih izkušenj na kmetijskem gospodarstvu ali
– nižjo poklicno izobrazbo nekmetijske smeri,
pridobljen certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije
najmanj IV. ravni zahtevnosti s področja kmetijstva ali
s kmetijstvom povezanih dejavnosti in najmanj tri leta
delovnih izkušenj na kmetijskem gospodarstvu.
3. S kmetijstvom povezane dejavnosti iz prejšnje
točke so živilskopredelovalna, lesarska, veterinarska,
naravovarstvena in gozdarska dejavnost.
4. Izpolnjevanje pogoja iz 2. točke tega poglavja se
izkazuje na podlagi:
a) končane izobrazbe,
b) članstva na kmetiji, ki se ugotavlja na podlagi podatkov iz registra kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem
besedilu: RKG),
c) pokojninske in invalidske zavarovalne dobe iz
naslova opravljanja kmetijske dejavnosti,
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č) izkušenj iz opravljanja kmetijske dejavnosti na
kmetiji, kar se izkazuje s prilogo »Izjava o pridobljenih
delovnih izkušnjah iz kmetijske dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu«, pri čemer mora biti oseba, ki poda
izjavo, najmanj tri leta vpisana v RKG kot nosilec kmetijskega gospodarstva.
5. Če se za mladega kmeta šteje pravna oseba v
skladu s četrtim odstavkom 6. člena Uredbe, se izpolnjevanje pogoja glede nadzora nad pravno osebo izkazuje
s statutom, družbeno pogodbo ali drugim ustanovnim
aktom, iz katerega je razvidno, da ima fizična oseba iz
2. točke tega poglavja v obdobju petih let pred vložitvijo
vloge na javni razpis najmanj 50 odstotkov glasovalnih
pravic v tej pravni osebi. Izpolnjevanje pogoja, da je fizična oseba iz drugega odstavka 6. člena Uredbe v obdobju petih let pred vložitvijo vloge na javni razpis prvič
postala član poslovodstva, se ugotavlja na podlagi podatkov AJPES iz evidence Javna objava letnih poročil.
6. Upravičenec iz 3. točke sedmega odstavka
6. člena Uredbe vlogi na javni razpis priloži pogodbo o
sodelovanju pri izvedbi kolektivne naložbe.
7. Zbirna vloga iz 1. točke desetega odstavka 6. člena Uredbe mora biti vložena v letu 2021.
8. Člani skupine kmetov iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena Uredbe (v nadaljnjem besedilu: skupina kmetov) v skladu s trinajstim odstavkom 6. člena
Uredbe ne smejo biti povezani na način, opredeljen v
3. členu priloge I Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 z
dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči
v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju
za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in
108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193
z dne 1. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/2008 z dne 8. decembra 2020 o spremembi uredb (EU) št. 702/2014, (EU)
št. 717/2014 in (EU) št. 1388/2014 v zvezi z obdobjem
njihove uporabe in drugimi ustreznimi prilagoditvami
(UL L št. 414 z dne 9. 12. 2020, str. 15). Izpolnjevanje
pogoja iz te točke upravičenec izkazuje s prilogo »Izjava o nepovezanosti članov skupine kmetov, ki izvajajo
kolektivno naložbo«.
9. Prilogi iz tega poglavja sta določeni v razpisni
dokumentaciji.
4. Pogoji ob oddaji vloge na javni razpis
4.1. Splošni pogoji
1. Upravičenec mora izpolnjevati pogoje iz 100. člena Uredbe, razen pogojev iz 6., 9. in 17. točke prvega
odstavka 100. člena Uredbe ter pogojev iz drugega,
tretjega, petega in šestega odstavka 100. člena Uredbe:
a) za zahtevne naložbe se izpolnjevanje pogoja iz
11. točke prvega odstavka 100. člena Uredbe in 23. točke 10. člena Uredbe izkazuje:
– z izjavo banke ali druge finančne institucije, ki ima
dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev, iz katere je razvidna zaprtost finančne konstrukcije.
Šteje se, da je finančna konstrukcija naložbe zaprta, če
ima upravičenec zagotovljena sredstva v višini skupne
priznane vrednosti naložbe,
– s sklepom sveta zavoda ali sklepom pristojnega organa občine, s katerim je bil potrjen finančni načrt in program dela javnega zavoda, če je upravičenec javni zavod;
b) izpolnjevanje pogoja iz 13. točke prvega odstavka 100. člena Uredbe se izkazuje s prilogo »Uporaba
naložbe tudi za druge namene«;
c) popis del in stroškov iz prve in druge alineje
14. točke prvega odstavka 100. člena Uredbe, mora
vsebovati podatke o vrsti dela in stroška, enoti mere,
količini in obsegu del, vrednosti del brez DDV in vrednosti z DDV.
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2. Poleg pogojev iz prejšnje točke mora upravičenec izpolnjevati pogoje iz 10. člena Uredbe, razen pogoja iz 6. točke 10. člena Uredbe ter pogoje iz prvega
odstavka 94. in 101. člena Uredbe:
a) v skladu z 2. točko 10. člena Uredbe je moral
upravičenec vložiti zbirno vlogo v skladu z Uredbo o
izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2021 (Uradni
list RS, št. 26/21, 67/21 in 87/21);
b) izpolnjevanje pogojev iz 4., 12., 13., 14. in
15. točke 10. člena Uredbe upravičenec izkazuje s poslovnim načrtom iz 5. točke 10. člena Uredbe;
c) če upravičenec ob vložitvi vloge na javni razpis
vodi knjigovodstvo po dejanskih prihodkih in odhodkih in
ni vpisan v Poslovni register Slovenije, se izpolnjevanje
pogojev iz 13., 15., 17. in 18. točke 10. člena Uredbe, izkazuje z »Bilanco stanja« na dan 31. 12. 2021 in »Bilanco uspeha« za obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021,
potrjeni s strani Finančne uprave Republike Slovenije;
č) izpolnjevanje pogoja iz 7. točke 10. člena Uredbe
se izkazuje z opisom stanja pred naložbo in fotografijami
zemljišča oziroma objekta, na katerem se bo izvajala
naložba, iz katerih je razvidna celotna lokacija naložbe
iz najmanj štirih zornih kotov. Poleg dokazil iz prejšnjega
stavka, se v primeru novogradnje enostavnega objekta
v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, vlogi na
javni razpis priloži tudi izris tlorisa in prereza objekta z
navedbo konstrukcijskih elementov v merilu M 1:50 ali
M 1:100;
d) izpolnjevanje pogoja iz 9. točke 10. člena Uredbe
se izkazuje s fotografijami objekta in prostora, v katerem
bo oprema nameščena, iz najmanj štirih zornih kotov,
ter skico postavitve opreme v prostoru, v katerem bo
oprema nameščena;
e) izpolnjevanje pogoja iz 11. točke 10. člena Uredbe se za enostavni objekt izkazuje z izrisom tlorisa
in prereza enostavnega objekta v merilu M 1:50 ali
M 1:100;
f) primeren prihodek iz 16. točke 10. člena Uredbe
za leto 2021 znaša 18.436,32 eurov;
g) če je upravičenec, ki je član skupine kmetov,
skupine proizvajalcev, organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki izvaja kolektivno naložbo, nosilec kmetije, se
izpolnjevanje pogoja iz 20. točke 10. člena Uredbe izkazuje:
– s pogodbo o zaposlitvi za osebo, ki je za polni
delovni čas ali za krajši delovni čas zaposlena na kmetiji;
– s potrdilom o vpisu za člana kmetije, ki je študent
ali dijak;
h) izpolnjevanje pogoja iz 21. točke 10. člena Uredbe se izkazuje s prilogo »Obseg dela članov skupine
kmetov, ki izvajajo kolektivno naložbo«;
i) izpolnjevanje pogoja iz 22. točke 10. člena Uredbe se izkazuje s prilogama »Obseg dela članov skupine
ali organizacije proizvajalcev« in »Obseg dela članov
zadruge«;
j) izpolnjevanje pogojev iz prvega odstavka
94. člena Uredbe se izkazuje s prilogo »Izjava upravičenca o že prejetih javnih sredstvih za iste upravičene
stroške«;
k) šteje se, da je v skladu s prvim odstavkom
101. člena Uredbe finančna konstrukcija naložbe zaprta, če ima upravičenec zagotovljena sredstva v višini
skupne priznane vrednosti naložbe.
3. Priloge iz tega podpoglavja so določene v razpisni dokumentaciji.
4.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec
Upravičenec mora poleg splošnih pogojev iz prejšnjega podpoglavja izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
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a) pogoje iz 12. člena Uredbe;
b) če gre za naložbe na področju živinoreje, pogoje
iz 1., 2., 3., 9. in 10. točke 17. člena Uredbe, pri čemer
mora biti zbirna vloga iz 9. in 10. točke 17. člena Uredbe
vložena v letu 2021;
c) če gre za naložbe, namenjene učinkoviti rabi
energije (v nadaljnjem besedilu: URE) in pridobivanju
energije iz obnovljivih virov (v nadaljnjem besedilu:
OVE), pogoje iz 19. člena Uredbe;
č) če gre za prispevek v naravi, pogoje iz 23. in
97. člena Uredbe:
– vrednost dela ne sme preseči naslednjih urnih postavk: 5,76 evrov/uro bruto za ročno delo ter
15,31 evrov/uro bruto za strojno delo, vrednost žaganega lesa pa ne sme preseči 300 eurov/m3 žaganega lesa,
– višina prispevka v naravi, ki ga upravičenec zagotovi v obliki lastnega dela je določena v Seznamu
upravičenih stroškov in najvišjih priznanih vrednosti za
25. javni razpis iz Priloge 1 razpisne dokumentacije
(v nadaljnjem besedilu: Seznam upravičenih stroškov).
5. Upravičeni in neupravičeni stroški
1. Upravičeni stroški so določeni v 1., 2., 13., 14.,
19., 20., 21. in 22. točki prvega odstavka 7. člena Uredbe, ter 95. in 98. členu Uredbe.
2. Upravičeni stroški so določeni v Pravilniku o katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti (Uradni
list RS, št. 7/16, 38/16, 73/17 in 31/19) in so navedeni v
Seznamu upravičenih stroškov.
3. Kot tržno primerljiva ponudba iz šestega odstavka 95. člena Uredbe se šteje ponudba, če je upravičenec vsem potencialnim ponudnikom poslal enako pov-
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praševanje z minimalnimi zahtevanimi lastnostmi blaga
oziroma storitve, ponudba pa vsebuje vse minimalne
zahtevane lastnosti blaga oziroma storitve, ki so bile
navedene v povpraševanju.
4. Za uveljavljanje splošnih stroškov iz 98. člena
Uredbe upravičenec vlogi na javni razpis priloži račune
oziroma predračune.
5. Neupravičeni stroški so določeni v 8. in 96. členu
Uredbe.
6. Merila za ocenjevanje vlog
1. Merila za ocenjevanje vlog na javni razpis so določena v 25., 93. in 93.a členu Uredbe ter v dokumentu
»Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014-2020«, ki
je dostopen na spletni strani programa razvoja podeželja: https://skp.si/wp-content/uploads/2021/07/Merilaza-izbor-operacij_13.-sprememba.pdf, in so podrobneje
opredeljena v tem poglavju.
2. Med vlogami na javni razpis, ki dosežejo vstopni prag 30 odstotkov možnega števila točk, ki znaša
29 točk za sklop A in 30 točk za sklop B, se izberejo
tiste, ki dosežejo višje število točk, do porabe razpisanih sredstev.
3. Pri ocenjevanju vlog na podlagi meril za ocenjevanje vlog se upošteva stanje ob oddaji vloge na javni
razpis oziroma načrtovano stanje ob zaključku naložbe.
Ocenjevanje vlog bo temeljilo na podlagi elektronskega
prijavnega obrazca in priloženih prilog ter podatkov iz
uradnih evidenc. Če posamezno merilo ni izbrano ali
se zanj ne predloži prilog, dokazil oziroma so priloge in
dokazila neustrezna, se vloga na podlagi tega merila
oceni z 0 točkami.

4. Podrobnejša merila in točkovnik za naložbe skupine kmetov (sklop A javnega razpisa):
Št.

MERILO

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

1.

EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE

30

30

1.1.

INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI (maksimalno št. točk 10) – velja za
enostavne naložbe

10

0

Upošteva se izračun interne stopnje donosnosti (v nadaljnjem besedilu: ISD)
na podlagi pokritja oziroma na podlagi dejanskih knjigovodskih podatkov.
Pri izračunu ISD se ne upoštevajo morebitno dodeljena sredstva na podlagi
tega javnega razpisa.

1.2.

ISD znaša več kot 5 do vključno 7 odstotkov.

10

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

7

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

5

ISD znaša več kot 12 do vključno 15 odstotkov.

3

ISD znaša več kot 15 odstotkov.

1

INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI (maksimalno št. točk 5) – velja za
zahtevne naložbe

0

5

Upošteva se izračun interne stopnje donosnosti na podlagi pokritja oziroma
na podlagi dejanskih knjigovodskih podatkov. Pri izračunu ISD se ne
upošteva morebitno dodeljena sredstva na podlagi tega javnega razpisa.
ISD znaša več kot 5 do vključno 7 odstotkov

5

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

4

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

3

ISD znaša več kot 12 do vključno 15 odstotkov.

2
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ISD znaša več kot 15 odstotkov.
1.3.

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

1.3.1. Velja za enostavne kolektivne naložbe

1
10

0

10

0

Upošteva se načrtovani obseg skupnega letnega prihodka na enoto
vloženega dela iz poslovanja kmetijskih gospodarstev članov skupine
kmetov, ki izvajajo kolektivno naložbo, vključno z vrednostjo dodeljenih
neposrednih in izravnalnih plačil, najpozneje v tretjem koledarskem letu po
zadnjem izplačilu sredstev.

1.4.

Skupina kmetov bo ustvarila letno najmanj 40.000 do vključno 50.000 evrov
skupnega prihodka/PDM.

10

Skupina kmetov bo ustvarila letno več kot 50.000 do vključno 70.000 evrov
skupnega prihodka/PDM.

8

Skupina kmetov bo ustvarila letno več kot 30.000 in manj kot 40.000 evrov
skupnega prihodka/PDM.

6

Skupina kmetov bo ustvarila letno več kot 70.000 evrov skupnega
prihodka/PDM skupnega prihodka/PDM.

4

Skupina kmetov bo ustvarila letno več kot 20.000 do vključno 30.000 evrov
skupnega prihodka/PDM.

3

Skupina kmetov bo ustvarila letno do vključno 20.000 evrov skupnega
prihodka/PDM.

2

NAČRTOVANI OBSEG SKUPNEGA PRIHODKA IZ POSLOVANJA
KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA NA ENOTO VLOŽENEGA DELA PO
ZAKLJUČKU NALOŽBE (maksimalno št. točk 5)

0

5

0

5

1.4.1. Velja za zahtevne kolektivne naložbe
Upošteva se načrtovani obseg skupnega letnega prihodka na enoto
vloženega dela iz poslovanja kmetijskih gospodarstev članov skupine
kmetov, ki izvajajo kolektivno naložbo, vključno z vrednostjo neposrednih in
izravnalnih plačil, najpozneje v tretjem koledarskem letu po zadnjem izplačilu
sredstev.

1.5.

Skupina kmetov bo ustvarila letno od vključno 60.000 do vključno
70.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

5

Skupina kmetov bo ustvarila letno več kot 70.000 do vključno 100.000 evrov
skupnega prihodka/PDM.

4

Skupina kmetov bo ustvarila letno več kot 50.000 in manj kot 60.000 evrov
skupnega prihodka/PDM.

3

Skupina kmetov bo ustvarila letno več kot 100.000 evrov skupnega
prihodka/PDM.

2

Skupina kmetov bo ustvarila letno več kot 30.000 do vključno 50.000 evrov
skupnega prihodka/PDM.

2

Skupina kmetov bo ustvarila letno do vključno 30.000 evrov skupnega
prihodka/PDM.

1

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

0

10

10

10

Merilo je količnik med ocenjeno neto sedanjo vrednostjo (v nadaljnjem
besedilu: NSV) naložbe (pri 5-odstotni obrestni meri) in višino zaprošenih
nepovratnih sredstev. Pri izračunu NSV se ne upoštevajo morebitno
dodeljena sredstva na podlagi tega javnega razpisa.
Število točk se določi po linearni lestvici in je na celo vrednost zaokrožen
dvajsetkratnik razmerja med NSV naložbe in zaprošenimi javnimi sredstvi.
Če je rezultat večji od 10, se dodeli maksimalno število točk.
1.6.

ŠTEVILO ZAPOSLENIH OSEB NA KMETIJSKEM GOSPODARSTVU OB
VLOŽITVI VLOGE (maksimalno št. točk 10)
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, pri katerem ima:
– več kot polovica nosilcev kmetij, ki so člani skupine kmetov, najmanj
enega člana, ki je pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovan iz
naslova opravljanja kmetijske dejavnosti oziroma je na kmetiji zavarovan iz
delovnega razmerja kot kmetijski delavec za polni delovni čas;
– več kot polovica nosilcev kmetij, ki so člani skupine kmetov, najmanj enega
člana, ki ima status invalidne osebe;
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– več kot polovica nosilcev kmetijskih gospodarstev, ki so člani skupine
kmetov (velja za s.p. in pravne osebe) status invalidskega podjetja.
Več kot polovica nosilcev kmetijskih gospodarstev, ki so člani skupine
kmetov, ima enega člana kmetije, ki je ob vložitvi vloge na javni razpis
pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovan iz naslova opravljanja
kmetijske dejavnosti oziroma je zavarovan iz delovnega razmerja kot
kmetijski delavec.

10

10

Več kot polovica nosilcev kmetijskih gospodarstev, ki so člani skupine
kmetov, ima ob vložitvi vloge na javni razpis iz naslova opravljanja kmetijske
dejavnosti za polni delovni čas zaposleno eno osebo kot kmetijskega
delavca, ki ni član kmetije.

10

10

Več kot polovica nosilcev kmetijskih gospodarstev, ki so člani skupine
kmetov, ima najmanj dva člana, ki sta ob vložitvi vloge na javni razpis
pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovana iz naslova opravljanja
kmetijske dejavnosti oziroma sta zaposlena kot kmetijska delavca za polni
delovni čas.

5

5

Več kot polovica nosilcev kmetijskih gospodarstev, ki so člani skupine
kmetov, ima ob vložitvi vloge na javni razpis iz naslova opravljanja kmetijske
dejavnosti za polni delovni čas zaposleni najmanj dve osebi, ki nista člana
kmetije.

5

5

Več kot polovica nosilcev kmetijskih gospodarstev, ki so člani skupine
kmetov (velja za s.p. in pravne osebe), ima ob vložitvi vloge na javni razpis
status invalidskega podjetja.

1

1

2.

DRUŽBENO-SOCIALNI VIDIK UPRAVIČENCA

5

5

2.1.

IZOBRAZBA UPRAVIČENCA (maksimalno št. točk 5)

5

5

Več kot polovica nosilcev kmetijskega gospodarstva, ki so člani skupine
kmetov, ima končano najmanj univerzitetno izobrazbo, vključno s
specializacijo po visokošolskih strokovnih programih (7. raven) ali magisterij
stroke (2. bolonjska stopnja) – velja za kmetijsko in kmetijski sorodno
izobrazbo

5

5

Več kot polovica nosilcev kmetijskega gospodarstva, ki so člani skupine
kmetov, ima končano najmanj univerzitetno izobrazbo, vključno s
specializacijo po visokošolskih strokovnih programih (7. raven) ali magisterij
stroke (2. bolonjska stopnja).

4

4

Več kot polovica nosilcev kmetijskega gospodarstva, ki so člani skupine
kmetov, ima končano najmanj višjo izobrazbo ali visoko izobrazbo (6. raven)
ali končan dodiplomski študij (1. bolonjska stopnja) – velja za kmetijsko in
kmetijski sorodno izobrazbo.

4

4

Več kot polovica nosilcev kmetijskega gospodarstva, ki so člani skupine
kmetov, ima končano najmanj višjo izobrazbo ali visoko izobrazbo (6. raven)
ali končan dodiplomski študij (1. bolonjska stopnja).

3

3

Več kot polovica nosilcev kmetijskega gospodarstva, ki so člani skupine
kmetov, ima končano najmanj srednjo strokovno izobrazbo (5. raven) – velja
za kmetijsko in kmetijski sorodno izobrazbo.

3

3

Več kot polovica nosilcev kmetijskega gospodarstva, ki so člani skupine
kmetov, ima končano najmanj srednjo strokovno izobrazbo (5. raven).

2

2

Več kot polovica nosilcev kmetijskega gospodarstva, ki so člani skupine
kmetov, ima končano najmanj srednjo poklicno izobrazbo (4. raven) – velja
za kmetijsko in kmetijski sorodno izobrazbo.

2

2

Več kot polovica nosilcev kmetijskega gospodarstva, ki so člani skupine
kmetov, ima končano najmanj srednjo poklicno izobrazbo (4. raven).

1

1

Več kot polovica nosilcev kmetijskega gospodarstva, ki so člani skupine
kmetov, ima končano najmanj nižjo poklicno izobrazbo (3. raven) – velja za
kmetijsko in kmetijski sorodno izobrazbo.

1

1

3.

GEOGRAFSKI VIDIK UPRAVIČENCA

10

10

3.1.

NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA OBMOČJIH
OMD (maksimalno št. točk 6)

6

6

Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, pri katerem ima več
kot polovica nosilcev kmetijskega gospodarstva, ki so člani skupine kmetov,
zahtevano izobrazbo. Kadar je član skupine kmetov pravna oseba, se
upošteva izobrazba odgovorne osebe pravne osebe.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

17 / 11. 2. 2022 /

Ocenjuje se povprečno število točk/ha, ki jih prejmejo kmetijska
gospodarstva članov skupine kmetov, ki so razvrščena v območje OMD v
skladu s Pravilnikom o razvrstitvi kmetijskih gospodarstev v območja
z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (Uradni list RS, št. 12/15
in 84/16; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik OMD), pri čemer mora imeti
najmanj polovica njenih članov več kot 50 odstotkov kmetijskih zemljišč v
uporabi na območjih OMD. Povprečno število točk skupine kmetov
se izračuna na način, da se seštevek števila točk/ha, ki jih prejmejo
kmetijska gospodarstva članov, deli s številom vseh članov skupine kmetov.
Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2021.
Povprečno število točk skupine kmetov je 500 ali več.

6

6

Povprečno število točk skupine kmetov je od 450 do vključno 499.

5

5

Povprečno število točk skupine kmetov je od 350 do vključno 449.

4

4

Povprečno število točk skupine kmetov je od 250 do vključno 349.

3

3

Povprečno število točk skupine kmetov je od 150 do vključno 249.

2

2

Povprečno število točk skupine kmetov je do vključno 149.

1

1

NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA
VODOVARSTVENIH OBMOČJIH, KI SO DOLOČENA S PREDPISI VLADE
REPUBLIKE SLOVENIJE (maksimalno št. točk 2)

2

2

Najmanj polovica članov skupine kmetov ima v uporabi najmanj 3 ha
kmetijskih površin na VVO.

2

2

NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA
PROBLEMSKIH OBMOČJIH IZ PRP 2014-2020 (maksimalno št. točk 1)

1

1

Najmanj polovica kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov ima
v uporabi najmanj 6 ha kmetijskih površin na problemskih območjih.

1

1

LOKACIJA NALOŽBE JE NA OBMOČJU NATURE 2000 (maksimalno
št. točk 1)

1

1

Kmetijska gospodarstva članov skupine kmetov izvajajo naravovarstvene
operacije KOPOP v skupnem obsegu najmanj 4 ha kmetijskih površin
v uporabi.

1

1

4.

PROIZVODNA USMERITEV KMETIJSKIH GOSPODARSTEV

15

15

4.1.

VKLJUČENOST V SHEME KAKOVOSTI HRANE OZIROMA PRIDELAVA
VINA VKLJUČENEGA V REGISTRIRANE SHEME ZA VINO (maksimalno
št. točk 5)

5

5

Najmanj polovica članov skupine kmetov je imela v letu 2021 za najmanj en
kmetijski proizvod veljaven certifikat za ekološko proizvodnjo.

5

5

Najmanj polovica članov skupine kmetov je imela v letu 2021:

3

3

2

2

3.2.

Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki izvaja naložbo v
ureditev skladiščnih kapacitet za živinska gnojila, če ima najmanj polovica
članov skupine kmetov, v uporabi najmanj 3 ha kmetijskih površin na VVO,
pri čemer se upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2021.

3.3.

Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, pri katerem ima
najmanj polovica kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov, v uporabi
najmanj 6 ha kmetijskih na problemskih območjih, pri čemer se upoštevajo
podatki iz zbirne vloge za leto 2021.

3.4.

Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, če so kmetijska
gospodarstva članov skupine kmetov vključena v izvajanje najmanj ene
naravovarstvene operacije KOPOP v skupnem obsegu najmanj 4 ha
kmetijskih površin v uporabi. Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto
2021.

Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, pri katerem je najmanj
polovica članov skupine kmetov vključenih v izvajanje shem kakovosti hrane
oziroma pridelavo vina vključenega v registrirane sheme za vino.

– veljaven certifikat ali odločbo za najmanj en kmetijski proizvod iz shem
kakovosti: zaščitena označba porekla, zaščitena geografska označba,
zajamčena tradicionalna posebnost, višja kakovost ali
– najmanj eno odločbo o oceni vina z zaščiteno geografsko označbo ali
zaščiteno označbo porekla.
Najmanj polovica članov skupine kmetov je imelo v letu 2021 veljaven
certifikat ali odločbo za najmanj en kmetijski proizvod iz sheme kakovosti
za integrirano pridelavo ter izbrano kakovost.
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4.2.

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

5

Najmanj polovica kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov je bila
v letu 2021 vključena v izvajanje najmanj treh operacij iz naslova ukrepa
KOPOP.

5

5

Najmanj polovica kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov je bila
v letu 2021 vključena v izvajanje dveh operacij iz naslova ukrepa KOPOP.

3

3

Najmanj polovica kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov je bila
v letu 2021 vključena v izvajanje ene operacije iz naslova ukrepa KOPOP.

1

1

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

3

3

Najmanj polovica kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov je bila
v letu 2021 vključena v preusmeritev v prakse in metode ekološkega
kmetovanja.

2

2

Najmanj polovica kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov je bila
v letu 2021 vključena v izvajanje praks in metod ekološkega kmetovanja.

1

1

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

2

2

Najmanj polovica nosilcev kmetijskih gospodarstev članov skupine
kmetov je bilo v letu 2021 vključenih v izvajanje ukrepa Dobrobit živali
iz PRP 2014‑2020.

2

2

5.

HORIZONTALNO IN VERTIKALNO POVEZOVANJE

5

5

5.1.

VKLJUČENOST UPRAVIČENCA V RAZLIČNE OBLIKE PROIZVODNEGA
SODELOVANJA IN POGODBENEGA POVEZOVANJA (maksimalno
št. točk 5)

5

5

Član skupine kmetov oziroma član kmetije, ki je članica skupine kmetov,
je član skupine ali organizacije proizvajalcev.

3

3

Član skupine kmetov oziroma član kmetije, ki je članica skupine kmetov
je član zadruge.

3

3

Član skupine kmetov oziroma član kmetije, ki je članica skupine kmetov,
je član gospodarsko interesnega združenja s področja kmetijske dejavnosti.

1

1

Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, pri katerem je najmanj
polovica kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov vključenih
v izvajanje najmanj ene operacije iz naslova ukrepa KOPOP. Upoštevajo se
podatki iz zbirne vloge za leto 2021.

4.3.

Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, pri katerem je
najmanj polovica kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov, vključenih
v izvajanje ukrepa Ekološko kmetovanje iz PRP 2014-2020. Če več kot
polovica članov skupine kmetov trži ekološke proizvode v okviru organizirane
tržne prodaje, kar dokazujejo s pogodbami o dobavi oziroma odkupu
ekoloških proizvodov s strani kmetijskih zadrug, predelovalcev ali trgovcev
na debelo v letu 2021, pridobi upravičenec eno dodatno točko.

4.4.

Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, pri katerem je najmanj
polovica nosilcev kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov, vključenih
v izvajanje ukrepa Dobrobit živali iz PRP 2014-2020 v letu 2021. Upoštevajo
se podatki iz zbirne vloge za leto 2021.

Upošteva se vključenost članov skupine kmetov oziroma članov kmetije,
ki je članica skupine kmetov, v različne oblike proizvodnega povezovanja
ter pogodbenega sodelovanja v okviru skupin ali organizacij proizvajalcev,
zadrug, gospodarsko interesnih združenj in drugih oblik proizvodnega in
pogodbenega sodelovanja v letu 2021. Članstvo članov skupine kmetov
oziroma članov kmetije, ki je članica skupine kmetov, se preveri iz uradnih
evidenc (velja za skupine in organizacije proizvajalcev) oziroma se izkazuje
s potrdilom o članstvu v:
– zadrugi,
– branžni ali medbranžni organizaciji ali zadružni zvezi,
– združenju in društvu s področja kmetijske dejavnosti.
Če ima organizacija, v katero je vključen član skupine kmetov oziroma član
kmetije, ki je članica skupine kmetov v letu 2021 več kot 100 članov, se
k spodnji ocenitvi dodata dve točki. Možni sta največ dve izbiri. Točke se
seštevajo, vendar ne smejo preseči 5 točk.
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Član skupine kmetov oziroma član kmetije, ki je članica skupine kmetov,
je član drugih oblik interesnega sodelovanja in povezovanja (npr. članstvo
v združenju ali društvu) s področja kmetijske dejavnosti.

1

1

PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM PRI SKRBI ZA OKOLJE
INOVACIJAH IN PODNEBNIH SPREMEMBAH

30

30

10

10

Naložba se nanaša na rekonstrukcijo gospodarskih poslopij, ki so vpisana
v register nepremične kulturne dediščine, v skladu s predpisom, ki ureja
register kulturne dediščine.

5

5

Najmanj polovica kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov, ima letno
obtežbo kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem gospodarstvu
več kot 0,8 do vključno 1,2 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč v uporabi.

5

5

Najmanj polovica kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov ima delež
lastne krme več kot 90 odstotkov.

5

5

Naložba se nanaša na ureditev objektov, pri katerih so nadzemni deli v celoti
zgrajeni oziroma sestavljeni iz lesenih konstrukcijskih elementov.

5

5

Najmanj polovica kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov ima letno
obtežbo kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem gospodarstvu več kot
0,5 do vključno 0,8 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč v uporabi.

4

4

Najmanj polovica kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov ima delež
lastne krme več kot 80 do vključno 90 odstotkov.

4

4

Naložba se nanaša na ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje
meteorne vode s kapaciteto najmanj 100 m3 bruto prostornine.

3

3

Najmanj polovica kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov ima letno
obtežbo kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem gospodarstvu več kot
1,2 do vključno 1,5 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč v uporabi.

3

3

Najmanj polovica kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov ima delež
lastne krme več kot 60 do vključno 80 odstotkov.

3

3

Naložba se nanaša na nakup oziroma zamenjavo opreme v gospodarskih
poslopjih, ki so vpisana v register nepremične kulturne dediščine v skladu
s predpisom, ki ureja register kulturne dediščine.

3

3

Naložba se nanaša na ureditev objektov, pri katerih je najmanj 75 in manj
kot 100 odstotkov nadzemnih delov zgrajenih oziroma sestavljenih iz lesenih
konstrukcijskih elementov.

3

3

Naložba se nanaša na ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje
meteorne vode s kapaciteto več kot 50 in manj kot 100 m3 bruto prostornine.

2

2

Najmanj polovica kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov ima letno
obtežbo kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem gospodarstvu več kot
1,5 do vključno 1,8 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč v uporabi.

2

2

Najmanj polovica kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov ima delež
lastne krme več kot 40 do vključno 60 odstotkov.

2

2

Naložba se nanaša na ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje
meteorne vode s kapaciteto več kot 20 do vključno 50 m3 bruto prostornine.

1

1

Prispevek k horizontalnim ciljem se upošteva na ravni upravičenih stroškov,
kot so opredeljeni v Seznamu upravičenih stroškov. Če posamezen strošek
v okviru naložbe, ki prispeva k izboljšanju okolja, inovacijam ali podnebnim
spremembam oziroma prilagajanju nanje, predstavlja več kot 50 odstotkov
stroškov celotne naložbe, se točke pri tem merilu podvojijo.
6.1.

OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE (maksimalno št. točk 10)
Točke na podlagi tega merila se seštevajo, vendar seštevek ne sme preseči
10 točk. Pri ugotavljanju kmetijskih površin v uporabi se upoštevajo podatki
iz zbirne vloge za leto 2021, pri ugotavljanju obsega GVŽ pa se upoštevajo
podatki iz RKG na dan 1. 2. 2021.
Kapaciteta vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode
se izkazuje z izrisom tlorisa in prereza nezahtevnega objekta oziroma
z dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo manj
zahtevnega ali zahtevnega objekta.
Ureditev objektov, pri katerih je najmanj 50 odstotkov nadzemnih delov
zgrajenih oziroma sestavljenih iz lesenih konstrukcijskih elementov,
se izkazuje z izrisom tlorisa in prereza objekta z navedbo njegovih
konstrukcijskih elementov za enostavne in nezahtevne objekte ali
z dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo manj
zahtevnega ali zahtevnega objekta.
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Najmanj polovica kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov ima delež
lastne krme več kot 20 do vključno 40 odstotkov.

1

1

Najmanj polovica kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov ima letno
obtežbo kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem gospodarstvu več kot
1,8 do vključno 2 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč v uporabi.

1

1

Naložba se nanaša na ureditev objektov, pri katerih je več kot 50 in manj
kot 75 odstotkov nadzemnih delov zgrajenih oziroma sestavljenih iz lesenih
konstrukcijskih elementov.

1

1

INOVACIJE (maksimalno št. točk 10)

10

10

Najmanj polovica članov skupine kmetov so lastniki veljavnega patenta za
naprave oziroma tehnologije, na katere se naložba nanaša, kar se izkazuje s
potrdilom o patentu.

5

5

Najmanj polovica članov skupine kmetov je vključenih v izvajanje projekta
evropskega inovacijskega partnerstva.

5

5

Najmanj polovica kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov bo
uvedla najmanj dva nova kmetijska proizvoda na najmanj polovici površine
kmetijskih zemljišč, ki jih imajo v uporabi oziroma na najmanj polovici
ekvivalenta GVŽ rejnih živali, ki jih imajo v reji na njihovih kmetijskih
gospodarstvih, kar je razvidno iz vloge na javni razpis.

5

5

Člani skupine kmetov uporabljajo sorte rastlin, ki jim grozi genska erozija, na
najmanj 20 odstotkih skupne površine kmetijskih zemljišč, ki jih imajo
v uporabi na kmetijskih gospodarstvih članov skupine kmetov, kar je razvidno
iz vloge na javni razpis.

4

4

Člani skupine kmetov uporabljajo zavarovane sorte rastlin na najmanj
20 odstotkih skupne površine kmetijskih zemljišč, ki jih imajo v uporabi
na kmetijskih gospodarstvih članov skupine kmetov, kar je razvidno iz vloge
na javni razpis.

4

4

Obseg reje domačih živali, ki jim grozi prenehanje reje, predstavlja najmanj
20 odstotkov skupnega ekvivalenta GVŽ vseh živali v reji na kmetijskih
gospodarstvih članov skupine kmetov.

4

4

Stroški nakupa in namestitve hlevske opreme, ki prispevajo k izboljšanju
dobrega počutja živali iz Seznama upravičenih stroškov (velja tudi za
novogradnje hlevov), predstavljajo najmanj 20 odstotkov vrednosti celotne
hlevske opreme oziroma vseh inštalacijskih del.

4

4

Najmanj polovica kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov bo uvedla
najmanj dva nova kmetijska proizvoda na najmanj četrtini površine kmetijskih
zemljišč, ki jih imajo v uporabi oziroma na najmanj četrtini ekvivalenta GVŽ
rejnih živali, ki jih imajo v reji na njihovih kmetijskih gospodarstvih, kar je
razvidno iz vloge na javni razpis.

4

4

Člani skupine kmetov uporabljajo sorte rastlin, ki jim grozi genska erozija, na
najmanj 10 in manj kot 20 odstotkih skupne površine kmetijskih zemljišč, ki
jih imajo v uporabi na kmetijskih gospodarstvih članov skupine kmetov, kar je
razvidno iz vloge na javni razpis.

3

3

Točke na podlagi tega merila se seštevajo, vendar seštevek ne sme preseči
10 točk.
Kot nov kmetijski proizvod se šteje reja novih vrst oziroma kategorij rejnih
živali, ki jih upravičenec ni imel v reji ob oddaji vloge na javni razpis ter
uvedba novih kmetijskih kultur vrtnin, okrasnih rastlin, zelišč oziroma
večletnih rastlin, ki jih upravičenec ni imel v pridelavi ob oddaji vloge na javni
razpis.
Zavarovane sorte rastlin so določene v Prilogi 2 razpisne dokumentacije.
Sorte rastlin, ki jim grozi genska erozija so določene v Prilogi 12 Uredbe
o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in
plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa
razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list
RS, št. 16/16, 51/16, 84/16, 15/17, 63/17, 68/17, 5/18, 65/18, 81/18, 10/19,
76/19, 7/20, 61/20, 78/20 in 26/21; v nadaljnjem besedilu: Uredba KOPOP).
Živali, ki jim grozi prenehanje reje, so določene v prvem odstavku 111. člena
Uredbe KOPOP.
Pri ugotavljanju kmetijskih površin v uporabi se upoštevajo podatki iz zbirne
vloge za leto 2021, pri ugotavljanju obsega GVŽ pa se upoštevajo podatki
iz RKG na dan 1. 2. 2021.
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Člani skupine kmetov uporabljajo zavarovane sorte rastlin na najmanj
10 in manj kot 20 odstotkih skupne površine kmetijskih zemljišč, ki jih imajo
v uporabi na kmetijskih gospodarstvih članov skupine kmetov, kar je razvidno
iz vloge na javni razpis.

3

3

Najmanj polovica kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov bo uvedla
en nov kmetijski proizvod na najmanj polovici površine kmetijskih zemljišč, ki
jih imajo v uporabi oziroma na najmanj polovici ekvivalenta GVŽ rejnih živali,
ki jih imajo v reji na njihovih kmetijskih gospodarstvih, kar je razvidno iz vloge
na javni razpis.

3

3

Naložba se nanaša na nove naprave oziroma tehnologije, ki imajo ob vložitvi
vloge na javni razpis veljavnen patent.

3

3

Obseg reje domačih živali, ki jim grozi prenehanje reje, predstavlja najmanj
10 in manj kot 20 odstotkov skupnega ekvivalenta GVŽ vseh živali v reji na
kmetijskih gospodarstvih članov skupine kmetov.

3

3

Stroški nakupa in namestitve hlevske opreme, ki prispevajo k izboljšanju
dobrega počutja živali iz Seznama upravičenih stroškov (velja tudi za
novogradnje hlevov), predstavljajo najmanj 10 in manj kot 20 odstotkov
vrednosti celotne hlevske opreme oziroma vseh inštalacijskih del.

3

3

Najmanj polovica kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov bo uvedla
en nov kmetijski proizvod na najmanj četrtini površine kmetijskih zemljišč, ki
jih imajo v uporabi oziroma na najmanj četrtini ekvivalenta GVŽ rejnih živali,
ki jih imajo v reji na njihovih kmetijskih gospodarstvih, kar je razvidno iz vloge
na javni razpis.

2

2

Člani skupine kmetov uporabljajo sorte rastlin, ki jim grozi genska erozija, na
najmanj 5 in manj kot 10 odstotkih skupne površine kmetijskih zemljišč, ki jih
imajo v uporabi na kmetijskih gospodarstvih članov skupine kmetov, kar je
razvidno iz vloge na javni razpis.

2

2

Člani skupine kmetov uporabljajo zavarovane sorte rastlin na najmanj 5
in manj kot 10 odstotkih skupne površine kmetijskih zemljišč, ki jih imajo v
uporabi na kmetijskih gospodarstvih članov skupine kmetov, kar je razvidno
iz vloge na javni razpis.

2

2

Obseg reje domačih živali, ki jim grozi prenehanje reje, predstavlja najmanj 5
in manj kot 10 odstotkov skupnega ekvivalenta GVŽ vseh živali v reji na
kmetijskih gospodarstvih članov skupine kmetov.

2

2

Stroški nakupa in namestitve hlevske opreme, ki prispevajo k izboljšanju
dobrega počutja živali iz Seznama upravičenih stroškov (velja tudi za
novogradnje hlevov), predstavljajo najmanj 5 in manj kot 10 odstotkov
vrednosti celotne hlevske opreme oziroma vseh inštalacijskih del.

2

2

PODNEBNE SPREMEMBE IN PRILAGODITEV NANJE (maksimalno
št. točk 10)

10

10

Na več kot polovici kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov bo
rezultat naložbe povečanje URE za najmanj 51 odstotkov glede na stanje
pred naložbo.

5

5

Na več kot polovici kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov bo
rezultat naložbe povečanje OVE za najmanj 51 odstotkov glede na stanje
pred naložbo.

5

5

Člani skupine kmetov uporabljajo odporne sorte večletnih rastlin na najmanj
41 odstotkih skupne površine trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov,
oljčnikov in hmeljišč, ki jih imajo v uporabi na kmetijskih gospodarstvih
članov skupine kmetov, kar je razvidno iz vloge na javni razpis.

5

5

Točke na podlagi tega merila se seštevajo, vendar seštevek ne sme preseči
10 točk. Pri ugotavljanju kmetijskih površin v uporabi se upoštevajo podatki
iz zbirne vloge za leto 2021, pri ugotavljanju obsega GVŽ pa se upoštevajo
podatki iz RKG na dan 1. 2. 2021.
Naložba se nanaša na uporabo sort trajnih rastlin in podlag, ki so manj
občutljive na bolezni, škodljivce, pozebo in sušo (v nadaljnjem besedilu:
odporne sorte rastlin). Odporne sorte rastlin so določene v Prilogi 3 razpisne
dokumentacije.
Za izkazovanje povečanja URE oziroma OVE na več kot polovici kmetijskih
gospodarstev članov skupine kmetov, se vlogi na javni razpis priloži
»Elaborat gradbene fizike« (če gre za naložbo v rekonstrukcijo zahtevnih
in manj zahtevnih objektov) ali »Energetski pregled« (če gre za naložbo v
nakup opreme ali rekonstrukcijo nezahtevnih objektov) v skladu s predpisom,
ki ureja metodologijo za izdelavo in vsebino energetskega pregleda.
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Rezultat naložbe bo povečanje kapacitet za skladiščenje živinskih gnojil v
zbirnem centru za živali na najmanj devetmesečno skladiščenje živinskih
gnojil.
Na več kot polovici kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov bo
rezultat naložbe povečanje URE za najmanj 36 odstotkov in manj kot
51 odstotkov glede na stanje pred naložbo.
Na več kot polovici kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov bo
rezultat naložbe povečanje OVE za najmanj 36 in manj kot 51 odstotkov
glede na stanje pred naložbo.
Člani skupine kmetov uporabljajo odporne sorte večletnih rastlin na
najmanj 31 in manj kot 41 odstotkih skupne površine vseh trajnih nasadov
sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč, ki jih imajo v uporabi na
kmetijskih gospodarstvih članov skupine kmetov, kar je razvidno iz vloge na
javni razpis.
Rezultat naložbe bo povečanje kapacitet za skladiščenje živinskih
gnojil v zbirnem centru za živali na najmanj osemmesečno in manj kot
devetmesečno skladiščenje živinskih gnojil.
Stroški nakupa in namestitve hlevske opreme, ki zmanjšujejo vročinski
stres za živali in povečujejo zračenje ter osvetlitev iz Seznama upravičenih
stroškov (velja tudi za novogradnje hlevov), predstavljajo najmanj
20 odstotkov vrednosti celotne hlevske opreme oziroma vseh inštalacijskih
del.
Člani skupine kmetov uporabljajo odporne sorte večletnih rastlin na
najmanj 21 in manj kot 31 odstotkih skupne površine vseh trajnih nasadov
sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč, ki jih imajo v uporabi na
kmetijskih gospodarstvih članov skupine kmetov, kar je razvidno iz vloge na
javni razpis.
Na več kot polovici kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov bo
rezultat naložbe povečanje URE za najmanj 21 odstotkov in manj kot
36 odstotkov glede na stanje pred naložbo.
Na več kot polovici kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov bo
rezultat naložbe povečanje OVE za najmanj 21 odstotkov in manj kot
36 odstotkov glede na stanje pred naložbo.
Rezultat naložbe bo povečanje kapacitet za skladiščenje živinskih
gnojil v zbirnem centru za živali na najmanj sedemmesečno in manj kot
osemmesečno skladiščenje živinskih gnojil.
Stroški nakupa in namestitve hlevske opreme, ki zmanjšujejo vročinski
stres za živali in povečujejo zračenje ter osvetlitev iz Seznama upravičenih
stroškov (velja tudi za novogradnje hlevov), predstavljajo najmanj 10 in
manj kot 20 odstotkov vrednosti celotne hlevske opreme oziroma vseh
inštalacijskih del.
Člani skupine kmetov uporabljajo odporne sorte večletnih rastlin na
najmanj 11 in manj kot 21 odstotkih skupne površine vseh trajnih nasadov
sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč, ki jih imajo v uporabi na
kmetijskih gospodarstvih članov skupine kmetov, kar je razvidno iz vloge na
javni razpis.
Na več kot polovici kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov bo
rezultat naložbe povečanje URE za najmanj 11 in manj kot 21 odstotkov
glede na stanje pred naložbo.
Na več kot polovici kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov bo
rezultat naložbe povečanje OVE za najmanj 11 in manj kot 21 odstotkov
glede na stanje pred naložbo.
Rezultat naložbe bo povečanje kapacitet za skladiščenje živinskih gnojil
v zbirnem centru za živali na najmanj šestinpolmesečno in manj kot
sedemmesečno skladiščenje živinskih gnojil.
Stroški nakupa in namestitve hlevske opreme, ki zmanjšujejo vročinski
stres za živali in povečujejo zračenje ter osvetlitev iz Seznama upravičenih
stroškov (velja tudi za novogradnje hlevov), predstavljajo najmanj 5 in
manj kot 10 odstotkov vrednosti celotne hlevske opreme oziroma vseh
inštalacijskih del.
Člani skupine kmetov uporabljajo odporne sorte večletnih rastlin na
najmanj 6 in manj kot 11 odstotkih skupne površine vseh trajnih nasadov
sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč, ki jih imajo v uporabi na
kmetijskih gospodarstvih članov skupine kmetov, kar je razvidno iz vloge na
javni razpis.

5

5

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1
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Na več kot polovici kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov bo
rezultat naložbe povečanje OVE za najmanj 5 in manj kot 11 odstotkov glede
na stanje pred naložbo.

1

Stran

1

6. Podrobnejša merila in točkovnik za naložbe pravnih oseb (sklop B javnega razpisa):
Št.

MERILO

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

1.

EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE

30

30

1.1.

INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI (maksimalno št. točk 5)

10

10

ISD znaša več kot 5 do vključno 7 odstotkov.

10

10

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

7

7

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

5

5

ISD znaša več kot 12 do vključno 15 odstotkov.

3

3

ISD znaša več kot 15 odstotkov.

1

1

NAČRTOVANI OBSEG SKUPNEGA PRIHODKA IZ POSLOVANJA
KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA NA ENOTO VLOŽENEGA DELA PO
ZAKLJUČKU NALOŽBE (maksimalno št. točk 20)

10

10

10

0

Upošteva se ISD na podlagi dejanskih knjigovodskih podatkov. Pri izračunu
ISD se ne upoštevajo morebitno dodeljena sredstva na podlagi tega javnega
razpisa.

1.2.

1.2.1. Velja za enostavne kolektivne naložbe
Upošteva se skupni obseg letnega prihodka iz poslovanja skupine ali
organizacije proizvajalcev oziroma zadruge, ki izvaja kolektivno naložbo,
vključno z vrednostjo dodeljenih neposrednih in izravnalnih plačil, najpozneje
v tretjem koledarskem letu po zadnjem izplačilu sredstev.
Če se obseg skupnega letnega prihodka iz poslovanja kmetijskega
gospodarstva izračuna na podlagi dejanskih knjigovodskih podatkov (FADN
oziroma enostavno ali dvostavno knjigovodstvo iz evidence AJPES), se
številu točk po posameznih ocenitvah doda ena točka.
Skupina proizvajalcev, organizacija proizvajalcev ali zadruga bo ustvarila
letno od vključno 40.000 do vključno 50.000 evrov/PDM.

