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Javni razpisi

Št. 3310-16/2022/2 Ob-1603/22
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljub ljana (v na-
daljnjem besedilu: MKGP), na podlagi 25. člena Uredbe 
o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni ne-
sreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz 
Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za ob-
dobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 3/16, 63/17, 71/18, 
47/19, 82/20 in 97/21; v nadaljnjem besedilu: Uredba, ki 
ureja žledolom) in na podlagi 25. člena Uredbe o ukrepih 
za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči vetrolo-
mu iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 
za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 10/19, 47/19, 
82/20 in 97/21; v nadaljnjem besedilu: Uredba, ki ureja 
vetrolom), objavlja

6. javni razpis
za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo 

gozda iz PRP 2014–2020

I. Osnovni podatki o javnem razpisu

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je podpora za dela za odpravo škode in obnovo gozdov, 
poškodovanih zaradi žledoloma med 30. januarjem in 10. februarjem 2014, zaradi 
napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma, zaradi 
vetroloma med 11. in 13. decembrom 2017 in zaradi vetroloma med 29. in 30. oktobrom 
2018. 

Shema državne pomoči:

Odprava škode v gozdovih zaradi žledoloma – PRP 2014-2020, vodi se pod 
identifikacijsko številko SA.44248(2016/XA), Odprava škode v gozdovih zaradi napada 
prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma – PRP 2014-2020, 
vodi se pod identifikacijsko številko SA.57337 (2020/XA), Odprava škode v gozdovih 
zaradi vetroloma v letu 2017 – PRP 2014-2020, vodi se pod identifikacijsko številko 
SA.52702(2018/XA) in Odprava škode v gozdovih zaradi vetroloma v letu 2018 –
PRP 2014-2020, vodi se pod identifikacijsko številko SA.54635(2019/XA).

Razpisana sredstva:

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 1.470.000 EUR, od tega:
– za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma, skupno 700.000 EUR (sklop A);
– za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi vetroloma v letu 2017, skupno 300.000 EUR 
(sklop B);
– za sanacijo gozdov zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica 
žledoloma, skupno 450.000 EUR (sklop C);
– za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi vetroloma v letu 2018, skupno 20.000 EUR 
(sklop D).
Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer:
– 1.102.500 EUR iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja
2014–2020 – EU
– 367.500 EUR iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja
2014–2020 – slovenska udeležba.
Delež Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 75 %, delež Republike 
Slovenije znaša 25 %.

Vrsta javnega razpisa: Odprti
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Začetek vnosa vlog 
in zaključek javnega 
razpisa: 

Vnos vloge v elektronski sistem poteka od 28. marca 2022 do datuma zaprtja javnega 
razpisa, objavljenega na osrednjem spletnem mestu državne uprave in na spletni strani 
Programa razvoja podeželja.

Obdobje upravičenosti 
stroškov:

V skladu z drugim odstavkom 13. člena Uredbe, ki ureja žledolom, so do podpore 
upravičeni stroški odprave škode in obnove gozda zaradi žledoloma, ki so nastali 
po 30. januarju 2014, stroški odprave škode in obnove gozda zaradi napada 
prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma, ki so nastali po 15. maju 
2015, v skladu s 13. členom Uredbe, ki ureja vetrolom, stroški odprave škode in obnove 
gozda nastali zaradi vetroloma v letu 2017 po 13. decembru 2017 in stroški odprave 
škode in obnove gozda nastali zaradi vetroloma v letu 2018 po 30. oktobru 2018 do 
vložitve vloge. 

Cilj aktivnosti:

Odprava škode in obnova gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma med 30. januarjem in 
10. februarjem 2014, zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica 
žledoloma, zaradi vetroloma med 11. in 13. decembrom 2017 in zaradi vetroloma med 
29. in 30. oktobrom 2018.

Informacije o razpisu:

– INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja 
Dunajska 160, 1000 Ljub ljana (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP)
Tel. 01/580-77-92, faks 01/478-92-06, e-mail: aktrp@gov.si
– INFO točke Zavoda za gozdove Slovenije
– INFO točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije

II. Predmet podpore
1. V skladu s prvim odstavkom 5. člena Uredbe, ki 

ureja žledolom, in prvim odstavkom 5. člena Uredbe, 
ki ureja vetrolom, je podpora iz tega javnega razpisa, 
v okviru operacije Odprava škode in obnova gozda po 
naravni nesreči, namenjena aktivnosti Dela za odpravo 
škode in obnovo gozda, ki so: nega obnovljenih površin, 
nega poškodovanega mladovja in tanjših drogovnjakov, 
obnova s sadnjo, zaščita mladja na obnovljenih površi-
nah, priprava površin za obnovo gozda in odstranitev 
podrtega drevja iz varovalnih gozdov.

2. Podpora je namenjena kritju stroškov obno-
ve potenciala gozda, ki je bil poškodovan v naravni 
nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 
2014, napadu prenamnoženih populacij podlubnikov 
kot posledica žledoloma, vetrolomu med 11. in 13. de-
cembrom 2017 in vetrolomu med 29. in 30. oktobrom 
2018.

III. Upravičenci: upravičenci, ki lahko pridobijo pod-
poro po tem javnem razpisu, so določeni v 11. členu 
Uredbe, ki ureja žledolom, in v 11. členu Uredbe, ki ureja 
vetrolom.

IV. Pogoji za pridobitev podpore
1. Pogoji za pridobitev podpore so določeni v 14., 

27. in 28. členu Uredbe, ki ureja žledolom, in v 14., 27. 
in 28. členu Uredbe, ki ureja vetrolom, in morajo biti iz-
polnjeni na dan oddaje vloge na javni razpis.

2. V skladu s 14. členom Uredbe, ki ureja žledolom, 
in 14. členom Uredbe, ki ureja vetrolom, so do podpore 
upravičena dela za odpravo škode in obnovo gozda iz 
prve točke II. poglavja tega javnega razpisa, samo na 
območju iz priloge 1, priloge 2 in priloge 3 razpisne do-
kumentacije, ki izhaja iz načrtov sanacij gozdov.

V. Upravičeni stroški
1. Upravičeni stroški so:
– stroški odprave škode in obnove gozda zara-

di žledoloma, zaradi napada prenamnoženih populacij 
podlubnikov kot posledica žledoloma, kot so določeni 
v 13. členu Uredbe, ki ureja žledolom, razen za delo 
vzpostavljanje gozdne higiene, in

– stroški odprave škode in obnove gozda zaradi vetro-
loma, kot so določeni v 13. členu Uredbe, ki ureja vetrolom.

2. Priznane vrednosti na enoto za posamezna dela 
odprave škode in obnove gozda so:

Preglednica priznanih vrednosti na enoto za dela za odpravo škode in obnovo gozda

 Priznana vrednost na enoto
Vrsta dela
Nega obnovljenih površin 500 €/ha
Nega poškodovanega mladovja in tanjših 
drogovnjakov 585 €/ha

Obnova s sadnjo 1.000 €/ha
Zaščita mladja na obnovljenih površinah Individualna zaščita mladja oziroma drevesc s tulci (vključno 

z izdelavo opornih količkov): 1,30 €/kos
Zaščita mladja z ograjo

(vključno z izdelavo kolov oziroma škarij): 5,40 €/m
Zaščita mladja oziroma drevesc s premazom