9

Skupina proizvajalcev, organizacija proizvajalcev ali zadruga bo ustvarila
letno več kot 50.000 do vključno 60.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

8

Skupina proizvajalcev, organizacija proizvajalcev ali zadruga bo ustvarila
letno več kot 60.000 do vključno 70.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

7

Skupina proizvajalcev, organizacija proizvajalcev ali zadruga bo ustvarila
letno več kot 30.000 in manj kot 40.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

6

Skupina proizvajalcev, organizacija proizvajalcev ali zadruga bo ustvarila
letno več kot 70.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

5

Skupina proizvajalcev, organizacija proizvajalcev ali zadruga bo ustvarila
letno več kot 25.000 do vključno 30.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

4

Skupina proizvajalcev, organizacija proizvajalcev ali zadruga bo ustvarila
letno več kot 20.000 do vključno 25.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

3

Skupina proizvajalcev, organizacija proizvajalcev ali zadruga bo ustvarila
letno do vključno 20.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

2

1.2.2. Velja za zahtevne kolektivne naložbe

0

10

Upošteva se skupni obseg letnega prihodka iz poslovanja skupine ali
organizacije proizvajalcev oziroma zadruge, ki izvaja kolektivno naložbo,
vključno z vrednostjo dodeljenih neposrednih in izravnalnih plačil, najpozneje
v tretjem koledarskem letu po zadnjem izplačilu sredstev.
Skupina proizvajalcev, organizacija proizvajalcev ali zadruga bo ustvarila
letno od vključno 60.000 do vključno 70.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

10

Skupina proizvajalcev, organizacija proizvajalcev ali zadruga bo ustvarila več
kot 70.000 do vključno 80.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

9

Skupina proizvajalcev, organizacija proizvajalcev ali zadruga bo ustvarila
letno več kot 80.000 do vključno 100.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

8

Skupina proizvajalcev, organizacija proizvajalcev ali zadruga bo ustvarila
letno več kot 40.000 in manj kot 60.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

7
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Skupina proizvajalcev, organizacija proizvajalcev ali zadruga bo ustvarila
letno več kot 100.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

6

Skupina proizvajalcev, organizacija proizvajalcev ali zadruga bo ustvarila
letno več kot 35.000 do vključno 40.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

5

Skupina proizvajalcev, organizacija proizvajalcev ali zadruga bo ustvarila
letno več kot 30.000 do vključno 35.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

4

Skupina proizvajalcev, organizacija proizvajalcev ali zadruga bo ustvarila
letno več kot 25.000 do vključno 30.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

3

Skupina proizvajalcev, organizacija proizvajalcev ali zadruga bo ustvarila
letno več kot 20.000 do vključno 25.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

2

Skupina proizvajalcev, organizacija proizvajalcev ali zadruga bo ustvarila
letno do vključno 20.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

1

RAZMERJE MED LETNIMI PRIHODKI IZ POSLOVANJA KMETIJSKEGA
GOSPODARSTVA IN VIŠINO NALOŽBE (brez DDV) (maksimalno
št. točk 10) – velja samo za enostavne naložbe

10

0

Ocenjuje se vrednost razmerja (količnik) med letnimi prihodki iz poslovanja
kmetijskega gospodarstva oziroma prihodki iz poslovanja skupine
proizvajalcev, organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno
naložbo, vključno z vrednostjo dodeljenih neposrednih in izravnalnih plačil
v letu 2021 (B) in višino naložbe (A) brez DDV. Količnik se izračuna po
formuli: (B/A) = višina letnih prihodkov iz poslovanja/celotna višina naložbe
brez DDV.

1.4.

Količnik je večji od 4.

10

Količnik je večji od 3 in manjši ali enak 4.

8

Količnik je večji od 2 in manjši ali enak 3.

6

Količnik je večji od 0,5 in manjši ali enak 2.

4

Količnik je večji od 0,2 in manjši ali enak 0,5.

2

Količnik je manjši ali enak 0,2.

1

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

0

10

Merilo je količnik med ocenjeno NSV naložbe (pri 5-odstotni obrestni meri)
in višino zaprošenih nepovratnih sredstev. Pri izračunu NSV se ne upošteva
morebitno dodeljena sredstva na podlagi tega javnega razpisa.
Število točk se določi po linearni lestvici in je na celo vrednost zaokrožen
dvajsetkratnik razmerja med NSV naložbe in zaprošenimi javnimi sredstvi.
Če je rezultat večji od 10, se dodeli maksimalno število točk.
2.

DRUŽBENO-SOCIALNI VIDIK UPRAVIČENCA

10

10

2.1.

INOVATIVNOST IN RAZVOJ PODJETJA (maksimalno št. točk 5)

5

5

Upravičenec je vpisan v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne
dejavnosti pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
s področja kmetijstva oziroma s področja kmetijski sorodne dejavnosti.

5

5

Upravičenec je vpisan v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne
dejavnosti pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz
drugih področij.

4

4

Upravičenec ima sklenjeno pogodbo z raziskovalno skupino s področja
kmetijstva oziroma s področja kmetijski sorodne dejavnosti za vsaj 1.800 ur
raziskovalnega dela.

3

3

Upravičenec ima sklenjeno pogodbo z raziskovalno skupino za vsaj 1.800 ur
raziskovalnega dela iz drugih področij.

2

2

Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki je vpisan v evidenco
izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti na področju podprte dejavnosti
pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na dan objave
javnega razpisa oziroma imajo sklenjeno pogodbo z raziskovalno skupino, ki je
vpisana v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti na področju
podprte dejavnosti pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike
Slovenije na dan objave javnega razpisa za vsaj 1.800 ur raziskovalnega dela.
Upravičenec izkazuje inovativnost in razvoj podjetja s pogodbo z raziskovalno
skupino za vsaj 1.800 ur raziskovalnega dela ali z vpisom raziskovalne
skupine v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti pri Javni
agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.
Kot kmetijski sorodna dejavnost se upoštevajo agro-živilska, veterinarska,
gozdarska in lesarska dejavnost.
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5

5

Upravičenec je zadruga, socialno podjetje ali invalidsko podjetje.
Socialno podjetje je vpisano v evidenco socialnih podjetij, ki jo vodi
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, invalidsko podjetje pa je
vpisano v register invalidskih podjetij, ki ga vodi Ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti.
3.

GEOGRAFSKI VIDIK UPRAVIČENCA

10

10

3.1.

NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA OBMOČJIH
OMD (maksimalno št. točk 6)

6

6

Povprečno število točk skupine proizvajalcev, organizacije proizvajalcev ali
zadruge je 500 ali več.

6

6

Povprečno število točk skupine proizvajalcev, organizacije proizvajalcev ali
zadruge je od 450 do vključno 499.

5

5

Povprečno število točk skupine proizvajalcev, organizacije proizvajalcev ali
zadruge je od 350 do vključno 449.

4

4

Povprečno število točk skupine proizvajalcev, organizacije proizvajalcev ali
zadruge je od 250 do vključno 349.

3

3

Povprečno število točk skupine proizvajalcev, organizacije proizvajalcev ali
zadruge je od 150 do vključno 249.

2

2

Povprečno število točk skupine proizvajalcev, organizacije proizvajalcev ali
zadruge je do vključno 149.

1

1

NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA
VODOVARSTVENIH OBMOČJIH, KI SO DOLOČENA S PREDPISI VLADE
REPUBLIKE SLOVENIJE (maksimalno št. točk 2)

2

2

Najmanj polovica kmetijskih gospodarstev članov skupine proizvajalcev,
organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, ima
v uporabi najmanj 3 ha kmetijskih površin na VVO.

2

2

NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA
PROBLEMSKIH OBMOČJIH IZ PRP 2014-2020 (maksimalno št. točk 1)

1

1

Najmanj polovica kmetijskih gospodarstev članov skupine proizvajalcev,
organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, ima
v uporabi najmanj 6 ha kmetijskih površin na problemskih območjih.

1

1

LOKACIJA NALOŽBE JE NA OBMOČJU NATURE 2000 (maksimalno
št. točk 1)

1

1

Ocenjuje se povprečno število točk/ha, ki jih prejmejo kmetijska
gospodarstva članov skupine proizvajalcev, organizacije proizvajalcev ali
zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, ki so razvrščena v območje OMD
v skladu s Pravilnikom o OMD, pri čemer mora imeti najmanj polovica teh
članov več kot 50 odstotkov kmetijskih zemljišč v uporabi na območjih OMD.
Povprečno število točk skupine proizvajalcev, organizacije proizvajalcev ali
zadruge se izračuna na način, da se seštevek števila točk/ha, ki jih prejmejo
kmetijska gospodarstva članov, ki izvajajo kolektivno naložbo, deli s številom
vseh članov skupine proizvajalcev, organizacije proizvajalcev ali zadruge.
Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2021.

3.2.

Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki izvaja naložbo
v ureditev skladiščnih kapacitet za živinska gnojila, če ima najmanj polovica
kmetijskih gospodarstev članov skupine proizvajalcev, organizacije
proizvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, v uporabi najmanj
3 ha kmetijskih površin na VVO, pri čemer se upoštevajo podatki iz zbirne
vloge za leto 2021.

3.3.

Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, pri katerem ima
najmanj polovica kmetijskih gospodarstev članov skupine proizvajalcev,
organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo,
v uporabi najmanj 6 ha kmetijskih površin na problemskih območjih.
Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2021.

3.4.

Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, če so kmetijska
gospodarstva članov skupine proizvajalcev, organizacije proizvajalcev
ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, vključena v izvajanje najmanj
ene naravovarstvene operacije KOPOP v skupnem obsegu najmanj 4 ha
kmetijskih površin v uporabi. Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto
2021.
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275

Stran

276 /

Št.

17 / 11. 2. 2022

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Kmetijska gospodarstva članov skupine proizvajalcev, organizacije
proizvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, so vključena
v naravovarstvene operacije KOPOP v skupnem obsegu najmanj 4 ha
kmetijskih površin v uporabi.

1

1

4.

PROIZVODNA USMERITEV KMETIJSKIH GOSPODARSTEV

15

15

4.1.

VKLJUČENOST V SHEME KAKOVOSTI HRANE OZIROMA PRIDELAVA
VINA VKLJUČENEGA V REGISTRIRANE SHEME ZA VINO (maksimalno
št. točk 5)

5

5

Najmanj polovica članov skupine proizvajalcev, organizacije proizvajalcev
ali zadruge, ki izvaja kolektivno naložbo, je imelo v letu 2021 za najmanj en
kmetijski proizvod veljaven certifikat za ekološko proizvodnjo.

5

5

Najmanj polovica članov skupine proizvajalcev, organizacije proizvajalcev ali
zadruge, ki izvaja kolektivno naložbo, je imelo v letu 2021:

3

3

Najmanj polovica članov skupine proizvajalcev, organizacije proizvajalcev ali
zadruge, ki izvaja kolektivno naložbo, je imela v letu 2021 veljaven certifikat
ali odločbo za najmanj en kmetijski proizvod iz shem kakovosti integrirana
pridelava ali izbrana kakovost.

2

2

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

5

5

Najmanj polovica kmetijskih gospodarstev članov skupine proizvajalcev,
organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, je bila
v letu 2021 vključena v izvajanje najmanj treh operacij iz naslova ukrepa
KOPOP.

5

5

Najmanj polovica kmetijskih gospodarstev članov skupine proizvajalcev,
organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, je bila
v letu 2021 vključena v izvajanje dveh operacij iz naslova ukrepa KOPOP.

3

3

Najmanj polovica kmetijskih gospodarstev članov skupine proizvajalcev,
organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, je bila
v letu 2021 vključena v izvajanje ene operacije iz naslova ukrepa KOPOP.

1

1

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

3

3

Najmanj polovica kmetijskih gospodarstev članov skupine proizvajalcev,
organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo je
bila leta 2021 vključena v preusmeritev v prakse in metode ekološkega
kmetovanja.

3

3

Najmanj polovica kmetijskih gospodarstev članov skupine proizvajalcev,
organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, je bila
leta 2021 vključena v izvajanje praks in metod ekološkega kmetovanja.

1

1

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

2

2

Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, pri katerem je najmanj
polovica članov skupine proizvajalcev, organizacije proizvajalcev ali zadruge,
ki izvajajo kolektivno naložbo, vključenih v izvajanje sheme kakovosti hrane
oziroma pridelavo vina vključenega v registrirane sheme za vino.

– veljaven certifikat ali odločbo za najmanj en kmetijski proizvod za
proizvode iz shem kakovosti: zaščitena označba porekla, zaščitena
geografska označba, zajamčena tradicionalna posebnost, višja kakovost ali
– najmanj eno odločbo o oceni vina z zaščiteno geografsko označbo ali
zaščiteno označbo porekla.

4.2.

Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, pri katerem je najmanj
polovica kmetijskih gospodarstev članov skupine proizvajalcev, organizacije
proizvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, vključenih
v izvajanje najmanj ene operacije iz naslova ukrepa KOPOP. Upoštevajo se
podatki iz zbirne vloge za leto 2021.

4.3.

Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, pri katerem je najmanj
polovica kmetijskih gospodarstev članov skupine proizvajalcev, organizacije
proizvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, vključenih
v izvajanje ukrepa Ekološko kmetovanje iz PRP 2014-2020. Upoštevajo se
podatki iz zbirne vloge za leto 2021.

4.4.

Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, pri katerem je najmanj
polovica nosilcev kmetijskih gospodarstev članov skupine proizvajalcev,
organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo,
vključenih v izvajanje ukrepa Dobrobit živali iz PRP 2014-2020 v letu 2021.
Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2021.
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Najmanj polovica nosilcev kmetijskih gospodarstev članov skupine
proizvajalcev, organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno
naložbo, je bila v letu 2021 vključena v izvajanje ukrepa Dobrobit živali iz
PRP 2014-2020.

2

2

5.

HORIZONTALNO IN VERTIKALNO POVEZOVANJE

5

5

5.1.

VKLJUČENOST UPRAVIČENCA V RAZLIČNE OBLIKE PROIZVODNEGA
SODELOVANJA IN POGODBENEGA POVEZOVANJA (maksimalno
št. točk 5)

5

5

Upravičenec je član skupine ali organizacije proizvajalcev.

4

4

Upravičenec je član zadruge.

4

4

Upravičenec je član gospodarsko interesnega združenja iz področja
kmetijske dejavnosti.

3

3

Upravičenec je član drugih oblik interesnega sodelovanja in povezovanja
(npr. članstvo v združenjih in društvih) s področja kmetijske dejavnosti.

3

3

PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM PRI SKRBI ZA OKOLJE
INOVACIJAH IN PODNEBNIH SPREMEMBAH

30

30

10

10

Naložba se nanaša na objekt, ki je vpisan v register nepremične kulturne
dediščine, v skladu s predpisom, ki ureja register kulturne dediščine.

5

5

Najmanj polovica kmetijskih gospodarstev članov skupine proizvajalcev,
organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, ima
letno obtežbo kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem gospodarstvu več
kot 0,8 do vključno 1,2 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč v uporabi.

5

5

Najmanj polovica kmetijskih gospodarstev članov skupine proizvajalcev,
organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, ima
delež lastne krme več kot 90 odstotkov.

5

5

Naložba se nanaša na ureditev objektov, pri katerih so nadzemni deli v celoti
zgrajeni oziroma sestavljeni iz lesenih konstrukcijskih elementov.

5

5

Upošteva se vključenost upravičenca v različne oblike proizvodnega
povezovanja ter pogodbenega sodelovanja v okviru skupin ali organizacij
proizvajalcev, zadrug, gospodarsko interesnih združenj in drugih oblik
proizvodnega in pogodbenega sodelovanja v letu 2021.
Članstvo upravičenca se preveri iz uradnih evidenc (velja za skupine in
organizacije proizvajalcev) oziroma se izkazuje s potrdilom o članstvu v:
– zadrugi,
– branžni ali medbranžni organizaciji ali zadružni zvezi,
– združenju in društvu s področja kmetijske dejavnosti.
Če ima organizacija, v katero je bil vključen upravičenec v letu 2021 najmanj
100 članov, se k spodnji ocenitvi doda ena točka. Točke se seštevajo vendar
ne smejo preseči 5 točk.

6.

Prispevek k horizontalnim ciljem se upošteva na ravni upravičenih stroškov,
kot so opredeljeni v Seznamu upravičenih stroškov. Če posamezen strošek
v okviru naložbe, ki prispeva k izboljšanju okolja, inovacijam ali podnebnim
spremembam oziroma prilagajanju nanje, predstavlja več kot 50 odstotkov
stroškov celotne naložbe, se točke pri tem merilu podvojijo.
6.1.

OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE (maksimalno št. točk 10)
Točke na podlagi tega merila se seštevajo, vendar seštevek ne sme preseči
10 točk. Pri ugotavljanju kmetijskih površin v uporabi se upoštevajo podatki
iz zbirne vloge za leto 2021, pri ugotavljanju obsega GVŽ pa se upoštevajo
podatki iz RKG na dan 1. 2. 2021.
Kapaciteta vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode
se izkazuje z izrisom tlorisa in prereza nezahtevnega objekta oziroma
z dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo manj
zahtevnega ali zahtevnega objekta.
Ureditev objektov, pri katerih je najmanj 50 odstotkov nadzemnih delov
zgrajenih oziroma sestavljen ih iz lesenih konstrukcijskih elementov,
se izkazuje z izrisom tlorisa in prereza objekta z navedbo njegovih
konstrukcijskih elementov za enostavne in nezahtevne objekte ali z
dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo manj
zahtevnega ali zahtevnega objekta.

Stran

277

Stran

278 /
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Najmanj polovica kmetijskih gospodarstev članov skupine proizvajalcev,
organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, ima
letno obtežbo kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem gospodarstvu več
kot 0,5 do vključno 0,8 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč v uporabi.

4

4

Najmanj polovica kmetijskih gospodarstev članov skupine proizvajalcev,
organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, ima
delež lastne krme več kot 80 do vključno 90 odstotkov.

4

4

Naložba se nanaša na ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje
meteorne vode s kapaciteto najmanj 100 m3 bruto prostornine.

3

3

Najmanj polovica kmetijskih gospodarstev članov skupine proizvajalcev,
organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, ima
letno obtežbo kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem gospodarstvu več
kot 1,2 do vključno 1,5 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč v uporabi.

3

3

Najmanj polovica kmetijskih gospodarstev članov skupine proizvajalcev,
organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, ima
delež lastne krme več kot 60 do vključno 80 odstotkov.

3

3

Naložba se nanaša na nakup oziroma zamenjavo opreme v gospodarskih
poslopjih, ki so vpisana v register nepremične kulturne dediščine v skladu
s predpisom, ki ureja register kulturne dediščine.

3

3

Naložba se nanaša na ureditev objektov, pri katerih je najmanj 75 in manj
kot 100 odstotkov nadzemnih delov zgrajenih oziroma sestavljenih iz lesenih
konstrukcijskih elementov.

3

3

Naložba se nanaša na ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje
meteorne vode s kapaciteto več kot 50 in manj kot 100 m3 bruto prostornine.

2

2

Najmanj polovica kmetijskih gospodarstev članov skupine proizvajalcev,
organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, ima
letno obtežbo kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem gospodarstvu več
kot 1,5 do vključno 1,8 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč v uporabi.

2

2

Najmanj polovica kmetijskih gospodarstev članov skupine proizvajalcev,
organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, delež
lastne krme več kot 40 do vključno 60 odstotkov.

2

2

Naložba se nanaša na ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje
meteorne vode s kapaciteto več kot 20 do vključno 50 m3 bruto prostornine.

1

1

Najmanj polovica kmetijskih gospodarstev članov skupine proizvajalcev,
organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, ima
delež lastne krme več kot 20 odstotkov do vključno 40 odstotkov.

1

1

Najmanj polovica kmetijskih gospodarstev članov skupine proizvajalcev,
organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, ima
letno obtežbo kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem gospodarstvu več
kot 1,8 do vključno 2 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč v uporabi.

1

1

Naložba se nanaša na ureditev objektov, pri katerih je več kot 50 in manj
kot 75 odstotkov nadzemnih delov zgrajenih oziroma sestavljenih iz lesenih
konstrukcijskih elementov.

1

1

INOVACIJE (maksimalno št. točk 10)

10

10

Točke na podlagi tega merila se seštevajo, vendar seštevek ne sme preseči
10 točk.
Kot nov kmetijski proizvod se šteje reja novih vrst oziroma kategorij rejnih
živali, ki jih upravičenec ni imel v reji ob oddaji vloge na javni razpis ter
uvedba novih kmetijskih kultur vrtnin, okrasnih rastlin, zelišč oziroma
večletnih rastlin, ki jih upravičenec ni imel v pridelavi ob oddaji vloge na javni
razpis.
Zavarovane sorte rastlin so določene v Prilogi 2 razpisne dokumentacije.
Sorte rastlin, ki jim grozi genska erozija so določene v Prilogi 12 Uredbe
KOPOP.
Živali, ki jim grozi prenehanje reje, so določene v prvem odstavku 111. člena
Uredbe KOPOP.
Pri ugotavljanju kmetijskih površin v uporabi se upoštevajo podatki iz zbirne
vloge za leto 2021, pri ugotavljanju obsega GVŽ pa se upoštevajo podatki iz
RKG na dan 1. 2. 2021.
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Upravičenec oziroma najmanj polovica članov skupine proizvajalcev,
organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, so
lastniki veljavnega patenta za naprave oziroma tehnologije, na katere se
naložba nanaša, kar se izkazuje s potrdilom o patentu.

5

5

Upravičenec oziroma najmanj polovica članov skupine proizvajalcev,
organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, je
vključenih v izvajanje projekta evropskega inovacijskega partnerstva.

5

5

Najmanj polovica kmetijskih gospodarstev članov skupine proizvajalcev,
organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, bo
uvedlo najmanj dva nova kmetijska proizvoda na najmanj polovici površine
kmetijskih zemljišč, ki jih imajo v uporabi oziroma na najmanj polovici
ekvivalenta GVŽ rejnih žival, ki jih imajo v reji na njihovih kmetijskih
gospodarstvih, kar je razvidno iz vloge na javni razpis.

5

5

Člani skupine proizvajalcev, organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki
izvajajo kolektivno naložbo, uporabljajo sorte rastlin, ki jim grozi genska
erozija, na najmanj 20 odstotkih skupne površine kmetijskih zemljišč, ki
jih imajo v uporabi na njihovih kmetijskih gospodarstvih, kar je razvidno iz
vloge na javni razpis.

4

4

Člani skupine proizvajalcev, organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki
izvajajo kolektivno naložbo, uporabljajo zavarovane sorte rastlin, na
najmanj 20 odstotkih skupne površine kmetijskih zemljišč, ki jih imajo
v uporabi na njihovih kmetijskih gospodarstvih, kar je razvidno iz vloge na
javni razpis.

4

4

Obseg reje domačih živali, ki jim grozi prenehanje reje, predstavlja najmanj
20 odstotkov skupnega ekvivalenta GVŽ vseh živali v reji na kmetijskem
gospodarstvu oziroma najmanj 20 odstotkov skupnega ekvivalenta GVŽ
vseh živali v reji na kmetijskih gospodarstvih članov skupine proizvajalcev,
organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo.

4

4

Stroški nakupa in namestitve hlevske opreme, ki prispevajo k izboljšanju
dobrega počutja živali iz Seznama upravičenih stroškov (velja tudi za
novogradnje hlevov), predstavljajo najmanj 20 odstotkov vrednosti celotne
hlevske opreme oziroma vseh inštalacijskih del.

4

4

Člani skupine proizvajalcev, organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki
izvajajo kolektivno naložbo, uporabljajo sorte rastlin, ki jim grozi genska
erozija, na najmanj 10 in manj kot 20 odstotkih skupne površine kmetijskih
zemljišč na njihovih kmetijskih gospodarstvih, kar je razvidno iz vloge na
javni razpis.

3

3

Člani skupine proizvajalcev, organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki
izvajajo kolektivno naložbo, uporabljajo zavarovane sorte rastlin, na
najmanj 10 in manj kot 20 odstotkih skupne površine kmetijskih zemljišč na
njihovih kmetijskih gospodarstvih, kar je razvidno iz vloge na javni razpis.

3

3

Najmanj polovica kmetijskih gospodarstev članov skupine proizvajalcev,
organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, bo
uvedla en nov kmetijski proizvod na najmanj polovici površine kmetijskih
zemljišč, ki jih imajo v uporabi oziroma na najmanj polovici ekvivalenta
GVŽ rejnih živali, ki jih imajo v reji na njihovih kmetijskih gospodarstvih, kar
je razvidno iz vloge na javni razpis.

3

3

Naložba se nanaša na nove naprave oziroma tehnologije, ki imajo ob
vložitvi vloge na javni razpis veljaven patent.

3

3

Obseg reje domačih živali, ki jim grozi prenehanje reje predstavlja najmanj
10 in manj kot 20 odstotkov skupnega ekvivalenta GVŽ vseh živali v reji
na kmetijskih gospodarstvih članov skupine proizvajalcev, organizacije
proizvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo.

3

3

Stroški nakupa in namestitve hlevske opreme, ki prispevajo k izboljšanju
dobrega počutja živali iz Seznama upravičenih stroškov (velja tudi za
novogradnje hlevov), predstavljajo najmanj 10 odstotkov in manj kot
20 odstotkov vrednosti celotne hlevske opreme oziroma vseh inštalacijskih
del.

3

3

Najmanj polovica kmetijskih gospodarstev članov skupine proizvajalcev,
organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, bo
uvedlo najmanj dva nova kmetijska proizvoda na najmanj četrtini površine
kmetijskih zemljišč, ki jih imajo v uporabi oziroma na najmanj četrtini
ekvivalenta GVŽ rejnih žival, ki jih imajo v reji na njihovih kmetijskih
gospodarstvih, kar je razvidno iz vloge na javni razpis.

Stran

279

Stran

280 /
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Najmanj polovica kmetijskih gospodarstev članov skupine proizvajalcev,
organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, bo
uvedla en nov kmetijski proizvod na najmanj četrtini površine kmetijskih
zemljišč, ki jih imajo v uporabi oziroma na najmanj četrtini ekvivalenta GVŽ
rejnih živali, ki jih imajo v reji na njihovih kmetijskih gospodarstvih.

2

2

Člani skupine proizvajalcev, organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki
izvajajo kolektivno naložbo, uporabljajo sorte rastlin, ki jim grozi genska
erozija na najmanj 5 in manj kot 10 odstotkih skupne površine kmetijskih
zemljišč na njihovih kmetijskih gospodarstvih, kar je razvidno iz vloge na
javni razpis.

2

2

Člani skupine proizvajalcev, organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki
izvajajo kolektivno naložbo, uporabljajo zavarovane sorte rastlin na
najmanj 5 in manj kot 10 odstotkih skupne površine kmetijskih zemljišč na
njihovih kmetijskih gospodarstvih, kar je razvidno iz vloge na javni razpis.

2

2

Obseg reje domačih živali, ki jim grozi prenehanje reje, predstavlja najmanj
5 in manj kot 10 odstotkov skupnega ekvivalenta GVŽ vseh živali v reji
na kmetijskih gospodarstvih članov skupine proizvajalcev, organizacije
proizvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo.

2

2

Stroški nakupa in namestitve hlevske opreme, ki prispevajo k izboljšanju
dobrega počutja živali iz Seznama upravičenih stroškov (velja tudi za
novogradnje hlevov), predstavljajo najmanj 5 in manj kot 10 odstotkov
vrednosti celotne hlevske opreme oziroma vseh inštalacijskih del.

2

2

PODNEBNE SPREMEMBE IN PRILAGODITEV NANJE (maksimalno
št. točk 10)

10

10

Na več kot polovici kmetijskih gospodarstev članov skupine proizvajalcev,
organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, bo
rezultat naložbe povečanje URE za najmanj 51 odstotkov glede na stanje
pred naložbo.

5

5

Na več kot polovici kmetijskih gospodarstev članov skupine proizvajalcev,
organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, bo
rezultat naložbe povečanje OVE za najmanj 51 odstotkov glede na stanje
pred naložbo.

5

5

Člani skupine proizvajalcev, organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki
izvajajo kolektivno naložbo, uporabljajo odporne sorte večletnih rastlin
na najmanj 41 odstotkih skupne površine trajnih nasadov sadovnjakov,
vinogradov, oljčnikov in hmeljišč, ki jih imajo v uporabi na njihovih
kmetijskih gospodarstvih, kar je razvidno iz vloge na javni razpis.

5

5

Rezultat naložbe bo povečanje kapacitet za skladiščenje živinskih gnojil
v zbirnem centru za živali na najmanj devetmesečno skladiščenje živinskih
gnojil.

5

5

Na več kot polovici kmetijskih gospodarstev članov skupine proizvajalcev,
organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, bo
rezultat naložbe povečanje URE za najmanj 36 in manj kot 51 odstotkov
glede na stanje pred naložbo.

4

4

Na več kot polovici kmetijskih gospodarstev članov skupine proizvajalcev,
organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, bo
rezultat naložbe povečanje OVE za najmanj 36 in manj kot 51 odstotkov
glede na stanje pred naložbo.

4

4

Točke na podlagi tega merila se seštevajo, vendar seštevek ne sme
preseči 10 točk.
Pri ugotavljanju kmetijskih površin v uporabi se upoštevajo podatki iz
zbirne vloge za leto 2021, pri ugotavljanju obsega GVŽ pa se upoštevajo
podatki iz RKG na dan 1. 2. 2021.
Odporne sorte rastlin so določene v Prilogi 3 razpisne dokumentacije.
Za izkazovanje povečanja URE oziroma OVE na kmetijskem gospodarstvu
upravičenca oziroma na več kot polovici kmetijskih gospodarstev članov
skupine proizvajalcev, organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki izvaja
kolektivno naložbo, se vlogi na javni razpis priloži »Elaborat gradbene
fizike« (če gre za naložbo v rekonstrukcijo zahtevnih in manj zahtevnih
objektov) ali »Energetski pregled« (če gre za naložbo v nakup opreme
ali rekonstrukcijo nezahtevnih objektov) v skladu s predpisom, ki ureja
metodologijo za izdelavo in vsebino energetskega pregleda.
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Člani skupine proizvajalcev, organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki izvajajo
kolektivno naložbo, uporabljajo odporne sorte večletnih rastlin na najmanj 31
in manj kot 41 odstotkih skupne površine trajnih nasadov sadovnjakov,
vinogradov, oljčnikov in hmeljišč, ki jih imajo v uporabi na njihovih kmetijskih
gospodarstvih, kar je razvidno iz vloge na javni razpis.

4

4

Rezultat naložbe bo povečanje kapacitet za skladiščenje živinskih
gnojil v zbirnem centru za živali na najmanj osemmesečno in manj kot
devetmesečno skladiščenje živinskih gnojil.

4

4

Stroški nakupa in namestitve hlevske opreme, ki zmanjšujejo vročinski
stres za živali in povečujejo zračenje ter osvetlitev iz Seznama upravičenih
stroškov (velja tudi za novogradnje hlevov), predstavljajo najmanj
20 odstotkov vrednosti celotne hlevske opreme oziroma vseh inštalacijskih
del.

4

4

Člani skupine proizvajalcev, organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki izvajajo
kolektivno naložbo, uporabljajo odporne sorte večletnih rastlin na najmanj 21
in manj kot 31 odstotkih skupne površine trajnih nasadov sadovnjakov,
vinogradov, oljčnikov in hmeljišč, ki jih imajo v uporabi na njihovih kmetijskih
gospodarstvih, kar je razvidno iz vloge na javni razpis.

3

3

Na več kot polovici kmetijskih gospodarstev članov skupine proizvajalcev,
organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, bo
rezultat naložbe povečanje URE za najmanj 21 in manj kot 36 odstotkov
glede na stanje pred naložbo.

3

3

Na več kot polovici kmetijskih gospodarstev članov skupine proizvajalcev,
organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, bo
rezultat naložbe povečanje OVE za najmanj 21 in manj kot 36 odstotkov
glede na stanje pred naložbo.

3

3

Rezultat naložbe bo povečanje kapacitet za skladiščenje živinskih
gnojil v zbirnem centru za živali na najmanj sedemmesečno in manj kot
osemmesečno skladiščenje živinskih gnojil.

3

3

Stroški nakupa in namestitve hlevske opreme, ki zmanjšujejo vročinski
stres za živali in povečujejo zračenje ter osvetlitev iz Seznama upravičenih
stroškov (velja tudi za novogradnje hlevov), predstavljajo najmanj 10 in
manj kot 20 odstotkov vrednosti celotne hlevske opreme oziroma vseh
inštalacijskih del.

3

3

Člani skupine proizvajalcev, organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki izvajajo
kolektivno naložbo, uporabljajo odporne sorte večletnih rastlin na najmanj 11
in manj kot 21 odstotkih skupne površine trajnih nasadov sadovnjakov,
vinogradov, oljčnikov in hmeljišč, ki jih imajo v uporabi na njihovih kmetijskih
gospodarstvih, kar je razvidno iz vloge na javni razpis.

2

2

Na več kot polovici kmetijskih gospodarstev članov skupine proizvajalcev,
organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, bo
rezultat naložbe povečanje URE za najmanj 11 in manj kot 21 odstotkov
glede na stanje pred naložbo.

2

2

Na več kot polovici kmetijskih gospodarstev članov skupine proizvajalcev,
organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki izvaja kolektivno naložbo, bo
rezultat naložbe povečanje OVE za najmanj 11 in manj kot 21 odstotkov
glede na stanje pred naložbo.

2

2

Rezultat naložbe bo povečanje kapacitet za skladiščenje živinskih gnojil
v zbirnem centru za živali na najmanj šestinpolmesečno in manj kot
sedemmesečno skladiščenje živinskih gnojil.

2

2

Stroški nakupa in namestitve hlevske opreme, ki zmanjšujejo vročinski
stres za živali in povečujejo zračenje ter osvetlitev iz Seznama upravičenih
stroškov (velja tudi za novogradnje hlevov), predstavljajo najmanj 5 in
manj kot 10 odstotkov vrednosti celotne hlevske opreme oziroma vseh
inštalacijskih del.

2

2

Člani skupine proizvajalcev, organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki izvajajo
kolektivno naložbo, uporabljajo odporne sorte večletnih rastlin na najmanj 6
in manj kot 11 odstotkih skupne površine trajnih nasadov sadovnjakov,
vinogradov, oljčnikov in hmeljišč, ki jih imajo v uporabi na njihovih kmetijskih
gospodarstvih, kar je razvidno iz vloge na javni razpis.

1

1

Na več kot polovici kmetijskih gospodarstev članov skupine proizvajalcev,
organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, bo
rezultat naložbe povečanje OVE za najmanj 5 in manj kot 11 odstotkov glede
na stanje pred naložbo.

1

1
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7. Finančne določbe: finančne določbe so določene
v 28. členu Uredbe, razen v tretjem in četrtem odstavku
28. člena Uredbe.
8. Vloga in postopek za dodelitev sredstev
1. Vlaganje vloge na javni razpis in postopek za
dodelitev sredstev sta določena v 91., 92. in 93. členu
Uredbe.
2. V skladu s šestim odstavkom 91. člena Uredbe
je javni razpis strukturiran v dva sklopa glede na vrsto
upravičenca, in sicer:
– sklop A: naložbe skupin kmetov,
– sklop B: naložbe pravnih oseb.
3. Če imata dve ali več vlog na javni razpis enako
število točk in razpisana sredstva ne zadoščajo za odobritev vseh teh vlog v celoti, se v skladu s četrtim odstavkom 93. člena Uredbe vloge na javni razpis odobrijo na
podlagi ponderiranja meril za izbor vlog, in sicer:
– ekonomski vidik naložbe: 35 %;
– geografski vidik upravičenca: 25 %;
– prispevek k horizontalnim ciljem pri skrbi za okolje,
inovacijah in podnebnih spremembah: 15 %;
– družbeno socialni vidik: 12 %;
– proizvodna usmeritev kmetijskih gospodarstev:
8 %;
– horizontalno in vertikalno povezovanje: 5 %.
4. V skladu s 60. členom Uredbe (EU) št. 1306/2013
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013
o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78,
(ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES)
št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne
20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z Uredbo
(EU) 2021/2116 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
2. decembra 2021 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe (EU)
št. 1306/2013 (UL L št. 435 z dne 6. 12. 2021, str. 187)
se vloga na javni razpis oziroma zahtevek za izplačilo
sredstev zavrneta, če se ugotovi, da je vlagatelj umetno
ustvaril pogoje za izpolnitev zahtev za pridobitev oziroma
izplačilo podpore, tako ustvarjeni pogoji pa niso v skladu s
cilji operacije Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti
in trajnosti kmetijskih gospodarstev.
9. Vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev ter zahtevka za predplačilo
1. Vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev ter zahtevka za predplačilo sta določena v 102. in 105. členu
Uredbe.
2. Pogoji za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev
so določeni v 102. členu Uredbe:
a) izpolnjevanje pogoja iz 2. točke šestega odstavka
102. člena Uredbe se izkazuje s prilogo »Izjava o neizterljivosti DDV«;
b) izpolnjevanje pogoja iz 6. točke šestega odstavka
102. člena Uredbe upravičenec izkazuje s prilogo »Kontrolni list za preveritev skladnosti izvedbe postopka oddaje javnega naročila glede na določbe zakona o javnem
naročanju – ZJN3«;
c) izpolnjevanje pogoja iz 9. točke šestega odstavka
102. člena Uredbe upravičenec izkazuje s prilogo »Izjava
upravičenca o prejetih javnih sredstvih za iste upravičene
stroške«;
č) izpolnjevanje pogojev iz 12. točke šestega odstavka 102. člena Uredbe upravičenec izkazuje z najmanj
tremi fotografijami, ki potrjujejo izvedbo podprte naložbe
oziroma dela naložbe, ki predstavlja zaokroženo vsebinsko ali tehnološko celoto, ter s fotografijami plakata,
nalepke, začasnega panoja, obrazložitvene table ali stalne obrazložitvene table, iz katerih je razvidna označitev
vira sofinanciranja v skladu z osemnajstim odstavkom
102. člena Uredbe.
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3. Poleg pogojev iz prejšnje točke mora upravičenec
ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev izpolnjevati tudi
pogoje iz 26. člena Uredbe, razen pogojev iz 2., 4., 5.
in 11. točke prvega odstavka, pogojev iz prve in druge
alineje drugega odstavka, pogojev iz 3. točke tretjega odstavka ter pogojev iz šestega odstavka 26. člena uredbe.
4. Podrobnejši postopek glede zavarovanja predplačila z bančno garancijo je v skladu z osmim odstavkom 105. člena Uredbe opredeljen z Uredbo o izvajanju
sistema varščin za izpolnitev obveznosti, povezanih z
ukrepi kmetijske tržno-cenovne politike (Uradni list RS,
št. 52/09) in IV. poglavjem Delegirane uredbe Komisije
(EU) št. 907/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi
Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in
Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in ostalimi organi,
finančnim upravljanjem, potrditvijo obračunov, varščinami
in uporabo eura (UL L št. 255 z dne 28. 8. 2014, str. 18),
zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU)
2018/967 z dne 26. aprila 2018 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 907/2014 v zvezi z neupoštevanjem
plačilnih rokov in menjalnim tečajem, ki se uporablja pri
pripravi izjave o odhodkih (UL L št. 174 z dne 10. 7. 2018,
str. 2). Če upravičenec uveljavlja predplačilo, zahtevku za
predplačilo priloži bančno garancijo.
5. Priloge iz 2. točke tega poglavja so določene v
razpisni dokumentaciji.
10. Obveznosti po zadnjem izplačilu sredstev
1. Obveznosti upravičenca so določene v 103. in
106. členu Uredbe.
2. Poleg obveznosti iz prejšnje točke mora upravičenec po zadnjem izplačilu sredstev izpolnjevati še obveznosti iz 27. člena Uredbe, razen obveznosti iz 4., 5., 6.,
7., 8., 9., 10., 14., 15., 16. in 17. točke prvega odstavka
27. člena Uredbe:
a) če je upravičenec nosilec kmetije, se izpolnjevanje
obveznosti iz 18. točke prvega odstavka 27. člena Uredbe izkazuje na podlagi naslednjih dokazil, ki se priložijo
poročilu o izpolnjevanju obveznosti:
– pogodba o zaposlitvi za osebo, ki je za polni delovni čas ali za krajši delovni čas zaposlena na kmetiji;
– potrdilo o vpisu za člana kmetije, ki je študent ali
dijak;
b) seznam skupne rabe iz 3. točke prvega odstavka
27. člena Uredbe je določen v Prilogi 1, ki je sestavni del
tega javnega razpisa.
3. Upravičenec mora o izpolnjenih obveznostih iz
tega poglavja poročati na obrazcu iz Priloge 4 razpisne
dokumentacije.
11. Objava podatkov o upravičencih in varstvo osebnih podatkov
1. Objava podatkov o upravičencih, ki so prejeli sredstva, je določena v 107. členu Uredbe.
2. V skladu s 13. in 14. členom Uredbe (EU) 2016/679
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o
varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in
o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, UL L
št. 119 z dne 4. 5. 2016, str. 1), so informacije za posameznike, katerih osebne podatke bo obdelovala Agencija
Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
(v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), objavljene na spletišču ARSKTRP.
12. Izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti ter
višja sila in izjemne okoliščine
1. Izvedba kontrol in sankcije za neizpolnitev oziroma kršitev obveznosti so določene v 108. členu Uredbe.
2. Višja sila in izjemne okoliščine so določene v
109. členu Uredbe.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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Priloga 1: Seznam skupne rabe kolektivne naložbe
A. PODATKI O UPRAVIČENCIH
1. ORGANIZACIJA PROIZVAJALCEV
1.1. Podatki o organizaciji proizvajalcev (OP)
Ime oz. naziv organizacije proizvajalcev
Odgovorna oseba
Datum priznanja
Številka odločbe MKGP

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

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

Naslov oz. sedež
poslovanja

KMG_MID
kmetijskega
gospodarstva

Proizvodni obseg
Obseg PKP (ha)

Obseg GVŽ

Proizvodni obseg
Obseg PKP (ha)

Obseg GVŽ

1.
2.
3.
4.
5.
…….

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

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

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

Naslov oz. sedež
poslovanja

1.
2.
3.
4.
5.
…….

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

KMG_MID
kmetijskega
gospodarstva

283
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3.2. Podatki o članih zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo
Zap.
štev.

Ime in priimek člana oz.
naziv pravne osebe

Naslov oz. sedež
poslovanja

KMG_MID
kmetijskega
gospodarstva

Proizvodni obseg
Obseg PKP (ha)

Obseg GVŽ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
…….

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

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

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

Naslov oz. sedež
poslovanja

KMG_MID
kmetijskega
gospodarstva

Proizvodni obseg
Obseg PKP (ha)

Obseg GVŽ

1.
2.
3.
4.
5.
…….

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

C. UPORABA KOLEKTIVNE NALOŽBE
1. OBDOBJE UPORABE
Zap.
štev.
1.
2.
3.
4.
5.
…….

Datum
prevzema v
uporabo

OD KOGA

Datum
predaje v
uporabo

KOMU

Opombe
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Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: MKGP),
Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi:
– 91. člena Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe
v osnovna sredstva ter podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo
in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja
podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
(Uradni list RS, št. 104/15, 32/16, 66/16, 14/17, 38/17,
40/17 – popr., 19/18, 82/18, 89/20, 121/21 in 11/22; v
nadaljnjem besedilu: Uredba);
– sheme državne pomoči »Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode in naložbe v gozdarski sektor –
PRP 2014-2020«, ki se vodi pod identifikacijsko številko
SA.57725 (2020/XA), potrjene s strani Evropske komisije z dne 18. 6. 2020, št. 440-20/2015/16, z veljavnostjo
do 31. 12. 2025;
– Sklepa Evropske komisije št. C(2016) 6391 z dne
10. oktobra 2016 o združljivosti sheme državne pomoči »Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo kmetijskih
proizvodov v nekmetijske proizvode – velika podjetja –
PRP 2014–2020« s Pogodbo o delovanju EU, pri čemer
se Shema državne pomoči vodi pod identifikacijsko številko SA.48017 (2017/N) z veljavnostjo do 31. decembra
2025, Naznanilo o prejetju sklepa pa je objavljeno v
Uradnem listu RS, št. 26/17, in
– Mnenja o skladnosti sheme »de minimis« pomoči
št. M002-2399253-2016/III z dne 6. 9. 2021 za shemo
»de minimis« pomoči »Naložbe v osnovna sredstva in
nekmetijske dejavnosti iz Programa razvoja podeželja«
Ministrstva za finance, Sektorja za spremljanje državnih
pomoči, objavlja
8. javni razpis
za podukrep 4.2 Podpora za kolektivne naložbe
v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih
proizvodov za leto 2022
1. Osnovni podatki o javnem razpisu
Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je podpora za kolektivne naložbe v ureditev distribucijskih
centrov, v katerih se izvaja predelava, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov
iz sedme alineje drugega odstavka 29. člena Uredbe.
Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 4.000.000,00 EUR.

Razpisana sredstva:

Sredstva se zagotavljajo iz proračunske postavke MKGP 221062 Program razvoja
podeželja 14-20 – EURI – EU.
Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša
100 odstotkov.

Vrsta javnega razpisa:

Zaprti

Cilja podukrepa:

Cilja podukrepa sta povečanje dodane vrednosti in spodbujanje trženja kmetijskih
proizvodov.

Vloga na javni razpis

Vlogo na javni razpis v skladu z 92. členom Uredbe sestavlja prijavni obrazec
s prilogami.

Obdobje vlaganja vlog
na javni razpis:

Vložitev vloge na javni razpis poteka od 7. marca 2022 do vključno 7. maja 2022,
do 14. ure.

Obdobje upravičenosti
stroškov:

V skladu s prvim odstavkom 99. člena Uredbe so do podpore upravičeni stroški
naložb, ki so nastali po oddaji vloge na javni razpis do vložitve zadnjega zahtevka za
izplačilo sredstev, ki se v skladu z enaindvajsetim odstavkom 102. člena Uredbe lahko
vloži do 30. junija 2025.
V skladu z drugim odstavkom 99. člena Uredbe so do podpore upravičeni tudi splošni
stroški iz 98. člena Uredbe, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe
in so nastali od 1. januarja 2014 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.

Informacije o javnem
razpisu:

Informacije o javnem razpisu so dostopne na naslednji povezavi: https://skp.
si/aktualno/info-tocke.
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2. Namen podpore in vrste naložb
1. Predmet podpore so kolektivne naložbe iz sedme alineje drugega odstavka 29. člena Uredbe, in sicer naložbe v ureditev distribucijskih centrov, v katerih
se izvaja predelava ali trženje kmetijskih proizvodov
članov skupine ali organizacije proizvajalcev oziroma
članov zadruge iz četrtega odstavka 30. člena Uredbe
za namen predelave ali trženja kmetijskih proizvodov
(ureditev objektov oziroma nakup, namestitev oziroma
vgradnja opreme, strojev in naprav ter nakup tovornih
vozil z opremo za namen dostave in ohranjanja kvalitete kmetijskih proizvodov), pri čemer:
a) so kmetijski proizvodi določeni v 7. točki 2. člena
Uredbe;
b) je predelava kmetijskih proizvodov v kmetijske
proizvode opredeljena v 15. točki 2. člena Uredbe.
Predelava kmetijskih proizvodov v skladu z enajstim
odstavkom 29. člena Uredbe pomeni vsak postopek
na kmetijskem proizvodu, po katerem proizvod ostane kmetijski proizvod, razen postopkov, potrebnih za
pripravo živalskega ali rastlinskega proizvoda za prvo
prodajo. Kot predelava kmetijskih proizvodov v kmetijske proizvode se štejejo zlasti rezanje sadja in zelenjave, priprava kaše iz sadja in zelenjave, luščenje in
mletje semen, postopek proizvodnje hmeljnih proizvodov v skladu s predpisom, ki ureja certificiranje pridelka
hmelja, razen sušenje hmelja;
c) je predelava kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode opredeljena v 16. točki 2. člena Uredbe;
č) trženje kmetijskih proizvodov iz lastne pridelave oziroma lastne predelave v skladu z enajstim odstavkom 29. člena Uredbe pomeni imeti na zalogi ali
razstavljati z namenom prodaje, ponujati za prodajo,
dobavljati ali na katerikoli drug način dajati na trg, razen prve prodaje primarnega proizvajalca prodajnemu
posredniku ali predelovalcu, ter vse dejavnosti, s katerimi se proizvod pripravi za tako prvo prodajo. Prodaja,
ki jo opravi primarni proizvajalec končnemu potrošniku,
se šteje za trženje kmetijskih proizvodov, če se prodaja
in trženje izvajata v ločenih prostorih;
d) je trženje kmetijskih proizvodov opredeljeno v
19. točki 2. člena Uredbe;
e) je degustacijski prostor iz prve alineje četrtega
odstavka 29. člena Uredbe določen v 24. točki 2. člena
Uredbe;
f) je seznam kmetijskih in nekmetijskih proizvodov
v Prilogi 2 razpisne dokumentacije »Seznam kmetijskih
in nekmetijskih proizvodov«.
2. Vrsti naložb glede na velikost sta določeni v
33. členu Uredbe, pri čemer je skupna priznana vrednost naložbe določena v 22. točki 2. člena Uredbe.
3. V skladu z drugo alinejo 2. točke 34. člena
Uredbe so vrste naložbe, ki prispevajo k horizontalnim
ciljem, naslednje:
a) naložbe, ki prispevajo k blažitvi podnebnih sprememb in prilagajanju nanje:
– naložbe v učinkovito rabo energije, kot so energetska učinkovitost stavb in opreme, posodobitev energetsko učinkovitih ogrevalnih sistemov in zmanjšanje
toplotnih izgub objektov z uporabo materialov z večjo
toplotno izolativnostjo,
– naložbe v pridobivanje električne in toplotne
energije iz obnovljivih virov za lastne potrebe upravičenca;
b) naložbe, ki prispevajo k povečanju okoljske
učinkovitosti iz petega odstavka 29. člena Uredbe;
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c) naložbe, ki prispevajo k spodbujanju inovacij:
– naložbe v ureditev objektov, nakup naprav oziroma naložbe v tehnologije, ki imajo veljavni patent
ali licenco, ali
– naložbe, katerih končni rezultat proizvodnega
procesa so novi ali izpopolnjeni proizvodi.
3. Upravičenec
1. Upravičenec do podpore je določen v četrtem
odstavku 30. člena Uredbe.
2. Za namen podukrepa Podpora za naložbe v
predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov se, v skladu s tretjim odstavkom 30. člena Uredbe,
šteje za mladega kmeta tudi upravičenec, ki je pravna
oseba, če izpolnjuje pogoje iz četrtega in petega odstavka 6. člena Uredbe.
3. Fizična oseba, ki izvaja nadzor nad pravno
osebo, mora imeti v skladu z drugo alinejo drugega
odstavka 6. člena Uredbe ustrezno poklicno znanje in
usposobljenost, kot je opredeljena v četrtem odstavku
6. člena Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja
podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
(Uradni list RS, št. 55/15, 38/16, 84/16, 19/17, 66/18,
50/19 in 4/20), in sicer:
– nižjo poklicno izobrazbo s področja kmetijstva
ali s kmetijstvom povezanih dejavnosti in najmanj tri
leta delovnih izkušenj na kmetijskem gospodarstvu ali
– nižjo poklicno izobrazbo nekmetijske smeri, pridobljen certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije najmanj IV. ravni zahtevnosti s področja kmetijstva ali s
kmetijstvom povezane dejavnosti in najmanj tri leta
delovnih izkušenj na kmetijskem gospodarstvu.
4. S kmetijstvom povezane dejavnosti iz prejšnje
točke so živilskopredelovalna, lesarska, veterinarska,
naravovarstvena in gozdarska dejavnost.
5. Izpolnjevanje pogoja iz 3. točke tega poglavja
se izkazuje na podlagi:
a) končane izobrazbe;
b) članstva na kmetiji, ki se ugotavlja na podlagi
podatkov iz registra kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem besedilu: RKG);
c) pokojninske in invalidske zavarovalne dobe iz
naslova opravljanja kmetijske dejavnosti;
č) izkušenj iz opravljanja kmetijske dejavnosti na
kmetiji, kar se izkazuje s prilogo »Izjava o pridobljenih
delovnih izkušnjah iz kmetijske dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu«, ki je določena v razpisni dokumentaciji, pri čemer mora biti oseba, ki poda izjavo,
najmanj tri leta vpisana v RKG kot nosilec kmetijskega
gospodarstva.
6. Izpolnjevanje pogoja glede nadzora fizične osebe nad pravno osebo se v skladu s četrtim odstavkom
6. člena Uredbe izkazuje s statutom, družbeno pogodbo ali drugim ustanovnim aktom, iz katerega je razvidno, da ima fizična oseba iz drugega odstavka 6. člena
Uredbe v obdobju petih let pred vložitvijo vloge na javni razpis najmanj 50 odstotkov glasovalnih pravic v tej
pravni osebi. Izpolnjevanje pogoja, da je fizična oseba
iz drugega odstavka 6. člena Uredbe v obdobju petih
let pred vložitvijo vloge na javni razpis prvič postala
član poslovodstva, se ugotavlja na podlagi podatkov
Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, iz evidence Javna objava letnih poročil.
4. Pogoji ob oddaji vloge na javni razpis
4.1 Splošni pogoji
1. Upravičenec mora izpolnjevati pogoje iz
100. člena Uredbe, razen pogojev iz 2., 4., 8. in 17.
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točke prvega odstavka, pogojev iz četrtega do šestega
odstavka 100. člena Uredbe:
a) za zahtevne naložbe se izpolnjevanje pogoja
iz 11. točke prvega odstavka 100. člena Uredbe izkazuje z izjavo banke ali druge finančne institucije, ki
ima dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev, iz katere je razvidna zaprtost finančne
konstrukcije;
b) izpolnjevanje pogoja iz 13. točke prvega odstavka 100. člena Uredbe se izkazuje s prilogo »Uporaba naložbe tudi za druge namene«, pri čemer se
šteje, da se naložba uporablja za drug namen, če se
ne uporablja za namen iz prvega odstavka 29. člena
Uredbe, ki ga je upravičenec navedel v vlogi na javni
razpis in je predmet podpore;
c) popis del in stroškov iz prve in druge alineje
14. točke prvega odstavka 100. člena Uredbe mora
vsebovati podatke o vrsti dela in stroška, enoti mere,
količini in obsegu del, vrednosti del brez DDV in vrednosti del z DDV.
2. Poleg pogojev iz prejšnje točke mora upravičenec izpolnjevati tudi pogoje iz 29., 34., razen pogojev
iz 5., 9. in 10. točke 34. člena Uredbe, pogoje iz 94. in
101. člena Uredbe, razen pogojev iz tretjega odstavka
in petega odstavka 101. člena Uredbe:
a) izpolnjevanje pogoja iz druge in četrte alineje
četrtega odstavka 29. člena Uredbe se izkazuje s
prilogo »Izjava o lastnini mobilne prodajalne oziroma
prevoznem sredstvu«;
b) namen uporabe tovornega vozila iz sedme alineje drugega odstavka 29. člena Uredbe se izkazuje
s prilogo »Izjava o namenu uporabe tovornega vozila
z opremo, za namen dostave in ohranjanja kvalitete
kmetijskih proizvodov«;
c) izpolnjevanje pogoja iz petega odstavka
29. člena Uredbe se izkazuje s prilogo »Opredelitev
naložbe in izračun deleža upravičenih stroškov, ki
prispeva k povečanju okoljske učinkovitosti glede na
vrednost celotne naložbe«;
č) podrobnejša vsebina poslovnega načrta iz
2. točke 34. člena Uredbe je določena v Prilogi 1, ki
je sestavni del tega javnega razpisa;
d) če upravičenec ob vložitvi vloge na javni razpis
vodi knjigovodstvo po dejanskih prihodkih in odhodkih
in ni vpisan v Poslovni register Slovenije, se izpolnjevanje pogoja iz 4. točke 34. člena Uredbe izkazuje
z »Bilanco stanja« na dan 31. 12. 2021 in »Bilanco
uspeha« za obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021,
potrjeni s strani Finančne uprave Republike Slovenije;
e) izpolnjevanje pogoja iz 6. točke 34. člena
Uredbe se izkazuje z opisom stanja pred naložbo in
fotografijami zemljišča oziroma objekta, na katerem
se bo izvajala naložba, iz katerih je razvidna celotna
lokacija naložbe iz najmanj štirih zornih kotov. Poleg
dokazil iz prejšnjega stavka, se v primeru novogradnje
enostavnega objekta v skladu s predpisi, ki urejajo
graditev objektov, vlogi na javni razpis priloži tudi izris
tlorisa in prereza objekta z navedbo konstrukcijskih
elementov v merilu M 1:50 ali M 1:100;
f) izpolnjevanje pogoja iz 8. točke 34. člena Uredbe se izkazuje s fotografijami objekta in prostora,
v katerem bo oprema nameščena, iz najmanj štirih
zornih kotov, ter skico postavitve opreme v prostoru,
v katerem bo oprema nameščena;
g) izpolnjevanje pogoja iz 12. točke 34. člena
Uredbe se izkazuje s prilogo »Obseg dela članov skupine ali organizacije proizvajalcev« oziroma s prilogo
»Obseg dela članov zadruge«;
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Stran

h) trženje kmetijskih proizvodov se v skladu
s 15. točko 34. člena Uredbe opravlja v ločenih, posebej za to dejavnost namenjenih prostorih:
– na naslovu ali sedežu upravičenca,
– na lokaciji proizvodnega ali predelovalnega
obrata,
– v prodajnih prostorih zadruge, če se izvaja prodaja kmetijskih proizvodov njenih članov,
– na premičnih prodajnih stojnicah,
– v mobilnih prodajalnah ali
– v namenskih aparatih za prodajo kmetijskih
proizvodov;
i) izpolnjevanje pogoja iz 94. člena Uredbe se
izkazuje s prilogo »Izjava upravičenca o že prejetih
javnih sredstvih za iste upravičene stroške«;
j) šteje se, da je v skladu s prvim odstavkom
101. člena Uredbe finančna konstrukcija naložbe zaprta, če ima upravičenec zagotovljena sredstva v višini skupne priznane vrednosti naložbe, pri čemer je
skupna priznana vrednost naložbe določena v 22. točki 2. člena Uredbe.
3. Priloge iz tega podpoglavja so določene v razpisni dokumentaciji.
4.2 Posebni pogoji glede na posamezno vrsto
naložbe ali upravičenca
Upravičenec mora poleg splošnih pogojev iz
prejšnjega podpoglavja izpolnjevati tudi pogoje iz
35. člena Uredbe, razen pogojev iz 2., 6. in 8. točke
prvega odstavka ter tretjega odstavka do petega odstavka 35. člena Uredbe ter 35.a člena Uredbe:
a) primeren prihodek iz 3. točke prvega odstavka
35. člena Uredbe za leto 2021 znaša 18.436,32 eurov
na 1 PDM;
b) podrobnejša vsebina obratnega hipotetičnega scenarija iz 4. točke prvega odstavka 35. člena
Uredbe je določena v Prilogi 2, ki je sestavni del tega
javnega razpisa. Izpolnjevanje pogoja iz te točke se
izkazuje s prilogo »Izjava o verodostojnosti obratnega hipotetičnega scenarija«, ki je določena v razpisni
dokumentaciji;
c) izpolnjevanje pogoja iz 5. točke prvega odstavka 35. člena Uredbe se izkazuje s prilogo »Izjava
upravičenca, ki je prejemnik pomoči de minimis«, ki
je določena v razpisni dokumentaciji;
č) zbirna vloga iz 1. točke drugega odstavka
35. člena Uredbe mora biti vložena v letu 2021.
5. Merila za ocenjevanje vlog na javni razpis
1. Merila za ocenjevanje vlog na javni razpis so
določena v 38., 93. in 93.a členu Uredbe ter v dokumentu »Merila za izbor operacij v okviru Programa
razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje
2014–2020«, ki je dostopen na spletni strani programa razvoja podeželja: https://skp.si//wp-content/uploads/2021/07/Merila-za-izbor-operacij_13.-sprememba.pdf, in so podrobneje opredeljena v tem poglavju.
2. Med vlogami na javni razpis, ki dosežejo vstopni prag 30 odstotkov možnega števila točk, se izberejo
tiste, ki dosežejo višje število točk, do porabe razpisanih sredstev.
3. Pri ocenjevanju vlog na podlagi meril za ocenjevanje vlog se upošteva stanje ob vložitvi vloge na
javni razpis oziroma načrtovano stanje ob zaključku
naložbe. Ocenjevanje vlog bo temeljilo na podlagi
elektronskega prijavnega obrazca in priloženih prilog
ter podatkov iz uradnih evidenc. Če posamezno merilo v prijavnem obrazcu ni izbrano ali se zanj ne predloži zahtevanih prilog in dokazil oziroma so priloge in
dokazila neustrezna, se vloga na podlagi tega merila
oceni z 0 točkami.
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4. Podrobnejša merila in točkovnik:
Merila

Število točk
– enostavne
naložbe

Število točk
– zahtevne
naložbe

I.

EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE – maksimalno število točk

30

30

1.

INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI – maksimalno število točk:

20

20

– ISD znaša več kot 9 do vključno 12 %;

20

20

– ISD znaša več kot 6 do vključno 9 %;

17

17

– ISD znaša več kot 3 do vključno 6 %;

14

14

– ISD znaša več kot 2 do vključno 3 %;

11

11

– ISD znaša do vključno 2 % ali več kot 12 %.

9

9

– ISD znaša več kot 6 do vključno 9 %;

20

20

– ISD znaša več kot 4 do vključno 6 %;

17

17

– ISD znaša več kot 3 do vključno 4 %;

14

14

– ISD znaša več kot 2 do vključno 3 %;

11

11

– ISD znaša do vključno 2 % ali več kot 9 %.

9

9

GOSPODARNOST POSLOVANJA – maksimalno število točk:

10

10

– Gospodarnost poslovanja znaša več kot 1,02.

10

10

– Gospodarnost poslovanja znaša več kot 1,00 do vključno 1,02.

8

8

– Gospodarnost poslovanja znaša več kot 0,98 do vključno 1,00.

6

6

– Gospodarnost poslovanja znaša več kot 0,96 do vključno 0,98.

4

4

– Gospodarnost poslovanja znaša do vključno 0,96.

2

2

Upošteva se interna stopnja donosnosti (v nadaljnjem besedilu: ISD), ki se
določi v skladu s Prilogo 4 Uredbe in je razvidna iz poslovnega načrta. Pri
izračunu ISD se ne upoštevajo morebitno dodeljena sredstva na podlagi tega
javnega razpisa.
Če gre za naložbo v predelavo kmetijskih proizvodov:

Če gre za naložbo v trženje kmetijskih proizvodov:

2.

Gospodarnost poslovanja je razmerje med prihodki iz poslovanja in poslovnimi
odhodki. Gospodarnost poslovanja se določi v skladu s Prilogo 4 Uredbe in je
razvidna iz poslovnega načrta.

Merilo »Gospodarnost poslovanja« postane obveznost upravičenca v skladu
z 2. točko prvega odstavka 40. člena Uredbe.
II.

DRUŽBENO SOCIALNI VIDIK UPRAVIČENCA – maksimalno število točk:

10

5

1.

SOCIALNI VIDIK PODJETJA (SOCIALNO ALI INVALIDSKO PODJETJE TER
ZADRUGA) – maksimalno število točk:

10

5

Upravičenec je zadruga, socialno ali invalidsko podjetje ali zaposlitveni center.
Socialno podjetje je vpisano v evidenco socialnih podjetij, ki jo vodi Ministrstvo
za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Invalidsko podjetje je vpisano v register invalidskih podjetij. Zaposlitveni center
je vpisan v razvid zaposlitvenih centrov. Register invalidskih podjetij in razvid
zaposlitvenih centrov vodi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti.
III.

GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE – maksimalno število točk:

10

5

1.

KOEFICIENT RAZVITOSTI OBČIN – maksimalno število točk:
Koeficienti razvitosti občin so določeni v Prilogi 4 razpisne dokumentacije, pri
čemer se upošteva občina, v kateri bo predmet naložbe oziroma se bo uporabljal
predmet naložbe.

5

2

– Koeficient razvitosti občine znaša do vključno 0,80.

5

2

– Koeficient razvitosti občine znaša več kot 0,80 do vključno 1,30.

3

1

– Koeficient razvitosti občine znaša več kot 1,30.

1

1

LOKACIJA NALOŽBE SE NAHAJA NA PROBLEMSKIH OBMOČJIH
IZ PRP 2014-2020 – maksimalno število točk:

5

3

Predmet naložbe je oziroma se bo uporabljal na problemskih območjih iz
Priloge 9 Uredbe.

5

3

2.
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V primeru nakupa mobilne opreme se točke na podlagi tega merila dodelijo
upravičencu, pri katerem ima najmanj polovica članov upravičenca, ki bodo
uporabljali naložbo, naslov ali sedež kmetijskega gospodarstva na problemskem
območju.
IV.

PROIZVODNA USMERITEV NALOŽBE – maksimalno število točk:

15

23

1.

PREDNOSTNI SEKTORJI PREDELAVE ALI TRŽENJA – maksimalno število
točk:

12

15

– več kot 50 % vseh vhodnih surovin;

12

15

– več kot 30 % do vključno 50 % vseh vhodnih surovin;

9

10

– do vključno 30 % vseh vhodnih surovin.

5

5

VKLJUČENOST V SHEME KAKOVOSTI – maksimalno število točk:

3

8

Najmanj polovica članov upravičenca je imela v letu 2021 za najmanj en
kmetijski proizvod veljaven certifikat za ekološko pridelavo in predelavo.

3

8

Najmanj polovica članov upravičenca je imela v letu 2021:

2

5

Najmanj polovica članov upravičenca je imela v letu 2021 veljaven certifikat
ali odločbo za najmanj en kmetijski proizvod iz sheme kakovosti integrirana
pridelava ali izbrana kakovost.

1

2

HORIZONTALNO IN VERTIKALNO POVEZOVANJE – maksimalno št. točk:

7

7

VKLJUČENOST UPRAVIČENCA V RAZLIČNE OBLIKE PROIZVODNEGA
SODELOVANJA IN POGODBENEGA POVEZOVANJA – maksimalno število
točk:

7

7

Naložba se nanaša na obrat, v katerem se opravlja oziroma se bo opravljala
dejavnost predelave ali trženja kmetijskega proizvoda iz najmanj enega
od naslednjih prednostnih sektorjev: žita, sadje, razen sektorja vina in oljk,
zelenjava in prašičje meso.
Upravičenec v poslovnem načrtu in v prijavnem obrazcu navede letno količino
in delež vhodnih surovin kmetijskih proizvodov iz spodaj navedenih prednostnih
sektorjev iz prejšnjega odstavka, ki bodo predmet predelave ali trženja v petih
koledarskih letih po zadnjem izplačilu sredstev.
Delež vhodnih surovin enega od prednostih sektorjev predelave ali trženja bo
pet let po zadnjem izplačilu sredstev znašal:

2.

Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, pri katerem je najmanj
polovica članov, ki izvajajo kolektivno naložbo, vključenih v izvajanje sheme
kakovosti hrane oziroma pridelavo vina, vključenega v registrirane sheme za vino.
Če je član zadruge zadruga, se pri izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega odstavka
upoštevajo kmetijski proizvodi njenih članov.
Član upravičenca, ki izvaja kolektivno naložbo, izkazuje vključenost v shemo
kakovosti s certifikatom ali odločbo za proizvode iz sheme kakovosti ali odločbo
o oceni vina.
Upravičenec izkazuje vključenost članov v sheme kakovosti s prilogo »Seznam
članov skupine ali organizacije proizvajalcev oziroma zadruge, ki so vključeni
v izvajanje sheme kakovosti hrane oziroma pridelavo vina, vključenega v
registrirane sheme za vino«, ki je določena v razpisni dokumentaciji.

– veljaven certifikat ali odločbo za najmanj en kmetijski proizvod iz sheme
kakovosti: zaščitena označba porekla, zaščitena geografska označba,
zajamčena tradicionalna posebnost, označba višja kakovost ali
– najmanj eno odločbo o oceni vina z zaščiteno geografsko označbo ali
zaščiteno označbo porekla.

V.

Upošteva se vključenost upravičenca v različne oblike proizvodnega
povezovanja ter pogodbenega sodelovanja v okviru zadruge, gospodarskega
interesnega združenja v letu 2021 ali drugih oblikah proizvodnega in
pogodbenega sodelovanja.
Članstvo upravičenca se izkazuje s potrdilom o članstvu v:
– zadrugi,
– branžni ali medbranžni organizaciji ali zadružni zvezi,
– gospodarskem interesnem združenju.
Pri deležu pogodbenih količin vhodnih surovin in količin predelanih proizvodov
se upoštevajo nabavljene in prodane količine v koledarskem letu po vložitvi
zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev na podlagi še takrat veljavne pogodbe.
Kot pogodba se upošteva tudi dogovor v verigi vrednosti, ki določa zavezujoče
količine nabavljenih ali prodanih količine proizvodov med podpisniki.
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Kot vhodne surovine se upoštevajo nabavljene količine z lokalnega trga.
Ne glede na sklenjeno pogodbo ali dogovor v verigi vrednosti se merilo ne
upošteva pri lastninsko in kapitalsko povezanih podjetjih.
Točke na podlagi tega merila se seštevajo, vendar seštevek ne sme preseči
maksimalnega števila točk.
Upravičenec je član branžne organizacije, zadružne zveze.

5

5

Upravičenec je član medbranžne organizacije, gospodarskega interesnega
združenja.

4

4

– več kot 5 do vključno 10 % vseh količin vhodnih surovin,

1

1

– več kot 10 do vključno 20 % vseh količin vhodnih surovin,

2

2

– več kot 20 % vseh količin vhodnih surovin.

3

4

– več kot 5 do vključno 10 % vseh količin prodanih predelanih proizvodov,

1

1

– več kot 10 do vključno 20 % vseh količin prodanih predelanih proizvodov,

2

2

Delež pogodbenih količin vhodnih surovin za predelavo bo znašal:

Delež pogodbenih količin prodanih predelanih proizvodov bo znašal:

3

4

VI. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM PRI SKRBI ZA OKOLJE,
INOVACIJAH IN PODNEBNIH SPREMEMBAH – maksimalno število točk:

– več kot 20 % vseh količin prodanih predelanih proizvodov.

28

30

1.

10

10

Naložba se nanaša na ureditev objekta, pri katerem je najmanj 75 odstotkov
nadzemnih delov zgrajenih oziroma sestavljenih iz lesenih konstrukcijskih
elementov.

10

10

Naložba se nanaša na ureditev objekta, pri katerem je več kot 50 in manj
kot 75 odstotkov nadzemnih delov zgrajenih oziroma sestavljenih iz lesenih
konstrukcijskih elementov.

8

8

INOVACIJE – maksimalno število točk:

5

10

Upravičenec ima patent za nov ali izpopolnjen proizvod.

5

10

Upravičenec ima licenco za nov ali izpopolnjen proizvod.

4

8

Upravičenec nov ali izpopolnjen proizvod utemelji v poslovnem načrtu.

3

5

OHRANJANJE OBJEKTOV KULTURNE DEDIŠČINE – maksimalno število točk:

7

5

Objekt je vpisan v Register nepremične kulturne dediščine v skladu s predpisom,
ki ureja register kulturne dediščine.

7

5

PODNEBNE SPREMEMBE TER PRILAGODITEV NANJE – maksimalno število
točk:

6

5

Uporaba pogonskega goriva biometan

6

5

OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE – maksimalno število točk:
Ureditev objektov z večjo uporabo lesa
Ureditev objekta z večjo uporabo lesa se izkazuje z izrisom tlorisa in prereza
objekta z navedbo njegovih konstrukcijskih elementov za enostavne in
nezahtevne objekte ali z dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za
gradnjo manj zahtevnega in zahtevnega objekta.
Tloris in prerez objekta z navedbo njegovih konstrukcijskih elementov sta lahko
v računalniškem ali prostoročnem izrisu.

2.

Naložba prispeva k uvajanju inovacij, če se z njo uvaja nov ali izpopolnjen
proizvod. Šteje se, da gre za nov ali izpopolnjen proizvod, če ga upravičenec
do dneva vložitve vloge na javni razpis še ni proizvajal, pri čemer sprememba
imena, pakiranja, oblike in kode proizvoda ne pomeni novega ali izpopolnjenega
proizvoda.
Upravičenec izkazuje inovativnost naložbe s patentom, licenco ali opisom
novega ali izpopolnjenega proizvoda v poslovnem načrtu.

3.

Register nepremične kulturne dediščine vodi Ministrstvo za kulturo in je
dostopen na spletišču:
http://www.mk.gov.si/si/storitve/razvidi_evidence_in_registri/register_
nepremicne_kulturne_dediscine/.
4.

Predmet naložbe bo najmanj eno tovorno vozilo z opremo, za namen dostave
in ohranjanja kvalitete kmetijskih proizvodov iz sedme alineje drugega odstavka
29. člena Uredbe uporablja pogonsko gorivo biometan.
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6. Upravičeni in neupravičeni stroški
1. Upravičeni stroški so določeni v 31. členu Uredbe, razen v 3. točki prvega odstavka 31. člena Uredbe
ter v 95., 98. in 99. členu Uredbe.
2. Kot tržno primerljiva ponudba iz šestega odstavka 95. člena Uredbe se šteje ponudba, če je upravičenec vsem potencialnim ponudnikom poslal enako povpraševanje z minimalnimi zahtevanimi lastnostmi blaga
oziroma storitve, ponudba pa vsebuje vse minimalne
zahtevane lastnosti blaga oziroma storitve, ki so bile
navedene v povpraševanju.
3. Upravičeni stroški so določeni v Pravilniku o katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti (Uradni list
RS, št. 7/16, 38/16, 73/17 in 31/19) in navedeni v Seznamu upravičenih stroškov in najvišjih priznanih vrednosti
iz Priloge 3 razpisne dokumentacije.
4. Za uveljavljanje splošnih stroškov iz 98. člena
Uredbe upravičenec vlogi na javni razpis priloži račune
oziroma predračune.
5. Neupravičeni stroški so določeni v 32. in 96. členu Uredbe.
7. Finančne določbe
Finančne določbe so določene v 41. členu Uredbe,
razen v sedmi in osmi alineji prvega odstavka in desetem odstavku 41. člena Uredbe:
a) uveljavljanje višje stopnje podpore v skladu s
prvo alinejo prvega odstavka 41. člena Uredbe upravičenec, ki je skupina ali organizacija proizvajalcev oziroma
zadruga, izkazuje s prilogo »Seznam članov skupine
ali organizacije proizvajalcev oziroma zadruge, ki imajo
certifikat o ekološki pridelavi oziroma predelavi kmetijskih proizvodov«, ki je določena v razpisni dokumentaciji;
b) zbirna vloga iz četrte alineje prvega odstavka
41. člena Uredbe mora biti vložena v letu 2021;
c) v skladu s sedmim odstavkom 41. člena Uredbe
se za diskontiranje pomoči uporabi zadnja referenčna
obrestna mera, ki je objavljena na osrednjem spletnem
mestu državne uprave: https://www.gov.si/podrocja/finance-in-davki/drzavne-pomoci.
8. Vloga in postopek za dodelitev sredstev
1. Vlaganje vloge na javni razpis in postopek za
dodelitev sredstev sta določena v 91., 92. in 93. členu
Uredbe.
2. Če imata dve ali več vlog na javni razpis enako
število točk in razpisana sredstva ne zadoščajo za odobritev vseh teh vlog v celoti, se v skladu s četrtim odstavkom 93. člena Uredbe vloge na javni razpis odobrijo na
podlagi ponderiranja meril za izbor vlog, in sicer:
– ekonomski vidik naložbe: 35 %;
– družbeno socialni vidik upravičenca: 7 %;
– geografski vidik naložbe: 8 %;
– proizvodna usmeritev naložbe: 15 %;
– horizontalno in vertikalno povezovanje: 10 %;
– prispevek k horizontalnim ciljem: 25 %.
3. V skladu s 60. členom Uredbe (EU) št. 1306/2013
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju
skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta
(EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98,
(EC) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES)
št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549),
zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2021/2116 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 2. decembra 2021 o
financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske
politike ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 (UL L
št. 435 z dne 6. 12. 2021, str. 187) se vloga na javni razpis oziroma zahtevek za izplačilo sredstev zavrneta, če
se ugotovi, da je vlagatelj umetno ustvaril pogoje za iz-
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polnitev zahtev za pridobitev oziroma izplačilo podpore,
tako ustvarjeni pogoji pa niso v skladu s cilji podukrepa
Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj
kmetijskih proizvodov.
9. Vlaganje zahtevka za izplačilo sredstev ter zahtevka za predplačilo
1. Vlaganje zahtevka za izplačilo sredstev ter zahtevka za predplačilo je določeno v 102. in 105. členu
Uredbe.
2. Pogoji za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev
so določeni v 102. členu Uredbe, razen pogojev iz 8. in
10. točke šestega odstavka ter enajstega in dvajsetega
odstavka 102. člena Uredbe:
a) izpolnjevanje pogoja iz 6. točke šestega odstavka 102. člena Uredbe upravičenec izkazuje s prilogo
»Kontrolni list za preveritev skladnosti izvedbe postopka oddaje javnega naročila glede na določbe zakona o
javnem naročanju – ZJN3«;
b) izpolnjevanje pogoja iz 9. točke šestega odstavka 102. člena Uredbe upravičenec izkazuje s prilogo
»Izjava o prejetih javnih sredstvih za iste upravičene
stroške«;
c) izpolnjevanje pogojev iz 12. točke šestega odstavka 102. člena Uredbe upravičenec izkazuje z najmanj tremi fotografijami, ki potrjujejo izvedbo podprte
naložbe oziroma dela naložbe, ki predstavlja zaokroženo tehnološko celoto, ter s fotografijami plakata, nalepke, začasnega panoja, obrazložitvene table ali stalne
obrazložitvene table, iz katerih je razvidna označitev
vira sofinanciranja v skladu z osemnajstim odstavkom
102. člena Uredbe.
3. Poleg pogojev iz prejšnje točke mora upravičenec ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev izpolnjevati
tudi pogoje iz 39. člena Uredbe, razen pogojev iz tretje
alineje ter pete do sedme alineje prvega odstavka, pri
čemer izpolnjevanje pogoja iz četrte alineje prvega odstavka 39. člena Uredbe upravičenec, ki je skupina ali
organizacija proizvajalcev oziroma zadruga, izkazuje s
prilogo »Seznam članov skupine ali organizacije proizvajalcev oziroma zadruge, ki imajo certifikat o ekološki
pridelavi oziroma predelavi kmetijskih proizvodov«.
4. Zahtevek za predplačilo se vloži v skladu s
105. členom Uredbe, pri čemer je podrobnejši postopek
glede zavarovanja predplačila z bančno garancijo v
skladu z osmim odstavkom 105. člena Uredbe opredeljen z Uredbo o izvajanju sistema varščin za izpolnitev
obveznosti, povezanih z ukrepi kmetijske tržno-cenovne politike (Uradni list RS, št. 52/09) in IV. poglavjem
Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 907/2014 z dne
11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013
Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi
agencijami in ostalimi organi, finančnim upravljanjem,
potrditvijo obračunov, varščinami in uporabo eura (UL
L št. 255 z dne 28. 8. 2014, str. 18), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2018/967 z dne
26. aprila 2018 o spremembi Delegirane uredbe (EU)
št. 907/2014 v zvezi z neupoštevanjem plačilnih rokov
in menjalnim tečajem, ki se uporablja pri pripravi izjave
o odhodkih (UL L št. 174 z dne 10. 7. 2018, str. 2). Če
upravičenec uveljavlja predplačilo, zahtevku za predplačilo priloži bančno garancijo.
5. Priloge iz tega poglavja so določene v razpisni
dokumentaciji.
10. Obveznosti po zadnjem izplačilu sredstev
1. Obveznosti upravičenca so določene v 103. in
106. členu Uredbe.
2. Poleg obveznosti iz prejšnje točke mora upravičenec po zadnjem izplačilu sredstev izpolnjevati tudi
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obveznosti iz 40. člena Uredbe, razen pogojev iz 3., 4.,
6. in 8. točke prvega odstavka 40. člena Uredbe:
a) vhodne surovine za predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov iz 1. točke prvega odstavka 40. člena
Uredbe se ugotavljajo iz knjigovodstva, ki ga upravičenec vodi po dejanskih prihodkih in odhodkih ali po metodologiji FADN. Upravičenec vodi materialne evidence
nabavljenih vhodnih količin surovin, pri čemer mora biti
iz te evidence razviden tudi podatek o skupni količini
vhodnih surovin. Če upravičenec vodi knjigovodstvo po
normiranih odhodkih, se podatki o vhodnih surovinah in
skupni količini vhodnih surovin ugotavljajo na podlagi
seznama količin in internih dobavnic, prevzemnih blokov
za surovine iz lastne pridelave in seznama nabavljenih
količin iz prejetih računov;
b) seznam skupne rabe iz 10. točke prvega odstavka 40. člena Uredbe je določen v Prilogi 3, ki je sestavni
del tega javnega razpisa.
3. Upravičenec mora o izpolnjenih obveznostih iz
tega poglavja poročati na obrazcu iz Priloge 1 razpisne
dokumentacije.
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11. Objava podatkov o upravičencih in varstvo
osebnih podatkov
1. Objava podatkov o upravičencih, ki so prejeli
sredstva, je določena v 107. členu Uredbe.
2. V skladu s 13. in 14. členom Uredbe (EU)
2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi
osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov
ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o
varstvu podatkov, UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016, str. 1),
so informacije za posameznike, katerih osebne podatke
bo obdelovala Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu:
ARSKTRP), objavljene na spletišču ARSKTRP.
12. Izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti
ter višja sila in izjemne okoliščine
1. Izvedba kontrol in sankcije za neizpolnitev oziroma kršitev obveznosti so določene v 108. členu Uredbe.
2. Višja sila in izjemne okoliščine so določene v
109. členu Uredbe.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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Priloga 1: Podrobnejša vsebina poslovnega načrta
Sestavine poslovnega načrta pri enostavnih in zahtevnih naložbah so:
1. povzetek
2. opis upravičenca (osebna izkaznica):
– ime upravičenca in pravna oblika,
– vizija, strategije, cilji, dolgoročni razvoj;
– vodstvo upravičenca,
– lokacija upravičenca,
– razvrščenost KMG članov skupine oziroma organizacije proizvajalcev ali člani zadruge, ki bodo
uporabljali kolektivno naložbo v območja z drugimi naravnimi omejitvami ali območje s posebnimi
omejitvami iz predpisa, ki določa razvrstitev kmetijskih gospodarstev v OMD v primeru uveljavljanja
višje stopnje podpore v skladu s četrto alinejo prvega odstavka 41. člena Uredbe,
– sedež ali naslov članov skupine oziroma organizacije proizvajalcev ali najmanj polovica članov
zadruge, ki bodo uporabljali kolektivno naložbo na problemskih območjih v primeru uveljavljanja višje
stopnje podpore v skladu s peto alinejo prvega odstavka 41. člena Uredbe,
– izpolnjevanje pogojev za mladega kmeta iz 6. člena Uredbe v primeru uveljavljanja višje stopnje
podpore v skladu s šesto alinejo prvega odstavka 41. člena Uredbe,
– razvojna faza podjetja,
– izdelki in storitve upravičenca,
– druge informacije o upravičencu;
3. analiza dejavnosti:
– ocena velikosti in trendi,
– stopnja zrelosti,
– občutljivost na gospodarske dejavnike,
– sezonski dejavniki,
– tehnološki dejavniki,
– nabava in distribucija,
– finančni dejavniki;
4. analiza ciljnih trgov:
– demografija / geografija,
– psihografija,
– nakupne navade,
– občutljivost nakupov,
– velikost in trendi na ciljnem trgu;
5. konkurenca:
– konkurenčni položaj,
– struktura tržnih deležev,
– vstopne ovire,
– strateške priložnosti;
6. trženje:
– sporočilo upravičenca,
– prodajne aktivnosti,
– tržno komuniciranje,
– strateška partnerstva,
– prodajno osebje in struktura,
– prodajne predpostavke in napovedi,
– utemeljitev obstoja običajnih prodajnih možnosti,
– multiplikativni učinki na druge gospodarske subjekte in širše okolje;
7. proizvodnja in tehnologija:
– predstavitev nameravane investicije,
– namen kolektivne naložbe, ki izhaja iz upoštevanja potreb vseh članov skupine ali organizacije
proizvajalcev oziroma članov zadruge, ki bodo uporabljali kolektivno naložbo,
– kazalniki naložbe (ekonomski, proizvodni in kazalniki energetske oziroma okoljske učinkovitosti),
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– obseg proizvodne zmogljivosti živilskega predelovalnega obrata v skladu s poglavjem I. »Vrednost
skupnega prihodka iz poslovanja iz kmetijskih in drugih dejavnosti na enoto vloženega dela« Priloge 4
Uredbe,
– proizvodne zmogljivosti kmetijskih gospodarstev, vključno z kmetijskimi zemljišči v uporabi ter
staležem živali za naložbe v trženje kmetijskih pridelkov,
– povezanost s primarno proizvodnjo,
– letna količina kmetijskih proizvodov, ki bodo predmet predelave ali trženja v petih letih po zadnjem
izplačilu sredstev,
– načrt proizvodnje,
– oprema in tehnologija,
– potrebe po delovni sili,
– upravljanje z zalogami,
– nabava in distribucija,
– izpolnjevanje naročil in odnosi s kupci,
– raziskave in razvoj ter inovacije (patenti, licence, novi proizvodi). Če upravičenec uveljavlja merilo
»Prispevek k horizontalnim ciljem pri skrbi za okolje, inovacijah in podnebnih spremembah« iz 4. točke
5. poglavja tega javnega razpisa in gre za naložbe v inovacije, opiše in utemelji nov ali izpopolnjen
proizvod oziroma navede patent ali licenco,
– izkoriščanje razpoložljivih zmogljivosti,
– kontrola kakovosti,
– varnost in zdravje pri delu, ekologija,
– informacijski sistem kot podpora vodenju,
– drugi dejavniki vezani na proizvodnjo,
– vrste surovin in poreklo surovin v primeru naložbe v proizvodnje toplotne energije iz biomase v
skladu s 4. točko 36. člena Uredbe,
– prispevek naložbe k horizontalnim ciljem v skladu z drugo alinejo 2. točke 34. člena Uredbe in 3.
točko 2. poglavja tega javnega razpisa,
– predelava ali trženje kmetijskih proizvodov, ki so vključeni v sheme kakovosti, če upravičenec
uveljavlja merilo »Vključenost v sheme kakovosti« iz 5. poglavja tega javnega razpisa,
– predelavo ali trženje ekološko pridelanih kmetijskih proizvodov, če upravičenec uveljavlja višjo
stopnjo javne podpore v skladu s prvo alinejo prvega odstavka 41. člena Uredbe,
– predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov iz najmanj enega od prednostnih kmetijskih sektorjev, če
upravičenec uveljavlja merilo »Prednostni sektorji predelave ali trženja« iz 5. poglavja tega javnega
razpisa,
– obseg predelave kmetijskih proizvodov v prvem koledarskem letu po zadnjem izplačilu sredstev - če
upravičenec uveljavlja delež pogodbenih količin vhodnih surovin in predelanih proizvodov pri merilu
»Vključitev upravičenca v različne oblike proizvodnega sodelovanja in pogodbenega povezovanja« iz
5. poglavja tega javnega razpisa. Navede se delež pogodbenih količin vhodnih surovin za predelavo
ter delež pogodbenih količin prodanih predelanih proizvodov,
– delež lesenih konstrukcijskih elementov vseh konstrukcijskih elementov ter delež skupne priznane
vrednosti naložbe, če upravičenec uveljavlja merilo »Okoljski prispevek izveden naložbe« za Ureditev
objektov z večjo uporabo lesa iz 5. poglavja tega javnega razpisa;
8. vodenje in organizacija:
– ključni kadri,
– vodstvo podjetja,
– zunanji svetovalci in strokovnjaki,
– potrebe po dodatnih kadrih,
– organigram,
– kultura podjetja / stil vodenja;
9. finančna analiza (predstavitev neposrednih učinkov investicije ter predpostavke finančnih
izračunov):
– finančni vidik izvedbe naložbe (predračunska vrednost naložbe, viri financiranja ter stanje
zadolženosti ob vlogi na javni razpis),
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– terminski načrt,
– neto sedanja vrednost naložbe,
– interna stopnja donosnosti,
– bilanca izkaza poslovnega izida (z investicijo, brez investicije),
– izkaz denarnih tokov,
– bilanca stanja (z investicijo, brez investicije),
– analiza točke preloma,
– gospodarnost poslovanja se določi v skladu s V. poglavjem Priloge 4 Uredbe, pri čemer se upošteva
enak podatek, kot je v predloženih podatkih letnega poročila poslovnega subjekta za leto 2021
Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve.
Če je upravičenec univerzalni pravni naslednik, se pri ocenjevanju interne stopnje donosnosti lahko
upoštevajo podatki iz računovodskih izkazov prenesenega podjetja.
Podrobnejša vsebina poslovnega načrta glede obsega proizvodne zmogljivosti
V skladu s 1. točko prvega odstavka 40. člena Uredbe mora upravičenec najpozneje v tretjem
koledarskem letu po zadnjem izplačilu sredstev izpolniti vsaj 80 odstotkov proizvodnih zmogljivosti
kmetijskega gospodarstva oziroma živilskega obrata, načrtovanih v poslovnem načrtu.
Obseg proizvodne zmogljivosti se izračuna po naslednji enačbi:
A
––– x 100
B
pri čemer pomeni:
A – dosežena količina vhodnih surovin v letu po zadnjem izplačilu sredstev,
B – načrtovana količina vhodnih surovin v letu po zadnjem izplačilu sredstev.
Podatki o količinah vhodnih surovin za predelavo ali trženje se ugotavljajo iz knjigovodstva, ki ga
upravičenec vodi po dejanskih prihodkih in odhodkih ali po metodologiji FADN. Upravičenec vodi
materialne evidence nabavljenih vhodnih količin surovin, pri čemer mora biti iz te evidence razviden
tudi podatek o skupni količini vhodnih surovin.
Če upravičenec vodi knjigovodstvo po normiranih odhodkih, se podatki o skupni količini vhodnih
surovin ugotavljajo na podlagi:
– seznama količin in internih dobavnic ali
– prevzemnih blokov za surovine iz lastne pridelave ali
– seznama nabavljenih količin iz prejetih računov.
Upravičenec izpolni preglednico s podatki o načrtovani količini vhodnih surovin za namen predelave ali
trženja kmetijskih proizvodov. Vhodna surovina za namen predelave je lahko npr. mleko ali žito ali
moka kot že predelani proizvod. Vhodna surovina za namen trženja kmetijskih proizvodov iz lastne
pridelave oziroma lastne predelave je npr. mleko, pšenica, salama, klobasa.
Načrtovane vhodne surovine – predelava oziroma trženje

Naziv
vhodne
surovine

Enota
mere
(kg, l,
kos)

Predelava Trženje
DA/NE
DA/NE

Načrtovana
količina vhodnih
surovin za
predelavo

Načrtovana
količina vhodnih
surovin za
trženje
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Podrobnejša vsebina poslovnega načrta glede merila »Prednostni sektorji predelave ali
trženja«
Če upravičenec uveljavlja merilo »Prednostni sektorji predelave ali trženja« iz 4. točke 5. poglavja tega
javnega razpisa, se v poslovnem načrtu navede letna količina in delež vhodnih surovin kmetijskih
proizvodov, ki bodo predmet predelave ali trženja.
Prednostni sektorji pri merilu »Prednostni sektorji predelave ali trženja« iz 5. poglavja javnega razpisa
so: žita, sadje, razen sektorja vina in oljk, zelenjava in prašičje meso.

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

1
2
3

Naslov

V koled.
letu pred
vložitvijo
vloge

Količina vseh vhodnih surovin
(predelava in trženje)
Količina vseh vhodnih surovin
prednostnega sektorja
Delež količine vhodnih surovin
prednostnega sektorja %

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

Leto
5

Delež količine vhodnih surovin prednostnega sektorja se izračuna po naslednji enačbi:
A
––– x 100
B
pri čemer pomeni:
A – količina vseh vhodnih surovin prednostnega sektorja,
B – količina vseh vhodnih surovin (predelava in trženje).
Načrtovan obseg dela in proizvodna zmogljivost članov skupine ali organizacije proizvajalcev
oziroma zadruge
V skladu z 10. točko prvega odstavka 40. člena Uredbe mora upravičenec še najmanj pet koledarskih
let po zadnjem izplačilu sredstev voditi seznam o skupni rabi, iz katerega so razvidni raba kolektivne
naložbe po članih skupine ali organizacije proizvajalcev oziroma zadruge ter obdobje uporabe, pri
čemer mora naložbo uporabljati toliko članov, kolikor jih je bilo predvidenih za rabo naložbe s
poslovnim načrtom, njihova skupna proizvodna zmogljivost pa ne sme biti manjša od proizvodne
zmogljivosti, predvidene v poslovnem načrtu.
Število predvidenih članov za rabo naložbe:______
Število vseh članov skupine ali organizacije proizvajalcev oziroma zadruge: _________

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

17 / 11. 2. 2022 /

Stran

297

Priloga 2: Vsebina obratnega hipotetičnega scenarija
1. Iz obratnega hipotetičnega scenarija mora biti razvidna izvedba naložbe z ali brez javne podpore, s
čimer se dokazuje spodbujevalni učinek javne podpore. Spodbujevalni učinek se utemelji z enim od
naslednjih scenarijev:
a) z ne izvedbo naložbe, če javna podpora ne bi bila dodeljena;
b) s hitrejšim zaključkom naložbe zaradi javne podpore ali
c) s povečanjem velikosti naložbe zaradi javne podpore.
2. Če vlagatelj spodbujevalni učinek utemelji s scenarijem iz pod a) prejšnje točke te priloge, mora
prikazati, da pričakovani denarni tok, ki ga bo ustvarila naložba, ne zagotavlja donosnosti brez javne
podpore, pri čemer uporabi standardne metodologije, kot so interna stopnja donosa, neto sedanja
vrednost, doba vračanja naložbe. Donosnost projekta je treba primerjati z običajnimi stopnjami donosa
podjetja pri drugih podobnih naložbenih projektih. Če te stopnje niso na voljo, se donosnost naložbe
primerja s stroški kapitala celotnega podjetja ali stopnjami donosa, ki so običajne v zadevnem
sektorju.

neto sedanja vrednost
interna stopnja donosa
donos na kapital – ROE
doba vračanja naložbe

brez javne podpore

z javno podporo

Neto sedanja vrednost: izračun neto sedanje vrednosti je določen v Prilogi 4 Uredbe.
Interna stopnja donosa: izračun interne stopnje donosa je določen v Prilogi 4 Uredbe.
Donos na kapital - ROE: izračuna se kot razmerje med čistim dobičkom in povprečno vrednostjo
kapitala. Donos na kapital se izračuna za leti, kot velja za bilance iz 6. točke te priloge.
Doba vračanja naložbe: izračuna se iz razmerja med vloženimi sredstvi in letnim donosom in
predstavlja tisto časovno obdobje, ki je potrebno, da se investicijski stroški povrnejo z donosi (letnim
prebitkom prejemkov nad izdatki, povezanim z obravnavano naložbo).
3. Če vlagatelj spodbujevalni učinek utemelji s scenarijem iz pod b) 1. točke te priloge, mora navesti
razloge, zakaj bo naložbo z javno podporo izvedel hitreje, kot če bi jo izvedel le z lastnimi sredstvi in
zakaj je hitrejša izvedba naložbe pomembna za vlagatelja (na primer: optimalni rok dokončanja
naložbe je povezan z dokončanjem naložbe v ugodnih razmerah na trgu). Vlagatelj mora utemeljitev
podkrepiti s podatki o poslovanju podjetja (npr. pomanjkanje lastnih sredstev zaradi obstoječih
dolgoročnih obveznosti, načrt izvedbe drugih naložb, ki so pomembne za poslovanje podjetja,
terminski načrt financiranja naložbe v primeru z in brez javne podpore, analiza likvidnosti in
sposobnost zapiranja finančne konstrukcije za obe situaciji - z in brez javne podpore idr.
4. Če vlagatelj spodbujevalni učinek utemelji s scenarijem iz pod c) 1. točke te priloge, mora utemeljiti,
kako bo z javno podporo naložbo lahko izvedel v večjem obsegu, pri čemer je dokazovanje podobno
kot v 2. in 3. točki te priloge. Vlagatelj mora prikazati stanje z in brez javne podpore.
5. Vlagatelj utemelji metodologijo, ki je podlaga za pripravo obratnega hipotetičnega scenarija.
6. Dokazila, ki jih mora vlagatelj priložiti obratnemu hipotetičnemu scenariju so:
− bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz bilančnega dobička ali bilančne izgube, izkaz denarnih
tokov za zadnji dve koledarski leti pred letom vložitve vloge na javni razpis,
− prikaz zadolženosti podjetja in finančnih virov (prosta lastna sredstva, bodoči prilivi, možnost najetja
kredita, stroški kredita, viri za njegovo pokrivanje, obstoječe kreditne obveznosti), s čimer se
utemeljuje, da finančna konstrukcija naložbe brez javne podpore ni zaprta.
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Priloga 3: Seznam skupne rabe naložbe
Vpišejo se podatki o članih in obsegu dela članov skupine ali organizacije proizvajalcev oziroma
zadruge.
Seznam vsebuje podatke o članih skupine ali organizacije proizvajalcev oziroma zadruge, ki izvajajo
skupno rabo naložbe: osebno ime člana oziroma naziv pravne osebe ter osebno ime odgovorne
osebe, naslov oziroma sedež poslovanja, KMG-MID kmetijskega gospodarstva ter obseg dela, izražen
v urah, s katerim člani sodelujejo pri skupni rabi naložbe.
Ime oz. naziv skupine ali organizacije
proizvajalcev oziroma zadruge
Odgovorna oseba
Datum priznanja in številka odločbe
MKGP skupine ali organizacije
proizvajalcev
Število članov, ki izvajajo skupno rabo
naložbe
Število vseh članov
Podatki o skupni naložbi
Vrsta naložbe
Lokacija naložbe
Datum izdaje odločbe ARSKTRP
Številka odločbe ARSKTRP
Datum zaključka naložbe
Leto: _______
Obdobje uporabe in obseg dela po članih
Naslov člana oziroma
Zap.
Ime in
sedež poslovanja
štev.
priimek
člana oz.
naziv
pravne
osebe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
…….

KMG-MID

Obseg dela
člana (ure)

Datum uporabe
oziroma prevzema
v uporabo, če gre
za premično
naložbo
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Na podlagi 31. in 73.b člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14,
75/16, 61/17 – ZUPŠ, 65/17, 175/20 – ZIUOPDVE in
57/21 – odl. US), Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13
– popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617,
13/18 in 195/20 – odl. US), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni
list RS, št. 187/21 in 206/21 – ZDUPŠOP), Proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (Uradni list RS,
št. 174/20 in 187/21), Proračuna Republike Slovenije
za leto 2023 (Uradni list RS, št. 187/21), Pravilnika o
postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011,
3/13 in 81/16) in Pravilnika o subvencioniranju bivanja
študentov (Uradni list RS, št. 22/01, 35/06, 75/08, 97/10,
46/12, 55/13, 38/16, 13/17, 13/18 in 58/20; v nadaljnjem
besedilu: pravilnik) Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavlja
javni razpis
za izbiro študentskih domov za študijsko leto
2022/2023
I. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega
uporabnika proračunskih sredstev: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16,
1000 Ljubljana.
II. Predmet in namen javnega razpisa
Javni razpis za izbiro študentskih domov za študijsko leto 2022/2023 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis)
se objavlja za izbiro zasebnih zavodov in drugih zasebnih pravnih oseb ter samostojnih podjetnikov posameznikov, registriranih za dejavnost študentskih domov
(v nadaljnjem besedilu: zasebni študentski domovi), ki
sprejemajo študente v skladu z določili pravilnika in ki
jim bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
(v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) dodeljevalo subvencije za bivanje študentov.
Namen javnega razpisa je povečanje bivalnih zmogljivosti za študente. Ministrstvo zaradi celostnega reševanja problematike bivanja študentov preko javnega
razpisa izbira zasebne študentske domove, ki s svojimi
kapacitetami dopolnjujejo in povečujejo bivalne zmogljivosti za študente.
III. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na tem javnem razpisu lahko kandidirajo zasebni
študentski domovi (v nadaljnjem besedilu: prijavitelji), ki
so ob oddaji vloge na javni razpis pri pristojnem organu
registrirani za dejavnost študentskih domov in ki:
1. študentom zagotavljajo:
– opremljeno sobo, skupne in pomožne prostore,
– vzdrževanje stavbe, opreme in napeljav po sanitarno-tehničnih predpisih,
– električno energijo za razsvetljavo in drugo uporabo,
– možnost internetne povezave,
– hladno in toplo vodo,
– možnost kuhanja,
– posteljno perilo,
– vzdrževanje reda in čistoče v skupnih in pomožnih
prostorih,
– ogrevanje prostorov v skladu s predpisi in
– ustrezne prostore v primeru subvencioniranega
bivanja študenta z otrokom;
2. bodo proste zmogljivosti za bivanje študentov objavljali v skupnem javnem razpisu za sprejem in podalj-
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šanje bivanja, ki ga za posamezno študijsko leto objavi
ministrstvo na spletnem portalu eVŠ;
3. bodo študentu zmanjšali ceno bivanja za toliko,
kolikor znaša subvencija;
4. ponujajo 7 ali več ležišč.
IV. Vsebina in priprava vloge
a) Vloga mora vsebovati:
– v celoti izpolnjen, podpisan in žigosan prijavni
obrazec MIZŠ-ŠD2022-23,
– obvezni prilogi:
– pravila za vselitev v študentski dom oziroma
postopek za vselitev in
– cenik nastanitve.
b) Ministrstvo samo pridobi dokazilo o lastništvu
oziroma dokazilo, iz katerega izhaja, da ima prijavitelj
na določeni nepremičnini lastninsko ali kakšno drugo
stvarno oziroma obligacijsko pravico, ki mu omogoča
izvajanje dejavnosti na takšni nepremičnini z vpogledom
v javno evidenco (zemljiškoknjižni izpisek). Prijavitelj
lahko vlogi sam priloži omenjeno dokazilo, ki ne sme biti
starejše od 30 dni.
c) Na prijavnem obrazcu MIZŠ-ŠD2022-23 prijavitelj navede splošne podatke in natančne podatke o
lokacijah bivalnih zmogljivosti z natančnim številom ležišč ter natančne podatke o vseh bivalnih zmogljivostih
in opremi, z natančnim številom ležišč, namenjenih za
študente, ki so upravičeni do subvencije, in sicer posebej za tiste, ki bodo prvič bivali v študentskem domu, in
tiste, ki bodo bivanje v njem podaljševali.
Prijavitelj navede tudi podatke o ceni bivanja v
študentskem domu (če se cene glede na sobe razlikujejo, je potrebno navesti podatke za vsako skupino
sob posebej in povprečno ceno bivanja v študentskem
domu v zadnjih treh mesecih) in elemente, iz katerih je
sestavljena.
Obenem mora prijavitelj s podpisom in žigosanjem
izjave na prijavnem obrazcu MIZŠ-ŠD2022-23 pod materialno in kazensko odgovornostjo izjaviti, da je pri pristojnem organu registriran za dejavnost študentskih domov oziroma da proti njemu ni bila izdana pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero bi mu bilo prepovedano opravljati dejavnost študentskih domov. Prav tako
mora prijavitelj soglašati s pogoji in merili, navedenimi v
tem javnem razpisu in pripadajoči razpisni dokumentaciji, ter potrditi resničnost oziroma točnost navedb v vlogi,
ki ustrezajo dejanskemu stanju, vse priložene fotokopije
pa ustrezajo izvirnikom.
č) Javni razpis in pogodbe, ki jih bodo z ministrstvom sklenili izbrani prijavitelji, so vezani na proračunske zmogljivosti ministrstva. V primeru, da pride do
sprememb v državnem proračunu ali finančnem načrtu
ministrstva, ki neposredno vpliva na ta javni razpis ali
na sklenjene pogodbe, se s sklenitvijo aneksov k pogodbam te spremenijo tako, da se jih ustrezno prilagodi
in to sorazmerno spremembam v državnem proračunu
oziroma v finančnem načrtu ministrstva.
V. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za
predmet javnega razpisa, in merila, ki se jih upošteva
pri izboru
Okvirna višina sredstev javnega razpisa, namenjenih za subvencioniranje bivanja študentov v zasebnih
študentskih domovih v študijskem letu 2022/2023, je
največ do 134.400,00 EUR, kar pomeni 350 ležišč.
Pri dodelitvi subvencij za bivanje študentov za študijsko leto 2022/2023 se bo 90 % ležišč (315 ležišč) namenilo za prijavitelje, ki imajo z ministrstvom že sklenjeno pogodbo za študijsko leto 2021/2022 (v nadaljnjem
besedilu: pogodba), in 10 % ležišč (35 ležišč) za nove
prijavitelje.
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Pri prijaviteljih, ki imajo z ministrstvom že sklenjeno pogodbo, se bo upoštevala realizacija zasedenosti
ležišč glede na tekoče študijsko leto 2021/2022 po stanju na dan 10. oktobra 2021, ki ga prijavitelji skladno
s pogodbo, sporočijo pristojni Pisarni za študentske
domove, pri čemer le-ta, skladno s pogojem iz 4. točke
III. poglavja tega javnega razpisa, ne sme biti nižja od
7 ležišč. Prijavitelj, katerega stanje zasedenosti ležišč
na dan 10. oktobra 2021 bo manjše od 7, ne bo izbran
na javnem razpisu. Ostanek ležišč se razdeli med prijavitelje proporcionalno glede na dodeljena ležišča po
prvem merilu.
Pri dodelitvi subvencije za bivanje študentov za
nove prijavitelje se upošteva, da se vsakemu novemu
prijavitelju dodeli 7 ležišč, kot je pogoj za kandidiranje
na javnem razpisu. Preostanek razpoložljivih ležišč za
nove prijavitelje se proporcionalno razdeli med preostala
prijavljena ležišča novih prijaviteljev. Če nov prijavitelj
prijavi 7 ležišč, zanj velja le prvi kriterij za nove prijavitelje. Prednost pri izbiri za nove prijavitelje imajo zasebni
študentski domovi, ki oddajajo ležišča na območju visokošolskega središča v Ljubljani in Kopru, kjer je zaznati
največje pomanjkanje ležišč.
Če ostanejo nezasedena ležišča pri prijaviteljih,
ki imajo z ministrstvom že sklenjeno pogodbo, se le-ta
lahko prenesejo v kvoto ležišč, ki so namenjena za nove
prijavitelje.
Če ostanejo nezasedena ležišča pri novih prijaviteljih, se le-ta lahko prenesejo v kvoto ležišč, ki so
namenjena za prijavitelje, ki imajo z ministrstvom že
sklenjeno pogodbo.
VI. Dodeljevanje subvencij: subvencija za posameznega študenta, ki izpolnjuje pogoje in merila za subvencioniranje bivanja, se bo začela izplačevati potem,
ko bo z njim zasebni študentski dom sklenil nastanitveno
pogodbo oziroma aneks k pogodbi in bo v razpredelnici,
ki ga bodo v skladu z 32. členom pravilnika ministrstvu
pošiljale pisarne za študentske domove. Subvencije se
bodo nakazovale mesečno, način in postopek njihovega
izplačevanja bo natančno opredeljen v pogodbi, sklenjeni med ministrstvom in izbranim zasebnim študentskim
domom.
VII. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge
za dodelitev sredstev, način predložitve ter opremljenost vloge
Prijavitelji pošljejo vlogo po pošti ali oddajo osebno
na naslov ministrstva. Rok za oddajo vlog je, ne glede
na vrsto prenosa pošiljke, ponedeljek, 28. 2. 2022, do
12. ure, v Glavno pisarno Ministrstva za izobraževanje,
znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana.
Vloge morajo biti v zaprti ovojnici z oznako »Ne
odpiraj – prijava na javni razpis za izbiro študentskih domov za študijsko leto 2022/2023« ter z navedbo polnega
naziva in naslova prijavitelja. Kot pravočasne se štejejo
vloge, ki prispejo na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport do izteka navedenega roka.
Prijavitelji se ne glede na število ležišč ali lokacij, s
katerimi kandidirajo na javnem razpisu, lahko prijavijo le
z eno vlogo. V kolikor bodo prijavitelji posredovali več
vlog, bo obravnavana le prvo prispela, ostale bodo s
sklepom zavržene in vrnjene prijaviteljem.
Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno in ki ne bodo
pravilno označene, bodo zavržene.
VIII. Datum odpiranja pravočasno prispelih vlog za
dodelitev sredstev
Odpiranje prispelih vlog za dodelitev sredstev, ki
so prispele pravočasno in imajo pravilno označeno
ovojnico, bo opravila komisija za vodenje postopka za
izbiro študentskih domov, imenovana s strani ministri-
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ce za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljnjem
besedilu: komisija za vodenje postopka). Odpiranje
vlog bo potekalo v torek, 1. 3. 2022, s pričetkom ob
10. uri, na naslovu Kotnikova 38, sejna soba/6. nadstropje.
Komisija za vodenje postopka bo v primeru nepopolnih vlog prijavitelje v roku 8 dni od odpiranja vlog
pisno pozvala k dopolnitvi vloge. Prijavitelji bodo lahko
vlogo dopolnili v roku 8 dni od prejema poziva za dopolnitev. Vloga, ki je prijavitelj ne bo dopolnil v skladu s
pozivom za dopolnitev, se s sklepom zavrže.
V primeru potrebe po razjasnitvi bistvenih okoliščin
ali ugotovitev kakšnega relevantnega dejstva, lahko komisija za vodenje postopka za izbiro študentskih domov,
opravi ogled zaradi ugotovitve skladnosti zagotavljanja
izpolnjevanja pogojev, kot so določeni v 1. točki III. poglavja javnega razpisa (10. člen pravilnika). O ogledu se
sestavi zapisnik.
Zaradi trenutno veljavnih pravil in ukrepov glede
covid-19 odpiranje vlog ne bo javno.
IX. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ministrica za izobraževanje, znanost in šport bo
najkasneje v 45 dneh po datumu za odpiranje vlog
sprejela sklepe o izbiri zasebnih študentskih domov, ki
izpolnjujejo pogoje za dodeljevanje subvencij za bivanje
študentov.
Ministrstvo bo hkrati s poslanim sklepom o izbiri
pozvalo prijavitelja, ki mu bodo dodeljena sredstva, k
podpisu pogodbe. V primeru, da se prejemnik v roku
8 dni od prejema poziva nanj ne odzove, se šteje, da je
umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
X. Pritožbeni postopek
Prijavitelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz
javnega razpisa, pa ni bil izbran, lahko vloži pritožbo,
pisno ali ustno, na zapisnik v roku 8 dni od prejema
sklepa o izidu na naslov: Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana.
Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi
katerih vlaga pritožbo. Predmet pritožbe ne morejo biti
razpisna merila za izbiro prijaviteljev. O pritožbi odloči
ministrstvo v roku 15 dni s sklepom, ki je dokončen.
XI. Razpisna dokumentacija: prijavna obrazca in
razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji
dobijo z dnem objave javnega razpisa v Uradnem listu
Republike Slovenije na spletnih straneh ministrstva.
XII. Dodatne informacije in obveščanje: vsa dodatna pojasnila v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani do konca javnega razpisa dobijo na elektronskem
naslovu gp.mizs@gov.si, s pripisom: 6000-1/2022.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Ob-1356/22
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije na
podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07, 40/12 – ZUJF in
63/13), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10, 20/11
in 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZnOrg), Pravilnika o
izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s
področja knjige (Uradni list RS, št. 107/15) ter Pravilnika
o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 62/18) objavlja Javni
dvoletni razpis za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v knjigarnah za obdobje 2022–2023 (v nadaljevanju: JR1–KG–2022–2023).
Celotna razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani www.jakrs.si.
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Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave obvestila v Uradnem listu RS dne 11. 2. 2022 in se izteče
dne 11. 3. 2022.
Javna agencija za knjigo RS
Ob-1366/22
Na podlagi 101., 104. in 114. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10,
20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg; v nadaljevanju: ZUJIK), prvega odstavka 11. člena Zakona o
Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 77/10, 40/12 – ZUJF,
19/14 – odl. US, 63/16 in 31/18; v nadaljevanju: ZUJIK),
prvega in tretjega odstavka 3. člena ter prvega odstavka
51. člena Pravilnika o izvedbi postopka izbire projektov
in programov, pogojih in merilih za izbor projektov in programov ter postopku sklepanja pogodb, vsebine pogodb
in načinu nadzora nad izvajanjem pogodb Slovenskega
filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 43/17 in 27/19), Slovenski filmski
center, javna agencija Republike Slovenije objavlja javni razpis (v nadaljevanju: javni razpis) in javni poziv (v
nadaljevanju: javni poziv):
– Javni razpis za sofinanciranje kulturno vzgojnih filmskih projektov v Republiki Sloveniji – 2022
– Javni poziv za sofinanciranje razvoja filmskih
projektov, podprtih s strani mednarodnih koprodukcijskih skladov, pri katerih je udeležen oziroma
sodeluje Slovenski filmski center, javna agencija
Republike Slovenije – 2022.
Besedilo javnega razpisa in javnega poziva bo od
dne 11. 2. 2022 dalje objavljeno na spletnem mestu
Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike
Slovenije: www.sfc.si, v zavihku javni razpisi.
Slovenski filmski center,
javna agencija Republike Slovenije
Št. 3051-4-0/2022/3

Ob-1389/22

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje
podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih
poslovnih klubov v tujini v letu 2022 (JR SPK 2022)
1. Pravna podlaga: Zakon 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 in 195/20 – odl. US), Proračun Republike Slovenije za leto 2022 (Uradni list RS,
št. 174/20 in 187/21), Zakon o izvrševanju proračunov
Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list
RS, št. 187/21 in 206/21 – ZDUPŠOP), Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011,
3/13 in 81/16), Zakon o spodbujanju investicij (Uradni list RS, št. 13/18 in 204/21), Uredba 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 (Uradni list L 352/1, 24/12/2013),
Uredba Komisije (EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020 o
spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in o spremembi Uredbe (EU)
št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in
ustreznimi prilagoditvami (Uradni list L 215, 7. 7. 2020),
Shema de minimis z nazivom »Program izvajanja fi-
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nančnih spodbud MGRT – de minimis« (št. priglasitve
M001-2399245-2015/I in M001-2399245-2015/II), Sklep
o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za
spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (Uradni list RS, št. 93/15 in 36/19),
Spremembe in dopolnitve Programa dela in finančnega
načrta SPIRIT Slovenija za leto 2021 in Program dela
in finančni načrt SPIRIT Slovenija za leto 2022, ki ju je
sprejel Svet agencije na 39. redni seji dne 14. 12. 2020
in h katerim je Ministrstvo za gospodarski razvoj in
tehnologijo podalo soglasje dne 23. 12. 2020, št. 30233/2020/2, Spremembe in dopolnitve Programa dela in
Finančnega načrta SPIRIT Slovenija za leto 2022 ter
Program dela in Finančni načrt SPIRIT Slovenija za leto
2023, ki jih je sprejel Svet agencije na svoji 42. redni seji
dne 14. 12. 2021 in h katerim je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo podalo soglasje dne 22. 12.
2021, št. 302-39/2021/2, Pogodba št. C2130-20-080010
o izvajanju in financiranju spodbujanja internacionalizacije in tujih neposrednih investicij med Ministrstvom
za gospodarski razvoj in tehnologijo in Javno agencijo
Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije z dne 31. 1.
2020 z dodatki (Dodatek št. 1 k Pogodbi št. C2130-20080010 o izvajanju in financiranju spodbujanja internacionalizacije in tujih neposrednih investicij z dne 25. 2.
2020, Dodatek št. 2 k Pogodbi št. C2130-20-080010 o
izvajanju in financiranju spodbujanja internacionalizacije
in tujih neposrednih investicij z dne 13. 1. 2021 in Dodatek št. 3 k Pogodbi št. C2130-20-080010 o izvajanju
in financiranju spodbujanja internacionalizacije in tujih
neposrednih investicij z dne 22. 9. 2021).
2. Naziv in sedež uporabnika proračuna, ki dodeljuje sredstva
Proračunski uporabnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova
ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
Izvajalski organ: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova ulica
60, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: SPIRIT
Slovenija).
3. Namen, cilj in predmet javnega razpisa
3.1. Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je oblikovati in vzdrževati
mrežo že delujočih slovenskih poslovnih klubov v tujini
in jih spodbujati pri izvajanju aktivnosti, povezanih z
internacionalizacijo slovenskega gospodarstva in privabljanjem tujih investitorjev v Slovenijo.
Slovenski poslovni klubi v tujini so uradno registrirane pravne osebe v tujini, ki izvajajo aktivnost slovenskega poslovnega kluba in katerih dejavnost je usmerjena v:
– krepitev gospodarskega sodelovanja med Republiko Slovenijo in državo, v kateri imajo sedež;
– spodbujanje rednih formalnih in neformalnih stikov ter izmenjave informacij med lokalnimi podjetji, institucijami in slovenskimi podjetji, zainteresiranimi za
poslovanje na tujem trgu;
– svetovanje slovenskim, predvsem malim in sred
nje velikim podjetjem, ki se odločajo za prodor na trg,
na katerem delujejo posamezni slovenski poslovni klubi, ter tujim podjetjem, ki želijo poslovati s slovenskimi
podjetji;
– redno seznanjanje slovenskih podjetij in institucij
z aktualnimi poslovnimi informacijami in poslovnimi priložnostmi v državah, v katerih slovenski poslovni klubi
delujejo;
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– promocijo slovenskega gospodarstva ter slovenskega poslovnega okolja v državah, v katerih slovenski
poslovni klubi delujejo.
Cilj javnega razpisa bomo dosegli z naslednjimi
rezultati:
– organizacija in izvedba najmanj 60 kakovostnih
poslovnih dogodkov, namenjenih slovenskim in tujim
podjetjem,
– informiranje in svetovanje najmanj 600 slovenskim podjetjem, ki želijo prodreti na tuje trge,
– posredovanje najmanj 300 prispevkov za objavo
na portalu Izvozno Okno.
3.2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je financiranje naslednjih
aktivnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini:
SKLOP
AKTIVNOSTI

POGOJI ZA UVRSTITEV AKTIVNOSTI
V POROČANJE IN ČRPANJE SREDSTEV
– predhodna najava dogodka v vsebinskem
mesečnem poročilu*
– vabilo na dogodek je objavljeno na portalu
– organizacija in izvedba poslovnega
Izvozno Okno najmanj tri tedne pred dogodkom*
dogodka v obliki poslovne konference,
– udeležba najmanj 15 podjetij in institucij
foruma, okrogle mize, panela ali
– prisotnost tako slovenskih kot tujih podjetij
matchmakinga, lahko v fizični ali virtualni – traja najmanj 90 minut
obliki
– navedba organizatorjev na vabilu, programu in
drugih gradivih*
– navedba SPIRIT Slovenija in MGRT kot
sofinancerja na vabilu in programu*
– predhodna najava dogodka v vsebinskem
mesečnem poročilu*
– vabilo na dogodek je objavljeno na portalu
Izvozno Okno najmanj tri tedne pred dogodkom*
– program delegacije sestavljen iz plenarnega
dela in individualnih srečanj med udeleženimi
podjetji
– organizacija in izvedba gospodarske
– udeležba najmanj 4 slovenskih in 8 tujih podjetij
delegacije, lahko v fizični ali virtualni obliki na delegaciji v tujini
– udeležba najmanj 8 slovenskih in 4 tujih podjetij
na delegaciji v Sloveniji
– traja najmanj 4 ure
– navedba organizatorjev na vabilu, programu in
drugih gradivih*
– navedba SPIRIT Slovenija in MGRT kot
sofinancerja na vabilu in programu*
– predhodna najava dogodka v vsebinskem
mesečnem poročilu*
– vabilo na dogodek je objavljeno na portalu
Izvozno Okno najmanj tri tedne pred dogodkom*
– udeležba najmanj 10 slovenskih podjetij
– organizacija in izvedba seminarja
Organizacija
– vsebuje predstavitev tujega poslovnega okolja,
in informativne predstavitve načina in
in izvedba poslovnih
značilnosti poslovanja na tujem trgu, napotke
možnosti poslovanja na tujem trgu, lahko v
dogodkov
podjetjem za prvi vstop in primere dobre prakse
fizični ali virtualni obliki
– traja najmanj 60 minut
– navedba organizatorjev na vabilu, programu in
drugih gradivih*
– navedba SPIRIT Slovenija in MGRT kot
sofinancerja na vabilu in programu*
– predhodna najava dogodka v vsebinskem
mesečnem poročilu oziroma direktno skrbniku
pogodbe na SPIRIT Slovenija
– organizacija in izvedba predstavitve
– predhodni dogovor s skrbnikom pogodbe na
slovenskega poslovnega in investicijskega SPIRIT Slovenija o vsebini predstavitve
okolja in ponudbe slovenskega
– udeležba najmanj 10 tujih podjetij in institucij
gospodarstva v tujini, lahko v fizični ali
– traja najmanj 60 minut
virtualni obliki
– navedba organizatorjev na vabilu, programu in
drugih gradivih*
– navedba SPIRIT Slovenija in MGRT kot
sofinancerja na vabilu in programu*
OPIS AKTIVNOSTI
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– organizacija in izvedba investicijske
konference, lahko v fizični ali virtualni
obliki

– predhodna najava investicijske konference
v vsebinskem mesečnem poročilu oziroma
direktno skrbniku pogodbe na SPIRIT Slovenija
– predhodni dogovor s skrbnikom pogodbe
na SPIRIT Slovenija o vsebini predstavitve
(investicijske priložnosti)
– udeležba najmanj 5 potencialnih tujih
investitorjev
– navedba organizatorjev na vabilu, programu
in drugih gradivih*
– navedba SPIRIT Slovenija in MGRT kot
sofinancerja na vabilu in programu*

Aktivna udeležba
na poslovnih
dogodkih

– udeležba zaposlenih v slovenskem
poslovnem klubu in pogodbenih
sodelavcev** kluba na poslovnih
dogodkih, organiziranih s strani drugih
poslovnih subjektov, lahko v fizični ali
virtualni obliki, z namenom posredovanja
informacij o tujem poslovnem okolju
slovenskim podjetjem oziroma informacij
o slovenskem poslovnem okolju tujim
podjetjem

ni posebnih pogojev

Informiranje
slovenskih in tujih
podjetij

– direktno posredovanje informacij
slovenskim podjetjem o tujem poslovnem
okolju in poslovnih priložnostih na tujem
trgu
– direktno posredovanje informacij
ni posebnih pogojev
tujim podjetjem (potencialnim kupcem
slovenskih izdelkov/storitev oziroma
potencialnim tujim investitorjem) o
slovenskem poslovnem okolju in ponudbi
slovenskega gospodarstva

Poglobljeno
svetovanje
slovenskim
podjetjem

– priprava informacij o tujem trgu po meri
slovenskega podjetja
– zagotavljanje informacij o potencialnih
tujih poslovnih partnerjih za slovensko
podjetje
– pomoč pri vzpostavitvi stikov s
potencialnimi tujimi poslovnimi partnerji
oziroma ustreznimi inštitucijami in
organizacija sestankov
– organizacija predstavitve slovenskega
podjetja in njegovih izdelkov/storitev pred
skupino tujih podjetij – potencialnih tujih
partnerjev

– zagotovljeni stiki s potencialnih tujimi
poslovnimi partnerji oziroma ustreznimi
inštitucijami v kolikor projekt zahteva tudi
pridobivanje dokumentacije in informacij od
relevantnih zbornic, ministrstev in ostalih
deležnikov,
– opravljeni sestanki s potencialnimi tujimi
poslovnimi partnerji ali inštitucijami oziroma
opravljena predstavitev podjetja in njegovih
izdelkov/storitev pred skupino tujih podjetij,
potencialnih poslovnih partnerjev
– če poglobljeno svetovanje izvaja zunanji
izvajalec, je potrebno predložiti reference
izbranega izvajalca ter predstaviti postopek
izbora

Zagotavljanje
prispevkov
za objavo na
Izvoznem Oknu

– posredovaje poslovnih novic za objavo
na Izvoznem Oknu
– posredovanje konkretnih poslovnih
priložnosti za objavo na Izvoznem Oknu

– objava prispevkov na Izvoznem Oknu

– priprava in posredovanje informacij o
slovenskem gospodarstvu za tujo javnost
– priprava člankov in oglasov o
slovenskem gospodarstvu za tuje medije
– zakup tujih medijev za objavo člankov in
oglasov o slovenskem gospodarstvu
– promocija slovenskega gospodarstva na
sejmih in dogodkih v tujini

– predhodna uskladitev vsebine promocijskih
člankov in oglasov o slovenskem gospodarstvu,
objavljenih v tujih medijih, s skrbnikom pogodbe
na SPIRIT Slovenija

– vzpostavitev in delovanje showrooma

– najmanj 30 m2
– prostor na razpolago vsaj do 31. 12. 2022
– razstavljeni morajo biti tako produkti oziroma
izdelki (kadar je to fizično mogoče) kakor tudi
pisni oziroma slikovni material
– razstavljeni izdelki in gradiva najmanj
10 slovenskih podjetij

Promocija
slovenskega
gospodarstva
in poslovnega
okolja
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Promocija
slovenskega
poslovnega kluba
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– promocija slovenskega poslovnega kluba
na sejmih in poslovnih dogodkih
– priprava promocijskih člankov in oglasov
o aktivnostih slovenskega poslovnega
kluba
ni posebnih pogojev
– zakup tujih medijev za objavo
promocijskih člankov in oglasov
– priprava in izdelava promocijskih gradiv
– vzpostavitev ali tehnična prenova spletne
strani (največ enkrat letno)

* Pogoj velja le za dogodke, ki bodo izvedeni po podpisu pogodbe o sofinanciranju med slovenskim poslovnim
klubom in SPIRIT Slovenija.
**Pogodbeni sodelavec kluba je oseba, ki za poslovni klub izvaja vse aktivnosti, ki so predmet javnega razpisa in
ima s poslovnim klubom v ta namen sklenjeno letno pogodbo o sodelovanju.
V primeru izvajanja aktivnosti organizacije in izvedbe poslovnih dogodkov, informiranja podjetij ter poglobljenega svetovanja slovenskim podjetjem, se kot
slovensko podjetje šteje podjetje, ki je registrirano v
Republiki Sloveniji, kjer ima tudi sedež in tam opravlja
svojo dejavnost.
V primeru izvajanja aktivnosti organizacije in izvedbe poslovnih dogodkov ter poglobljenega svetovanja
slovenskim podjetjem, se kot tuje podjetje šteje podjetje,
ki je registrirano v tujini, kjer ima tudi sedež in tam oprav
lja svojo dejavnost.
4. Ciljne skupine/upravičenci: upravičeni prejemniki
sredstev so aktivno delujoče uradno registrirane pravne
osebe v tujini, ki izvajajo aktivnosti slovenskega poslovnega kluba.
5. Pogoji za kandidiranje
Vloga prijavitelja 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 prijavitelj
podpiše izjavo, s katero pod kazensko in materialno
pravno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev za kandidiranje na tem javnem
razpisu (izjava je del razpisne dokumentacije).
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev za
kandidiranje lahko SPIRIT Slovenija zahteva dodatna
pojasnila in dokazila.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi
po izdaji sklepa o dodelitvi sredstev, se pogodba o sofinanciranju ne bo podpisala, sklep o dodelitvi sredstev
pa se odpravi oziroma razveljavi.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi
po podpisu pogodbe o sofinanciranju, pa bo SPIRIT Slovenija odstopil od pogodbe o sofinanciranju, pri čemer je
upravičenec dolžan vrniti vsa že prejeta sredstva skupaj
z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema
sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila
sredstev v državni proračun Republike Slovenije.
5.1. Splošni pogoji za kandidiranje so:
1. Prijavitelj je uradno registrirana pravna oseba v
tujini – evidentirana v uradnem registru države, v kateri
ima sedež. Prijavitelj je evidentiran v uradnem registru
najmanj eno leto pred dnevom objave javnega razpisa.
2. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti do ministrstva in izvajalskih institucij ministrstva (Slovenski podjetniški sklad, Javna agencija
Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Slovenski
regionalno razvojni sklad) (v višini 50 eurov ali več na
dan oddaje vloge) iz naslova pogodb o sofinanciranju
iz javnih sredstev, pri čemer ni pogoj, da bi bile le-te že
ugotovljene s pravnomočnim izvršilnim naslovom.

3. Med prijaviteljem in ministrstvom oziroma izvajalskimi institucijami ministrstva niso bile pri že sklenjenih
pogodbah o sofinanciranju ugotovljene hujše nepravilnosti pri porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih obveznosti, zaradi česar je ministrstvo oziroma
izvajalska institucija odstopila od pogodbe o sofinanciranju, od odstopa od pogodbe pa še niso pretekla 3 leta.
4. Prijavitelj skladno z Uredbo Komisije 1407/2013/EU
ne sme imeti registrirane glavne dejavnosti in tudi vsebina
sofinanciranega projekta 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.
5. Prijavitelj ni v postopku vračanja neupravičeno
prejete državne pomoči, na podlagi odločbe Evropske
komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti.
6. Prijavitelj za iste že povrnjene upravičene stroške
in aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja v tem razpisu,
ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih virov (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna)
(prepoved dvojnega sofinanciranja).
Prijavitelj za izvedene aktivnosti in z njimi povezanimi upravičenimi stroški ni upravičen do povračila s strani
SPIRIT Slovenija, v kolikor je upravičen terjati povračilo
teh stroškov od svojih pogodbenih partnerjev.
7. Prijavitelj se je seznanil in se z oddajo vloge na ta
javni razpis strinja z vsemi pogoji, ki so navedeni v tem
javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.
8. Prijavitelj izjavlja, da vse kopije, ki so priložene k
vlogi, ustrezajo originalom.
9. Prijavitelj izjavlja, da so vse navedbe, ki so podane
v vlogi, resnične in ustrezajo dejanskemu stanju.
5.2. Posebni pogoji za kandidiranje so:
1. Prijavitelj izvaja aktivnosti slovenskega poslovnega kluba najmanj eno leto pred dnevom objave javnega
razpisa. Delovanje prijavitelja mora biti usmerjeno v gospodarsko sodelovanje med Republiko Slovenijo in državo, v kateri ima prijavitelj sedež, kar mora biti razvidno iz
internih aktov prijavitelja.
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2. Prijavitelj ima odprt svoj transakcijski račun v državi,
kjer je registriran.
3. Člani prijavitelja, za katere le-ta izvaja aktivnosti slovenskega poslovnega kluba, so zavezani plačati članarino,
ki je vir financiranja aktivnosti slovenskega poslovnega
kluba, kar mora biti razvidno iz internih aktov prijavitelja.
4. Prijavitelj mora izkazati članstvo vsaj 15 podjetij v
letu 2021, za katere izvaja aktivnosti slovenskega poslovnega kluba. Med podjetja štejemo tudi uradno registrirana
gospodarsko interesna združenja podjetij, pri čemer se šteje eno združenje za enega člana. Med podjetja se štejejo
tudi tista podjetja, ki so v slovenski poslovni klub včlanjena
preko pooblaščenih fizičnih oseb teh podjetij.
Članstvo podjetij se ocenjuje na podlagi kopij dokazil
o članstvu podjetij oziroma pooblaščenih oseb podjetij v
klubu v letu 2021. Kot dokazila o članstvu štejejo dokazila
o plačilu članarin v letu 2021, in sicer bančni izpisi ali drugi
ekvivalentni dokumenti, iz katerih je razvidno, da gre za
plačilo članarine s strani podjetij za leto 2021. V kolikor je
ta dokument blagajniški prejemek, je potrebno s tiskanimi
črkami vpisati osebo, ki je članarino vplačala, na blagajniškem prejemku pa mora biti poleg navedenega imena in
priimka tudi lastnoročni podpis te osebe. Prav tako enako
velja za osebo, ki je vplačilo sprejela. Pri osebi, ki je vplačilo sprejela, je poleg prej navedenega (ime in priimek ter
lastnoročni podpis) potrebno zapisati tudi funkcijo, ki jo v
klubu vrši ta oseba. V kolikor dokazilo o plačilu ni izdano oziroma zapisano v slovenskem ali angleškem jeziku,
mora prijavitelj predložiti prevod, iz katerega je razvidno,
katero podjetje je plačnik in namen plačila: članarina poslovnega kluba. V primeru, da je članarino v imenu podjetja
vplačala fizična oseba, mora biti iz potrdila jasno razvidno,
za katero podjetje je bila članarina vplačana.
V kolikor predložene listine ne bodo ustrezale minimalnim zahtevam iz prejšnjega odstavka, jih agencija
ne bo upoštevala, ne glede na to, kakšni so zahtevani
elementi blagajniških prejemkov oziroma drugih dokazil v
državi v kateri je Poslovni klub registriran. Sredstva, ki jih
posamezni Poslovni klub prejema, se nakazujejo iz slovenskega proračuna.
5. Prijavitelj ima sprejet Program dela in Finančni načrt
za leto 2022 ali drug ekvivalenten dokument, ki vsebuje
tudi aktivnosti slovenskega poslovnega kluba.
6. Prijavitelj zagotavlja zaprto finančno konstrukcijo,
kar pomeni, da mora za izvajanje aktivnosti, ki so predmet
tega javnega razpisa, zagotoviti lastna finančna sredstva
vsaj v višini 20 % od načrtovanih finančnih sredstev.
7. Prijavitelj ima kontaktno osebo, ki se s predstavniki
slovenskih podjetji sporazumeva v slovenskem jeziku.
8. Prijavitelj ima registrirano in aktivno delujočo splet
no stran, na kateri so objavljene najmanj:
– informacije o storitvah, vezanih na delovanje slovenskega poslovnega kluba,
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– ažurne informacije o aktivnostih, vezanih na delovanje slovenskega poslovnega kluba,
– kontaktni podatki,
– povezava na spletne portale SPIRIT Slovenija www.
izvoznookno.si, www.sloveniabusiness.eu.
9. Prijavitelj ima v Republiki Sloveniji pooblaščenca za
vročitve, ki v imenu subjekta sprejema vse pošiljke SPIRIT
Slovenija in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, v postopku obravnavanja vloge, prispele na Javni razpis
za sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih
klubov v tujini v letu 2022, ter v času izvajanja pogodbe.
Pooblaščenec je lahko fizična ali pravna oseba s stalnim
bivališčem oziroma sedežem v Republiki Sloveniji.
Na javnem razpisu lahko kandidirajo prijavitelji, ki
lahko prejmejo državno pomoč v skladu s shemo državne pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT
– de minimis« (št. priglasitve M001-2399245-2015/I in
M001-2399245-2015/II) in v skladu z Uredbo 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 (Uradni list L 352/1, 24/12/2013)
in Uredbo Komisije (EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020 o
spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in o spremembi Uredbe (EU)
št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in
ustreznimi prilagoditvami (Uradni list L 215, 7. 7. 2020).
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev prijavitelja lahko SPIRIT Slovenija zahteva dodatna pojasnila
ali dokazila.
6. Postopek izbora
Postopek javnega razpisa vodi komisija za izvedbo
postopka javnega razpisa (v nadaljevanju: komisija), ki jo
s sklepom imenuje odgovorna oseba SPIRIT Slovenija ali
od nje pooblaščena oseba.
Vse pravočasne, pravilno označene in formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje za prijavo
in bodo skladne s predmetom in namenom tega javnega
razpisa, bodo s strani komisije ocenjene v skladu z merili
iz 7. točke javnega razpisa.
Za formalno popolno vlogo se šteje vloga, ki:
a. prispe na naslov SPIRIT Slovenija v zaprti in pravilno opremljeni ovojnici, kot je opredeljeno v 12. točki
javnega razpisa,
b. vsebuje v celoti izpolnjene obrazce in njihove obvezne priloge, določene v poglavju V. razpisne dokumentacije,
c. je pripravljena v skladu z določili tega javnega razpisa, razpisne dokumentacije in navodili, ki so navedeni na
posameznih obrazcih.
V primeru, da vloga ne izpolnjuje vseh pogojev javnega razpisa in/ali ni skladna s predmetom in namenom
javnega razpisa, se ocenjevanje po merilih ne izvede,
vloga pa se zavrne.

7. Merila za ocenjevanje vlog
Merilo
1
Prispevek k pospeševanju internacionalizacije slovenskega gospodarstva v letu 2021
2
Članstvo podjetij v letu 2021
3
Obseg in raznolikost načrtovanih aktivnosti v letu 2022
SKUPAJ
Način uporabe meril je opredeljen v poglavju IV. razpisne dokumentacije.
Maksimalno število točk, ki jih je mogoče doseči,
je 150.
Za sofinanciranje bodo lahko izbrani le tisti prijavitelji, ki bodo v postopku ocenjevanja dosegli prag najmanj
40 točk.

Št. točk
70
20
60
150

Komisija bo pri ocenjevanju vlog upoštevala tudi
dodatno omejitev, in sicer da prijavitelj v okviru razpisa
ne more prejeti več sredstev, kot je višina zaprošene
subvencije, ki jo prijavitelj opredeli v točki 4.C. obrazca
št. 1 »Prijava«, ki je del razpisne dokumentacije.
Iz ene države bo izbran le en prijavitelj, ki izvaja
aktivnosti slovenskih poslovnih klubov (v nadaljevanju:

305

Stran

306 /

Št.

17 / 11. 2. 2022

klub). V kolikor je država deljena na zvezne države ali
zvezne dežele z lastno zakonodajno in izvršilno oblastjo,
je lahko na razpisu izbran en klub za vsako zvezno državo/deželo. V kolikor bosta iz iste države oziroma zvezne
države/dežele kandidirala dva kluba, bo sredstva pridobil tisti, ki bo v fazi ocenjevanja dobil več točk. V primeru
enakega števila točk klubov iz iste države oziroma zvez
ne države/dežele, sredstva dobi klub, ki ima več članov,
oziroma v kolikor imajo klubi enako število članov, dobi
sredstva klub, ki je dalj časa registriran. V kolikor so bili
klubi registrirani na isti dan, dobi sredstva klub, čigar
vloga je prispela prva.
8. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo
predmeta tega javnega razpisa, znaša 450.000,00 EUR.
Finančna sredstva so zagotovljena v proračunu Republike
Slovenije, na proračunski postavki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije, PP 603210
– Spodbujanje internacionalizacije, za leto 2022.
V primeru spremembe višine proračunskih sredstev
na omenjeni postavki, se uskladi tudi višina sredstev za
ta javni razpis.
SPIRIT Slovenija si pridržuje pravico, da lahko javni
razpis kadarkoli do izdaje sklepov o dodelitvi sredstev,
prekliče z objavo v Uradnem listu Republike Slovenije.
9. Skladnost s pravili pomoči de minimis in intenzivnost pomoči
SPIRIT Slovenija bo sofinancirala upravičene stroške v višini največ 80 %.
Prejeta sredstva predstavljajo pomoč de minimis.
De minimis pomoč se dodeljuje v skladu z Uredbo 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 (Uradni list L 352/1, 24/12/2013)
ter Uredbo Komisije (EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020 o
spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in o spremembi Uredbe (EU)
št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in
ustreznimi prilagoditvami (Uradni list L 215, 7/7/2020) in
v skladu s shemo de minimis pomoči »Program izvajanja
finančnih spodbud MGRT – de minimis« (št. priglasitve
M001-2399245-2015/I in M001-2399245-2015/I).
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Upoštevati je potrebno pravilo omejitve višine pomoči, kar pomeni, da skupna pomoč, dodeljena enotnemu
podjetju, na podlagi pravila de minimis ne sme presegati
200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let,
ne glede na obliko ali namen pomoči.
Zgornje meje pomoči veljajo ne glede na to, iz katerih javnih sredstev je pomoč dodeljena in ali je pomoč
dodeljena v okviru več shem ali individualnih pomoči
hkrati. Upošteva se skupni znesek pomoči v ta namen.
Pomoč za iste upravičene stroške se lahko kumulira le,
če se s tako kumulacijo ne preseže največje stopnje
intenzivnosti pomoči ali zneska pomoči, ki se uporablja
za to pomoč.
10. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Koriščenje sredstev je možno v letu 2022.
Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične
s 1. 1. 2022 in traja do 18. 11. 2022.
Do sofinanciranja bodo upravičene aktivnosti, ki
bodo izvedene in plačane znotraj obdobja upravičenosti, razen v primeru aktivnosti vzpostavitve in delovanja
showrooma, kjer so upravičene tudi aktivnosti, ki bodo
plačane znotraj obdobja upravičenosti in izvedene po
datumu obdobja upravičenosti, vendar najkasneje 31. 12.
2022.
Osnova za izplačilo sredstev po tem javnem razpisu
je s strani SPIRIT Slovenija potrjen zahtevek za izplačilo,
ki ga posreduje upravičenec.
Vzorec zahtevka za izplačilo je priloga obrazca št. 5
»Vzorec pogodbe«, ki je del razpisne dokumentacije.
Upravičenec dokazuje upravičenost stroškov z
ustreznimi dokazili, ki jih je potrebno predložiti v skladu
z določbami javnega razpisa in razpisne dokumentacije.
Roki in obdobja poročanja ter izdaje zahtevkov za
izplačilo so podrobno opredeljeni v obrazcu št. 5 »Vzorec
pogodbe«, ki je del razpisne dokumentacije.
Zadnji rok za oddajo zahtevkov za izplačilo je 18. 11.
2022.
Stroški, ki bodo nastali po zadnjem roku za prispetje
zahtevka za izplačilo na SPIRIT Slovenija (razen v primeru iz tretjega odstavka te točke), se ne morejo uveljavljati
kot upravičeni in ne bodo priznani za sofinanciranje.

11. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja, so:
AKTIVNOST

Organizacija
in izvedba
poslovnih
dogodkov

UPRAVIČENI STROŠKI
– stroški organizacije poslovnega
dogodka,
– stroški najema prostora in opreme za
izvedbo poslovnega dogodka,
– stroški postrežbe na poslovnem
dogodku,
– stroški promocije poslovnega dogodka
(izdelava in pošiljanje vabil, izdelava
promocijskih gradiv, panojev stojnic,
medijske objave, vezane na promocijo
dogodka)
– stroški predavateljev
– stroški prevajanja na poslovnem
dogodku
– stroški dela zaposlenih, vezanih na
pripravo, promocijo in izvedbo poslovnih
dogodkov

OMEJITEV
– največ 70 %
vrednosti
pogodbenih
sredstev

DOKAZILA
– fotokopije računov in drugih dokazil
o nastanku upravičenih stroškov
– dokazila o plačilu upravičenih
stroškov
– fotografije s poslovnega dogodka
– kopija vabila na poslovni dogodek in
programa poslovnega dogodka
– seznam udeležencev poslovnega
dogodka
– v kolikor poslovni dogodek
organizira zunanji izvajalec in ne
klub samostojno, se morajo pri izbiri
zunanjega izvajalca upoštevati pravila
oziroma vsa temeljna načela javnega
naročanja, skladno z ZJN-2, poleg
tega mora biti iz priloženih dokazil
le-to jasno razvidno. V tem primeru
mora klub predložiti tudi podrobna
pojasnila o stroškovniku in vse račune
ter dokazila o plačilu za stroške, ki jih
je imel zunanji izvajalec z organizacijo
poslovnega dogodka
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Organizacija
in izvedba
investicijske
konference

Aktivna
udeležba na
poslovnih
dogodkih

– stroški vsebinske priprave in izvedbe
investicijske konference
– stroški strokovnih govorcev oziroma
panelistov in moderiranje konference
– stroški organizacije in izpeljave
konference (kot npr. vabljenje,
registracija in obdelava podatkov
udeležencev, trženje in promocije
dogodka na digitalnih platformah,
vzpostavitev posebne priložnostne
spletne strani za konferenco, s prijavnim
obrazcem, predstavljenimi investicijskimi
projekti ter možnostjo rezervacije
termina za B2B sestanek, priprava
video vsebin, izvedba anket in povzetek
rezultatov, analitika konferenc, podpora)
– stroški obdelave in predaje kontaktov
udeležencev konference (usklajeno z
GDPR)

Zagotavljanje
prispevkov za
portal Izvozno
Okno

– v kvoti poslovnih
dogodkov, za
katere skupaj
velja največ
70 % vrednosti
pogodbenih
sredstev

17 / 11. 2. 2022 /

Stran

– fotokopije računov in drugih dokazil
o nastanku upravičenih stroškov
– dokazila o plačilu upravičenih
stroškov
– fotografije z investicijske
konference
– kopija vabila na investicijsko
konferenco
– kopija programa investicijske
konference
– seznam udeležencev
– v kolikor (spletno) investicijsko
konferenco organizira zunanji
izvajalec in ne klub samostojno, se
morajo pri izbiri zunanjega izvajalca
upoštevati pravila oziroma vsa
temeljna načela javnega naročanja,
skladno z ZJN-2, poleg tega mora
biti iz priloženih dokazil le-to jasno
razvidno. V tem primeru mora klub
predložiti tudi podrobna pojasnila
o stroškovniku in vse račune ter
dokazila o plačilu za stroške, ki jih je
imel zunanji izvajalec z organizacijo
investicijske konference

– stroški dela zaposlenih in pogodbenih – največ 30 %
sodelavcev
vrednosti
pogodbenih
sredstev

– dokazila o obračunu in izplačilu
stroškov plač
– dokazila o nastalih stroških
vezanih na aktivno udeležbo s strani
pogodbenega sodelavca

– stroški dela zaposlenih

– največ 5 ur
na posamezno
podjetje

– v celoti izpolnjen Seznam
opravljenih informiranj slovenskih in
tujih podjetij, ki je del vsebinskega
mesečnega poročila
– dokazila o obračunu in izplačilu
stroškov plač

– stroški dela zaposlenih, pogodbenih
sodelavcev in zunanjih izvajalcev

– do skupaj največ
70 % pogodbene
vrednosti
– največ
40 ur/podjetje
oziroma največ
1.800,00 EUR
(vključujoč vse
davke/druge
obvezne dajatve,
ki jih je potrebno
obračunati glede na
pravno ureditev v
posamezni državi,
kjer se storitev
izvaja (kot npr.
DDV v Sloveniji
ipd.) na posamezno
podjetje

– v kolikor svetovanja ne izvajajo
zaposleni v klubu temveč zunanji
izvajalec, se morajo pri izbiri
zunanjega izvajalca upoštevati
pravila oziroma vsa temeljna načela
javnega naročanja, skladno z ZJN-2,
poleg tega mora biti iz priloženih
dokazil le-to jasno razvidno. V tem
primeru mora klub predložiti tudi opis
postopka izbora zunanjih izvajalcev
in reference izbranega zunanjega
izvajalca
– v celoti izpolnjeno poročilo
o opravljenem individualnem
svetovanju
– mnenje svetovanca in njegova
pričakovanja
– fotokopije računov in drugih dokazil
o nastanku upravičenih stroškov
– dokazila o obračunu in izplačilu
stroškov plač
– dokazila o plačilu upravičenih
stroškov

Informiranje
slovenskih in
tujih podjetij

Poglobljeno
svetovanje
slovenskim
podjetjem

Št.

– stroški pridobivanja virov informacij in – ni omejitev
nakupa podatkovnih baz
– stroški prevajanja
– stroški dela zaposlenih v okviru
zagotavljanja prispevkov za Izvozno
Okno

– posredovani prispevki za objavo na
Izvoznem Oknu
– fotokopije računov in drugih dokazil
o nastanku upravičenih stroškov
– dokazila o plačilu upravičenih
stroškov
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– stroški priprave informativnih in
promocijskih vsebin za tujo poslovno
javnost
– stroški zakupa medijskega prostora
Promocija
v tujih medijih
slovenskega – stroški promocije slovenskega
gospodarstva gospodarstva na sejmih in dogodkih
in poslovnega v tujini
okolja
– stroški prevajanja
– stroški najema prostora za showroom
– stroški opreme za showroom
– stroški dela zaposlenih v okviru
promocije slovenskega gospodarstva
– stroški vzpostavitve in tehnične
prenove spletne strani
– stroški organizacije in izvedbe
predstavitve na sejmih in dogodkih
Promocija
– stroški zakupa medijskega prostora za
kluba
objavo promocijskih vsebin
– stroški izdelave promocijskih gradiv
– stroški dela zaposlenih v okviru
promocije kluba
Podrobno so upravičeni stroški opredeljeni v poglavju III. razpisne dokumentacije.
Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen
strošek.
12. Neupravičeni stroški iz razloga nasprotja interesov
Zakoniti zastopniki, prokuristi ter druge osebe, ki so
kakorkoli vključene v zastopanje, vodenje, upravljanje ali
nadzor nad opravljanjem dela poslovnega kluba, bodisi
samostojno ali kot člani kolegijskega organa, se morajo
izogibati kakršnemukoli nasprotju interesov. Pri tem se
šteje, da nasprotje interesov navedenih oseb obstoji,
kadar se v nepristransko in objektivno opravljanje nalog ali odločanje v okviru izvajanja funkcije, vključujejo
osebni ekonomski interesi, interesi družinskih članov ali
kakršni koli drugi interesi povezani z drugo fizično ali
pravno osebo.
Za družinskega člana se za potrebe tega javnega
razpisa štejejo zakonec ali oseba, s katero oseba živi v
dalj časa trajajoči življenjski skupnosti, ki ima po zakonu,
ki ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja, enake
pravne posledice kakor zakonska zveza (zunajzakonski partner), oseba, s katero živi v registrirani istospolni
partnerski skupnosti (partner), otroci, posvojenci, starši,
posvojitelji, bratje in sestre ter zakonci, zunajzakonski
partnerji oziroma partnerji bratov in sester.
Listin, iz katerih izhajajo pravni posli, sklenjeni s
fizičnimi osebami ali pravnimi osebami, v kateri ima
oseba iz prvega odstavka sama ali njen družinski član
ali vsi skupaj lastniški delež, ali v katerih je sama ali njen
družinski član udeležen na dobičku na katerikoli pravni
podlagi, ali ima sama ali njen družinski član upravljav
ske pravice ter pravni posli, sklenjeni med navedenimi
osebami ter njimi samimi ali njihovimi družinskimi člani,
ni mogoče predložiti kot dokazil za uveljavljanje upravičenih stroškov v okviru tega javnega razpisa. Stroški, ki
nastanejo kot posledica tovrstnih pravnih poslov, niso
upravičeni do sofinanciranja po tem javnem razpisu.
13. Roki in način prijave na javni razpis
Vloga mora biti pripravljena v slovenskem jeziku in
skladno z določili tega javnega razpisa, razpisne dokumentacije in navodil na obrazcih.
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, ki je oprem
ljena z obrazcem št. 4 »Naslovnica za ovojnico«, ki je
del razpisne dokumentacije.
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– omejitev stroškov,
vezanih na
najem in opremo
showrooma,
v višini največ
25 % pogodbene
vrednosti

– fotografije izvedenih predstavitev
– kopije medijskih objav
– kopije promocijskih gradiv
– seznam podjetij, katerih proizvodi
so razstavljeni v showroomu
– fotokopije računov in drugih dokazil
o nastanku upravičenih stroškov
– dokazila o plačilu upravičenih
stroškov

– največ 20 %
vrednosti
pogodbenih
sredstev

– fotografije izvedenih predstavitev
– kopije promocijskih gradiv
– kopije medijskih objav
– fotokopije računov in drugih dokazil
o nastanku upravičenih stroškov
– dokazila o plačilu upravičenih
stroškov
– dokazila o obračunu in izplačilu
stroškov plač

Stroški priprave vloge in oddaje vloge na predmet
ni javni razpis bremenijo prijavitelja.
Javni razpis bo odprt do vključno 18. 3. 2022, do
13. ure.
Za pravočasne štejejo vloge, ki bodo oddane
osebno oziroma bodo prispele s priporočeno ali hitro
pošto na naslov SPIRIT Slovenija do vključno 18. 3.
2022, do 13. ure.
Vlogo je potrebno vložiti na naslov: SPIRIT Slovenija, javna agencija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana.
Vloga mora biti poslana po pošti ali osebno dostav
ljena na sedež SPIRIT Slovenija.
14. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev
Odpiranje vlog ne bo javno in bo izvedeno v prostorih SPIRIT Slovenija najkasneje v 8 delovnih dneh
po datumu za prispetje vlog.
Obravnavane bodo samo pravočasne vloge, ki
bodo pravilno označene.
Vse nepravočasne in/ali nepravilno označene vloge bodo s sklepom zavržene.
Na odpiranju bo komisija preverila popolnost pravočasnih in pravilno označenih vlog.
V primeru ugotovitve nepopolnosti vloge, bo komisija prijavitelja pozvala k dopolnitvi vloge. Rok za
dopolnitev vlog je osem dni od prejema poziva. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji v roku za dopolnitev ne
bodo dopolnili, bodo s sklepom zavržene.
Postopek in način izbora je naveden v razpisni
dokumentaciji.
15. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o
izidu javnega razpisa
Po strokovnem pregledu in ocenjevanju vlog bo
komisija pripravila končni predlog finančne podpore.
Na osnovi končnega predloga finančne podpore bo
odgovorna oseba SPIRIT Slovenija ali od nje pooblaščena oseba s sklepom odločila o razdelitvi sredstev.
Prijavitelji bodo o izidu njihove vloge obveščeni
predvidoma v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog.
Hkrati s sklepom o dodelitvi sredstev bodo upravičenci preko pooblaščenca za vročitve v Republiki Sloveniji pozvani k podpisu pogodbe. Če se upravičenec
v roku osem dni od prejema poziva k podpisu pogodbe
na poziv pisno ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo
za pridobitev sredstev.
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Upravičenec sredstev je dolžan v tridesetih dneh
po prejemu pogodbe o sofinanciranju posredovati dva
podpisana izvoda pogodbe na naslov SPIRIT Slovenija,
javna agencija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana. V
nasprotnem primeru se šteje, da odstopa od podpisa
pogodbe.
Rezultati predmetnega javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani
SPIRIT Slovenija http://www.spiritslovenia.si/.
16. 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 SPIRIT Slovenija http://www.spiritslovenia.si/javni-razpisi-
in-narocila.
17. Varstvo osebnih podatkov
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje
podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije je pravna oseba javnega prava, ki v skladu s
strateškimi usmeritvami in dokumenti, ki jih sprejme vlada, opravlja strokovne in razvojne naloge pospeševanja
konkurenčnosti gospodarstva na naslednjih področjih:
– podjetništvo in inovativnost,
– tehnološki razvoj,
– tuje investicije in
– internacionalizacija.
SPIRIT Slovenija opravlja z zakonom in sklepom o
ustanovitvi določene naloge v javnem interesu z namenom, da zagotovi trajno, strokovno in neodvisno izvajanje ukrepov pri opravljanju njenih nalog.
Kontaktni podatki: SPIRIT Slovenija, javna agencija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/589-18-70, E: info@spiritslovenia.si, W: www.
spiritslovenia.si.
SPIRIT Slovenija vse osebne podatke varuje v skladu z veljavno zakonodajo. Pri tem smo zavezani ravnati
v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (General Data Protection Regulation, GDPR – Uredba (EU)
2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta, v nadaljevanju; Splošna uredba o varstvu podatkov) in Zakonom
o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07
– uradno prečiščeno besedilo in 177/20), 140. členom
Uredbe št. 1303/2013/EU, zadnja prečiščena verzija z
dne 29. 12. 2020, ter internim Pravilnikom, ki ureja varstvo osebnih podatkov na agenciji.
Za obdelavo osebnih podatkov, ki bodo posredovani v vlogi prijavitelja oziroma v dokazilih in drugih gradivih, tako ob prijavi na zadevni javni razpis kot tekom
trajanja projekta oziroma izvajanja pogodbe o sofinanciranju, zakonito pravno podlago predstavlja točka b)
prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu
podatkov. Obdelava tovrstnih podatkov je namreč potrebna za izvajanje nalog, povezanih z javnim razpisom
(kot so preverba in ocenjevanje vloge, komunikacija z
upravičencem, izdaja sklepa o izbiri in s tem zamejeni
združljivi nameni naknadne obdelave), torej nalog, ki se
izvajajo na zahtevo upravičenca pred potencialno sklenitvijo pogodbe o sofinanciranju, ob njegovi prijavi na
zadevni javni razpis, oziroma v nadaljnje, ob izvajanju
tovrstne pogodbe.
Zagotovitev osebnih podatkov v kontekstu prijaviteljeve vloge in prijave na zadevni javni razpis oziroma
pripadajočih dokazil, je obveznost, ki je potrebna za
sklenitev pogodbe o sofinanciranju. Morebitne posledice, če se tovrstni podatki ne zagotovijo, torej če se
odda prijava in vloga, ki je pomanjkljiva, ker ne vsebuje
določenih osebnih podatkov, ki bi bili z vidika presoje
vloge oziroma prijave nujni, je izdaja sklepa o neizbiri,
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oziroma formalno zavrženje vloge. Prijavitelj je lahko,
skladno s pravili postopka javnega razpisa pozvan,
da svojo pomanjkljivo prijavo oziroma vlogo ustrezno
dopolni.
Po sklenitvi pogodbe o sofinanciranju, bo upravičenec zavezan k posredovanju osebnih podatkov v okviru
zahtevkov in pripadajočih dokazil oziroma drugih gradiv
na podlagi pogodbene obveznosti upravičenca, pri čemer bo neizpolnjevanje te pogodbene obveznosti lahko
privedlo do tega, da zahtevki ne bodo mogli biti plačani
oziroma, v izjemnih primerih, celo do odstopa agencije
od pogodbe.
18. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive
na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov spk@spiritslovenia.si.
Vprašanja na predhodno navedeni elektronski naslov morajo prispeti najkasneje pet delovnih dni pred
iztekom roka za oddajo vloge. SPIRIT Slovenija bo objavila odgovore na vprašanja najkasneje tri delovne dni
pred iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je
bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki
ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Objavljeni
odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne
dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletni strani http://www.spiritslovenia.si/.
Kot predhodno zapisano, bodo vprašanja in odgovori objavljeni na spletni strani http://www.spiritslovenia.
si/, zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni, da v
njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno
objavljeni.
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje
podjetništva, internacionalizacije,
tujih investicij in tehnologije
Št. 3542-0002/2022/1

Ob-1354/22

Na podlagi 8. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17, 44/18), Pravilnika o
postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011,
3/13, 81/16), Odloka o proračunu Občine Sevnica za
leto 2022 (Uradni list RS, št. 194/21) in določil Pravilnika
o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih
naprav ter izvedbo individualnih kanalizacijskih priključkov na javno kanalizacijo v Občini Sevnica (Uradni list
RS, št. 14/10, 22/14), Občina Sevnica, Glavni trg 19a,
8290 Sevnica, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih
komunalnih čistilnih naprav ter izvedbo
individualnih kanalizacijskih priključkov na javno
kanalizacijo v Občini Sevnica v letu 2022
I. Predmet razpisa: predmet razpisa je sofinanciranje izvedbe malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju MKČN) za komunalne odpadne vode manjših
od 50 PE (populacijskih enot) in individualnih hišnih kanalizacijskih priključkov, vključno s hišnimi črpališči, na
javno kanalizacijo pri obstoječih stanovanjskih objektih
v Občini Sevnica v letu 2022.
II. Splošni pogoji za pridobitev sredstev
Splošni pogoji sofinanciranja:
1. Upravičenci po tem razpisu so lastniki (fizične
osebe) obstoječih naseljenih individualnih stanovanjskih
hiš na območju Občine Sevnica.
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2. Pogoji pri izvedbi male komunalne čistilne naprave (MKČN):
– veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski
objekt zgrajen po letu 1967 ali odločba za stanovanjski
objekt zgrajen pred letom 1967, da ima objekt na podlagi določil prvega odstavka 197. člena ZGO-1 uporabno
dovoljenje, ki ga izda Upravna enota Sevnica;
– mala tipska MKČN mora imeti certifikat oziroma izjavo o skladnosti izdelka z zahtevami standarda
SIST EN12566-3 in glede mejnih vrednosti parametrov
odpadne vode, kot jih predpisuje Uredba o odvajanju
in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS,
št. 98/15). Za rastlinsko MKČN mora lastnik predložiti
prve meritve v skladu s Pravilnikom o prvih meritvah in
obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list
RS, št. 94/14 in 98/15);
– čiščenje komunalne odpadne vode v MKČN mora
biti v skladu z določili 8. člena o ustreznosti čiščenja
komunalne odpadne vode, ki jih predpisuje Uredba o
odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni
list RS, št. 98/15);
– lastnik objekta mora na lastne stroške zagotoviti
redno čiščenje in vzdrževalna dela na MKČN ter skleniti
z izvajalcem javne gospodarske službe Javno podjetje
Komunala d.o.o. Sevnica pogodbo o odvozu odvečnega
blata iz MKČN;
– lokacija MKČN mora biti izven aglomeracij, znotraj katerih se predvideva izgradnja javne kanalizacije
skladno z Operativnim programom odvajanja in čiščenja
komunalne odpadne vode v Republiki Sloveniji. Upravičenec do sofinanciranja MKČN je tudi lastnik objekta
v območju aglomeracije, za katerega bi bila potrebna
izvedba kanalizacijskega priključka daljšega od 100 m
ali bi gradnja kanalizacijskega priključka povzročala nesorazmerno velik strošek (več kot trikraten strošek glede
na ceno vgradnje tipske MKČN v EUR/PE). Informacije
o območjih aglomeracij lastnik objekta pridobi osebno
na Občini Sevnica ali pri izvajalcu javne službe Javno
podjetje Komunala d.o.o. Sevnica. V primeru kasnejše
izgradnje javne kanalizacije se v skladu z veljavnim občinskim odlokom preveri tehnična možnost priključitve
objekta na javno kanalizacijo;
– v primeru lokacije vgradnje MKČN na vodovarstvenih območjih ali iztoku le-te v vodotok mora lastnik
objekta predhodno pridobiti soglasje Direkcije RS za
vode. Informacije o vodovarstvenih območjih so dostopne na Občini Sevnica in na spletni strani Agencije RS
za okolje;
– lokacija MKČN mora biti definirana na zemljiško
parcelo po pogojih iz mnenja izvajalca javne službe.
Upravičenci morajo razpolagati z lastninsko pravico oziroma si morajo predhodno pridobiti služnostne pogodbe,
overjene pri notarju.
3. Pogoji pri izvedbi individualnega hišnega priključka:
– veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski
objekt zgrajen po letu 1967 ali odločba za stanovanjski
objekt zgrajen pred letom 1967, da ima objekt na podlagi določil prvega odstavka 197. člena ZGO-1 uporabno
dovoljenje, ki ga izda Upravna enota Sevnica;
– lokacija individualnega hišnega kanalizacijskega priključka mora biti definirana na zemljiško parcelo.
Upravičenci morajo razpolagati z lastninsko pravico oziroma si morajo predhodno pridobiti služnostne pogodbe,
overjene pri notarju;
– individualni hišni priključek mora biti izveden
skladno s tehničnimi pogoji za izvedbo priključitve, ki
jih v mnenju za priključitev poda izvajalec javne službe
odvajanja in čiščenja odpadnih voda JP Komunala d.o.o.
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Sevnica na podlagi veljavnega občinskega odloka o odvajanju in čiščenju odpadnih voda;
– v primeru priključitve iztoka fekalnih voda iz objekta v višje ležečo javno kanalizacijo se upoštevaje ekonomsko upravičene stroške priključevanja sofinancira
tudi vgradnja tipskega hišnega črpališča za odpadne
vode;
– pri načrtovanju in izvedbi individualnega hišnega
priključka je potrebno upoštevati najkrajšo možno pot
izvedbe priključitve na javno kanalizacijsko omrežje, v
primeru daljšega kanalizacijskega priključka pa ekonomsko upravičenost priključevanja v primerjavi z vgradnjo
MKČN, skladno s pogoji upravljavca javne kanalizacije.
4. Delež sofinanciranja
Na podlagi 9. člena Pravilnika o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa
in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav ter izvedbo individualnih kanalizacijskih priključkov na javno
kanalizacijo v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 14/10,
22/14) se sofinancira 50 % upravičenih stroškov investicije (vključno z DDV) vgradnje tipske MKČN ali rastlinske MKČN oziroma izvedbe individualnega kanalizacijskega priključka. Pri MKČN je delež sofinanciranja
maksimalno 1.400 EUR. V primeru vgradnje ene MKČN
za več kot dva objekta (skupna MKČN) pa je subvencija 300 EUR/PE ali maksimalno skupaj 7.000 EUR na
MKČN. Delež sofinanciranja za izvedbo individualnega
kanalizacijskega priključka je maksimalno 350 EUR na
stanovanjski objekt. Pri vgradnji hišnega črpališča skupaj z izvedbo kanalizacijskega priključka pa je maksimalni delež sofinanciranja 900 EUR.
Sredstva se razdelijo upravičencem po vrstnem
redu prispetja popolnih vlog v sorazmernem deležu višine računa in upravičenih stroškov do porabe razpoložljivih sredstev v proračunu za tekoče leto, pri čemer
pa se za razvrstitev vlog šteje datum in čas prejetja
popolne vloge. Upravičenec lahko pridobi sredstva za
isto naložbo po tem pravilniku samo enkrat. V kolikor
je upravičenec že prejel javna nepovratna sredstva iz
drugih virov v ta namen, do sredstev iz tega javnega
razpisa ni upravičen.
III. Višina sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Sevnica za leto 2022, pod proračunsko postavko
15415 – hišni priključki in MKČN, konto 411999, v višini
40.000 EUR.
Višina sredstev, ki je okvirno namenjena za:
– sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav
je 32.000 EUR,
– sofinanciranje individualnih hišnih priključkov je
8.000 EUR.
V primeru manjšega števila vlog upravičencev na
enem sklopu, se sredstva prerazporedijo na drug sklop.
IV. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so stroški, ki so nastali od 1. 1.
2021 do oddaje vlog in se izkazujejo s kopijami plačanih
računov in potrdil o plačani nabavi MKČN, materiala ter
izvedenih delih vgradnje MKČN ali izvedbe individualnega kanalizacijskega priključka.
Sofinancirajo se upravičeni stroški za obstoječi stanovanjski objekt z veljavnim gradbenim dovoljenjem
oziroma z odločbo, da ima stanovanjski objekt, zgrajen
pred letom 1967, na podlagi določil prvega odstavka
197. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1) uporabno
dovoljenje. Lastnik status obstoječega objekta dokazuje
z dokazilom o legalnosti gradnje in evidentiranjem stanovanjskega objekta v uradnem zemljiškem katastru,
ki ga vodi Geodetska uprava RS, v skladu s predpisi o graditvi objektov. Maksimalna višina upravičenih
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stroškov za nabavo MKČN (do 2 objekta skupaj) znaša
2.800 EUR z vključenim DDV.
Maksimalna višina upravičenih stroškov za individualne hišne priključke za obstoječe stanovanjske objekte
z veljavnim gradbenim dovoljenjem oziroma z odločbo,
da ima objekt, zgrajen pred letom 1967, na podlagi
določil prvega odstavka 197. člena ZGO-1 uporabno
dovoljenje, znaša 700 EUR, v primeru vgradnje hišnega
črpališča pa skupaj 1.800 EUR. Upravičeni stroški zajemajo materialne stroške (cevi, hišno črpališče, jaški,
spojke …) po primerljivih cenah gradbenih proizvodov
na trgu in stroške dela po primerljivih cenah gradbenih
storitev (strojna, montažna in zemeljska dela).
Upravičeni stroški vgradnje MKČN za obstoječe
stanovanjske objekte z veljavnim gradbenim dovoljenjem:
– nakup in montaža MKČN (nabava, izkop, montaža, priključitev, zasip).
V primeru, da je skupni znesek računov za dobav
ljeno opremo in opravljeno delo nižji od maksimalno
upravičenih stroškov, se upošteva znesek realizacije z
dokazili o plačilu. Investicija v MKČN oziroma individualni kanalizacijski priključek mora biti zaključena pred
vložitvijo vloge za sofinanciranje izvedbe.
V. Vsebina vloge: lastnik (solastnik) objekta mora
vložiti popolno vlogo z vsemi zahtevanimi obrazci in prilogami. Razpisna dokumentacija bo od dneva objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS na razpolago na
sedežu Občine Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica in
na spletni strani Občine Sevnica (www.obcina-sevnica.si)
v rubriki Uradne objave → Javni razpisi.
VI. Rok in način prijave
Lastnik (solastnik) objekta vloži vlogo z vsemi dokazili osebno ali po pošti na naslov: Občina Sevnica,
Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
Vloge se lahko oddajo na predpisanih obrazcih do
porabe razpoložljivih sredstev v proračunu za tekoče
leto. Odpiranje vlog se bo izvajalo praviloma vsak mesec, razen v mesecu avgustu, novembru in decembru,
ko odpiranje vlog ne bo potekalo. Vloge se bodo sprejemale do porabe sredstev oziroma najkasneje do prve
srede v mesecu oktobru.
Prijavni obrazec z zahtevano dokumentacijo mora
biti oddan v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj – Razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav
in individualnih hišnih priključkov«. Upoštevale se bodo
vloge, ki bodo popolne in oddane v času javnega razpisa, s pravilno izpolnjenimi obrazci in vsemi zahtevanimi
prilogami.
VII. Postopek obravnave vlog
Odpiranje vlog ne bo potekalo javno. Strokovna komisija bo vloge odpirala in obravnavala enkrat mesečno,
v kolikor jih bo prispelo v tekočem mesecu manj kot pet
pa na dva meseca, razen v mesecu avgustu, novembru
in decembru. Če vloga ne bo popolna, bo vlagatelj pozvan, da v roku 15 dni od prejema poziva za dopolnitev
vloge le-to dopolni. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne
bodo dopolnili v določenem roku, bodo zavržene. Popolne vloge bodo ocenjene na podlagi izpolnjevanja pogojev, ki so navedeni v točki II. Splošni pogoji za pridobitev
sredstev iz prej navedenega pravilnika.
Prejete vloge se bodo obravnavale po časovnem
zaporedju prispetja vloge. V primeru, da bo prispelih
vlog več kot je na voljo razpoložljivih sredstev, bodo imele prednost popolne vloge, ki bodo prispele prej.
O izidu javnega razpisa bodo upravičenci obveščeni s sklepom v roku 15 dni od dne, ko bo komisija
pripravila predlog prejemnikov sredstev. Po izdanem
sklepu in predloženih dokazilih o končani izvedbi bo z
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vsakim upravičencem sklenjena pogodba o dodelitvi nepovratnih sredstev in ostalih medsebojnih obveznostih in
pravicah. Nakazilo sredstev se izvrši na osebni bančni
račun upravičenca v roku 30 dni po podpisu pogodbe.
VIII. Nadzor in sankcije
Strokovni nadzor pri vgradnji MKČN ter izvedbi individualnih kanalizacijskih priključkov na javno kanalizacijo izvaja izvajalec javne službe Javno podjetje Komunala
d.o.o. Sevnica. Kontrolo nad izvajanjem namenske porabe nepovratnih sredstev, ki so predmet tega razpisa,
izvaja občinska uprava Občine Sevnica.
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 Sevnica upravičena zahtevati vračilo dodeljenih
sredstev v enkratnem znesku. Prejemnik bo moral vrniti
sredstva s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi
za obdobje od dneva nakazila dalje.
Občina Sevnica
Ob-1355/22
Na osnovi Pravilnika o sofinanciranju letnih programov veteranskih in častniških organizacij ter projektov
gasilskih organizacij v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 20/2012 in 22/2016; v
nadaljevanju: pravilnik) objavlja Mestna občina Velenje,
Titov trg 1, 3320 Velenje
javni razpis
za izbiro letnih programov veteranskih in
častniških organizacij ter projektov gasilskih
organizacij v Mestni občini Velenje, ki jih bo v letu
2022 sofinancirala Mestna občina Velenje
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje letnih
programov veteranskih in častniških organizacij ter projektov gasilskih organizacij v Mestni občini Velenje, ki jih
bodo izvajalci realizirali v letu 2022.
Mestna občina Velenje bo sofinancirala letne programe veteranskih in častniških organizacij ter projekte
gasilskih organizacij, ki ne predstavljajo izvajanja obvezne lokalne javne gasilske službe.
Med upravičene stroške letnih programov in projektov ne štejejo:
– plače in drugi prejemki v zvezi z delom,
– stroški vlaganj v nakup oziroma vzdrževanje nepremičnin ali opreme, ki jih ima prijavitelj v lasti, najemu
ali upravljanju,
– materialni stroški, potrebni za delovanje prijavitelja (stroški telefona, elektrike, vode, ogrevanja ipd.).
II. Razpisna področja
Področje 1: Letni programi veteranskih in častniških
organizacij
Na razpis se lahko prijavijo veteranske organizacije (društva, zveze društev, združenja), ustanovljene
na osnovi Zakona o vojnih veteranih (Uradni list RS,
št. 59/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru‑1,
101/06 – odl. US, 5/08, 73/08, 53/09, 56/10, 57/11,
40/12 – ZUJF, 32/14, 69/15, 96/15 – ZIPRS1617, 21/18
– ZNOrg, 46/19, 174/20 – ZIPRS2122) ter častniške
organizacije (društva, zveze, združenja), ki združujejo
častnike in podčastnike, kot jih opredeljuje Zakon o
obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno
besedilo, 138/04 – Skl. US, 53/05 – Skl. US in 96/12 –
ZPIZ-2, 95/15 in 139/20).
Sofinancirajo se naslednje vsebine letnih programov veteranskih in častniških organizacij:
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1. organizacija prireditev občinskega pomena (proslave, žalne/spominske slovesnosti);
2. organizacija ali soorganizacija družabnih in drugih
oblik društvenih dejavnosti (pohodi, srečanja, tekmovanja, obletnice ipd.), ki pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb;
3. skrb za spomenike in spominska obeležja;
4. izdajanje monografij in spominskih publikacij;
5. postavljanje in oblikovanje spominskih razstav;
6. obveščanje in svetovanje svojim članom;
7. obujanje in negovanje tradicij;
8. spodbujanje k strpnosti in nenasilju;
9. kulturno izražanje in kreativnost.
Področje 2: Projekti gasilskih organizacij
Na razpis se lahko prijavijo gasilske organizacije,
ustanovljene na osnovi Zakona o gasilstvu (Uradni list
RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 23/19,
189/20 – ZFRO, 206/21).
Sofinancirajo se naslednje vsebine projektov gasilskih organizacij:
1. organizacija prireditev občinskega pomena;
2. organizacija ali soorganizacija družabnih in drugih
oblik društvenih dejavnosti (pohodi, srečanja, tekmovanja, obletnice ipd.), ki pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb;
3. izdajanje monografij in spominskih publikacij ter
preventivnega gradiva;
4. postavljanje in oblikovanje spominskih razstav;
5. obujanje in negovanje tradicije;
6. spodbujanje dela z mladimi in upokojenci.
Upravičenci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– delujejo najmanj dve leti,
– imajo sedež ali podružnico na območju Mestne
občine Velenje, oziroma ne glede na sedež, če je letni
program zastavljen tako, da aktivno vključuje občane
Mestne občine Velenje,
– imajo urejeno dokumentacijo v skladu z zakonom
in drugimi predpisi, ki urejajo njihovo delovanje,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in pobirajo članarino,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– imajo izdelano finančno konstrukcijo, v kateri so
predvideni prihodki in odhodki za izvedbo letnega programa ali projekta,
– svojo dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi,
– so v celoti in pravočasno izpolnili vse pogodbene
obveznosti do Mestne občine Velenje, če te obstajajo
ali so obstajale.
III. Vsebina, način in rok oddaje prijav
Prijava mora zajemati:
A) za razpisno področje 1:
a. izpolnjen prijavni obrazec,
b. program dela za leto 2022,
c. parafiran vzorec pogodbe.
B) za razpisno področje 2:
a. izpolnjen prijavni obrazec,
b. parafiran vzorec pogodbe.
Vse obrazce razpisne dokumentacije podpiše in
žigosa zakoniti zastopnik društva oziroma od njega pooblaščena oseba.
Prijava se bo štela za pravočasno, če bo prispela v
zaprti ovojnici najkasneje do 3. marca 2022 do 10. ure,
na naslov: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, skladno z obrazcem Pripravljena ovojnica za pošiljanje prijave.
Vsak prijavitelj za razpisno področje 1 lahko odda le
eno vlogo, vsak prijavitelj za razpisno področje 2 lahko
odda največ dve vlogi ločeno za vsak projekt.
Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, ki
ne bodo oddane pravočasno in ki jih ne bodo podale
upravičene osebe, ne bodo obravnavane.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji, kriteriji in merili javnega razpisa.
IV. Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo komisija opravila 3. marca 2022 ob 11. uri v sejni sobi Urada za
premoženje in investicije, 3. nadstropje Mestne občine
Velenje, Titov trg 1. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene ovojnice. Odpiranje
je javno z upoštevanjem pravil za preprečevanje širjenja
COVID-19.

V. Merila za ocenjevanje in vrednotenje vlog
Razpisno področje 1: Letni programi vlagateljev veteranskih in častniških organizacij:
a) Ocena letnega programa glede na vsebino, določeno s 4. členom pravilnika:

0–27 točk

1) organizacija prireditev občinskega pomena (proslave, žalne/spominske slovesnosti)

3 točke

2) organizacija ali soorganizacija družabnih in drugih oblik društvenih dejavnosti (pohodi, srečanja,
tekmovanja, obletnice ipd.)

3 točke

3) redna skrb za spomenike in spominska obeležja

3 točke

4) izdajanje monografij in spominskih publikacij, vsaj 1 na leto

3 točke

5) postavljanje in oblikovanje spominskih razstav, vsaj 1 na leto

3 točke

6) informiranje in svetovanje svojim članom

3 točke

7) obujanje in negovanje tradicij

3 točke

8) spodbujanje k strpnosti in nenasilju

3 točke

9) kulturno izražanje in kreativnost
b) Številčnost članov – občanov v društvu s plačano članarino
1) do 50 članov iz Mestne občine Velenje
2) od 51 in do 100 članov iz Mestne občine Velenje
3) od 101 in nad 100 članov iz Mestne občine Velenje
c) Sodelovanje v akcijah, dogodkih, projektih, ki jih je organizirala Mestna občina Velenje (preteklo
leto)
1) ni bilo sodelovanja
2) je bilo sodelovanje v 1–3 aktivnostih

3 točke
0–10 točk
3 točke
6 točk
10 točk
0–5 točk
0 točk
3 točke
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5 točk

d) Delež lastnih sredstev za izvedbo letnih programov

0–10 točk

1) do 40 %

1 točka

2) od 41 % do 80 %

5 točk

3) nad 81 %

10 točk

Točke posameznih meril se seštevajo. Največje skupno število točk je 52.
Razpisno področje 2: Projekti vlagateljev gasilskih organizacij:
a) Ocena projekta glede na vsebino, določeno s 5. členom pravilnika

0–15 točk

1) organizacija prireditev občinskega pomena,

3 točke

2) organizacija ali soorganizacija družabnih in drugih oblik društvenih dejavnosti (pohodi, srečanja,
športna tekmovanja ipd.)

3 točke

3) izdajanje monografij in spominskih publikacij, izdajanje preventivnega gradiva

3 točke

4) postavljanje in oblikovanje spominskih razstav o gasilstvu

3 točke

5) obujanje in negovanje tradicij gasilstva

3 točke

b) Številčnost članov – občanov v društvu s plačano članarino
1) do 50 članov iz Mestne občine Velenje

0–10 točk
3 točke

2) od 51 in do 100 članov iz Mestne občine Velenje

6 točk

3) nad 100 članov iz Mestne občine Velenje

10 točk

c) Sodelovanje v akcijah, dogodkih, projektih, ki jih je organizirala Mestna občina Velenje (preteklo
leto)
1) ni bilo sodelovanja

0–5 točk
0 točk

2) je bilo sodelovanje v 1–3 aktivnostih

3 točke

3) je bilo sodelovanja v 4 ali več aktivnostih

5 točk

d) Delež lastnih sredstev za izvedbo projekta

0–10 točk

1) do 40 %

1 točka

2) od 41 % do 80 %

5 točk

3) nad 81 %

10 točk

e) Pomen projekta za mladino

0–10 točk

1) je v celoti namenjen mladim

10 točk

2) je delno namenjen mladim

5 točk

f) Pomen projekta za starejše

0–10 točk

1) je v celoti namenjen starejšim

10 točk

2) je delno namenjen starejšim

5 točk

Točke posameznih meril se seštevajo. Največje skupno število točk je 60.

VI. Okvirna višina razpisanih sredstev
Za izvedbo javnega razpisa so v proračunu zagotovljena sredstva na proračunskih postavkah
40518015 Sofinanciranje programov veteranskih in
častniških organizacij in 40507007 Društvena dejavnost v višini:
– za razpisno področje 1 (letni programi veteranskih
in častniških organizacij): 7.000,00 €
– za razpisno področje 2 (projekti gasilskih organizacij): 5.000,00 €.
VII. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva za izbrane programe ali
projekte morajo biti porabljena v proračunskem letu
2022. Izjema velja samo za projekte, ki bodo izvedeni
v mesecu decembru 2022. Mestna občina Velenje bo z
izbranim prijaviteljem sklenila pogodbo o sofinanciranju
programa ali projekta v letu 2022.
VIII. Postopek: župan izda sklepe o izbiri prejemnikov sredstev na podlagi predloga komisije v roku osem
dni. Upravičenec lahko vloži na Mestno občino Velenje
pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa. Vložena pritož-

ba ne zadrži podpisa pogodbe z izbranimi upravičenci.
Pritožnik mora v pritožbi natančno navesti pritožbene
razloge. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena
merila za dodelitev sredstev. O pritožbi odloči župan v
roku 15 delovnih dni s sklepom.
IX. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo
razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija zajema:
– Besedilo razpisa
– Prijavni obrazec 1 – letni programi
– Prijavni obrazec 2 – gasilski projekti
– Pravilnik.
Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na
spletni strani Mestne občine Velenje: http://www.velenje.
si/e-obcina/javne-objave-razpisi/javne-objave.
X. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu vsak delovni dan na tel.
041/793-645 (Andrej Rupreht), ali po elektronski pošti:
andrej.rupreht@velenje.si.
Mestna občina Velenje
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Ob-1357/22

Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000
Celje, na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09
– ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Pravilnika o ohranjanju
in vzpodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Celje za programsko obdobje 2015–2020 in
2021–2022 (Uradni list RS, št. 76/15 in 15/16, 168/20;
v nadaljevanju Pravilnik) in Odloka o proračunu Mestne
občine Celje za leto 2022 (Uradni list RS, št. 194/21)
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje ukrepov ohranjanja
in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja
v Mestni občini Celje v letu 2022
I. Naročnik: Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje.
II. Predmet javnega razpisa in višina razpisanih
sredstev
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih
finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja
kmetijstva in podeželja v Mestni občini Celje v letu 2022,
ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih
pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo Komisije (EU)
št. 702/2014 in Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 in
Pravilnikom.
Sredstva v višini 100.000,00 EUR so zagotovljena v
proračunu Mestne občine Celje za leto 2022 in se bodo
razdelila za naslednje ukrepe:
DRŽAVNE POMOČI PO SKUPINSKIH IZJEMAH V KMETIJSTVU:

VIŠINA SREDSTEV

UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih
gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo:
Podukrep 1.1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Podukrep 1.2: Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov

60.000,00 EUR
13.500,00 EUR

POMOČI DE MINIMIS
UKREP 7: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter
naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis

20.000,00 EUR

OSTALI UKREPI OBČINE:
UKREP 9: Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja
Sredstva v proračunu so omejena. V kolikor sredstva za določen ukrep ne bodo porabljena, se lahko na
predlog strokovne komisije za obravnavo vlog javnega razpisa prerazporedijo na ukrepe, kjer se pokaže
največja potreba, predvidoma po naslednjem vrstnem
redu na:
– podukrep 1.1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev,
– ukrep 7: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje
kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis,
– podukrep 1.2: Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov,
– ukrep 9: Podpora delovanju društev s področja
kmetijstva in razvoja podeželja.
III. Upravičenci
Upravičenci do pomoči so določeni pri vsakem posameznem ukrepu.
Prijavitelj se lahko prijavi na enega ali več ukrepov oziroma podukrepov, navedenih v tem razpisu. V
primeru, da se prijavitelj prijavlja na več ukrepov ali po-

6.500,00 EUR

dukrepov, se odda vloge ločeno za vsak ukrep oziroma
podukrep posebej v svoji kuverti.
IV. Ukrepi in podukrepi
III. 1. Državne pomoči po skupinskih izjemah v
kmetijstvu
Ukrep 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v
zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo
(1) Z naložbo se skuša doseči vsaj enega od naslednjih ciljev:
– Izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje;
– Izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer
ali standardov za dobrobit živali, če zadevna naložba
presega veljavne standarde Unije;
– Vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo in izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem z
energijo in vodo.
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(2) Pomoč se ne dodeli za:
– nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in
letnih rastlin;
– zasaditev letnih rastlin;
– dela v zvezi z odvodnjavanjem;
– nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč;
– naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo
pomoči, dodeljene mladim kmetom v 24 mesecih od
začetka njihovega delovanja;
– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne
dokumentacije;
– investicije, ki se izvajajo izven območja občine;
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov
Republike Slovenije ali EU, vključno s sofinanciranjem
prestrukturiranja vinogradov;
– stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
– obratna sredstva.
(3) Do pomoči po razpisu za ukrepe na podlagi
Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 niso upravičeni subjekti, ki so:
– naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na
podlagi predhodnega sklepa Komisije EU, s katerim je
bila pomoč razglašena za nezakonito in nezdružljivo z
notranjim trgom;
– podjetja v težavah.
(4) Določbe o pomoči po tem razpisu se ne uporabljajo za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU)
št. 702/2014 za:
– pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje
države ali države članice, in sicer če je pomoč neposredno povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo
in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi
stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo;
– pomoč, ki je odvisna od prednostne uporabe domačega blaga pred uporabo uvoženega blaga.
(5) Za ukrepe po Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014
se pomoč lahko dodeli, če ima spodbujevalni učinek.
Pomoč ima spodbujevalni učinek, če je vloga za pomoč
predložena pred začetkom izvajanja projekta ali dejavnosti. Pomoč se ne dodeli za dejavnosti ali projekte, ki
bi jih upravičenec izvajal v vsakem primeru, tudi če ne
bi bilo pomoči.
(6) Najvišji zneski pomoči po posameznih ukrepih,
določenih s tem razpisom, ne smejo preseči najvišjih zneskov pomoči, določenih v Uredbi Komisije (EU)
št. 702/2014, ne glede na to, ali se podpora za projekt
ali dejavnost v celoti financira iz nacionalnih sredstev ali
pa se delno financira iz sredstev EU.
Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU)
št. 702/2014, se lahko kumulira z vsako drugo državno
pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški, ki se deloma ali v celoti prekrivajo samo, če se s tako kumulacijo ne preseže najvišje intenzivnosti pomoči ali zneska
pomoči, ki se uporablja za zadevno pomoč v skladu z
Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014.
Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU)
št. 702/2014, se ne kumulira s plačili iz člena 81(2) in
člena 82 Uredbe (EU) št. 1305/2013 v zvezi z istimi
upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta
določena v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014.
Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU)
št. 702/2014, se ne kumulira z nobeno pomočjo de
minimis v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila
s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali
znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU)
št. 702/2014.
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(7) Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo se lahko dodeli za:
Podukrep 1.1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Podukrep 1.2: Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov.
Podukrep 1.1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
(1) Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko
in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
(2) Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo (rekonstrukcijo) hlevov in gospodarskih poslopij
na kmetijskem gospodarstvu;
– stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijskem gospodarstvu, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji ter
ureditev izpustov (stroški materiala, ki so povezani z
naložbo);
– stroški nakupa kmetijske mehanizacije do njene
tržne vrednosti;
– stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij;
– stroški nakupa rastlinjaka v velikosti minimalno
50 m², montaže ter opreme z izjemo namakalnih naprav;
– stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami (protitočne mreže ipd.);
– stroški nakupa računalniške programske opreme,
patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk.
(3) Upravičenci do pomoči so:
– kmetijska gospodarstva vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ležijo na območju Mestne občine
Celje in dejavnost primarne kmetijske proizvodnje oprav
ljajo na najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin.
(4) Pogoji za pridobitev sredstev:
– vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora
biti predložena v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije;
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo
gradbene investicije, če je s predpisi s področja gradnje
objektov to potrebno (lokacijska informacija, gradbeno
dovoljenje);
– najmanj dve barvni fotografiji stanja parcele oziroma objekta pred začetkom izvajanja del;
– predložitev projektne dokumentacije za izvedbo
gradbene naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so
upravičeni do sofinanciranja;
– 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 ponudbe oziroma predračunov za načrtovano naložbo, za katere se uveljavlja pomoč. Pri
nakupu kmetijske mehanizacije morajo biti iz predračuna in računa razvidni naslednji podatki: vrsta stroja,
nazivna moč, delovna širina, zmogljivost, proizvajalec
in tip stroja;
– vse ponudbe, predračuni, računi in dokazila o
plačilih se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva ali nadomestnega člana, ki ima pooblastilo
nosilca kmetijskega gospodarstva;
– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska
vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel;
– predložitev potrdila, ki izkazuje vrsto kmetovanja
(ekološko, integrirano, konvencionalno);
– potrdilo o zavarovanju (izjava o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju – ZPIZ) – samo v primeru,
če je nosilec kmetijskega gospodarstva kmečki zavarovanec;
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– predložitev mnenja o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) – Zavod Celje;
– izpis iz Javnega pregledovalnika grafičnih podatkov (izpis RKG-GERK);
– investicija mora biti zaključena pred izplačilom
sredstev;
– po zaključku investicije bo le-ta v uporabi, za namen za katerega je upravičenec pridobil sredstva, vsaj
še 5 let po izplačilu sredstev;
– kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od ciljev ukrepa, navedenih v prvem odstavku tega razpisa za Ukrep 1.
(5) Intenzivnost pomoči:
Višina pomoči je omejena na največ 50 % upravičenih stroškov, vendar ne več kot 6.000,00 EUR brez DDV
na kmetijsko gospodarstvo.
Pri izračunu intenzivnosti pomoči upravičenih stroškov se upošteva neto vrednost brez DDV. Znesek dodeljene pomoči se določi na podlagi doseženih točk,
razpoložljivih sredstev in števila prispelih vlog.
(6) Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži
nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma pooblaščena
oseba, ki jo pooblastijo vsi nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni v skupno naložbo.
Merila za ocenjevanje:
MERILA
A) Ustreznost naložbe:
– ostale naložbe
– naložbe v posodobitev objektov namenjenih za kmetijsko proizvodnjo in zemljišča (hlevska
oprema, skladišča ...)
– naložbe v trajne nasade, rastlinjake ali naložbe, ki pripomorejo prilagajanju klimatskim
spremembam

ŠTEVILO TOČK
5
10
15

B) Vlagatelj (kmetijsko gospodarstvo) je že pridobil sredstva na podlagi tovrstnega razpisa MOC
v letih od 2016–2020: (točkovanje glede na vsoto vseh dodeljenih sredstev)
– nad 5.000 EUR
– nad 1.000 do 5.000 EUR
– do 1.000 EUR
– vlagatelj še ni prejel sredstev

0
5
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20

C) Proizvodni vidik (število GVŽ1):
– nad 20 GVŽ
– nad 10 do vključno 20 GVŽ
– nad 5 do vključno 10 GVŽ
– do vključno 5 GVŽ
– 0 GVŽ

20
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D) Izpolnjevanje pogojev za mladega kmeta:2
– ne
– da

0
15

E) Ekonomski vidik (vrsta zavarovanja vlagatelja):
– kmečki zavarovanec
– ni kmečki zavarovanec

10
0

F) Kmetijsko gospodarstvo se ukvarja z:
– konvencionalnim kmetovanjem
– integriranim kmetovanjem oziroma je vključeno v program KOPOP
– izključno z ekološkim kmetovanjem (celotna kmetija)

10
20
30

1
GVŽ je ekvivalent, ki se izračuna iz koeficientov za izračun GVŽ za posamezne vrste in kategorije rejnih živali v skladu s pravilnikom, ki ureja evidenco imetnikov rejnih živali in evidenco rejnih živali (Pravilnik o evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč (Uradni list RS, št. 122/08, 4/10 in 110/10; dostopno: http://www.pisrs.si/Pis.
web/pregledPredpisa?id=PRAV12203))
2
Pravilnik o ohranjanju in vzpodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Celje za programsko obdobje
2015–2020 in 2021–2022 (Uradni list RS, št. 76/15 in 15/16, 168/20) v 4. členu določa, da mladi kmet pomeni osebo, ki na
dan predložitve vloge za pomoč ni stara več kot 40 let, ima ustrezno poklicno znanje in kompetence ter prvič vzpostavlja
kmetijsko gospodarstvo kot nosilec tega gospodarstva.
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Podukrep 1.2: Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
(1) Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč in pašnikov.
(2) Upravičeni stroški:
– stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zem
ljišča (nezahtevne agromelioracije, pašniki);
– stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije.3 Pri apnenju velja za upravičeni strošek priporočena
letna količina pripravka na 1 ha kmetijskega zemljišča,
ki je odvisna od vrste pripravka ter dejansko rabo kmetijskega zemljišča;
– stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev
pašnikov z ograjo;
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za
živino.
(3) Upravičenci do pomoči:
– posamezna kmetijska gospodarstva in/ali več
kmetijskih gospodarstev, vključenih v skupno naložbo
(pašna skupnost, agrarna skupnost);
– kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ležijo na območju občine;
– dejavnost primarne kmetijske proizvodnje oprav
ljajo na najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin.
(4) Pogoji za pridobitev:
– vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti
predložena v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije;
– ustrezna dovoljenja oziroma projektna dokumentacija za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških,
kadar so upravičeni do sofinanciranja;
– predračun stroškov, za katere se uveljavlja pomoč.
Pri apnenju je potrebno priložiti tudi navodila za uporabo
pripravka in dokazilo o dejanski rabi kmetijskih zemljišč;
– kopija katastrskega načrta in program del, ki ga
pripravi pristojna strokovna služba Kmetijsko gozdarska
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zbornica Slovenije (KGZS) – Zavod Celje, kadar je predmet podpore ureditev kmetijskih zemljišč ali nezahtevna
agromelioracija;
– predložitev potrdila, ki izkazuje vrsto kmetovanja
(ekološko, integrirano, konvencionalno);
– najmanj dve barvni fotografiji stanja parcele pred
pričetkom izvajanja del;
– vse ponudbe, predračuni, računi in dokazila o
plačilih se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva ali nadomestnega člana, ki ima pooblastilo
nosilca kmetijskega gospodarstva;
– potrdilo o zavarovanju (izjava o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju – ZPIZ) – samo v primeru,
če je nosilec kmetijskega gospodarstva kmečki zavarovanec;
– izpis iz Javnega pregledovalnika grafičnih podatkov (izpis RKG-GERK);
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe
v primeru zakupa zemljišča;
– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska
vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel;
– po zaključku investicije bo le-ta v uporabi, za namen za katerega je upravičenec pridobil sredstva, vsaj
še 5 let po izplačilu sredstev.
(5) Intenzivnost pomoči:
Višina pomoči je omejena na največ 50 % upravičenih stroškov, vendar ne več kot 6.000,00 EUR brez
DDV na upravičenca.
Pri izračunu intenzivnosti pomoči upravičenih stroškov se upošteva neto vrednost brez DDV.
(6) Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži
nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma pooblaščena
oseba, ki jo pooblastijo vsi nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni v skupno naložbo.

Merila za ocenjevanje:
MERILA
A. Vlagatelj (kmetijsko gospodarstvo) je že pridobil sredstva na podlagi tovrstnega razpisa MOC
v letih od 2016–2020 (točkovanje glede na vsoto vseh dodeljenih sredstev):
– nad 5.000
– nad 1000 do 5.000 EUR
– do 1.000 EUR
– vlagatelj še ni prejel sredstev
B. Ustreznost naložbe:
– nezahtevne agromelioracije (apnenje s pripravkom z vsebnostjo manj kot 70 % kalcijevega
karbonata in druge nezahtevne agromelioracije)
– nezahtevne agromelioracije (apnenje s pripravkom z vsebnostjo 70 % ali več kalcijevega
karbonata)
– ureditev pašnika
C. Izpolnjevanje pogojev za mladega kmeta:4
– ne
– da

ŠTEVILO TOČK
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3
78. člen Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – UPB, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D in 79/17)
določa, da so nezahtevne agromelioracije:
a) izravnava zemljišča na površini do 1 ha,
b) krčitev grmovja in dreves,
c) izravnava mikrodepresij na njivskih površinah,
č) nasipavanje rodovitne zemlje,
d) odstranitev kamnitih osamelcev do skupne količine 20 m3 na površini do 1000 m²,
e) ureditev obstoječih poljskih poti z možnostjo gramoziranja do 20 cm,
f) ureditev gorskih in kraških pašnikov,
g) apnenje in
h) založno gnojenje.
4
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MERILA
D. Ekonomski vidik (vrsta zavarovanja vlagatelja):
– kmečki zavarovanec
– ni kmečki zavarovanec
E. Kmetijsko gospodarstvo se ukvarja z:
– konvencionalnim kmetovanjem
– integriranim kmetovanjem oziroma je vključeno v program KOPOP
– izključno z ekološkim kmetovanjem (celotna kmetija)
III. 2. Ukrepi de minimis
Ukrep 7: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje
kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis
(1) Do de minimis pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 niso
upravičena podjetja iz sektorjev:
– ribištva in akvakulture;
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije;
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije
v naslednjih primerih:
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 povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi
količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske
mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno
dejavnostjo.
(3) Pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.
(4) Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do občine.
(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, dodeljena istemu
upravičencu oziroma enotnemu podjetju na podlagi
pravila »de minimis« v skladu z Uredbo Komisije (ES)
št. 1407/2013 z dne 18. decembra 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 200.000,00 EUR (v primeru podjetij, ki
delujejo v komercialnem cestnem tovornem prometu,
znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 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 ali 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,
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ne prejemajo pomoči de minimis na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1407/2013.
Kumulacija de minimis pomoči
(1) Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali
državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja,
če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči.
(2) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo
Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije
(EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi
št. 360/2012.
(3) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo
Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do ustrezne zgornje meje (200.000 EUR
oziroma 100.000 EUR).
Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih
in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis:
(1) Cilj pomoči je diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v predelavo in trženje kmetijskih in
živilskih proizvodov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti
na kmetijskih gospodarstvih.
(2) Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov, ter naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetiji;
– stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti
predelave in trženja kmetijskih proizvodov ter nekmetijske dejavnosti na kmetiji;
– stroški nakupa opreme in naprav za dejavnosti predelave in trženja na kmetijah ter nekmetijske dejavnosti.
Pomoč se ne dodeli za nakup telefonov, faksov in
ostale telekomunikacijske opreme.
(3) Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s predelavo in trženjem oziroma z nekmetijskimi dejavnostmi,
s sedežem dejavnosti in naložbo na območju Mestne
občine Celje;
– dejavnost primarne kmetijske proizvodnje oprav
ljajo na najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin.
(4) Pogoji za pridobitev sredstev:
– vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora
biti predložena v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije;
– 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;
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo
gradbene investicije, če je s predpisi s področja gradnje
objektov to potrebno (lokacijska informacija, gradbeno
dovoljenje);
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– izdelana projektna dokumentacija za izvedbo naložbe (skladno z Gradbenim zakonom (Uradni list RS,
št. 61/17, 72/17 – popr.)) ter dokazila o teh stroških,
kadar so upravičeni do sofinanciranja;
– poslovni načrt za izvedbo naložbe s predračunom
stroškov;
– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska
vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel;
– vse ponudbe, predračuni, računi in dokazila o
plačilih se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva ali nadomestnega člana, ki ima pooblastilo
nosilca kmetijskega gospodarstva.
(5) Intenzivnost pomoči:
Višina pomoči je omejena na največ 50 % upravičenih stroškov, vendar največ 6.000,00 EUR brez DDV na
kmetijsko gospodarstvo.
Predračunska vrednost investicije ne sme biti višja
od 15.000 EUR brez DDV.
(6) Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli
skupni znesek de minimis pomoči.
Merila za ocenjevanje:
MERILO

ŠTEVILO TOČK

A) Upravičenec ima registrirano dejavnost za:
– ostale nekmetijske dejavnosti

0

– predelava kmetijskih in živilskih proizvodov

15

– trženje kmetijskih in živilskih proizvodov

10

– turizem na kmetiji

30

– turizem na kmetiji (okolica Šmartinskega jezera)5

45

Točke po tem merilu se izključujejo
B) Ali ima kmetijsko gospodarstvo (poleg osnovne) registrirano dejavnost:
– že registrirano

5

– dejavnost bo registrirana v tekočem letu

20

C) Izpolnjevanje pogojev za mladega kmeta:6
– ne

0

– da

15

D) Vlagatelju je bilo na podlagi tovrstnega razpisa MOC v letih od 2016–2020 za dopolnilno
dejavnost (ukrep 7) skupaj dodeljeno:
– nad 5.000 EUR
– nad 1000 do 5.000 EUR

0
5

– do 1.000 EUR

10

– vlagatelj še ni prejel sredstev

20

III. 3. Podpora delovanju društev s področja kmetijstva, čebelarstva, gozdarstva in podeželja
(1) Cilj pomoči je povezovanje in ohranjanje delovanja društev na podeželju ter s tem dvigovati kvaliteto
življenja na podeželju.
(2) Upravičeni stroški:
– stroški ustrezne infrastrukture za delovanje (najem prostorov),
– materialni stroški in stroški dela pisarne ter organov,
– nakup opredmetenih in neopredmetenih sredstev,
ki se navezujejo na delovanje društva in prijavljen plan
dela društva (količinsko, tematsko ipd.),

– izdelava publikacij o delovanju društev (procentualno glede na to, koliko izmed vseh članov je članov iz
Mestne občine Celje),
– stroški izvedbe javne prireditve (v kar se ne všteva pogostitev članov na občnih zborih društva, izvedba
izletov/ekskurzij, ki jih s plačilom financirajo člani društva
ipd.).
Sofinancirajo se izključno nepridobitne dejavnosti
društev.
(3) Upravičenci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo sedež na območju Mestne občine Celje
oziroma izvajajo programe, ki se pretežno nanašajo ali
se odvijajo na območju Mestne občine Celje;

5
Upravičenci, ki imajo naslov KG na upoštevnem geografskem območju »turistično območje Šmartinskega jezera«, kot
ga določa Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje krajinske zasnove Šmartinsko jezero (Uradni list RS, št. 70/06).
6
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– da programi omogočajo vključevanje članov oziroma uporabnikov iz Mestne občine Celje;
– da imajo jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov
ter zagotovljene tudi druge (neproračunske) vire financiranja;
– da imajo izkušnje ter reference z izvajanjem programov oziroma projektov na področju kmetijstva in da imajo
svoje delovanje na področju razvoja podeželja in kmetijstva jasno izraženo v ustanovnem aktu društva;
– da imajo zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za delo.
(4) Pomoč se ne dodeli:
– za prijavljeni program, za katerega so že bila pridobljena sredstva na drugih razpisih Mestne občine Celje
oziroma so njihovi programi na kakršenkoli način že financirani iz proračuna Mestne občine Celje,
– društvom, katerih dejavnost je pridobitnega značaja,
– za darila članom,
– za pogostitve in degustacije članov društva na občnih zborih, strokovnih ekskurzijah, izobraževanjih ipd.,
– za ekskurzije, katere stroške je društvo pokrilo s prispevki članov društva oziroma drugih udeležencev.
(5) Dodatni pogoji za pridobitev sredstev:
– Plan dela za leto 2022 in ocena stroškov (finančni
načrt za leto 2022), ter finančno ocenjen program dela
društva.
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– Seznam članov društva z območja Mestne občine Celje oziroma združenja iz območja Mestne občine
Celje (ime, priimek in naslov).
– Predračuni oziroma računi in dokazila o izvršenih
plačilih, za katera se uveljavlja pomoč (veljajo računi z
datumom po 1. 1. 2022). Pri gotovinskem poslovanju
je potrebno priložiti tudi kopijo blagajniškega izdatka in
blagajniškega dnevnika, ki morajo biti skladni z računovodskimi standardi.
(6) Upravičenci do pomoči so:
– registrirana stanovska in interesna združenja
(društva), ki imajo sedež na območju Mestne občine
Celje in katerih dejavnost je nepridobitnega značaja
oziroma izvajajo programe, ki se pretežno nanašajo ali
se odvijajo na območju Mestne občine Celje.
(7) Intenzivnost pomoči:
– do 50 % stroškov prijavljenega programa. Najvišja dodeljena pomoč je 1.000,00 EUR letno. Pri
izračunu intenzivnosti pomoči upravičenih stroškov
se upošteva neto vrednost brez DDV. V kolikor upravičenec ni davčni zavezanec, se pri izračunu intenzivnosti pomoči upošteva bruto vrednost upravičenih
stroškov z DDV. Znesek dodeljene pomoči se določi
na podlagi doseženih točk, razpoložljivih sredstev in
števila prispelih vlog.

Merila za ocenjevanje
MERILO

ŠTEVILO TOČK

A) Sedež izvajalca:
– sedež v drugi občini
– v Mestni občini Celje
B) Število članov društva z območja Mestne občine Celje:
– 0 do 10
– 11 do 20
– 21 do 45
– nad 45
C) Društvo organizira dogodke, ki so:7
– v sodelovanju z Mestno občino Celje ali z drugimi organizacijami v Mestni občini Celje
– tradicionalni (najmanj tri)
– pripomorejo k prepoznavnosti Mestne občine Celje
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D) Društvo sodeluje na prireditvah Mestne občine Celje
– ne
– da
E) Društvo je član širše mreže ali sodeluje s sorodnimi organizacijami na področju razvoja
podeželja:
– ne
– da
V. Rok za oddajo vlog in način predložitve
Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje:
– izpolnjene obrazce za posamezen ukrep,
– vse obvezne priloge k vlogi, ki so predložene kot
dokazila k posameznemu ukrepu.
Rok za oddajo vlog: 1. 4. 2022.
Prijavitelji lahko oddajo vlogo osebno v glavni pisarni Mestne občine Celje vsak dan v času uradnih ur glavne pisarne ali pošljejo po pošti na naslov Mestne občine
Celje, Trg Celjskih knezov 9, 3000 Celje. Šteje se, da je
7

Pod rubriko C se točke seštevajo.
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vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za
oddajo prijave oddana na pošti s priporočeno pošiljko.
Vlogo je potrebno dostaviti v zaprti pisemski ovojnici za vsak ukrep posebej. Na prvo stran ovojnice je
obvezno nalepiti »Obrazec ovojnica« z napisom »Ne
odpiraj – Razpis kmetijstvo 2022 – Ukrep št. …« in nazivom ter naslovom vlagatelja.
V primeru, da upravičenec pošilja več vlog za več
ukrepov ali podukrepov, mora biti vsaka vloga v svoji
ovojnici.
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Rok za oddajo zahtevkov za izplačilo: Zahtevki za
izplačilo sredstev morajo biti oddani na predpisanem
obrazcu na Mestno občino Celje najkasneje do 21. 10.
2022. Računi z datumom po roku za oddajo zahtevka
ne bodo upoštevani. Dodeljena sredstva bodo praviloma
izplačana v letu 2022.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko
zainteresirani dobijo po telefonu vsak delovni dan na tel.
03/42-65-639 (Ingrid Holobar) ali v glavni pisarni Mestne
občine Celje.
VI. Dostop do razpisne dokumentacije: razpisna
dokumentacija bo brezplačno na razpolago od dneva objave javnega razpisa na vložišču v glavni pisarni
Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje (v
času uradnih ur) in na spletnih straneh Mestne občine
Celje (https://moc.celje.si) rubrika Mestna občina – javna naročila in razpisi.
VII. Obravnavanje vlog
Strokovna komisija, imenovana s sklepom župana,
bo z odpiranjem vlog začela predvidoma v aprilu 2022.
Odpiranje vlog zaradi pričakovanega večjega števila
vlog ne bo javno. O odpiranju vlog se vodi zapisnik.
Vloge se bodo obravnavale po vrstnem redu prispetja.
Popolna vloga je vloga za pridobitev sredstev, ki
vsebuje vso zahtevano dokumentacijo (obrazce in obvezne priloge), je vložena na predpisanem obrazcu ter
je vsebinsko ustrezna.
V primeru nepopolnih vlog bodo vlagatelji v roku
8 dni od odpiranja vlog pisno pozvani, da jih dopolnijo
v 8 dneh. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo
dopolnili pravočasno in/ali pravilno oziroma v celoti,
bodo zavržene s sklepom. Prepozno prejete vloge se
zavržejo s sklepom in se neodprte vrnejo pošiljatelju.
Poziv na dopolnitev ali pojasnilo vloge bo komisija
posredovala izključno po elektronski pošti na naslov,
ki ga bo vlagatelj podal kot kontaktni e-naslov. Rok,
določen za dopolnitev ali pojasnitev vloge, se bo začel
šteti naslednji delovni dan po pošiljanju elektronskega
sporočila, ne glede na dejansko branje elektronskega
sporočila. Iz tega razloga so dolžni prijavitelji kot kontaktni e-naslov določiti takšen naslov, na katerega so
stalno dosegljivi.
Komisija nato opravi strokovni pregled popolnih
vlog in jih oceni na podlagi pogojev in meril, navedenih
v javnem razpisu.
Komisija lahko zmanjša delež sofinanciranja pri
posameznih ukrepih pri obravnavanju vlog iz naslednjih
vzrokov:
– zaradi večjega števila zahtevkov, kot je zagotov
ljenih sredstev v proračunu.
Ukrep 1 in Ukrep 7 in Ukrep 9: Sredstva bodo za
vsak posamezen Ukrep razdeljena vlagateljem glede na
doseženo število točk, razpoložljiva sredstva in število
prispelih vlog za posamezen Ukrep. Za vsak posamezen
Ukrep bo Komisija glede na razpoložljiva sredstva in na
število vseh doseženih točk vseh vlagateljev izračunala
povprečno vrednost točke. Vrednost dodeljenih sredstev
posameznemu vlagatelju se izračuna tako, da se število
doseženih točk pomnoži s povprečno vrednostjo točke.
Dodeljena vrednost ne more biti večja od višine upravičenih stroškov in je omejena z intenzivnostjo pomoči, ki
je določena pri posameznem ukrepu.
V kolikor sredstva za določen ukrep ne bodo porabljena, se lahko na predlog strokovne komisije za
obravnavo vlog javnega razpisa preostala sredstva prerazporedijo na ukrepe po naslednjem vrstnem redu na:
– podukrep 1.1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev,

Št.

17 / 11. 2. 2022 /

Stran

– ukrep 7: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje
kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis,
– podukrep 1.2: Urejanje kmetijskih zemljišč in paš
nikov,
– ukrep 9: Podpora delovanju društev s področja
kmetijstva in razvoja podeželja.
Komisija opravi izračun višine sofinanciranja in pripravi predlog upravičencev do sredstev.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni
najpozneje v roku 30 dni od dneva popolnosti zadnje
prijave.
Upravičencem do sredstev se izda odločba o višini
odobrenih sredstev sofinanciranja, namenu in opravič
ljivih stroških za posamezen ukrep, zoper katero lahko
upravičenec vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna.
Datum dodelitve pomoči je datum pravnomočnosti
odločbe.
Hkrati z izdajo odločbe se upravičence do sredstev
pozove k podpisu pogodbe. Medsebojne obveznosti
med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo. Podpisana pogodba je pogoj za nakazilo dodeljenih
sredstev.
Če se upravičenec do sredstev v roku 8 dni od
prejema poziva nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil
vlogo za pridobitev sredstev.
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na transakcijski račun na podlagi popolnega
zahtevka. Zahtevek mora vsebovati dokazila o plačilu
obveznosti (potrdila o izvršenih plačilih) in račune oziroma dokumentacijo zahtevano glede na posamezen
ukrep.
Za Ukrep 1: Računi in dokazila o plačilu računov za
izvedene aktivnosti za ukrep 1 morajo biti z datumom po
dnevu vložitve vloge za pomoč. Vloga za pomoč mora
biti predložena pred začetkom izvajanja naložbe. Računi
z datumom pred vložitvijo vloge in računi z datumom po
roku za oddajo zahtevka ne bodo upoštevani.
Za Ukrep 2: Za ukrep 2 veljajo računi in dokazila o
plačilu izvedene aktivnosti od 1. 1. 2022.
Za Ukrep 3: veljajo računi in dokazila o plačilu
izvedene aktivnosti od 1. 1. 2022 do roka za oddajo
zahtevka.
Višina sredstev za izplačilo se ustrezno zniža, v
kolikor so izkazani stroški pri uveljavljanju zahtevka za
izplačilo sredstev nižji, kot so bili predvideni v vlogi za
dodelitev sredstev.
VIII. Nadzor in sankcije
(1) Namensko porabo proračunskih sredstev za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini,
pridobljenih po tem pravilniku oziroma javnem razpisu,
spremlja in preverja pri prejemnikih občinska strokovna
služba, pristojna za področje kmetijstva, lahko pa tudi
druga oseba, ki jo pooblasti župan. Namenskost porabe
ugotavlja komisija imenovana s strani župana.
(2) V primeru ugotovljene nenamenske porabe
sredstev, mora prejemnik vrniti odobrena sredstva v
celoti s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi,
če se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti
nenamensko porabljena,
– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve
sredstev navajal neresnične podatke,
– da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova že pridobil finančna sredstva.
(3) V navedenih primerih ugotovljene nenamenske
porabe sredstev, upravičenec izgubi pravico do pridobitve sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti.
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(4) Negativno točkovanje
Vlagatelji morajo že ob oddaji vloge predložiti veljaven predračun, ki izkazuje realno vrednost investicije,
ki je predmet sofinanciranja. Morebitna realizacija investicije v nižji vrednosti manjšem znesku bo v razpisu v
prihodnem letu za takšnega vlagatelja pomenila negativne točke pri točkovanju njegove nove vloge, in sicer:
med 20 in 35 % razlike med prijavljeno investicijo in
realizirano investicijo: 3 neg. točke
med 36 in 49 % razlike med prijavljeno investicijo in
realizirano investicijo: 5 neg. točk
med 50 in 74 % razlike med prijavljeno investicijo in
realizirano investicijo: 8 neg. točk
75 % ali več točk razlike med prijavljeno investicijo
in realizirano investicijo: 10 neg. točk.
Neizvedena prijavljena investicija – upravičenec izgubi pravico do pridobitve sredstev po tem pravilniku za
naslednje leto.
Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo, ki je
bila podlaga za odobritev pomoči, deset let od datuma
prejema pomoči.
Občina mora voditi natančne evidence z informacijami o dodeljenih pomočeh in dokazili o izpolnjevanju
pogojev deset let od dneva zadnje dodelitve pomoči.
Mestna občina Celje
Št. 331-1/2022

Ob-1358/22

Mestna občina Celje, Trg Celjskih knezov 9, 3000
Celje, na podlagi Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Mestne občine
Celje (Uradni list RS, št. 14/18) ter Odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 2022 (Uradni list RS,
št. 194/21) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih
naprav na območju Mestne občine Celje
v letu 2022
I. Naročnik javnega razpisa: Mestna občina Celje,
Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje.
II. Namen javnega razpisa: sredstva po tem razpisu
se dodeljujejo z namenom spodbujanja varstva okolja z
zmanjševanjem onesnaženja s komunalnimi odpadnimi vodami, pospeševanja izgradenj malih komunalnih
čistilnih naprav (v nadaljevanju: MKČN) s kapaciteto
do 50 populacijskih ekvivalentov (v nadaljevanju: PE)
v aglomeracijah, znotraj katerih se ne predvideva izgradnja javne kanalizacije na območju Mestne občine
Celje ter urejanja odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.
III. Predmet javnega razpisa: predmet javnega
razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za nakup in
vgradnjo MKČN za komunalne odpadne vode do 50 PE
v letu 2022.
IV. Višina razpisanih sredstev: sredstva v višini
10.000,00 EUR so zagotovljena v proračunu Mestne
občine Celje za leto 2022 na proračunski postavki
140209 Male čistilne naprave, konto 4119998 (drugi
transferji-male komunalne čistilne naprave). Predvideno je sofinanciranje do 50 % upravičenih stroškov,
a ne več kot 3.000,00 EUR za posamezno MKČN.
Upravičeni stroški sofinanciranja investicije so stroški
nakupa MKČN s kapaciteto do 50 populacijskih ekvivalentov, z vključenimi stroški gradbenih del povezanih
z MKČN, stroški montaže ter njenega prvega zagona z
nastavitvijo parametrov. Davek na dodano vrednost ni
predmet sofinanciranja.

V. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu
Do sredstev po tem razpisu so upravičeni investitorji – fizične osebe, ki so lastniki objektov na območju
Mestne občine Celje, kjer z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v Mestni
občini Celje ni predvidena izgradnja kanalizacijskega
omrežja.
V primeru izgradnje skupne MKČN za več stanovanjskih objektov, je nosilec investicije – vlagatelj tisti,
ki ima v lasti zemljišče, na katerem bo MKČN vgrajena.
Za dodelitev sredstev po tem razpisu morajo biti
izpolnjeni naslednji pogoji in tehnične zahteve:
– MKČN mora biti na delu območja Mestne občine
Celje, kjer z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode Republike Slovenije za
območje Mestne občine Celje ni predvidena izgradnja
kanalizacijskega omrežja;
– MKČN je lahko postavljena tudi na območju predvidenih aglomeracij, ki so določene z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne vode v Mestni občini Celje, vendar mora biti iz soglasja javnega
podjetja Vodovod – Kanalizacija d.o.o. (v nadaljevanju:
javno podjetje) jasno razvidno (izrecna navedba javnega
podjetja), da priključitev objekta na javno kanalizacijsko
omrežje ne bo možno;
– MKČN je lahko postavljena tudi na območju, kjer
je javno kanalizacijsko omrežje že zgrajeno ali pa je
gradnja načrtovana, priključitev nanj pa ni tehnično možna ali ekonomsko upravičena, kar mora potrditi javno
podjetje. Če je v soglasju javnega podjetja navedeno, da
je predvidena izgradnja javne kanalizacije na danem območju, vendar terminski plan izgradnje v trenutku izdaje
soglasja ni možno napovedati, se sredstva ne dodelijo;
– vlagatelj mora biti lastnik zemljišča, oziroma mora
imeti pridobljeno pravico graditi;
– objekt, zgrajen po letu 1967, ima veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjske stavbe;
– za objekt, zgrajen pred letom 1967, je potrebno
priložiti potrdilo, da ima objekt uporabno dovoljenje po
predpisih o graditvi objektov;
– lokacija postavitve MKČN mora omogočati dostop
in neovirano praznjenje;
– MKČN mora biti vgrajena in delujoča;
– ob zagonu MKČN mora biti ukinjena obstoječa
greznica v skladu s pogoji javnega komunalnega podjetja Vodovod-kanalizacija d.o.o.;
– upravičenci, ki bodo za več objektov postavili
skupno MKČN, morajo k vlogi priložiti podpisan medsebojni dogovor vseh uporabnikov MKČN, ki ni časovno
omejen in določeno osebo, ki bo zadolžena za upravljanje MKČN, ter sklenjeno služnostno pogodbo med
lastnikom zemljišča in investitorjem;
– lastnik lahko vgradi MKČN z zmogljivostjo do
50 PE, ki je gradbeni proizvod z Izjavo o skladnosti in je
izdana v skladu s predpisom, ki ureja potrjevanje skladnosti in označevanje gradbenih proizvodov ali rastlinsko čistilno napravo;
– lastnik MKČN je dolžan pri izvedbi in obratovanju
te naprave upoštevati določbe veljavnih predpisov, ki
urejajo delovanje MKČN.
Upravičenci lahko pridobijo sredstva za isto naložbo
le enkrat. Če je upravičenec že prejel javna sredstva za
isto naložbo, do sredstev po tem razpisu ni upravičen.
MKČN mora zadostiti naslednjim tehničnim zahtevam:
V primeru, da je MKČN gradbeni proizvod:
– mora biti izdelana v skladu z enim od standardov
SIST EN 12566-1 do SIST EN 12566-5 iz Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz MKČN;
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– mora imeti pozitivno opravljene prve meritve in
izdelano pozitivno Poročilo o prvih meritvah za MKČN
z zmogljivostjo manjšo od 50 PE, ki jo izdela izvajalec
javne službe v občini. Iz poročila mora biti razvidno, da
je obratovanje MKČN v skladu z določbami predpisov,
ki urejajo emisije snovi pri odvajanju odpadne vode iz
MKČN. Poročilo o prvih meritvah za MKČN je upravičenec dolžan dostaviti naročniku javnega razpisa/občini v
roku 3–9 mesecev po vgradnji MKČN;
– mora imeti izjavo o skladnosti izdelka, da ustreza
standardom iz prejšnje alineje in je izdelana v skladu s
predpisom, ki ureja potrjevanje skladnosti in označevanja gradbenih proizvodov.
V primeru, da MKČN ni gradbeni proizvod (npr. rastlinske čistilne naprave):
– če MKČN ni skladna s standardi iz Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz MKČN in nima
izjave o skladnosti, mora imeti pozitivno opravljene prve
meritve in izdelano
– Poročilo o prvih meritvah za MKČN z zmog
ljivostjo manjšo od 50 PE, ki jo izdela izvajalec javne
službe v občini. Poročilo o prvih meritvah je upravičenec
dolžan dostaviti naročniku javnega razpisa/občini v roku
3–9 mesecev po vgradnji MKČN.
Na spletni strani Zbornice komunalnega gospodarstva (www.gzs.si) je objavljen informativni seznam
nekaterih MKČN, ki izpolnjujejo kriterije.
VI. Obvezne priloge
K vlogi mora vlagatelj obvezno priložiti naslednjo
dokumentacijo:
– mnenje o upravičenosti izgradnje MKČN, ki ga
pripravi javno podjetje skladno s V. točko tega razpisa;
– oziroma soglasje javnega podjetja, da priključitev
objekta na kanalizacijo ni možno;
– dokazilo o lastništvu objekta oziroma zemljišča
(zemljiškoknjižni izpisek);
– veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski
objekt oziroma potrdilo, da ima objekt, zgrajen pred letom 1967, na podlagi določil prvega odstavka 197. člena
ZGO-1, uporabno dovoljenje;
– situacijo z mikrolokacijo iz katere je razvidno, kje
bo vgrajena MKČN;
– podpisan medsebojni dogovor vseh uporabnikov
MKČN, v primeru, da je MKČN vgrajena za več objektov. Dogovor ne sme biti časovno omejen, določati mora
osebo, ki bo zadolžena za upravljanje MKČN;
– sklenjeno služnostno pogodbo med lastnikom
zemljišča na katerem stoji MKČN in uporabniki MKČN
(v primeru, ko je MKČN postavljena za več objektov);
– izjavo lastnika nepremičnine, da je seznanjen z
vrsto in obsegom del na objektu (obrazec št. 1);
– predračun izdelan skladno z razpisnimi pogoji
s popisom del in materiala ter odgovorno osebo za izvedbo del;
– izjavo izvajalca oziroma dobavitelja, da bo opravil
poseg skladno z veljavnimi predpisi (obrazec št. 2);
– kopijo sklepa o registraciji izvajalca, iz katere je
razvidno, da izvajalec izpolnjuje pogoje za opravljanje
ustrezne dejavnosti;
– izjavo o skladnosti izdelka z zahtevami glede mejnih vrednosti parametrov odpadnih vod;
– parafiran osnutek pogodbe;
– fotografije pred pričetkom del.
K zahtevku za izplačilo sredstev mora vlagatelj priložiti naslednjo dokumentacijo:
– izjavo o zaključku naložbe (obrazec št. 3);
– račun o nakupu oziroma opravljeni investiciji, iz
katerega mora biti razvidna cena, vrsta, tip MKČN in
investitor ter potrdilo o izvršenem plačilu;
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– poročilo o prvih meritvah za z zmogljivostjo manjšo od 50 PE in dokazilo o pozitivno opravljenih prvih
meritvah, ki ga izdela za to akreditiran laboratorij in ga
je potrebno dostaviti v roku 3–9 mesecev po vgradnji;
– fotografije po zaključku del;
– 3 kom. menične izjave s pooblastilom za izpolnitev in unovčitev menic;
– 3 kom. podpisanih bianko menic z oznako »brez
protesta«;
– kopijo podpisnega kartona vseh bank, pri katerih
ima upravičenec na dan sklenitve pogodbe odprte svoje
poslovne račune;
– fotokopijo bančne kartice.
VII. Rok oddaje vlog in način prijave
Vloga mora prispeti ne glede na način pošiljanja v
glavno pisarno Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, najkasneje do petka, 23. 9. 2022, do
14. ure. Vloge morajo biti predložene v zaprti ovojnici s
pripisom »Ne odpiraj – Razpis male komunalne čistilne
naprave 2022«.
Dokumentacija, ki bo prispela na javni razpis, je
javna v skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB, 117/06
– ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in
7/18).
Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na
obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije
oziroma vsebinsko identičnih obrazcih in mora biti izpolnjena v slovenskem jeziku. V nasprotnem primeru vloga
ne bo obravnavana in bo s sklepom zavržena.
Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Le
tako izdelana prijava se bo obravnavala kot popolna.
Na sprednjo stran pisemske ovojnice je potrebno
prilepiti pravilno izpolnjen in označen obrazec št. 0 iz
razpisne dokumentacije.
VIII. Poraba sredstev
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v skladu
s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena, ali
so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov ali
je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, bo občina
na predlog pristojnega občinskega upravnega organa
zahtevala vračilo dodeljenih sredstev s pripadajočimi
zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva
nakazila dalje.
IX. Reševanje vlog in izid razpisa
Odpiranje pravočasno prispelih in pravilno označenih vlog bo obravnavala strokovna komisija, ki jo
imenuje župan. Strokovna komisija bo vloge odpirala po
zaporedju prejema do konca razpisa enkrat mesečno.
Odpiranje vlog ne bo javno. Odpirajo se samo v
roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene pisemske ovojnice. Nepravilno označene vloge ne bodo
obravnavane in bodo vrnjene pošiljatelju.
Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj obveščen
s pozivom na dopolnitev. Vloge, ki bodo pravočasno
dopolnjene, se štejejo za prispele z datumom prispetja
dopolnitve. S tem datumom bodo tudi uvrščene v vrstni
red prispelih vlog. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj ne
bo dopolnil v določenem roku, bo komisija s sklepom
zavrgla. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se
kot neustrezne zavrnejo. Vloge, ki ne bodo prispele v
predpisanem roku, se zaprte vrnejo vlagateljem in ne
bodo obravnavane.
Sredstva po tem razpisu se dodeljujejo po vrstnem
redu prispetja popolnih vlog do porabe sredstev, vendar
najkasneje do 23. 9. 2022.
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Prednost pri dodeljevanju sredstev imajo upravičenci že obstoječih MKČN. V kolikor sredstva do zaključka
javnega razpisa ne bodo v celoti porabljena, se le-ta razdelijo med upravičence novogradenj MKČN v enakem
deležu glede na višino investicije.
Vloge, prispele po datumu, ko bodo sredstva za
sofinanciranje že porabljena, se zaprte vrnejo vlagatelju.
O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni z
odločbo v roku 15 dni od obravnave vlog na komisiji. Po
izdani odločbi ter predloženih dokazilih o končani izvedbi
bo z vsakim upravičencem sklenjena pogodba o dodelitvi
sredstev in ostalih medsebojnih obveznostih in pravicah.
Nakazilo sredstev se izvrši na transakcijski račun upravičenca v roku 30 dni od podpisa pogodbe. Dokazila se
bodo obravnavala enkrat mesečno do 10. v mesecu.
Zahtevek za izplačilo sredstev z zahtevano dokumentacijo (obvezne priloge) je potrebno vložiti najkasneje do 11. 11. 2022, poročilo o opravljenih prvih meritvah
pa predložiti v roku 3–9 mesecev po vgradnji MKČN.
Mestna občina Celje lahko javni razpis po svoji prosti presoji brez kakršnih koli posledic razveljavi ali dodeli
le določen del razpoložljivih sredstev.
X. Dodatne informacije
Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani pridobijo na spletni strani Mestne občine Celje,
https://moc.celje.si/javna-narocila.
Vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo lahko
zainteresirani vlagatelji zastavijo izključno po elektronski
pošti na e-naslov mestna.obcina.celje@celje.si do vključno petka, 9. 9. 2022, do 14. ure. Mestna občina Celje bo
odgovore objavila na svoji spletni strani poleg razpisne dokumentacije najkasneje do petka, 16. 9. 2022, do 14. ure.
Mestna občina Celje
Št. 0934-1/2022-3

Ob-1360/22

Občina Šempeter - Vrtojba na podlagi Odloka o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2022 (Uradni
list RS, št. 194/20 in 150/21), Odloka o sofinanciranju
letnega programa športa v Občini Šempeter - Vrtojba
(Uradni list RS, št. 32/18, 128/20 in 36/21) in Letnega
programa športa v Občini Šempeter - Vrtojba za leto
2022 (Uradni list RS, št. 17/22) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov športa, ki jih bo
Občina Šempeter - Vrtojba sofinancirala
v letu 2022
1. Na razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci
letnega programa športa:
– športna društva in zveze športnih društev, ki jih
ustanovijo športna društva s sedežem v občini
– zavodi, pravne osebe, ustanove, zasebniki in
druge organizacije, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v RS.

Športna društva imajo pod enakimi pogoji prednost
pri izvajanju letnega programa, razen če zakon ne določa drugače.
2. Občina sofinancira športne programe izvajalcev,
če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani v skladu s predpisi in imajo sedež v
občini najmanj eno leto pred objavo razpisa in pretežno
delujejo na njenem območju in je njihova (pretežna) dejavnost izvajanje športnih programov
– imajo zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen strokovni
kader za opravljanje dela v športu
– imajo v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno
evidenco članstva (športna društva in/ali zveze športnih
društev) ter evidenco o udeležencih programa
– izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden predviden vir prihodkov in stroškov za izvedbo
dejavnosti
– izvajajo športne programe, ki so predmet razpisa, najmanj 30 vadbenih tednov letno v obsegu vsaj
60 ur, razen v primerih, ko ne gre za sofinanciranje
celoletnih športnih programov in je obseg izvajanja
posameznega športnega programa v merilih drugače
opredeljen
– program je neprofitne oziroma nekomercialne
narave
– imajo poravnane vse obveznosti nastale na podlagi izvajanja športne dejavnosti do javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina
– so v celoti izpolnili vse pogodbene obveznosti do
občine na podlagi javnega razpisa na področju športa v
preteklem letu.
Na razpisu se ne sofinancirajo športni programi
vzgojno izobraževalnih zavodov, ki predstavljajo njihovo
redno dejavnost.
3. Višina sredstev javnega razpisa za sofinanciranje
programov športa okvirno znaša 88.000,00 EUR. Občina si pridržuje pravico do spremembe okvirne višine
sredstev. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v
letu 2022.
Upravičeni stroški so: najem, uporaba in obratovalni
stroški športnih objektov in površin ter nakup oziroma
najem opreme, potrebne za vadbo v športnih objektih
in površinah.
Upravičeni stroški strokovnega kadra v športu so:
izplačila trenerjem in vaditeljem za strokovno delo, potni
stroški in dnevnice trenerjev in vaditeljev.
Upravičeni materialni stroški so: administrativni
stroški izvedbe programov, stroški sodnikov in delegatov na tekmovanjih, stroški tehničnega kadra za izvedbo
programov, stroški športnih rekvizitov in pripomočkov,
stroški prevoza športnikov na tekmovanja, zavarovanj
in zdravniških pregledov športnikov, stroški letnih priprav
športnikov, stroški organizacije tekmovanj, prijavnin in
članarin ter izobraževanje tehničnega kadra.

4. Iz proračunskih sredstev se bodo sofinancirali naslednji programi:
Program
1 Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
2 Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
3 Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport

Sredstva v EUR
8.500,00
500,00
24.000,00

4 Kakovostni šport

5.800,00

5 Vrhunski šport

1.000,00

6 Šport invalidov

500,00
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Sredstva v EUR

7 Športna rekreacija

6.000,00

8 Šport starejših

1.000,00

9 Športni objekti in površine za šport v naravi

23.000,00

10 Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu

500,00

11 Delovanje športnih društev

12.200,00

12 Druge športne prireditve in promocija športa
V kolikor se pri prijavah na razpis izkaže, da so
potrebna sredstva za sofinanciranje najema športnih
objektov nižja od 23.000,00 EUR, se razlika teh sredstev
vrne v proračun.
Če za posamezni program ni prijav (razen za najem
športnih površin), se sredstva namenjena za ta program
prerazporedijo med druge programe.
5. Izbrani programi bodo sofinancirani na podlagi
meril za vrednotenje in izbor programov športa v Občini
Šempeter - Vrtojba, upoštevaje razpoložljiva sredstva,
ki so del razpisne dokumentacije.
6. Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno
na obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije.
Razpisna dokumentacija je od dneva objave doseg
ljiva na spletni strani Občine Šempeter - Vrtojba, www.
sempeter-vrtojba.si, ali pa se jo lahko dvigne v času
uradnih ur v Glavni pisarni Občine Šempeter - Vrtojba,
Trg Ivana Roba 3/a, 5290 Šempeter pri Gorici oziroma
pri svetovalki za družbene dejavnosti oziroma se zanjo
zaprosi na e-naslov info@sempeter-vrtojba.si.
7. Prijava na javni razpis mora prispeti priporočeno po pošti ali osebno v Glavni pisarni najkasneje
do vključno srede, 2. marca 2022, na naslov: Občina
Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3/a, 5290 Šempeter pri Gorici.
Prijavo na javni razpis in morebitne dopolnitve mora
prijavitelj vložiti v zaprti kuverti, ki je označena z:
– naslovom občine
– nazivom in naslovom prijavitelja
– »Vloga na javni razpis za šport – Ne odpiraj« (v
primeru dopolnitve se doda še »Dopolnitev«).

5.000,00
Ovojnica, ki ni označena v skladu z navodili, se neodprta vrne vlagatelju.
9. Prijavitelji lahko razpisno dokumentacijo dopolnjujejo do izteka roka za prijavo. Odpiranje vlog bo 7. 3.
2022. Prijavljeni kandidati bodo o sofinanciranju programov obveščeni po zaključku razpisa v skladu z odlokom.
Občina Šempeter - Vrtojba
Št. 671-2/2022-3

Ob-1367/22

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250
Ilirska Bistrica, na podlagi 19. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20 in
3/22 – ZDeb), 6. člena Pravilnika o merilih in kriterijih
za sofinanciranje programov športa ter najemu športnih
objektov v Občini Ilirska Bistrica (Uradne objave glasila
Snežnik št. 4/99 in 3/05), Letnega programa športa v
Občini Ilirska Bistrica za leto 2022, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 21. redni seji dne
3. 2. 2022 ter Odloka o spremembi proračuna Občine
Ilirska Bistrica za leto 2022 (Uradni list RS, št. 181/21)
objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov
športa v Občini Ilirska Bistrica za leto 2022
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov dejavnosti športa v letu 2022, ki jih na osnovi
sprejetih programskih nalog zagotavlja proračun Občine
Ilirska Bistrica.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin v naslednjih višinah:
I.

Športna vzgoja otrok mladine in študentov v okvirni vrednosti

92.907,00 evrov

II.

Kakovostni šport v okvirni vrednosti

36.817,00 evrov

III.

Športna rekreacija v okvirni vrednosti

5.425,00 evrov

IV.

Šport invalidov v okvirni vrednosti

1.385,00 evrov

V.

Velike mednarodne prireditve in prireditve občinskega pomena v okvirni vrednosti

8.425,00 evrov

VI.

Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu v okvirni
vrednosti

3.808,00 evrov

VII.

Tekoče vzdrževanje objektov in nakup opreme v okvirni vrednosti
Vrednost razpisanih programov za leto 2022 znaša
187.200 EUR.
2. Pogoji in merila
Na razpis se lahko prijavijo:
– športna društva in njihova združenja,
– vzgojno-varstveni zavodi,
– vzgojno-izobraževalni zavodi,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti
v športu, ki izvajajo programe za občane Občine Ilirska
Bistrica.

38.433,00 evrov

325
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Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji:
– so registrirani in organizirani v skladu z veljavnimi
predpisi,
– izvajajo športne programe za občane Občine
Ilirska Bistrica,
– njihova glavna dejavnost je izvajanje športnih
programov,
– imajo urejeno evidenco o članstvu (velja za društva),
– imajo sedež v Občini Ilirska Bistrica,
– imajo pravočasno in v celoti izpolnjene pogodbene obveznosti do Občine Ilirska Bistrica iz predhodnih
razpisov oziroma obveznosti,
– da prijavljeni programi niso financirani iz drugih
postavk proračuna Občine Ilirska Bistrica,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih programov.
Občina Ilirska Bistrica si pridržuje pravico, da izvajalcu programov športa, ki v letu 2021 sredstev pridobljenih na javnem razpisu za sofinanciranje športnih
programov ni izkoristil, v letu 2022 ustrezno zmanjša
sredstva sofinanciranja za programe, ki v letu 2021
niso bili izvedeni v skladu s pogodbo. Prijave, ki bodo
prispele v roku, določenem v 4. točki tega razpisa, bodo
ovrednotene v skladu s Pravilnikom o merilih in kriterijih
za sofinanciranje programov športa ter najemu športnih
objektov v Občini Ilirska Bistrica ter Merili in kriteriji za
vrednotenje programov po javnem razpisu za zbiranje
predlogov za sofinanciranje programov športa v Občini
Ilirska Bistrica za leto 2022, ki jih je sprejela komisija za
pripravo meril in kriterijev na seji dne 28. 1. 2022.
3. Navodila za izdelavo prijav
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno
na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
Vloga mora obvezno vsebovati po en izpolnjen obrazec
OBR-prijava, OBR-izjava, OBR-finančna realizacija ter
podpisan in žigosan vzorec pogodbe. Prijavitelj izpolni
tudi ustrezne druge obrazce glede na vsebino programov, na katere se prijavlja. V kolikor prijavitelj prijavlja
več programov, mora za vsak posamezen program izpolniti ločen obrazec. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisni
dokumentaciji.
Izbrani prijavitelj, ki bo pridobil sredstva na tem razpisu, je pri izvedbi sofinanciranih prireditev (na vabilih,
plakatih, oglaševanju in drugem obveščanju ter informiranju javnosti) dolžan uporabiti logotip Občine Ilirska
Bistrica oziroma jo navesti kot sofinancerja v skladu s
pogoji tega javnega razpisa, pogodbo in navodili Občine
Ilirska Bistrica. Izbrani prijavitelj, ki v končnemu zahtevku ne bo predložil izvoda letaka ali plakata oziroma
drugega promocijskega materiala ali članka o izvedeni
prireditvi, objavljenega v tiskanem ali spletnem mediju,
ne bo upravičen do sredstev tega razpisa.
4. Način in rok za oddajo prijav
Upoštevane bodo popolne prijave, ki bodo v zaprti
ovojnici prispele najpozneje do 14. 3. 2022 do 10. ure na
naslov Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250
Ilirska Bistrica ali bodo do tega roka oddane v sprejemni
pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250
Ilirska Bistrica, pritličje levo.
Na ovojnici prijavitelj navede: »Prijava na javni razpis šport 2022 – ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice
mora biti označen naziv in naslov pošiljatelja. Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo izpolnjevale pogoje iz
te točke in bodo prispele do zgoraj navedenega roka.
Prijave, ki ne bodo izpolnjevale zahtevanih pogojev iz
te točke ali bodo prispele po roku za oddajo prijav, bodo
zapečatene vrnjene prijavitelju.
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5. Kraj in čas, kjer se dvigne razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega
razpisa do zaključka tega javnega razpisa na razpolago
v sprejemni pisarni Občine ilirska Bistrica, Bazoviška
cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica in na spletni strani Občine
Ilirska Bistrica (www.ilirska-bistrica.si).
6. Odpiranje ponudb in postopek obravnave prijav
Komisija, ki jo imenuje župan Občine Ilirska Bistrica, v roku 15 dni po zaključenem razpisu odpre pravočasno prejete prijave na razpis in ugotovi ali vloge
izpolnjujejo razpisne pogoje. O prejetih prijavah komisija izdela zapisnik. Nepravočasno prejete prijave se na
predlog komisije s sklepom zavrže in vrne prijavitelju.
Prijavitelje za sofinanciranje programov, katerih prijave
so nepopolne oziroma nerazumljive, se na predlog komisija pozove, da v roku 8 dni prijave dopolnijo oziroma
odpravijo pomanjkljivosti. Če prijavitelj prijave v roku ne
dopolni oziroma ne odpravi pomanjkljivosti, se prijavo na
predlog komisija zavrže s sklepom.
Popolne prijave komisija pregleda in ovrednoti v
skladu z določili Pravilnika o merilih in kriterijih za sofinanciranje programov športa ter najemu športnih objektov v Občini Ilirska Bistrica (Uradne objave glasila Snežnik št. 4/99 in 3/05). Med vrednotenjem prijav lahko
komisija od prijaviteljev zahteva dodatne informacije,
podatke in neodvisna strokovna mnenja.
Komisija pripravi predlog razdelitve sredstev po
posameznih področjih. Na podlagi predloga komisije
direktor občinske uprave Občine Ilirska Bistrica sprejme sklep o razdelitvi sredstev prijaviteljem najkasneje
v 30 dneh po prejemu vseh dopolnitev prijav. Na sklep
o razdelitvi sredstev prijaviteljem je dovoljena pritožba v
roku 15 dni od vročitve sklepa. O pritožbi odloča župan
Občine Ilirska Bistrica, v roku 30 dni. Odločitev župana
je dokončna.
Oddaja prijave na razpis pomeni, da se je prijavitelj
seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.
Upravičenec do sredstev se s predložitvijo prijave na razpis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Vsi podatki iz prijav so informacije
javnega značaja, razen tistih (posameznih podatkov), ki
jih prijavitelj posebej označi kot poslovno skrivnost.
7. Obdelovanje osebnih podatkov
Občina Ilirska Bistrica bo osebne podatke, ki so
potrebni za izvedbo razpisa (kontaktne osebe prijavitelja (ime in priimek, funkcija, stalno bivališče, telefon in
elektronski naslov), podatke o strokovnih delavcih (ime,
priimek, naziv, str. uspos., leto pridobitve, leto obnovitve,
veljavnost), udeležencev (ime in priimek, leto rojstva),
kadra (ime in priimek, strokovni naziv, izdajatelj licence),
udeležencev šolanja, usposabljanja ali izpopolnjevanja
(ime in priimek, leto rojstva, str. naziv, podatek o šolnini)) ter zahtevana potrdila obdelovala za namen izvedbe postopka sofinanciranja, spremljanja in nadziranja
programov športa v Občini Ilirska Bistrica za leto 2022
na podlagi veljavnega Zakona o lokalni samoupravi,
Zakona o javnih financah, Zakona o športu, Pravilnika
o merilih in kriterijih za sofinanciranje programov športa
ter najemu športnih objektov v Občini Ilirska Bistrica,
Letnega programa športa v Občini Ilirska Bistrica za leto
2022 ter Odloka o spremembi proračuna Občine Ilirska
Bistrica za leto 2022.
Občina bo hranila in varovala osebne podatke
skladno z roki, določenimi v klasifikacijskem načrtu občine in na primeren način, tako da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. Občina bo omogočila obdelavo oziroma
posredovanje osebnih podatkov izključno naslednjim
pooblaščenim uporabnikom: pooblaščenim zaposlenim,
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pooblaščenim osebam, ki obdelujejo osebne podatke pri
pogodbenem obdelovalcu ali osebam, ki izkažejo pooblastilo za dostop do osebnih podatkov v okviru zakona
oziroma podzakonskih predpisov. Občina ne uporablja
avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov. Če podatki, zahtevani v razpisu, ne
bodo zagotovljeni, obravnava vloge ne bo možna.
Prijavitelj/ica, strokovni delavci in udeleženci imajo
glede osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj/e, pravico
seznanitve, dopolnitve, popravka in omejitve obdelave
(vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu in sodnim varstvom pravic). Podrobnejše
informacije o tem, kako občina ravna z osebnimi podatki, so na voljo preko kontaktnih podatkov pooblaščene
osebe za varstvo osebnih podatkov, podatki katere so
dostopni na spletni strani občine.
8. Informacije in pojasnila: dodatne informacije in
pojasnila v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani dobijo na tel. 05/71-12-331, kontaktna oseba: Luka
Špilar ali prek elektronske pošte: luka.spilar@ilirska-
bistrica.si.
Občina Ilirska Bistrica
Št. 3221-0001/2022
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Na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2022 (Uradni vestnik MOV, št. 14/2021) in
Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na
področju turizma v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik
MOV, št. 28/2017) Mestna občina Velenje, Titov trg 1,
3320 Velenje, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov in projektov
na področju turizma v Mestni občini Velenje
za leto 2022
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in projektov na področju
turizma v Mestni občini Velenje z naslednjimi vsebinami:
delovanje društva, promocijsko-informativne dejavnosti,
dejavnosti na področju ohranjanja naravne in kulturne
dediščine, dejavnosti urejanja in varstva okolja, organizacija izobraževanj, seminarjev, predavanj in delavnic z
namenom pospeševanja razvoja turizma ter realizacija
turističnih projektov.
II. Razpisna področja
A: Sofinanciranje programov in projektov turističnih
društev
Na razpisno področje A se lahko prijavijo turistična
društva, ki imajo sedež v Mestni občini Velenje.
B: Sofinanciranje programov in projektov turističnih
podmladkov
Na razpisno področje B se lahko prijavijo turistični
podmladki, ki imajo sedež v Mestni občini Velenje in
delujejo v okviru turističnih društev.
Predmet sofinanciranja na podlagi tega javnega
razpisa niso:
– programi in projekti, ki se ne izvajajo na območju
Mestne občine Velenje. Izjema so programi in projekti,
katerih vsebina je promocija oziroma trženje turistične
ponudbe Mestne občine Velenje,
– programi in projekti, ki se sofinancirajo s posebnih
proračunskih postavk oziroma, ki so že pridobili proračunska sredstva Mestne občine Velenje,
– stroški dela oziroma plač prijaviteljev,
– stroški vlaganj v nakup oziroma vzdrževanje nepremičnin ali opreme, materialni stroški, potrebni za
delovanje prijavitelja (stroški telefona, elektrike, vode,
ogrevanja …),
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– programi in projekti, ki niso s področja turizma.
III. Pogoji za dodelitev sredstev
Za kandidiranje na javnem razpisu mora prijavitelj
izpolnjevati naslednje pogoje:
– ima sedež na območju Mestne občine Velenje,
– ima skladno z veljavno zakonodajo urejeno vso
potrebno dokumentacijo,
– ima zagotovljene pravne, organizacijske, materialne, prostorske, kadrovske in druge pogoje za realizacijo prijavljenih programov in projektov,
– je v preteklem letu sodeloval na najmanj treh prireditvah v organizaciji Mestne občine Velenje ali Turistične zveze Velenje ali Zavoda za turizem ŠD.
Na razpisu ne morejo kandidirati prijavitelji, ki niso
opravili programa in realizirali projektov, ki so jih prijavili
na javni razpis za sofinanciranje programov in projektov
na področju turizma v Mestni občini Velenje v letu 2021
(izjema je nerealizacija zaradi višje sile ali razlogov, na
katere niso mogli vplivati).
IV. Merila za ocenjevanje in vrednotenje prijav
Komisija za sofinanciranje programov in projektov
na področju turizma v Mestni občini Velenje (v nadaljevanju: komisija) bo pri ocenjevanju prijav upoštevala
spodnja merila. Vrednotenje je podrobneje opredeljeno
v priloženem dokumentu Merila.
a) Za razpisno področje A – Sofinanciranje programov in projektov turističnih društev
Splošna merila – program
– delovanje društva (število članov društva; vključevanje v prireditve Mestne občine Velenje ali Turistične
zveze Velenje ali Zavoda za turizem ŠD v letu 2022; organizacija izobraževalnih dejavnosti v letu 2022; dejavnosti na področju ohranjanja naravne in kulturne dediščine ter urejanju in varstvu okolja, prilagoditve delovanja
društva trenutnim razmeram in trendom);
– promocijsko-informacijska dejavnost (nastop na
sejmih, vzdrževanje spletne strani in/ali družbenih omrežij, redno posredovanje vsebin, sodelovanje pri osrednji
letni prireditvi Turistične zveze Velenje).
Splošna merila – projekt
– zasnova projekta (število posameznikov, ki sodelujejo pri pripravi in izvedbi projekta; organizacija in
trajanje projekta; kakovost predloženega projekta);
– doseg projekta (predvideno število obiskovalcev
ali izdaj ali spletni doseg; predvidena promocija projekta);
– finančna konstrukcija projekta.
Prednostno bodo ovrednoteni tisti dogodki in prireditve, ki bodo imeli nacionalni ali mednarodni značaj in
tisti, ki bodo s svojimi vsebinami prispevali k povečani
prepoznavnosti in obiskanosti Mestne občine Velenje.
Prijavitelj lahko prijavi en projekt.
b) Za razpisno področje B – Sofinanciranje programov in projektov turističnih podmladkov
Splošna merila – program
– delovanje turističnega podmladka (število članov turističnega podmladka; vključevanje podmladka
v prireditve Mestne občine Velenje ali Turistične zveze
Velenje ali Zavoda za turizem ŠD v letu 2022; dejavnosti
na področju ohranjanja naravne in kulturne dediščine ter
urejanju in varstvu okolja);
– program turističnega podmladka (kakovost pred
loženega programa).
Splošna merila – projekt
– zasnova projekta (število mladih posameznikov,
ki sodelujejo pri pripravi in izvedbi projekta; organizacija
in trajanje projekta; kakovost predloženega projekta);
– doseg projekta (predvideno število obiskovalcev
ali izdaj ali spletni doseg; predvidena promocija projekta).
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Prednostno bodo ovrednoteni tisti dogodki in prireditve, ki bodo imeli nacionalni ali mednarodni značaj in
tisti, ki bodo s svojimi vsebinami prispevali k povečani
prepoznavnosti in obiskanosti Mestne občine Velenje.
Prijavitelj lahko prijavi en projekt.
V. Priloge
Vloga mora vsebovati naslednje podatke in dokazila:
– za področje A: Sofinanciranje programov in projektov turističnih društev
– program dela društva za leto 2022 (Priloga 1),
– parafiran vzorec pogodbe (Priloga 2),
– število članov društva (Priloga 3),
– podpisi in žigi o sodelovanju na prireditvah
Mestne občine Velenje ali Turistične zveze Velenje ali
Zavoda za turizem ŠD v letu 2021 (Priloga 4).
– za področje B: Sofinanciranje programov turističnih podmladkov:
– program dela turističnega podmladka za leto
2022 (Priloga 1),
– parafiran vzorec pogodbe (Priloga 2),
– podpisi in žigi o sodelovanju na prireditvah
Mestne občine Velenje ali Turistične zveze Velenje ali
Zavoda za turizem ŠD v let 2021 (Priloga 3).
Vse obrazce razpisne dokumentacije podpiše in
žigosa zakoniti zastopnik prijavitelja oziroma od njega
pooblaščena oseba.
VI. Višina razpisanih sredstev
Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago v proračunu za izvedbo javnega razpisa, so:
– za razpisno področje A: 17.000 €,
– za razpisno področje B: 4.000 €.
Višina dodeljenih sredstev:
Na podlagi ocenjevanja vlog komisija pripravi predlog prejemnikov sredstev in razdelitve razpisanih sredstev ter ga posreduje županu Mestne občine Velenje,
ki na podlagi predloga komisije izda sklepe o izboru
prejemnikov sredstev (v nadaljevanju: sklep).
Upravičenec je dolžan na Urad za gospodarski razvoj in prestrukturiranje Mestne občine Velenje po zaključenem programu oziroma projektu v letu 2022, dostaviti
vsebinsko in finančno poročilo ter priložiti pisna dokazila
(vabila, fotografije) o izvedenih aktivnostih. Upravičenec
lahko dostavi vsebinsko in finančno poročilo za zaključeni posamezni del programa, ki ga je opredelil v svoji
vlogi na javni razpis.
Upoštevana bodo vsebinska in finančna poročila,
ki jih bo Urad za gospodarski razvoj in prestrukturiranje
Mestne občine Velenje prejel do 25. novembra 2022.
Izjema velja za projekte, ki bodo izvedeni od vključno
25. novembra do vključno 31. decembra 2022. V tem
primeru je upravičenec dolžan na Urad za gospodarski
razvoj in prestrukturiranje Mestne občine Velenje v roku
8 dni po zaključenem projektu, dostaviti vsebinsko in
finančno poročilo ter priložiti pisna dokazila o izvedenih
aktivnostih. Upravičencu se bodo izplačala sredstva v
višini, ki bodo izkazana s predloženim vsebinskim in
finančnim poročilom, vendar največ v višini, določeni
s sklepom.
Komisija lahko zmanjša delež sofinanciranja pri
obravnavanju vlog zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov proračuna občine za leto 2022.
VII. Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena: dodeljena proračunska sredstva morajo
biti porabljena v proračunskem letu 2022. Izjema velja
za projekte, ki bodo izvedeni od vključno 25. novembra
do vključno 31. decembra 2022.
VIII. Rok za vložitev vlog
Rok za oddajo vlog je ponedeljek, 14. marec 2022,
do 14. ure.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Prijavitelj odda vlogo na javni razpis s priporočeno
pošiljko po pošti ali osebno na naslov Mestna občina
Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje – vložišče, soba 10.
Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo ne
glede na način dostave, prispele v vložišče MOV najkasneje do 14. ure roka za oddajo vloge.
Ovojnica mora biti ustrezno opremljena z izpolnjenim obrazcem, iz katerega je razvidno, na katero
področje se prijavitelj prijavlja (A ali B) oziroma na njej
označeno »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma v
MOV za leto 2022 Področje A« ali »Ne odpiraj – Prijava
na javni razpis za sofinanciranje programov in projektov
na področju turizma v MOV za leto 2022 Področje B«.
IX. Odpiranje in obravnava vlog
Odpiranje vlog bo 15. marca 2022, ob 11. uri, v
prostorih Mestne občine Velenje, Titov trg 1, Velenje.
Za vsako vlogo komisija ugotovi, ali je pravočasna, ali
jo je podala upravičena oseba in ali je glede na besedilo
javnega razpisa popolna. Odpiranje vlog je javno. O odpiranju vlog komisija sproti vodi zapisnik. Vse nepravočasne vloge ali neustrezno označene vloge se ne bodo
obravnavale, s sklepom bodo zavržene in se neodprte
vrnejo prijavitelju.
Prijavitelje, katerih vloge na javnem razpisu ne
bodo popolne, bo komisija v roku sedmih delovnih dni
od dneva odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi vlog.
Rok za dopolnitev ne sme biti daljši od petnajst delovnih
dni. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili
v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
Komisija bo z merili za ocenjevanje obravnavala
(ocenila) vse pravočasne, formalno popolne in ustrezne
vloge.
Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz razpisne dokumentacije, se kot neustrezna zavrne.
Prijavitelj lahko vloži pritožbo za preveritev utemeljenosti sklepa v roku 8 dni od prejema sklepa, in sicer
na naslov: Mestna občina Velenje, Urad za gospodarski
razvoj in prestrukturiranje, Titov trg 1, 3320 Velenje.
Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi
prijavitelji. V pritožbi morajo biti natančno opredeljeni razlogi, zaradi katerih je vložena pritožba. Predmet
pritožbe ne morejo biti postavljena merila za dodelitev
sredstev. O pritožbi odloča župan.
X. Obvestilo o izidu razpisa: prijavitelji bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najkasneje v 45 dneh po
poteku roka za predložitev vlog.
XI. Podpis pogodbe: Mestna občina Velenje posreduje upravičencu sklep ter ga hkrati pozove k podpisu
pogodbe. Če se upravičenec v roku petnajst dni od
prejema poziva nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil
vlogo na javni razpis.
XII. Nadzor nad porabo sredstev: nadzor nad izvajanjem programov oziroma projektov in nad porabo
dodeljenih sredstev opravlja Urad za gospodarski razvoj
in prestrukturiranje Mestne občine Velenje.
XIII. Razpisna dokumentacija in označitev vlog:
razpisno dokumentacijo je mogoče dobiti na naslovu
Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje in na
spletni strani Mestne občine Velenje http://www.velenje.
si (Priložnosti – Javni razpisi, natečaji). Vloga, ki jo je
potrebno oddati na obrazcih razpisne dokumentacije,
mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila.
XIV. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse
dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu vsak delovni dan na tel. 03/896-18-66
ali po elektronski pošti marija.brloznik@velenje.si.
Mestna občina Velenje
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Na podlagi 27. člena Zakona o javnem interesu v
mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10 in 21/18
– ZNOrg) in 13. člena Pravilnika o izvajanju Zakona o
javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS,
št. 47/11) obveščamo, da bo dne 11. 2. 2022 objavljen
Javni razpis za podporo programom v mladinskem
sektorju v Mestni občini Maribor v letih 2022 in 2023
(oznaka: JR PROGRAMI MS 2022-2023). Razpis bo
objavljen na spletni strani Mestne občine Maribor/Javni
razpisi/Javni razpisi – kultura in mladina.
Mestna občina Maribor
Št. 430-1/2022-6

Ob-1379/22

Na podlagi Pravilnika o spodbujanju zaposlovanja v
Občini Sežana (Uradni list RS, št. 30/13 in 12/15), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni
list RS, št. 50/07, 61/08, 3/13 in 81/16) in določil Odloka
o proračunu Občine Sežana za leto 2022 (Uradni list
RS, št. 15/22) Občina Sežana objavlja
javni razpis
za sofinanciranje ukrepov spodbujanja
zaposlovanja v Občini Sežana za leto 2022
1. Naročnik: Občina Sežana, Partizanska cesta 4,
6210 Sežana.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih
sredstev za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v Občini Sežana, in sicer:
– sofinanciranje novih zaposlitev za kritje dela
stroškov dela (Ukrep 1) in
– sofinanciranje samozaposlitev za kritje stroškov
za realizacijo samozaposlitve (Ukrep 2).
3. Upravičenci do finančnih pomoči in pogoji, ki jih
morajo izpolnjevati
Ukrep 1
Za ukrep spodbujanja novih zaposlitev so upravičenci gospodarske družbe v skladu z zakonom, ki ureja
gospodarske družbe, zadruge ter samostojni podjetniki
posamezniki, ki:
– imajo poslovni sedež ali podružnico (poslovno
enoto) na območju Občine Sežana in zaposlujejo za
namen opravljanja dejavnosti v poslovnem prostoru na
območju občine,
– so na dan prijave registrirani za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji,
– na dan prijave niso v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne poravnave ali v
likvidaciji,
– na dan prijave niso v procesu prestrukturiranja
po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje
gospodarskih družb v težavah,
– imajo poravnane vse davke in druge obvezne
dajatve v Republiki Sloveniji in
– imajo v celoti izpolnjene vse finančne obveznosti
do Občine Sežana.
Do »de minimis« pomoči niso upravičena podjetja
iz sektorjev:
– ribištva in akvakulture,
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov,
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov v naslednjih primerih:
a) če je znesek pomoči določen na podlagi cene
oziroma količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni
od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo
na trg,
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b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v
celoti prenese na primarne proizvajalce.
Pomoč ne sme biti namenjena izvozu oziroma z
izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države
članice kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z
izvozno dejavnostjo.
Pomoč ne sme biti pogojena s prednostno rabo
domačih proizvodov pred uvoženimi.
Ukrep 2
Za ukrep spodbujanja samozaposlitev so upravičenci brezposelne osebe, ki:
– so državljani Republike Slovenije,
– imajo stalno bivališče na območju Občine Sežana,
– so na dan oddaje vloge prijavljeni na Zavodu
Republike Slovenije za zaposlovanje,
– imajo poravnane vse davke in druge obvezne
dajatve v Republiki Sloveniji,
– imajo v celoti izpolnjene vse finančne obveznosti
do Občine Sežana.
Do finančnih pomoči niso upravičeni vlagatelji, ki
so že prejeli državno pomoč za ukrep samozaposlitve.
4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci
Za Ukrep 1 – spodbujanje novih zaposlitev:
– imajo registriran sedež ali poslovno enoto na območju Občine Sežana vsaj eno leto pred oddajo vloge
na javni razpis,
– najkasneje v roku 15 dni od dneva prejema sklepa o odobritvi sredstev zaposlijo brezposelne osebe za
polni delovni čas za najmanj eno leto, ki so državljani
Republike Slovenije, imajo stalno prebivališče na območju Občine Sežana in so prijavljeni na ZRSZ zaporedoma vsaj 3 mesece pred oddajo vloge.
Za Ukrep 2 – spodbujanje samozaposlitev:
– upravičenec ni imel registrirane dejavnosti vsaj
eno leto pred oddajo vloge,
– sredstva lahko upravičenec pridobi za naslednje
oblike samozaposlitve: samozaposlitev kot direktor oziroma poslovodna oseba oziroma kot zaposlena oseba,
če je lastnik ali solastnik ali zaposlen v novoustanovljeni gospodarski družbi (zavarovalna podlaga 040 + 112,
oziroma 001 za polni delovni čas – 40 ur delovni čas)
ter pridobitev statusa samostojnega podjetnika posameznika – s.p. (zavarovalna podlaga 005 za polni delovni čas – 40 ur delovni čas),
– realizira samozaposlitev na območju Občine Sežana (poslovni prostor in sedež morata biti na območju
Občine Sežana),
– dejavnost se mora ohraniti na območju Občine
Sežana vsaj 2 leti po realizaciji samozaposlitve,
– najkasneje v roku 15 dni od dneva prejema sklepa o odobritvi sredstev mora realizirati samozaposlitev.
5. Višina sredstev, ki je na razpolago za javni
razpis
Skupna višina razpisanih sredstev za leto 2022,
ki je na razpolago na proračunski postavki 271001 –
Vzpodbujanje zaposlovanja, znaša 66.000,00 EUR,
od tega za:
– Ukrep 1: spodbujanje novih zaposlitev v okvirni
višini 16.000,00 EUR in
– Ukrep 2: spodbujanje samozaposlitev v okvirni
višini 50.000,00 EUR.
Sredstva se lahko prerazporedijo med posamez
nimi ukrepi glede na število upravičencev in višino zahtevanih sredstev ter razpoložljivih sredstev.
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6. Višina finančne pomoči in upravičeni stroški
sofinanciranja
Javni razpis se izvaja po pravilih državnih pomoči,
kar pomeni, da dodelitev sredstev v okviru namena
tega javnega razpisa predstavlja za prejemnika državno pomoč.
»Finančne pomoči se dodeljujejo skladno z Uredbo 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« (Uradni
list EU L 352/1, 24. 12. 2013) (v nadaljevanju: Uredba
»de minimis«).
Višina »de minimis« pomoči, dodeljena enotnemu
podjetju, ne sme presegati 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko
in namen pomoči. V komercialnem cestnem tovornem prevozu pa znaša zgornja dovoljena meja pomoči
100.000 EUR. Pomoč »de minimis« se ne uporablja za
nabavo vozil za cestni prevoz tovora.
»Enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med
seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
– podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;
– podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega
organa drugega podjetja;
– podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv
na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z
navedenim podjetjem ali določbe v njegovi družbeni
pogodbi ali statutu;
– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega
podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali
družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz alinej
prejšnjega odstavka preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.
Če je prejemnik za iste upravičene stroške prejel
ali namerava prejeti tudi drugo državno pomoč, skup
ni znesek prejete pomoči de minimis ne sme preseči
zgornje meje de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih.
Vlagatelj mora ob prijavi na javni razpis predložiti:
– pisno izjavo o že prejetih »de minimis« pomočeh, vključno z navedbo, pri katerih dajalcih in v
kakšnem znesku je v relevantnem obdobju še kandidiral za »de minimis« pomoč,
– pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih)
pomočeh za iste upravičene stroške,
– pisno izjavo s seznamom vseh z njim povezanih
podjetji.
Prejemnika se pisno obvesti:
– da je pomoč dodeljena v skladu z Uredbo »de
minimis«,
– o znesku de minimis pomoči.
Upravičeni stroški sofinanciranja so za Ukrep 1
– spodbujanje novih zaposlitev stroški za kritje dela
stroškov plač.
Za Ukrep 2 – spodbujanje samozaposlitev pa so
upravičeni stroški sofinanciranja stroški za realizacijo
samozaposlitve, ki so stroški povezani z izvajanjem
dejavnosti, in sicer: stroški obveznih prispevkov za
socialno varnost, opredmetenih in neopredmetenih
osnovnih sredstev, računovodskih storitev, najemnin
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poslovnih prostorov ter stroški nabave pisarniške in
računalniške opreme.
Višina sredstev sofinanciranja znaša za Ukrep 1 –
spodbujanja novih zaposlitev do 4.000,00 EUR ter za
Ukrep 2 – spodbujanja samozaposlitev do 4.000,00 EUR.
Sredstva se dodelijo v enkratnem znesku.
Za kritje upravičenih stroškov mora upravičenec
v roku 15 dni od prejema sklepa o odobritvi sredstev
predložiti naslednjo dokumentacijo za izplačilo:
a. za Ukrep 1 – ukrep novih zaposlitev:
– zahtevek za izplačilo ter seznam zaposlenih,
– fotokopijo pogodbe o zaposlitvi,
– fotokopijo obrazca prijave v zavarovanje
(obr. M-1).
b. za Ukrep 2 – ukrep spodbujanja samozaposlitve:
– zahtevek za izplačilo,
– fotokopijo dokazila o registraciji dejavnosti (dokazilo o vpisu v Poslovni register Slovenije (Ajpes)
oziroma dokazilo o vpisu v sodni register),
– fotokopijo obrazca prijave v zavarovanje
(obr. M-1).
7. Merila za izbor končnih prejemnikov
Za Ukrep 1 – spodbujanje novih zaposlitev:
– finančna stabilnost in likvidnost prosilca – bonitetna ocena,
– zaposlitev za nedoločen čas,
– dolgotrajno brezposelna oseba (prijavljena na
zavodu več kot leto dni),
– invalid, ki dokazuje invalidnost na podlagi odločbe pristojnega organa,
– brezposelna oseba starejša od 50 let,
– mladi do vključno 29 let.
Sredstva bodo prejeli tisti upravičenci, ki bodo na
podlagi meril pridobili najvišje število točk.
Za Ukrep 2 bodo sredstva razdeljena glede na
število prijaviteljev, ki izpolnjujejo vse razpisne pogoje
Ukrepa 2 in glede na višino razpoložljivih sredstev za
Ukrep 2.
8. Rok za predložitev vlog je do vključno 27. 5.
2022.
9. Vlagatelji se prijavijo na razpis na obrazcu
»Prijava na javni razpis za sofinanciranje ukrepov
spodbujanja zaposlovanja v Občini Sežana za leto
2022«. Vloga mora biti čitljiva, na ustreznih mestih
podpisana ter žigosana in mora vsebovati vse obvezne priloge, dokazila in podatke, določene v razpisni
dokumentaciji.
10. Razpisno dokumentacijo, ki vsebuje: javni razpis, obrazec za prijavo na razpis in vzorec pogodbe
se dvigne v sprejemni pisarni, sobi št. 1. Razpis in
obrazci so dosegljivi tudi preko internetne strani Občine
Sežana: http://www.sezana.si (zavihek 'Javni razpisi,
naročila in objave').
11. Popolne vloge z vsemi zahtevanimi prilogami
pošljejo vlagatelji v zaprti kuverti na naslov: Občina
Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana. Na prednji
strani kuverte mora biti na vidnem mestu napis »Ne odpiraj, vloga na javni razpis – spodbujanje zaposlovanja
– Ukrep ____«. Na hrbtni strani kuverte mora biti označen naziv in polni naslov vlagatelja. Kot pravočasne
vloge se štejejo vloge, oddane do vključno zadnjega
dne roka za predložitev vlog – do vključno 27. 5. 2022
osebno v sprejemni pisarni v poslovnem času ali oddane priporočeno po pošti.
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12. Odpiranje in ocenjevanje vlog
Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja z vsemi
pogoji in kriteriji razpisa. Komisija, imenovana s sklepom
župana, se bo predvidoma sestala v roku 8 dni od poteka roka za predložitev vlog na razpis. Odpiranje vlog
ni javno. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge.
Prepozno prispele vloge komisija ne bo obravnavala in
bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. V primeru formalno
nepopolne vloge komisija v 8 dneh od odpiranja vloge
pozove vlagatelja, da v roku 8 dni od prejetega poziva
dopolni vlogo. Komisija lahko zaradi pojasnitve oziroma
preveritve v vlogi navedenih podatkov od vlagatelja zahteva tudi dostavo druge dokumentacije, ki v tem razpisu
ni zahtevana. Vloge, ki v postavljenem roku ne bodo
dopolnjene, bodo s sklepom zavržene.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, zahtevanih z razpisno dokumentacijo.
Strokovna komisija bo opravila pregled popolnih vlog
ter preverila izpolnjevanje pogojev. Po preveritvi izpolnjevanja pogojev bo pripravila predlog prejemnikov in neprejem
nikov finančnih pomoči in razdelitev razpisanih sredstev
ter ga skupaj z zapisnikom predložila direktorju občinske
uprave oziroma vodji notranje organizacijske enote, ki bo
izdal sklepe o dodelitvi oziroma nedodelitvi sredstev.
13. Izbor in višina sredstev
Upravičencem bo posredovan sklep in poziv k podpisu pogodbe v 45 dneh po sprejeti odločitvi in podaji
predloga prejemnikov in neprejemnikov finančnih pomoči na seji komisije. Če se upravičenec v roku 8 dni od
prejema poziva ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo
za pridobitev sredstev.
Zoper sklep o dodelitvi oziroma nedodelitvi je možna pritožba v roku 8 dni po prejemu sklepa. Vložena
pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi
upravičenci. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena
merila za ocenjevanje vlog. O pritožbi odloča župan.
14. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo
vlagatelji na Občinski upravi – Oddelku za gospodarske
in družbene dejavnosti Občine Sežana, Partizanska c. 4,
kontaktna oseba je Janja Kristančič, pisarna št. 67,
tel. 05/73-10-120.
Občina Sežana
Št. 331-1/2022-2

Ob-1392/22

Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju
razvoja kmetijstva ter podeželja v Mestni občini Koper
(Uradni list RS, št. 76/15, v nadaljevanju: pravilnik),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS
(Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011,
3/13 in 81/16) in sklepa župana št. 331-1/2022-1, z dne
11. 2. 2022, Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000
Koper, objavlja
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javni razpis
za dodelitev sredstev državnih pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja
v Mestni občini Koper za leto 2022
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih
finančnih sredstev za sofinanciranje ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja na območju Mestne
občine Koper, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju
državnih pomoči, in sicer:
A Pomoči po uredbi za skupinske izjeme
B Pomoči po uredbi »de minimis«
C Ostali ukrepi občine
Sredstva za skupinske izjeme se dodeljujejo po
shemi državnih pomoči v kmetijstvu skladno z Uredbo
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, za pomoči de minimis pa skladno
z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. 12.
2013 o uporabi členov Pogodbe o delovanju Evropske
unije pri pomoči de minimis, za ostale ukrepe občine
pa skladno z določili pravilnika in pogoji navedenimi v
javnem razpisu.
II. Upravičenci do pomoči
A Skupinske izjeme
Fizične in pravne osebe, ki ustrezajo kriterijem za
mikro podjetja (manj kot 10 zaposlenih), dejavna v primarni kmetijski proizvodnji oziroma v primerih ukrepov
po členu 29 Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 dejavna
v kmetijskem sektorju, imajo sedež na kmetijskem gospodarstvu v Mestni občini Koper in so vpisane v register kmetijskih gospodarstev (KMG-MID);
B De minimis
Fizične in pravne osebe, ki ustrezajo kriterijem za
mikro podjetja v primerih ukrepov za pomoči de minimis
– po Uredbi Komisije (EU) št. 1407/2013, imajo sedež
na kmetijskem gospodarstvu v Mestni občini Koper in so
vpisane v register kmetijskih gospodarstev;
C Ostali ukrepi občine
Registrirana stanovska in interesna združenja
(društva), ki delujejo oziroma izvajajo programe na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju
Mestne občine Koper.
III. Pogoji za dodelitev sredstev
Sredstva se lahko dodelijo upravičencu za ukrepe izvedene na območju Mestne občine Koper in za
strokovno in tehnično podporo, ki jo koristijo kmetijski
proizvajalci iz Mestne občine Koper. Upravičenci morajo
predložiti:
– podpisan in čitljivo izpolnjen obrazec »Vloga za
prijavo na javni razpis« za vsak ukrep in podukrep posebej,
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– realno in strokovno oceno upravičenih stroškov ali
predračun izdan v tekočem letu,
– izjavo o kumulaciji sredstev (izjava o dodeljenih
sredstvih iz državnega proračuna in drugih morebitnih
prejetih sredstvih),
– izjavo o resničnosti podatkov,
– mnenje Kmetijsko svetovalne službe Koper o
ustreznosti naložbe (pri ukrepu urejanja kmetijskih zemljišč),
– podpisan osnutek pogodbe,
– ter vse ostale priloge, zahtevane v razpisni dokumentaciji.
Posebni pogoji in merila za dodelitev sredstev ter
obvezne priloge k vlogi so opredeljene pri posameznem
ukrepu tega razpisa oziroma v razpisni dokumentaciji.
IV. Merila za izbor
Merila za dodelitev državnih pomoči po uredbi za
skupinske izjeme in pomoči de minimis so:
a) Prejeta javna sredstva za naložbe v kmetijska
gospodarstva:
– upravičenec še ni prejel podpore iz javnih sredstev: 30 točk,
– upravičenec je enkrat prejel podporo iz javnih
sredstev: 20 točk,
– upravičenec je dvakrat prejel podporo iz javnih
sredstev: 10 točk,
– upravičenec je tri in večkrat prejel podporo iz javnih sredstev: 5 točk.
b) Starost upravičenca:
– do 40 let: 20 točk,
– nad 40 let: 10 točk.
c) Status upravičenca:
– kmetijstvo mu je osnovna dejavnost (pokojninsko
in invalid. zavarovan.): 20 točk,
– kmetijstvo mu ni osnovna dejavnost: 10 točk.
d) Območje kjer leži kmetijsko gospodarstvo:
– območje z omejenimi možnostmi: 10 točk,
– ostala območja: 5 točk.
e) Aktivno sodelovanje na aktivnostih v organizaciji
MOK (npr. županovo vino/oljčno olje, sodelovanje na prireditvah, npr. Sladka Istra, Dnevi kmetijstva, druge …),
predstavitve po SLO in tujini:
– sodeloval na aktivnostih v organizaciji MOK in
drugje: 10 točk,
– večkrat sodeloval na aktivnostih v organizaciji
MOK in drugje: 20 točk.
Vse pravočasne in popolne vloge bodo ocenjene
na podlagi meril javnega razpisa. Višina sredstev sofinanciranja pomoči bo odvisna od skupnega števila
doseženih točk.
A Pomoči po uredbi za skupinske izjeme
I. Višina sredstev
Sredstva za financiranje izvedbe ukrepov skupinske
izjeme so zagotovljena v proračunu Mestne občine Koper za leto 2022. Dodelijo se iz proračunskih postavk,
in sicer:
– 2320 Regresiranje pridelave 37.000,00 EUR
– 2323 Sofinanciranje agromelioracij, namakanja
11.500,00 EUR.
Sredstva v proračunu so omejena in se dodeljujejo kot nepovratna sredstva, skladno s pravili državnih pomoči in ob upoštevanju proračunskih možnosti.
V kolikor sredstva na posamezni proračunski postavki
ne bodo porabljena, se lahko prerazporedijo na ostale
proračunske postavke. Pomoči po razpisu za ukrepe na
podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 se ne dodeli
za davek na dodano vrednost, razen kadar po predpisih,
ki urejajo DDV, le-ta ni izterljiv.
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II. Upravičenci
Fizične in pravne osebe skladno s 6. členom pravilnika, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih
proizvodov, imajo sedež na območju občine, so vpisani
v register kmetijskih gospodarstev v MOK ter izvajajo
ukrepe na območju Mestne občine Koper.
Za vse razpisane ukrepe po uredbi za skupinske
izjeme velja, da gre za državne pomoči, ki se ne morejo dodeljevati za že izvedene aktivnosti. Upravičenec
lahko uveljavlja pomoč za ukrepe, izvedene v obdobju
od odobritve sredstev (odločba) s strani Mestne občine
Koper, in sicer do 31. 8. 2022 za ukrepe skupinskih izjem. Dokazila – računi za izvedene aktivnosti morajo biti
z datumom iz tega obdobja.
Do pomoči po tem razpisu za ukrepe na podlagi
Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 niso upravičeni subjekti, ki so:
– naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na
podlagi predhodnega sklepa Komisije EU s katerim je
bila pomoč razglašena za nezakonito in nezdružljivo z
notranjim trgom;
– podjetja v težavah.
III. Ukrepi
Ukrep 1 Pomoč za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih za
primarno proizvodnjo
Cilj pomoči je izboljšanje splošne učinkovitosti in
trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje, izboljšanjem naravnega okolja, vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem in modernizacijo kmetijstva vključno z dostopom do
kmetijskih zemljišč in izboljšanjem teh.
Najvišji znesek dodeljenih pomoči po posameznih
ukrepih, določenih v pravilniku v členih od 13 do vključno 17, ne smejo preseči najvišjih zneskov določenih v
posameznih členih Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014
ne glede na to ali se podpora za projekt ali dejavnost v
celoti financira iz nacionalnih sredstev ali pa se delno
financira iz sredstev EU.
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih
gospodarstvih na območjih z omejenimi dejavniki,
– do 40 % upravičenih stroškov naložb za ostala
območja,
– najvišji znesek pomoči za posamezno naložbo na
kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 5.000,00 EUR
na kmetijsko gospodarstvo.
Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ležijo na območju občine oziroma
katerih naložba se izvaja na območju občine,
– dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 4 ha primerljivih kmetijskih površin oziroma 2 ha primerljivih kmetijskih površin pri podukrepu
urejanja kmetijskih zemljišč in pašnikov,
– redijo najmanj 5 GVŽ (velja za naložbe v hleve in
gospodarska poslopja),
– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska
vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel.
Pomoči se ne dodeli za:
– že izvedene naložbe na podlagi računov izdanih
pred odobritvijo pomoči,
– nakup proizvodnih pravic,
– nakup in zasaditev letnih rastlin in sadik vinske
trte,
– dela v zvezi z odvodnjavanjem,
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ljišč,

– nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zem-

– naložbe za skladnost s standardi Unije z izjemo
pomoči, dodeljene mladim kmetom v 24 mesecih od
začetka njihovega delovanja,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne
dokumentacije, vključujoč tudi poslovni načrt, če je ta
potreben za izvedbo investicije,
– naložbe, ki se izvajajo izven območja občine,
– naložbe, ki so financirane iz drugih javnih virov
RS ali EU vključno s sofinanciranjem prestrukturiranja
vinogradov,
– stroški povezani z zakupnimi pogodbami,
– obratna sredstva.
Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Podukrep 1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in paš
nikov
Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko
in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo (rekonstrukcijo) gospodarskih poslopij in hlevov
na kmetijskih gospodarstvih,
– stroški nakupa kmetijske mehanizacije, priključkov in opreme za primarno pridelavo (razen traktorjev),
– stroški nakupa računalniške programske opreme,
patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk,
– stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme
v rastlinjaku,
– stroški nakupa in postavitve mrež proti toči za
nasade nad 0,2 ha,
– stroški ureditve trajnega nasada nad 0,2 ha, in
sicer: stroški agromelioracije in sadik za zasaditev novega nasada (sadovnjak, oljčnik, nasad špargljev in druge
trajne rastline, razen vinograda),
– stroški priprave zemljišča in nakupa trajnega sadilnega materiala.
Pogoji za pridobitev – priloge k vlogi:
– ustrezno dovoljenje (projektna dokumentacija za
izvedbo naložbe, potrdilo o namenski rabi zemljišča oziroma soglasje najemodajalca),
– predračun ob prijavi, račun oziroma dokazila o
plačilu stroškov za katere se uveljavlja pomoč pa po
odobritvi vloge,
– dokazilo o lastništvu oziroma dovoljenje lastnika
zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča,
– drugi splošni pogoji povezani z opravljanjem kmetijske dejavnosti,
– mnenje Kmetijsko svetovalne službe Koper (ne za
nakup kmetijske mehanizacije),
– izpis iz registra kmetijskih gospodarstev,
– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska
vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel.
Podukrep 1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
Pomoč se lahko dodeli za namen ureditve pašnih
površin in agromelioracij kmetijskih zemljišč na območju
občine.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča – nezahtevne agromelioracije,
– stroški urejanja kmetijskih zemljišč in pašnikov
nad 0,3 ha,
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– stroški izvedbe del za nezahtevne agromeliora-

– stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev
pašnikov z ograjo,
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za
živino.
Pogoji za pridobitev – priloge k vlogi:
– načrt postavitve pašnika,
– predračun stroškov za katere se uveljavlja pomoč
ob prijavi (račun in potrdilo – dokazila o plačilu stroškov
za katere se uveljavlja pomoč pa po odobritvi vloge),
– dokazilo o lastništvu oziroma dovoljenje lastnika
zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča,
– potrdilo o namenski rabi zemljišča,
– mnenje Kmetijsko svetovalne službe Koper,
– izpis iz registra kmetijskih gospodarstev,
– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska
vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel.
Ukrep 4 Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
Cilj pomoči je sofinanciranje dela zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje z namenom
kritja izgub zaradi naslednjih dejavnikov: bolezni živali
ter naravne in druge nesreče (toča, požar, udar strele,
pozeba, poplava, vihar).
Upravičeni stroški:
– sofinanciranje stroškov zavarovalnih premij,
vključno s pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih poslov.
Upravičenci:
– kmetijska gospodarstva vpisana v register kmetijskih gospodarstev s sedežem na območju občine, ki
sklenejo zavarovalno pogodbo za tekoče leto,
– dejavnost primarne kmetijske proizvodnje oprav
ljajo na najmanj 2 ha primerljivih kmetijskih površin.
Pogoji za pridobitev – priloge k vlogi:
– veljavna zavarovalna polica z obračunano višino
nacionalnega financiranja,
– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska
vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel.
Intenzivnost pomoči:
Pomoč po tem pravilniku skupaj s pomočjo po nacionalni uredbi o sofinanciranju zavarovalnih premij za
zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje, ne sme
preseči 65 % stroškov zavarovalne premije.
B Pomoči po uredbi de minimis
I. Višina sredstev
Sredstva za financiranje izvedbe ukrepov de minimis so zagotovljena v proračunu Mestne občine Koper
za leto 2022. Dodelijo se iz proračunskih postavk, in
sicer:
– 2322 Projekti povezani z razvojem podeželja v
višini 8.500,00 EUR
– 2836 Razvoj dopolnilne dejavnosti v višini
3.000,00 EUR.
Bruto intenzivnost pomoči za vsak ukrep znaša do
50 % upravičenih stroškov. Glede na to, da so proračunska sredstva omejena, bo dejanska višina sredstev, ki
jih bo pridobil posamezni upravičenec, odvisna od skupne višine zahtevkov prosilcev, ki bodo izpolnjevali vse
pogoje tega razpisa. Zgornja višina dodeljenih sredstev
za posamezno naložbo pri ukrepu pomoči za naložbe
v predelavo, trženje kmetijskih in živilskih proizvodov,
naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji in razvoj
dopolnilnih dejavnosti, je do 5.000,00 EUR.
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II. Upravičenci
Za sredstva finančne pomoči po razpisu de minimis
lahko zaprosijo kmetje – fizične osebe, ki se ukvarjajo z
dopolnilnimi dejavnostmi, predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov na kmetijskih gospodarstvih, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev ter imajo sedež
na območju Mestne občine Koper. Upravičenci so lahko
tudi mikro podjetja ter pravne osebe, ki izvajajo navedene dejavnosti z namenom razvoja podeželja.
Upravičenec lahko uveljavlja pomoč za ukrepe izvedene v obdobju 1. 1. 2022 do 31. 8. 2022 za ukrep de
minimis. Dokazila – računi za izvedene aktivnosti morajo
biti z datumom iz tega obdobja.
Do de minimis pomoči v skladu z Uredbo Komisije
(EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 niso upravičena podjetja iz sektorjev:
– ribištva in akvakulture,
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije;
– predelave in trženje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije
v naslednjih primerih:
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.
Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti,
ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do občine ali
države, mikro, majhna in srednje velika podjetja, ki so
po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi
insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS,
št. 176/21 – uradno prečiščeno besedilo, 178/21 – popr.
in 196/21 – odl. US) 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.
III. Ukrepi
Ukrep 6
a. Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov
Cilj pomoči je diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v predelavo in trženje kmetijskih in
živilskih proizvodov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti
na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški
– stroški nakupa novih tehnologij oziroma posodobitev v predelavi grozdja (kletarska oprema – polnilne
linije, etiketirka, filtri, vinifikatorji, mlini, preše in črpalke),
razen posod za hrambo vina,
– stroški nakupa opreme za filtriranje in stekleničenja oljčnega olja, etiketirke (razen posod za hrambo olja
in opreme za predelavo oljk).
Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov na kmetijskem
gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev s sedežem dejavnosti in naložbo na območju
Mestne občine Koper,
– dejavnost primarne kmetijske proizvodnje oprav
ljajo na 1 ha primerljivih kmetijskih površin.
Pogoji za pridobitev sredstev – priloge k vlogi:
– izpis iz registra kmetijskih gospodarstev,
– izpis iz registra pridelovalcev grozdja in vina,
– predračun oziroma račun in dokazilo – potrdilo o
plačilu stroškov za katere se uveljavlja pomoč, z datumom od 1. 1. 2022 do 31. 8. 2022.
b. Naložbe v opravljanje nekmetijskih dejavnosti
na kmetiji
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Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v dopolnilne dejavnosti (predelava kmetijskih proizvodov in turizem na kmetiji),
– stroški nakupa opreme za dopolnilne dejavnosti
(turizem na kmetiji), razen nakupa avdio in video opreme,
– stroški nakupa opreme za predelavo kmetijskih
proizvodov.
Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo z nekmetijskimi dejavnostmi (dopolnilno dejavnostjo) na kmetiji in predelavo kmetijskih proizvodov in so vpisana v
register kmetijskih gospodarstev s sedežem v Mestni
občini Koper,
– dejavnost primarne kmetijske proizvodnje oprav
ljajo na najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin.
Pogoji za pridobitev sredstev – priloge k vlogi:
– dovoljenje za opravljanje dopolnilne 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 najmanj
5 let po zaključku naložbe,
– projektna dokumentacija naložbe,
– predračun oziroma račun in dokazilo – potrdilo o
plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, z datumom opravljene storitve od 1. 1. 2022 do 31. 8. 2022,
– ustrezno upravno dovoljenje za izvedbo naložbe
(potrdilo o namenski rabi zemljišča, gradbeno dovoljenje),
– mnenje o upravičenosti naložbe, ki ga pripravi pristojna strokovna služba, razen za nakup opreme
manjše vrednosti.
Ukrep 8 Pomoč za izobraževanje in usposabljanje
na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja
Cilj pomoči je doseganje višje ravni strokovne izobraženosti in usposobljenosti kmetov in njihovih družinskih članov s področja nekmetijskih dejavnosti na kmetiji
ter predelave in trženja kmetijskih proizvodov, ki niso
proizvodi primarne kmetijske proizvodnje.
Upravičeni stroški:
– stroški promocije in trženja izdelkov kmetijskih
gospodarstev (sejmi, razstave, katalogi, zloženke ...),
povezanih z nekmetijskimi dejavnostmi, ter predelavo
in trženjem kmetijskih proizvodov,
– stroški strokovnih gradiv, pomembnih za izobraževanje in usposabljanje povezano z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov,
– stroški kotizacije in šolnin za tečaje, seminarje,
predavanja in strokovne ekskurzije povezane z dopolnilnimi dejavnostmi in predelavo.
Upravičenci do pomoči:
– fizične in pravne osebe ter njihovi družinski člani,
ki se ukvarjajo z nekmetijsko dejavnostjo ter predelavo
ali trženjem na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano
v register kmetijskih gospodarstev in ima sedež na območju občine,
– dejavnost primarne kmetijske proizvodnje oprav
ljajo na najmanj 4 ha primerljivih kmetijskih površin.
Pogoji za pridobitev sredstev – priloge k vlogi:
– dovoljenje za opravljanje ustrezne dejavnosti na
kmetijskem gospodarstvu,
– račun in dokazilo o plačilu stroškov, za katere
se uveljavlja pomoč (računi veljavni od 1. 1. 2022 do
31. 8. 2022),
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– program izobraževanja oziroma usposabljanja
povezanega z nekmetijskimi dejavnostmi na kmetiji, predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov,
– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska
vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel.
Intenzivnost pomoči:
Do 100 % upravičenih stroškov, a ne več kot
2.000,00 EUR na kmetijsko gospodarstvo na leto. Ne
glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno
zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek de minimis pomoči iz šestega odstavka 18. člena
pravilnika.
C Ostali ukrepi občine
Cilj ukrepa je sofinanciranje neprofitnih dejavnosti
in materialnih stroškov društev oziroma združenj s področja kmetijstva in razvoja podeželja iz območja občine, ki ne predstavljajo državne pomoči ter njihov cilj ni
pridobivanje dobička.
I. Višina sredstev
Sredstva za financiranje izvedbe ukrepa so
zagotovljena v proračunu Mestne občine Koper za leto
2022. Dodelijo se iz proračunske postavke:
– 2334 Sofinanciranje strokovno izobraževalnih nalog v višini 14.000,00 EUR.
Bruto intenzivnost pomoči za vsak ukrep znaša do
100 % upravičenih stroškov. Glede na to, da so proračunska sredstva omejena, bo dejanska višina sredstev,
ki jih bo pridobil posamezni upravičenec, odvisna od
skupne višine zahtevkov prosilcev, ki bodo izpolnjevali
vse pogoje tega razpisa. Zgornja višina dodeljenih sredstev je do 4.000,00 EUR na društvo.
Ukrep 9 Podpora delovanju društev s področja
kmetijstva in razvoja podeželja
Upravičeni stroški:
– stroški povezani s predstavitvijo oziroma promocijo dejavnosti društva, pomembno za razvoj kmetijstva in
podeželja, kot so: splošna predavanja, tečaji brez pridobitve certifikata, krožki, strokovne ekskurzije, seminarji,
udeležbe na posvetih, okrogle mize ipd.,
– stroški povezani z organizacijo in izvedbo različnih aktivnosti društev oziroma združenj, ki prispevajo k
prepoznavnosti občine, kot so: priprava gradiv, zloženk,
objave v medijih, organizacija samostojnih prireditev
ipd.,
– stroški povezani z organizacijo in izvedbo različnih aktivnosti, ki izhajajo iz ohranjanja kulturne in tehnične dediščine kmetijstva in podeželja, prikazi tradicionalnih domačih obrti in običajev, prikazi tehnične dediščine,
razstave, tekmovanja ipd.;
– stroški povezani s sodelovanjem in predstavitvijo
društev na prireditvah lokalnega, regionalnega, državnega ali mednarodnega pomena ter na prireditvah drugih
društev in organizacij;
– materialni stroški, povezani z izvedbo programov
društev oziroma združenj.
Upravičenci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo sedež na območju Mestne občine Koper
oziroma izvajajo programe, ki se pretežno nanašajo ali
se odvijajo na območju Mestne občine Koper,
– da programi omogočajo vključevanje članov oziroma uporabnikov iz Mestne občine Koper,
– da imajo jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov ter zagotovljene tudi druge (neproračunske) vire
financiranja,
– da imajo izkušnje ter reference z izvajanjem programov oziroma projektov na področju kmetijstva,
– da imajo zagotovljene kadrovske in prostorske
pogoje za delo.
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Priloge k vlogi:
– finančno in vsebinsko ovrednoten program dela
za leto 2022,
– izjava o številu članstva (na obrazcu),
– predračuni oziroma računi za izvedene aktivnosti
in dokazila o plačilu.
Upravičenec lahko uveljavlja pomoč za ukrepe izvedene v obdobju od 1. 1. 2022 do 31. 8. 2022. Dokazila
– računi za izvedene aktivnosti morajo biti z datumom
iz tega obdobja.
Pomoč se ne dodeli:
– za prijavljeni program za katerega so že bila
pridobljena sredstva na drugih razpisih Mestne občine
Koper, oziroma so njihovi programi na kakršenkoli način
že financirani iz proračuna Mestne občine Koper,
– društvom, katerih dejavnost je pridobitnega značaja.
Upravičenci do pomoči so:
– registrirana stanovska in interesna združenja
(društva), ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva
in razvoja podeželja na območju občine in imajo sedež
na območju Mestne občine Koper.
Intenzivnost pomoči:
– do 100 % upravičenih stroškov, vendar ne več kot
4.000,00 EUR na društvo.
IV. Omejitve sredstev:
– če gre za vlagatelja, ki je zavezanec za DDV, se
le-ta ne upošteva kot upravičen strošek,
– sredstva se ne izplačajo tistim, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do občine ali do države,
– za ukrepe skupinske izjeme se pomoč lahko dodeli le, če je vloga predložena pred začetkom izvajanja
projekta ali dejavnosti,
– najvišji zneski pomoči po posameznih ukrepih,
določeni v pravilniku v členih od 13 do vključno 17, ne
smejo preseči najvišjih zneskov pomoči določenih v
posameznih členih Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014
(upoštevajoč tudi kumulacijo).
V. Rok za prijavo na razpis, oddajo zahtevkov in
način prijave
Upravičenci morajo ustrezno označeno prijavo poslati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do
vključno 11. 3. 2022 na naslov Mestna občina Koper,
Verdijeva 10, 6000 Koper ali jo do taistega dne med
uradnimi urami oddati v sprejemni pisarni Mestne občine
Koper, Verdijeva ulica 10, Koper.
Vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici z obvezno
navedbo na prednji strani Javni razpis za dodelitev sredstev državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva
ter podeželja v Mestni občini Koper za leto 2022, »Ne
odpiraj, št. 331-1/2022«. V primeru, ko se isti upravičenec prijavlja na različne ukrepe in podukrepe, mora biti
vsaka vloga (prijavni obrazec z dokazili) v svoji kuverti.
Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden naslov upravičenca. Za veljavne se bodo štele vloge, ki bodo pravilno
označene in pravočasno oddane. Neveljavne ne bodo
obravnavane.
Prijava na razpis mora biti vložena na predpisanem prijavnem obrazcu z vsemi potrebnimi dokazili
in prilogami, ki so navedene v razpisu oziroma razpisni dokumentaciji. Razpisna dokumentacija, ki obsega obrazce za posamezne ukrepe javnega razpisa in
vzorce pogodb, bo do izteka prijavnega roka dosegljiva
na spletni strani Mestne občine Koper (www.koper.
si) oziroma v sprejemni pisarni Mestne občine Koper,
Verdijeva 10, Koper.
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani dobijo na Uradu za gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj (tel. 05/66-46-256 – Jasna Cupin).

335

Stran

336 /

Št.

17 / 11. 2. 2022

VI. Obravnavanje vlog
O dodelitvi pomoči odloči vodja Urada za gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj na predlog posebne Komisije
za pregled in oceno vlog imenovane s sklepom župana.
Pri dodeljevanju državnih pomoči se bodo upoštevala
merila in kriteriji določeni v Pravilniku o ohranjanju in
spodbujanju razvoja kmetijstva ter podeželja v Mestni
občini Koper za programsko obdobje 2015–2020, oziroma merila, ki so objavljena v javnem razpisu. Odpiranje vlog bo najkasneje v roku osmih dni po poteku roka
za prijavo. Odpiranje vlog ni javno. Prepozno prispele
oziroma neustrezno opremljene vloge bodo zavržene,
neutemeljene pa zavrnjene. Vlagatelja nepopolne vloge
komisija pozove, da v roku 5 dni od prejema obvestila
vlogo dopolni. Vloge, katere vlagatelji v predpisanem
roku ne bodo dopolnili ali jih bodo neustrezno dopolnili,
bodo zavržene. Za dodeljena sredstva državnih pomoči
bo obračunana akontacija dohodnine v skladu z veljavno
zakonodajo.
VII. Obvestilo o izidu razpisa in dodelitvi sredstev: o izidu razpisa bodo upravičenci obveščeni z
odločbami v roku 15 dni od dneva odločitve komisije
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za pregled in oceno vlog. Upravičencem bo izdana
odločba o višini odobrenih sredstev. Zoper odločitev iz
prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo
županu v roku 8 dni od prejema odločbe. Odločitev
župana je dokončna. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi prejemniki sredstev.
Sredstva bodo upravičencem izplačana na podlagi
sklenjenih pogodb med Mestno občino Koper in prejemnikom sredstev po predhodni predložitvi dokazil
o izvedbi aktivnosti ter porabi namenskih sredstev.
V primeru ugotovljene delne ali celotne nenamenske
porabe sredstev, navedbe neresničnih podatkov ali za
isti namen in iz istega naslova že pridobljenih finančnih
sredstev, bo skladno z določili pravilnika zahtevano
vračilo dodeljenih sredstev s pripadajočimi zamudnimi
obrestmi. V navedenih primerih in primerih, da upravičenec ne odda zahtevka za izplačilo sredstev (dokazila) oziroma odda neustrezna dokazila, upravičencu
sredstva ne bodo izplačana, prav tako bo skladno z
določili pravilnika izgubil pravico do pridobitve sredstev za naslednji dve leti.
Mestna občina Koper
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Urad za gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj
Ufficio economia, agricoltura e sviluppo

Obrazec 1D: Vloga društva/združenja
VLOGA ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS ZA PODROČJE KMETIJSTVA
V LETU 2022
DRUŠTVA / ZDRUŽENJA
1. Prijavljam se na točko razpisa

A

B

C

(ustrezno obkroži)

ukrep __________________________________________________ (številka ukrepa po razpisu)
2. Podatki o vlagatelju:
Naziv društva/združenja: ________________________________________________________________________
Naslov ( ulica, hišna številka):____________________________________________________________________

Poštna številka, kraj: ______________________________________________________________________________

Matična številka: __________________________________________________________________________________
Davčna številka: __________________________________________________________________________________
Davčni zavezanec za DDV (obkroži):

DA

NE

Pravica do odbitka vstopnega DDV (obkroži samo davčni zavezanec):

DA

NE

Številka TRR:________________________________________pri banki ____________________________________
Ime in telefonska številka kontaktne osebe_____________________________________________________
3. Glavne dejavnosti in območje, ki ga društvo pokriva

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
4. Opis projekta z rekapitulacijo stroškov

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Verdijeva ulica 10 – Via Giuseppe Verdi 10, 6000 Koper – Capodistria, Slovenija, Tel. +386 (0)5 6646 100
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_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
5. Priloge:

□
□
□
□
□

□

kopije računov / predračunov
dokazilo o registraciji
program dela za tekoče leto
poročilo o delu
izjava o članstvu, izjava o resničnosti podatkov, izjava o kumulaciji sredstev,
podpisan vzorec pogodbe
druge priloge po razpisu

Datum:_______________________________

Podpis in žig: _________________________
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Urad za gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj
Ufficio economia, agricoltura e sviluppo

Priloga 1D: Izjava
Naziv pravne osebe - društva, združenja ________________________________________________________________
Ime in priimek odgovorne osebe_________________________________________________________________________

Ulica in hišna številka _____________________________________________________________________________________

Poštna številka in kraj _____________________________________________________________________________________
IZJAVA O KUMULACIJI SREDSTEV

Podpisani(a) ___________________________________________________ izjavljam, da za upravičene stroške, za
katere pridobivamo sredstva s to vlogo, nismo pridobili sredstev oziroma nismo v postopku
pridobivanju javnih finančnih sredstev iz državnega proračuna, občinskega proračuna ali
mednarodnih

sredstev,

oziroma

smo

kandidirali

na

razpisu,

ki

ga

je

objavil

_________________________________________________________________________ in za ta namen pridobili sredstva
v višini _________________ EUR (priloženo dokazilo).

Datum:________________________

Žig in podpis: _______________________

Verdijeva ulica 10 – Via Giuseppe Verdi 10, 6000 Koper – Capodistria, Slovenija, Tel. +386 (0)5 6646 100
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Urad za gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj
Ufficio economia, agricoltura e sviluppo

Priloga 2D: Izjava
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
(ime-naslov društva / združenja)
IZJAVA

Podpisani_____________________________________________________________ (ime in priimek) predsednik-ca
društva izjavljam, da je v društvu ________________ članov. Od tega je z območja Mestne občine Koper
____________članov.

Datum:_____________________________

Žig in podpis:___________________________

Verdijeva ulica 10 – Via Giuseppe Verdi 10, 6000 Koper – Capodistria, Slovenija, Tel. +386 (0)5 6646 100
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Urad za gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj
Ufficio economia, agricoltura e sviluppo

Obrazec 1K: Vloga kmetijsko gospodarstvo
VLOGA ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS ZA PODROČJE KMETIJSTVA
V LETU 2022
KMETIJSKA GOSPODARSTVA
1. Prijavljam se na točko razpisa

A

B

(ustrezno obkroži)

ukrep __________________________________________________ (številka ukrepa po razpisu)
2. Podatki o vlagatelju:
Ime in priimek: ___________________________________________________________________________________
Naslov (ulica, hišna številka): ___________________________________________________________________

Poštna številka, kraj: _____________________________________________________________________________
Davčna številka: __________________________________________________________________________________
Davčni zavezanec za DDV (obkrožiti):

DA

NE

Pravica do odbitka vstopnega DDV (obkroži samo davčni zavezanec):

DA

NE

Številka TRR:_______________________________________ pri banki___________________________________
Kmečki zavarovanec

DA

NE

Telefonska številka ______________________________________________________________________________

KMG-MID _________________________________________________________________________________________

3. Opis investicije z rekapitulacijo stroškov
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
4. Priloge:
□
□
□
□
□
□
□
□
□

kopija zemljiškoknjižnega izpisa / zakupna pogodba, pogodba o soglasju za obnovo
mnenje kmetijsko svetovalne službe Koper, v primeru agromelioracij
izjava o kumulaciji sredstev, izjava o resničnosti podatkov, podpisan vzorec
pogodbe
kopije računov / predračunov, potrdilo o plačilu
kopija registracije, vpisa v register ali potrdilo pristojnega organa (UE)
overjena kupoprodajna pogodba
izpisek iz registra kmetijskih gospodarstev
druge priloge po razpisu (potrdilo o namenski rabi zemljišča, gradbeno dovoljenje,
kopija subvencijske vloge)
fotokopijo bančne kartice (številka TR).

Datum: ______________________________

Podpis:_________________________
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Urad za gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj
Ufficio economia, agricoltura e sviluppo

Priloga 1K: Izjava
Kmetijsko gospodarstvo:

Ime in priimek:_____________________________________________________________________________________________
Ulica in hišna številka _____________________________________________________________________________________

Poštna številka in kraj _____________________________________________________________________________________

IZJAVA O KUMULACIJI SREDSTEV

Podpisani-a ___________________________________________________________ izjavljam, da za upravičene

stroške, za katere pridobivam sredstva s to vlogo, nisem pridobil-a, oziroma nisem v postopku
pridobivanja javnih finančnih sredstev iz državnega, občinskega proračuna, ali mednarodnih

sredstev,

oziroma

sem

kandidiral-a

na

razpisu,

ki

ga

je

objavil

____________________________________________________________________ in za ta namen pridobil-a sredstva v
višini _____________________ EUR (priloženo dokazilo).

Datum:__________________________

Žig in podpis: _______________________
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Urad za gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj
Ufficio economia, agricoltura e sviluppo

Priloga 2K: Izjava o načinu ugotavljanja
davčne osnove
IZJAVA
Ime in priimek______________________________________________________________________________________________
Ulica in hišna številka______________________________________________________________________________________

Poštna številka in kraj ____________________________________________________________________________________
IZJAVA O NAČINU UGOTAVLJANJA DAVČNE OSNOVE
Podpisani-a_______________________________________________________________izjavljam, da se davčna osnova
od dohodkov iz osnovne kmetijske dejavnosti na kmetiji za leto 2021 ugotavlja (obkrožite):
a.) na podlagi katastrskega dohodka
b.) na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov

V kmetijsko gospodarstvo so vključeni naslednji člani (navedite kateri in davčno številko):

1._____________________________________________________________________________________________________________
2._____________________________________________________________________________________________________________
3._____________________________________________________________________________________________________________
4._____________________________________________________________________________________________________________
5._____________________________________________________________________________________________________________

Datum:______________________________

Podpis: _______________________________
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Urad za gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj
Ufficio economia, agricoltura e sviluppo

Obrazec 1P: Vloga pravne osebe
VLOGA ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS ZA PODROČJE KMETIJSTVA
V LETU 2021
PRAVNE OSEBE
1. Prijavljam se na točko razpisa
A
B
(ustrezno obkroži)
ukrep __________________________________________________ (številka ukrepa po razpisu)
2. Podatki o vlagatelju:
Naziv pravne osebe: ______________________________________________________________________________
Naslov (ulica, hišna številka):____________________________________________________________________
Poštna številka, kraj: _____________________________________________________________________________

Matična številka:__________________________________________________________________________________

Davčna številka:___________________________________________________________________________________
Davčni zavezanec za DDV (obkroži):

DA

NE

Pravica do odbitka vstopnega DDV (obkroži samo davčni zavezanec):

DA

NE

KMG-MID: _________________________________________________________________________________________
Številka TRR:____________________________________________ pri banki ______________________________

Ime in telefonska številka kontaktne osebe: ___________________________________________________
3. Dejavnost pravne osebe (posebej označiti dejavnost na območju Mestne
občine Koper)
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
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Opis investicije z rekapitulacijo stroškov

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
5.

Priloge:

□
□
□

mnenje kmetijsko svetovalne službe Koper v primeru agromelioracij
kopije predračunov / računov
izjava o kumulaciji sredstev, izjava o resničnosti podatkov, podpisan vzorec
pogodbe
kopija zemljiškoknjižnega izpisa / zakupna pogodba
kopija registracije, vpisa v register ali potrdilo pristojnega organa (UE)
overjena kupoprodajna pogodba
druge priloge po razpisu

□
□
□
□

Datum:________________________

Podpis in žig:___________________________
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Urad za gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj
Ufficio economia, agricoltura e sviluppo

Priloga 1P: Izjava
Naziv pravne osebe ________________________________________________________________________________________

Ime in priimek odgovorne osebe__________________________________________________________________________
Ulica in hišna številka _____________________________________________________________________________________

Poštna številka in kraj _____________________________________________________________________________________
IZJAVA O KUMULACIJI SREDSTEV

Podpisani(a) _______________________________________________________ izjavljam, da za upravičene stroške,

za katere pridobivamo sredstva s to vlogo, nismo pridobili sredstev oziroma nismo v postopku
pridobivanju javnih finančnih sredstev iz državnega proračuna, občinskega proračuna ali
mednarodnih

sredstev,

oziroma

smo

kandidirali

na

razpisu,

ki

ga

je

objavil

______________________________________________________________________ in za ta namen pridobili sredstva v
višini _________________ EUR (priloženo dokazilo).

Datum:________________________

Žig in podpis:______________________
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Urad za gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj
Ufficio economia, agricoltura e sviluppo

Priloga 2 P,K,D: Izjava o resničnosti
podatkov
IZJAVA
Popoln naziv in naslov prijavitelja:

Matična številka:_____________________________

Davčna številka: ______________________________

Številka transakcijskega računa: _________________________________________________________________________
Telefon:_____________________________________________________________________________________________________

Elektronska pošta: _________________________________________________________________________________________
Prijavitelj:___________________________________________________________________________________________________

S podpisom te izjave sprejemamo vse pogoje in zahteve iz razpisne dokumentacije za javni razpis
za področje kmetijstva ter pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so podatki, ki
so podani v prijavi na razpis resnični in da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu in
odražajo dejansko stanje. Za podane podatke, njihovo resničnost in ustreznost fotokopij
prevzemamo popolno odgovornost.
Izjavljamo tudi, da bomo odobrena sredstva uporabili za ukrep za katerega nam bodo dodeljena.
Datum:_______________________________

Žig in podpis: _______________________________
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Priloga 3 P,K-mnenje KSS Koper

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
(Naziv in sedež strokovne svetovalne službe)

MNENJE O USTREZNOSTI INVESTICIJE IN
MOŽNOSTI PREŽIVETJA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA/PRAVNE OSEBE

I. Investitor: Naziv fizične (pravne) osebe____________________________________________________
Ime in priimek _________________________________________________________
Ulica, hišna št. __________________________________________________________
Pošta, kraj ______________________________________________________________

II. Podatki o kmetiji:

1. Podatki o kmečkem gospodarstvu (samo za fizične osebe):
IME IN PRIIMEK
LETO ROJSTVA
IZOBRAZBA

DELOVNA MOČ *

*1‐ polno zaposlen na kmetiji, 2‐ polovično zaposlen na kmetiji, 3‐ občasno dela na kmetiji, 4‐ ne dela na
kmetiji

2. Kmetijska zemljišča v uporabi
v lasti
 Vinograd_________________________
 Sadovnjak________________________
 Oljčnik _______________________________
 Njive__________________________________
 Travniki______________________________
 Pašniki___________________________
 Pokrite površine ____________________

v zakupu

________________________ ha
________________________ ha
________________________ ha
________________________ ha
________________________ ha
________________________ ha
________________________ ha
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3. Dosedanja vlaganja v kmetijsko gospodarstvo
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
4.Opremljenost s kmetijsko mehanizacijo
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
5. Objekti s površino oz. kapaciteto (silosi, hlevi, klet, sirarne, gospodarska poslopja,
objekti za turizem,….)
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
6. Živina

vrsta živali

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

7. Kmetijska pridelava

Vrsta pridelka/izdelka

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

število

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
letni pridelek v tonah

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

8. Dopolnilna dejavnost na kmetij opis (mora vsebovati vrsto in količino dejavnosti)

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
III. Podatki o investiciji

1. Naziv prijavljene investicije
Naziv

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

Vrednost

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
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________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

SKUPAJ

_________________________________________________

2. Vpliv investicije na kmetijsko proizvodnjo oziroma dejavnost

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
3. Planirane nadaljnje investicije
Vrsta

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
4. Utemeljenost naložbe

Vrednost

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

Leto izvedbe

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Ime in priimek
Podpis investitorja*

_____________________________________

*Investitor s svojim podpisom jamči za točnost podatkov.

Datum:_____________________

Žig in podpis odgovorne osebe
____________________________
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MESTNA OBČINA KOPER, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ki jo zastopa župan Aleš Bržan;
ID za DDV: SI40016803,
matična številka: 5874424000,
v nadaljevanju prva pogodbena stranka
in

_________________________________________________________,
davčna številka: ____________________________________,
v nadaljevanju druga pogodbena stranka
sklepata

POGODBO
O DODELITVI SREDSTEV ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V
MESTNI OBČINI KOPER ZA LETO 2022
1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:
- da je prva pogodbena stranka na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št.
45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US in
123/21) ter Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v
Mestni občini Koper za programsko obdobje 2015-2020 (Uradni list RS, št. 76/2015),
izvedla javni razpis o dodelitvi sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v
Mestni občini Koper za leto 2022, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. _____ z dne
___________________, v nadaljevanju javni razpis;
- da je bil sprejet Odlok o proračunu Mestne občine Koper za leto 2022 (Uradni list RS, št.
3/21) in Odlok o spremembah Odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2022
(Uradni list RS, št. 204/21), ki predeljuje sredstva za izvedbo javnega razpisa iz prejšnje
alinee;
- da se je druga pogodbena stranka prijavila na javni razpis na podlagi vloge z dne
__________________;
- da je bila prijava iz prejšnje alinee obravnavana v skladu z razpisnimi pogoji in merili,
določenimi v javnem razpisu iz prve alinee tega člena;
- da je druga pogodbena stranka dostavila dokazila o izvedbi aktivnosti, ki so predmet
dodelitve nepovratnih sredstev;
- da so bila drugi pogodbeni stranki dodeljena nepovratna sredstva kot državna pomoč z
odločbo, št. __________________ z dne ___________________, v višini ___________ EUR,
2. člen

Prva pogodbena stranka se zavezuje sredstva za namen _______________________________ v višini
___________ EUR, nakazati na račun št. ___________________________, ki ga vodi ___________________________,
in sicer 30. dan po podpisu pogodbe. Sredstva so zagotovljena v proračunu prve pogodbene
stranke na proračunski postavki ________.
Prva pogodbena stranka bo od odobrenega zneska iz prejšnjega odstavka tega člena odvedla vse
predpisane dajatve ob izvedbi izplačila.

V kolikor prva pogodbena stranka pri pregledu dokazil naknadno ugotovi, da je potrebno dokazila
dopolniti, določi drugi pogodbeni stranki primeren rok, v katerem mora le-ta predložiti
dopolnjeno dokazila. Če druga pogodbena stranka ne predloži dopolnjenih dokazil v zahtevanem
roku, lahko prva pogodbena stranka odstopi od pogodbe.
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V primeru, da bo iz predloženih računov in drugih dokazil končna vrednost upravičenih stroškov
nižja od njene ocenjene vrednosti iz prijave na javni razpis, prva pogodbena stranka krije
ustrezno procentualno zmanjšan znesek pomoči.
3. člen

Druga pogodbena stranka lahko pridobi dodeljena sredstva na podlagi te pogodbe v letu 2022 in
jih uporabi izključno za izvedbo ukrepov na podlagi odločbe iz šeste alineje 1. člena te pogodbe.
Prva pogodbena stranka lahko kadarkoli preverja namenskost porabljenih proračunskih
sredstev. Na zahtevo prve pogodbene stranke je druga pogodbena stranka dolžna omogočiti
vpogled v vso dokumentacijo v zvezi z realizacijo ukrepov, ki se dodeljujejo na podlagi te pogodbe,
v roku 8 dni od prejema zahteve.

Za namene izvajanja te pogodbe ima prva pogodbena stranka pravico:
- izvajati nadzor nad izpolnjevanjem pogodbenih obveznosti,
- izvajati nadzor nad namensko porabo proračunskih sredstev,
- kadarkoli zahtevati vpogled v vsakršno dokumentacijo, povezano z izvajanjem storitve, in
- ugotavljati smotrnost uporabe sredstev za doseganje namena in ciljev iz te pogodbe,
kar ji je druga pogodbena stranka dolžna omogočiti.
4. člen

Druga pogodbena stranka se zavezuje, da bo vse ukrepe, ki so predmet te pogodbe opravil
pravočasno in strokovno ter dostavil vso potrebno dokumentacijo za izplačilo pogodbenega
zneska.
5. člen
Občina si pridržuje pravico preverjati namensko porabo pridobljenih sredstev. Upravičenec se
zavezuje, da bo v primeru ugotovitve nenamenske porabe sredstev, pridobljena sredstva vrnil z
zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na račun do dneva vračila, v roku 8 dni od
prejema zahtevka s strani prvo pogodbene stranke.
6. člen

Druga pogodbena stranka se strinja, da se podatki o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih,
ki so javnega značaja, lahko objavljajo. Pri tem se lahko objavijo osnovni podatki o pomoči in
prejemniku pomoči v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in
zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
7. člen

Odgovorna predstavnika pogodbenih strank sta:
- Jasna Cupin s strani prve pogodbene stranke (telefon: 05 6646 256, e-mail:
jasna.cupin@koper.si),
- ____________________ s strani druge pogodbene stranke (telefon:__________, e-mail: ______________).

Odgovorna predstavnika pogodbenih strank sta pooblaščena, da ju zastopata v vseh vprašanjih,
ki se tičejo izvedbe programa in dodelitve sredstev po tej pogodbi. Morebitno zamenjavo
odgovornih predstavnikov lahko pogodbeni stranki izvršita s pisnim obvestilom nasprotni
pogodbeni stranki.
8. člen

V primeru, da je pri izvedbi javnega razpisa za izbor druge pogodbene stranke ali pri izvajanju te
pogodbe, kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku, zastopniku ali

353

Stran

354 /

Št.

17 / 11. 2. 2022

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

posredniku prve pogodbene stranke, uslužbencu občinske uprave, funkcionarju, predstavniku ali
članu politične stranke obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla
ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad
izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je prvi pogodbeni
stranki povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku,
zastopniku ali posredniku prve pogodbene stranke, uslužbencu občinske uprave, funkcionarju,
predstavniku ali članu politične stranke, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku,
zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.
Prva pogodbena stranka bo na podlagi svojih ugotovitev o domnevnem obstoju dejanskega stanja
iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisijo za preprečevanje korupcije ali drugih
organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe
iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike
Slovenije.
9. člen

Druga pogodbena stranka se zavezuje, da bo vodila predpisano dokumentacijo (vso
dokumentacijo, ki je bila podlaga za odobritev pomoči in dokazila o namenski porabi sredstev) in
jo hranil še najmanj 10 let po izplačilu sredstev s strani prve pogodbene stranke.
10. člen

Pogodbeni stranki se sporazumeta, da se bosta obojestransko obveščali o vseh dejstvih, ki so
pomembna za izvajanje te pogodbe.
Morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe so možne le s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi.
11. člen

Pogodbeni stranki se zavezujeta vsa morebitna nesoglasja reševati sporazumno. V primeru
neuspele sporazumne rešitve je za rešitev spora stvarno pristojno sodišče v Kopru.
12. člen

Pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa pogodbe s strani obeh pogodbenih strank.
13. člen

Ta pogodba je sestavljena v treh (3) enakih izvodih, od katerih prejme prva pogodbena stranka
dva (2) izvoda, druga pogodbena stranka pa en (1) izvod.
Številka: ________________
Datum: _________________

Številka: ____________________
Datum: _____________________

PRVA POGODBENA STRANKA

DRUGA POGODBENA STRANKA

MESTNA OBČINA KOPER
Župan
Aleš Bržan

_________________________
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Razpisi delovnih mest
Ob-1364/22
Svet zavoda Ljudske univerze Koper – Università
popolare Capodistria, Cankarjeva 33, 6000 Koper, na
podlagi sprejetega sklepa št. 013/77-LU-2022 z dne
1. 2. 2022 razpisuje delovno mesto
direktorja/direktorice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo direktorja/direktorice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo,
36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12
– ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr.,
25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21 in 207/21; v nadaljnjem
besedilu: ZOFVI) in Zakona o izobraževanju odraslih
(Uradni list RS, št. 6/18 in 189/20 – ZFRO) ter Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda za izobraževanje odraslih
Ljudska univerza Koper (Uradni list RS, št. 90/05, 67/06,
39/08 in 33/18).
Zaželene so pedagoške, vodstvene, organizacijske
in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Delo na delovnem mestu direktorja/direktorice se
opravlja za polni delovni čas.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo
5 let. Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba
o zaposlitvi na delovnem mestu direktorja/-ice.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev:
– dokazilo o izobrazbi (overjena fotokopija),
– dokazilo o pridobljenem nazivu (overjena fotokopija),
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu (overjena fotokopija),
– dokazilo o delovnih izkušnjah in delovnih izkušnjah v izobraževanju odraslih,
– javno veljavno listino o znanju italijanskega jezika
na višji ravni (overjena fotokopija),
– potrdilo o nekaznovanosti in
– potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem
postopku,
– potrdilo iz evidence izbrisanih oseb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– program vodenja zavoda za mandatno obdobje,
– kratek življenjepis (zaželen) in
– izjavo, s katero dovoljuje obdelavo in uporabo
svojih osebnih podatkov za namen in v zvezi s postopkom imenovanja,
pošljite v zaprti kuverti do vključno 24. 2. 2022 na naslov: Svet zavoda, Ljudska univerza Koper, Cankarjeva 33, 6000 Koper, z oznako »Prijava na razpis za
direktorja/-ico«.

Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju
prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Ljudske univerze Koper –
Università popolare Capodistria
Ob-1393/22
Svet zavoda Osnovne šole Marije Vere Kamnik,
Ljubljanska 16a, 1241 Kamnik, na podlagi sklepa, sprejetega na 3. redni seji sveta zavoda z dne 9. 2. 2022,
razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja
izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09,
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12
– ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – pop., 25/17 – ZVaj,
123/21, 172/21 in 207/21).
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda. Predvideni začetek dela bo dne 1. 8. 2022. Delo
na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni
čas. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas
mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na
delovnem mestu ravnatelja.
Pisne prijave z originalnimi dokazili ali overjenimi
kopijami dokazil o izpolnjevanju zahtevanih pogojev
(o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu,
opravljenem ravnateljskem izpitu (neobvezno), delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo iz
kazenske evidence, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje, potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem
postopku in potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za
kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost iz Ministrstva za pravosodje, ki ni starejše od 30 dni), izjavo, s katero dovoljuje obdelavo in uporabo njegovih
osebnih podatkov za namen in v zvezi s postopkom
imenovanja pošljite v 10 dneh po objavi razpisa na
naslov: Svet zavoda OŠ Marije Vere, Ljubljanska 16a,
1241 Kamnik, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja – Ne odpiraj.«.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja
zavoda za mandatno obdobje, zaželen je kratek življenjepis. Vloga se bo štela za pravočasno, če bo zadnji
dan roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto. Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so
uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske. Kandidati
bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem
roku. Pri razpisu ne gre za reelekcijo.
Svet zavoda OŠ Marije Vere Kamnik
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Druge objave
Ob-1391/22
Zaprtje javnega poziva
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
v skladu s 7. točko javnega poziva objavlja zaprtje
vavčerja REACT EU – Javni poziv za Vavčer za digitalni
marketing, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 15/22 z
dne 4. 2. 2022.
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Št. 46110-3/2022

Ob-1362/22

Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, Ljubljana,
objavlja
javni poziv
za oddajo vlog za dodelitev ali podaljšanje
koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo
1. Pravna podlaga:
– 16. člen Zakona o državni upravi (Uradni list RS,
št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl.
US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 –
ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16)
– šesti odstavek 3. člena, 63. in 65. člen Zakona o
igrah na srečo (Uradni list RS, št. 14/11 – uradno prečiščeno besedilo, 108/12, 11/14 – popr. in 40/14 – ZIN-B:
v nadaljnjem besedilu: ZIS)
– Navodilo o postopku dodeljevanja in podaljšanja koncesij za prirejanje posebnih iger na srečo,
št. 461-45/2013/63, z dne 29. 9. 2020.
2. Predmet in namen javnega poziva: predmet javnega poziva je zbiranje vlog za dodelitev in podaljšanje
koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo z namenom celovitega obravnavanja vseh prispelih vlog v
določenem obdobju.
3. Prijavitelji: na poziv se lahko prijavijo zainteresirane pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za dodelitev
ali podaljšanje koncesije za prirejanje posebnih iger na
srečo na podlagi določb ZIS.
4. Rok za oddajo vlog
Pisne vloge, katerih vsebino opredeljuje 67. člen
ZIS, morajo prijavitelji dostaviti v roku 30 dni po objavi
javnega poziva na naslov Ministrstva za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana.
Pri obravnavi vlog se upošteva roke v skladu z ZIS.
5. Dodatno pojasnilo glede obravnave vlog: vse vloge, ki prispejo v obdobju po poteku roka na podlagi tega
poziva in do prvega naslednjega objavljenega poziva,
se obravnavajo skupaj z vlogami, prispelimi v skladu s
prvim naslednjim objavljenim javnim pozivom.
6. Dodatne informacije: pojasnila in dodatne informacije o javnem pozivu so zainteresiranim pravnim
osebam dosegljiva na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov: janja.cingerle@mf.rs.si
ali na tel. 01/369-66-92.
Ministrstvo za finance
Dts 49/2022-2

Ob-1359/22

Državnotožilski svet na podlagi prvega odstavka
194. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list
RS, št. 58/11 s spremembami; v nadaljevanju ZDT‑1)
objavlja

poziv
državnim tožilcem
k vložitvi prijav za dodelitev štirih državnih tožilcev
na Specializirano državno tožilstvo RS za štiri leta za
polni delovni čas.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis (v obliki
Europass CV) z opisom strokovne dejavnosti po pridobitvi strokovnega naslova univerzitetni diplomirani pravnik
ali strokovnih naslovov diplomirani pravnik (UN) in magister prava z dokazili.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski
naslov kandidata.
Skladno s prvim odstavkom 195. člena ZDT-1 se pri
dodelitvi posebej upošteva:
1. trajanje državnotožilske službe,
2. zadnja ocena državnotožilske službe in
3. pridobljene izkušnje s področja obravnavanja
zadev iz pristojnosti SDT RS.
Rok za prijavo je 15 dni od objave poziva.
Pisne prijave morajo kandidati poslati na naslov: Državnotožilski svet, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, z oznako
na ovojnici »Prijava za dodelitev na SDT RS«.
Državnotožilski svet
Ob-1363/22
V skladu s 412. členom Zakona o gospodarskih
družbah likvidacijski upravitelj družbe Rudnik Kanižarica
v zapiranju, d.o.o., Črnomelj – v likvidaciji objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremične
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja
ponudb: Rudnik Kanižarica v zapiranju, d.o.o., Črnomelj
– v likvidaciji, Kanižarica 41, 8340 Črnomelj.
2. Predmet prodaje
Nepremičnina katastrska občina 1540 Dobliče parcela 2342/326 (ID 6725512), ki v naravi predstavlja nezazidano stavbno zemljišče v izmeri 576 m2. Na parceli
je kompletna infrastruktura in je utrjena z gramozom.
Območje, kjer se nahaja zemljišče, se ureja z določili Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine
Črnomelj in Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Tehnološko razvojno industrijsko središče
(TRIS) Kanižarica.
Izhodiščna prodajna cena: 14.400,00 €.
V izhodiščni ceni ni zajet DDV, ki se prišteje k pogodbeni ceni in ga plača kupec.
3. Pogoji prodaje
Nepremičnina bo prodana najugodnejšemu ponudniku, kriterij za določitev najboljšega ponudnika je najvišja ponujena kupnina.
Nepremičnina se prodaja po načelu videno-kupljeno.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Kupec je dolžan poleg kupnine in DDV plačati še
stroške sklenitve pogodbe, stroške notarja in vknjižbe
v zemljiško knjigo.
Na javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo pravne
osebe, samostojni podjetniki ali fizične osebe, ki resnost
svoje ponudbe izkažejo s plačilom varščine v višini 10 %
od navedene izhodiščne cene za nepremičnino, ki jo
morajo najkasneje do vključno 28. 2. 2022 plačati na račun št. SI56 0243 0001 3610 117, ki je odprt pri NLB d.d.
Plačana varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v
kupnino ali zadržana, če iz razlogov, ki niso na strani
prodajalca, ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe, neuspelim ponudnikom pa vrnjena brez obresti v roku 15 dni
po končani izbiri.
4. Pogoji za udeležbo in rok za oddajo ponudbe:
ponudba za nakup mora vsebovati izpolnjen obrazec, ki
je priloga javne objave in dokazilo o plačilu varščine, ki
ju je potrebno predložiti do 1. 3. 2022 do 12. ure v pisni
obliki s priporočeno pošiljko ali osebno na naslov naročnika Rudnik Kanižarica v zapiranju d.o.o., Črnomelj – v
likvidaciji, Kanižarica 41, 8340 Črnomelj, v zaprti ovojnici
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s pripisom: »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine«. Na ovojnici naj ponudniki navedejo svoj naslov.
5. Pravočasno poslane in popolne ponudbe bo
obravnavala komisija, ki jo imenuje likvidacijski upravitelj
Rudnika Kanižarica v zapiranju d.o.o. Črnomelj – v likvidaciji. Ponudniki bodo o izidu postopka pisno obveščeni
v roku 15 dni od roka za predložitev ponudbe.
6. Rok za sklenitev pogodbe o nakupu nepremičnine je 15 dni od vročitve obvestila o izbiri najugodnejšega kupca, rok plačila pogodbene vrednosti pa 15 dni
po podpisu pogodbe, oziroma pred overitvijo pogodbe
pri notarju. Neupoštevanje pogodbenega roka plačila
je razlog za takojšnjo razvezo kupoprodajne pogodbe,
prodajalec pa zadrži vplačano varščino.
7. Prodajalec lahko kadarkoli odstopi od prodaje, ni
dolžan sprejeti nobene ponudbe in tudi ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji, dolžan pa je vrniti plačano varščino.
8. Podrobnejše informacije lahko interesenti dobijo
na e-naslovu rudnik@siol.net.
Rudnik Kanižarica v zapiranju d.o.o., Črnomelj –
v likvidaciji
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PONUDBA
za nakup zemljišča
k.o. 1540 Dobliče parcela 2342/326 (ID 6725512)

Podatki o ponudniku:
Naziv ponudnika

_______________________________________________________

Naslov ponudnika

______________________________________________________

Telefon

______________________________________________________

Elektronski naslov

______________________________________________________

Transakcijski račun

______________________________________________________

Matična številka, oz. EMŠO _________________________________________________
Davčna številka

______________________________________________________

Podpisnik pogodbe / zakoniti zastopnik: _________________________________
Podpisani ponudnik v povezavi z javnim zbiranjem ponudb za nakup zemljišča
k.o. - 1540 Dobliče parcela 2342/326 (ID 6725512), podajam naslednjo ponudbo:

ponudbena cena

______________________ € .

Podpisani ponudnik izjavljam, da v celoti sprejemam pogoje javnega zbiranja ponudb za prodajo
nepremičnine – zemljišča parc. št. 2342/326 k.o. 1540-Dobliče.
Sprejemam pogoj, da je rok za plačilo kupnine 15 dni od sklenitve pogodbe in da je to bistvena
sestavina pogodbe.

V ______________________ dne ___________________

Podpis ponudnika:
_____________________________
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Št. 2153-2/2012/53(134-03)

Ob-1361/22

V register političnih strank se pri politični stranki
Piratski stranki Slovenije, s skrajšanim imenom Pirati in s sedežem v Ljubljani, Kamniška ulica 47, ter z
matično številko: 4047672000, vpiše sprememba statuta
stranke.
Št. 2153-38/2006/19(134-03)

Ob-1365/22

V register političnih strank se pri politični stranki
Lista Lidije Divjak Mirnik – Lista za pravičnost in
razvoj, s skrajšanim imenom Lista za pravičnost in
razvoj, s kratico imena LPR in s sedežem v Mariboru,
Loška ulica 13, ter z matično številko: 1029924000,
vpiše sprememba statuta, sprememba imena v: Lista
za pravičen razvoj mestnih četrti in krajevnih skupnosti in sprememba skrajšanega imena v: Lista za
razvoj MČ in KS.
Št. 2153-2/2022/3(134-03)

Ob-1377/22

V register političnih strank se vpiše politična stranka
z imenom Za ljudstvo Slovenije, s kratico imena ZLS
in s sedežem v Lesičnem, Lesično 40. Znak stranke
predstavlja obris Triglava na modri podlagi pod katerim
so tri črtice, ki simbolizirajo slovensko zastavo (bela,
modra in rdeča) pod orisom je izpisano ime stranke
z modro poudarjeno črko L, rdeče poudarjeno črko
S v pisavi Montserrat Regular. Barvne vrednosti: rdeča: (RGB: #C00000, CMYK: 0/92/100/0), svetlo modra:
(RGB: #0072B0, CMYK: 100/36/2/10), temno modra:
(RGB: #004F7B, CMYK: 100/44/9/42).
Kot zastopnica politične stranke Za ljudstvo Slovenije se v register političnih strank vpiše Anica Bidar, roj.
5. 7. 1971, državljanka Republike Slovenije, s stalnim
prebivališčem: Lesično 40, Lesično.
Matična številka politične stranke je: 2702061000.
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Objave po Zakonu o medijih
Ob-1348/22
Imena medijev: Primorske novice, Goriška, www.
primorske.si, Istra, 7. val intervjuji.
Izdajatelj: PRIMORSKE NOVICE, d.o.o. Koper, s.r.l.
Capodistria, Ulica Osvobodilne fronte 12, 6000 Koper –
Capodistria.
Več kot 5 % kapitala in upravljavskih oziroma glasovalnih pravic imajo:
– LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem,
delniška družba, Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper –
Capodistria – 10,8264 %
– DNEVNIK, družba medijskih vsebin, d.d., Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana – 12,1010 %
– FORMA INN investicijski in gradbeni inženiring,
proizvodnja in trgovina, d.o.o., Obrtniška ulica 5, 6000
Koper – Capodistria – 7,0963 %
– SALOMON d.o.o., podjetje za zaposlovanje invalidov, proizvodnjo, posredovanje in storitve Ljubljana,
Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana – Polje – 19,9446 %
– CURATOR NOVA, posredovanje in prodaja,
d.o.o., Središka ulica 4, 1000 Ljubljana – 17,96 %
– SVET24, informativne vsebine d.o.o., Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana – Polje – 14,54 %
– TISKARSKO SREDIŠČE grafična priprava in tiskarna d.o.o., Slovenčeva ulica 19A, 1000 Ljubljana
– 16,9149 %.
Odgovorna oseba izdajatelja: Janez Pavčnik, direktor.
Ob-1349/22
Ime medija: Science Illustrated, History Illustrated,
Stop.
Izdajatelj: MEDIA PARTNER d.o.o., Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana – Polje.
Več kot 5 % kapitala in upravljavskih oziroma glasovalnih pravic imajo: SVET24 d.o.o., Vevška cesta 52,
1260 Ljubljana – Polje – 100 %.
Odgovorna oseba izdajatelja: Igor Klun, direktor.
Ob-1350/22
Ime medijev: REPORTER, REPORTER MAGAZIN.
Izdajatelj: REPORTER MEDIA d.o.o., Vevška
cesta 52, 1260 Ljubljana – Polje.
Več kot 5 % kapitala in upravljavskih oziroma glasovalnih pravic imajo: Tara Milikić, Selo pri Radohovi
vasi 1, 1296 Šentvid pri Stični – 100 %.
Odgovorna oseba izdajatelja: Aleš Černigoj, direktor.
Ob-1351/22
Ime medija: Rogaške novice.
Izdajatelj: GORA, podjetje za založništvo, trgovino
in storitve, d.o.o., Rogaška Slatina, Zdraviliški trg 1,
3250 Rogaška Slatina.

Lastniki z najmanj 5 % deležem v kapitalu: NOVICE
TISKANI MEDIJI, d.o.o., Škalska cesta 7, 3210 Slovenske Konjice (100 % poslovni delež).
Viri financiranja: ekonomska propaganda.
Direktorica: Slavica Oblak.
Ob-1352/22
Ime medijev: Novice, Bistriške novice, Celjan, Šentjurske novice, Radio Rogla II in Radio Planet.
Izdajatelj: NOVICE TISKANI MEDIJI, d.o.o., Škalska 7, Slovenske Konjice.
Lastniki z najmanj 5 % deležem v kapitalu: MANDARINA, produkcija in založništvo, d.o.o, Šmarje Sap,
Trdinova cesta 14, 1293 Šmarje-Sap (50 % poslovni
delež) in MAKROPOL, mednarodna trgovina in posred
ništvo, d.o.o., Celjska cesta 24b, 3212 Vojnik (50 %
poslovni delež).
Viri financiranja: ekonomska propaganda.
Direktorica: Slavica Oblak.
Ob-1353/22
Ime medija: Radio Rogla.
Izdajatelj: Radio Rogla, radijska postaja, d.o.o.,
Škalska 7, Slovenske Konjice.
Lastniki z najmanj 5 % deležem v kapitalu: Mandarina, produkcija in založništvo, d.o.o, Šmarje Sap, Trdinova cesta 14, 1293 Šmarje-Sap (50 % poslovni delež)
in FINKRAM, transport in svetovanje, d.o.o., Celjska
cesta 24b, 3212 Vojnik (50 % poslovni delež).
Viri financiranja: ekonomska propaganda.
Direktorica: Slavica Oblak.
Ob-1380/22
Ime medija: Televizijski program Vaš kanal.
Izdajatelj: Televizija Novo mesto d.o.o.
Družbeniki z več kot 5 % deležem kapitala ali upravljavskih oziroma glasovalnih pravic: Mestna občina
Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto, Irena
Vide, Gotna vas 26, Novo mesto, Krka, Tovarna zdravil, d.d. Novo mesto, Šmarješka cesta 6, Novo mesto,
Televizija Novo mesto, Podbevškova ulica 12, 8000
Novo mesto.
Odgovorna oseba izdajatelja: Irena Vide.
Nadzorni organ: skupščina.
Ob-1381/22
V skladu s 64. členom ZMed objavljamo, da ima
družba Megaline d.o.o., Stegne 21c, 1117 Ljubljana,
100 % lastniški in upravljalski delež v družbi R GAMA
MM d.o.o., Stegne 21c, 1117 Ljubljana, ki je izdajatelj
radijskega programa Radio Ekspres.
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Objave sodišč
0956 I 1676/2021

Izvršbe
In 224/2015

Os-1188/22

Pomočnik izvršitelja Luka Eržen je dne 3. 11. 2021
s pričetkom ob 9.10, ob prisotnosti: 1. Maid Ajdarpašić
– pomočnik izvršitelja, 2. Ciril Trontelj – pomočnik izvršitelja, 3. Slavko Pivar – direktor Finander d.o.o., 4. Matej
Sukič – direktor Finander d.o.o., 5. Matjaž Dimec – pooblaščenec upnika, 6. Julij Karin – pooblaščenec upnika,
opravil rubež nepremičnine: del stavbe št. 21 v stavbi
z ID 0105-4993 k.o. 105 Murska Sobota, del stavbe
št. 22 v stavbi z ID 0105-4993 k.o. 105 Murska Sobota,
del stavbe št. 23 v stavbi z ID 0105-4993 k.o. 105 Murska Sobota, del stavbe št. 24 v stavbi z ID 0105-4993
k.o. 105 Murska Sobota, del stavbe št. 25 v stavbi
z ID 0105-4993 k.o. 105 Murska Sobota, del stavbe
št. 26 v stavbi z ID 0105-4993 k.o. 105 Murska Sobota,
del stavbe št. 27 v stavbi z ID 0105-4993 k.o. 105 Murska Sobota, del stavbe št. 28 v stavbi z ID 0105-4993
k.o. 105 Murska Sobota, ki ni vpisana v zemljiško knjigo.
Deli stavbe številka 21, 22, 23 se nahajajo v pritličnem delu stavbe. Številka 24 v naravi predstavlja stopnišče, katero je v souporabi vsem lastnikom stavbe. Deli
stavbe 25, 26, 27 in 28 se nahajajo v prvem nadstropju.
Stavba ali prostori oznak dolžnika nimajo. V delih stavbe 25 in 26 se v naravi nahaja kotlovnica – strojnica
za ogrevanje celotne stavbe. Kopijo zapisnika pustim
direktorju dolžnika na naslovu.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 4. 11. 2021

Oklici o začasnih zastopnikih
in skrbnikih
N 199/2014

Os-1033/22

Okrajno sodišče v Ljubljani je v nepravdni zadevi
predlagateljice Terezije Antonije Dolinšek Klep, Ulica
bratov Kotar 11, Trzin, ki jo zastopa Andrej Kozelj, odvet
nik v Ljubljani, zoper nasprotna udeleženca: 1. Patrick
Maurice Rene Varnier, neznanega naslova, ki ga zastopa začasni zastopnik Aleš Melihen, odvetnik v Ljubljani,
in 2. Republika Slovenija, ki jo zastopa Državno odvet
ništvo Republike Slovenije, Šubičeva ulica 2, Ljubljana,
s sklepom z dne 17. 6. 2021 nasprotnemu udeležencu
Patricku Mauricu Reneju Varnierju na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 37. členom Zakona o nepravdnem postopku, ker je neznanega prebivališča, postavilo začasnega zastopnika, odvetnika Aleša Melihna, Slovenska
cesta 56, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo nasprotnega udeleženca Patricka Maurica Reneja Varnierja zastopal vse do takrat,
dokler nasprotni udeleženec ali njegov pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 12. 2021

Os-1079/22

Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi
upnika Roberta Kastelic, EMŠO 1207975500389, Mrzlo
polje 2, Ivančna Gorica, proti dolžniku: Niko Kalaba,
EMŠO 0512985500151, Ježkova ulica 4, Ljubljana - dostava, zaradi izterjave 6.000,00 EUR, sklenilo:
Dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Mojmir Jesenko, Kolodvorska 14a, 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 10. 12. 2021
0956 I 660/2021

Os-1104/22

Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi
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 dolžnici Karli
Barbari Kühnen, Sarmien 2233/50, Montevideo, zaradi
izterjave 987.517,61 EUR, sklenilo:
Dolžnici se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Vasja
Jesenko, Kolodvorska 14a, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse do takrat, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 12. 2021
VL 80610/2021

Os-1267/22

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Komunala, javno podjetje d.o.o., Kopališka ulica 2, Murska
Sobota, ki jo zastopa zak. zast. Tomislav Zrinski, Kopališka ulica 2, Murska Sobota, po odv. odvetnik Daniel
Katalinič, Ulica Staneta Rozmana 10, Murska Sobota,
proti dolžnici Katarini Golc, Vansovej 11a, Prievidza, ki
jo zastopa zak. zast. Anže Ozimek – odvetnik, Hacquetova ulica 8, Ljubljana, zaradi izterjave 316,95 EUR,
sklenilo:
Dolžnici Katarini Golc, Vansovej 11a, Prievidza, 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. Anže Ozimek, Hacquetova ulica 8, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse dotlej,
dokler dolžnica ali njen 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 17. 1. 2022
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Os-3693/21

Okrajno sodišče v Novi Gorici je v izvršilni zadevi
upnika A1 Slovenija, d.d., Šmartinska cesta 134B, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Odvetniška pisarna Lepoša
d.o.o., P.P. 1252, Maribor – poštni predali, proti dolžniku
Zdenku Ferjančič, Ulica Gradnikove brigade 23, Nova
Gorica, zaradi izterjave 765,50 EUR s pp, dne 8. 11.
2021 sklenilo:
Na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku
se dolžniku Zdenku Ferjančiču, Ulica Gradnikove brigade 23, Nova Gorica, za začasnega zastopnika v predmetni izvršilni zadevi postavi odvetnika Silvana Komunjarja iz Kobarida, Stresova ulica 1. Začasni zastopnik
ima od dneva postavitve v tem postopku vse pravice in
dolžnosti zakonitega zastopnika 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 Novi Gorici
dne 8. 11. 2021

Oklici dedičem in neznanim upnikom

zapustnika oziroma njegovim bratom in sestram oziroma njihovim potomcem, če so starši, bratje in sestre že
pokojni. Sodišče je ugotovilo, da sta starša zapustnika
pokojna, da sta sicer imela še nekaj drugih otrok, vendar
so že vsi pokojni in niso zapustili potomcev. Po zapustniku bodo zato dedovali dediči tretjega dednega reda,
ki pa sodišču niso vsi znani. Zlasti sodišču niso znani
podatki o potomcih pokojnih sestričen in bratrancev, ki
bi prišli v poštev kot dediči na podlagi vstopne pravice
po pokojni teti zapustnika Neži Tašker in bratranci ter sestrične, ki bi prišli v poštev kot dediči na podlagi vstopne
pravice po zapustnikovem stricu Stanislavu Oberžanu.
Sodišču tako ni znan celoten krog oseb, ki lahko uveljavljajo dedno pravico na podlagi zakona, zato na podlagi
206. člena Zakona o dedovanju (ZD) poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Po poteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek
nadaljevalo v skladu z zakonskimi določili in odločilo na
podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Celju
dne 27. 1. 2022
D 140/2021

Os-1076/22

Okrajno sodišče v Brežicah vodi zapuščinski postopek po pokojni Tereziji Krulc, rojeni 21. 10. 1894,
nazadnje stanujoči Veliki Obrež 52, Dobova, ki je umrla
26. 5. 1973.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine
po pokojni, da se priglasijo tukajšnjemu sodišču v roku
enega leta od objave tega oklica. Po poteku navedenega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo in
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s
katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 17. 1. 2022

Pri Okrajnem sodišču v Ilirski Bistrici je pod opr.
št. D 140/2021 v teku zapuščinski postopek po pok.
osebi z imenom Štefan Mavrič, pok. Jožeta, Melbourne, Avstralija, državljanu Republike Slovenije, roj. 1. 12.
1941, ki je umrl 26. 7. 2019 v kraju Heidelberg, Avstralija. Sodišče z drugimi podatki ne razpolaga. Sodišče na
podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki
mislijo, da imajo pravico do dediščine v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo sodišču v roku enega
leta od objave tega oklica.
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo
razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 30. 12. 2021

D 118/2021

D 102/2021

D 226/2021

Os-1187/22

Os-1190/22

Okrajno sodišče v Brežicah vodi zapuščinski postopek po pokojnem Antonu Šepetavc, rojen 6. 1. 1930,
nazadnje stanujoč Mostec 33a, Dobova, ki je umrl 24. 2.
2021.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju
poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po
pokojnem, da se priglasijo tukajšnjemu sodišču v roku
enega leta od objave tega oklica. Po poteku navedenega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo in
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s
katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 17. 1. 2022
D 542/2020

Os-1315/22

Pri Okrajnem sodišču v Celju je v teku zapuščinski
postopek po pok. Francu Taškerju, rojenem 13. 1. 1943,
umrlem 15. 7. 2020, državljanu Republike Slovenije,
samskem, zadnje stalno preb. Obrežje pri Zidanem Mostu 15, Zidani Most.
Po podatkih, ki jih je med postopkom zbralo sodišče, zapustnik ni napisal oporoke, zato je nastopilo zakonito dedovanje. Sodišče je ugotovilo, da zapustnik ni
imel potomcev, bil je samski, ni imel zunajzakonske part
nerke, zato bi pripadala zakonita dedna pravica staršem

Os-1077/22

Pri Okrajnem sodišču v Ilirski Bistrici je pod
opr. št. D 102/2021 v teku zapuščinski postopek po
pok. osebi z imenom Alojz Fabjančič, pok. Ivana,
20/2 Clark St., AU Campbellfield VIC 3061, Avstralija,
državljanu Republike Slovenije, roj. 10. 10. 1937, ki
je umrl 17. 2. 2019 v Melbournu, Avstralija. Sodišče
z drugimi podatki ne razpolaga. Sodišče na podlagi
206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo,
da imajo pravico do dediščine v tem zapuščinskem
postopku, da se priglasijo sodišču v roku enega leta
od objave tega oklica.
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo
razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 30. 12. 2021
D 646/2021-4

Os-1085/22

Okrajno sodišče v Novem mestu v zapuščinski zadevi po pokojni Juliani Gorenc, umrla 18. 2. 1946, Spodnje Radulje 12, Bučka, objavlja naslednji oklic:
Pozivajo se neznani dediči po pokojni Juliani Gorenc, da se priglasijo pri tukajšnjem sodišču ali pri skrbnici za posebni primer, odvetnici Majdi Štrasner iz Novega mesta, v roku 1 leta od dneva objave tega oklica.
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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 5. 1. 2022
D 99/2020

Os-1058/22

Po pokojnem Mirku Hariju, rojenem dne 30. 1.
1949, nazadnje bivajočem v Dragonji, Dragonja 66 in
umrlem dne 10. 5. 2020, 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.
V kolikor noben upnik ne bo pravočasno vložil
zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine, bo zapuščina brez dedičev prešla na
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Republiko Slovenijo, ki ne odgovarja za zapustnikove
dolgove.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 4. 1. 2022
D 450/2018

Os-1075/22

Po pokojnem Franku Pečarju, rojenem dne 26. 9.
1952, nazadnje bivajočem v Luciji, Liminjanska cesta 96
in umrlem dne 13. 11. 2018, 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.
V kolikor noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja
zapuščine, bo zapuščina brez dedičev prešla na Republiko Slovenijo, ki ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 4. 1. 2022
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Preklici
Spričevala preklicujejo
Juhant Tina, Cesta na Bokalce 8, Ljubljana, diplomo, št. 200060, izdajatelj Zdravstvena fakulteta, Univerza v Ljubljani, leto izdaje 2020. gnc‑343869

Drugo preklicujejo
ANDREJ TOMAŽIČ S.P., Gladomes 49,
Zgornja Ložnica, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500057024000, izdal Cetis Celje d.d., na ime
Matic Škafar. gnr‑343879
Boljka Peter, Kettejeva 3, Ljubljana, izkaznico vojnega veterana, št. 6411, izdajatelj UE Ljubljana, izp.
Šiška, izdana 20. 10. 2008. gny‑343872
Branilović Roman, Cesta 1. maja 136, Jesenice,
certifikat NPK varnostnik/varnostnica, št. C83145, leto
izdaje 2011. gnd‑343868
EUROTOP TRANSPORT D.O.O., SELOVEC 89,
Šentjanž pri Dravogradu, potrdilo o uspešno opravljenem
preizkusu strokovne usposobljenosti za pridobitev licence
v cestnem prometu, št. 615245, izdano na Andrej Repanšek, izdalo Ministrstvo za promet leta 2001. gnb‑343870
GRM PREVOZI IN STORITVE D.O.O., POLAJNA 4, Stranice, izvod licence št. 017037/003 za vozilo

MAN, reg. št. CE KV-570, veljavnost od 9. 6. 2020 do
9. 6. 2025. gnz‑343871
INTRALOG d.o.o., Ceste 4, Rogatec, licenco voznika, št. 017599/JBO64-2-6508/2021, izdano na ime Del
Šehić, veljavnost do 23. 12. 2022. gns‑343878
Kalan Andrej, Zbilje 35a, Medvode, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500048976010, izdal Cetis
Celje d.d. gnw‑343874
MAS-TRANS CARGO D.O.O., AŠKERČEVA
ULICA 15, Celje, izvod licence, št. GE010910/08555/005,
za tovorno vozilo, reg. št. LJALEN-3, veljavnost do 22. 8.
2024. gnq‑343880
Mikša Vili, Cerovec pod Bočem 26, Rogaška Slatina, potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu strokovne
usposobljenosti za pridobitev licence v cestnem prometu, št. 602076, izdajatelj Ministrstvo za promet in zveze,
leto izdaje 1997. gnt‑343877
Pucihar Franc, Kramarjeva 15, Ig, izkaznico vojnega veterana, št. 6818, izdajatelj UE Ljubljana, izdana
29. 9. 2004. gnx‑343873
SEVER
TRANSPORT
d.o.o.,
Župančičeva ulica 8, Ajdovščina, potrdilo za voznika,
št. 017419/BGD11-2-4788/2021, izdano na ime Igor Pijetlović, veljavnost od 18. 9. 2021 do 1. 6. 2022, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnv‑343875
Vidic Nadja, Ledina 40, Bled, izkaznico za nepremičninsko posredovanje, št. 02989, izdajatelj Ministrstvo
za okolje in prostor. gnu‑343876
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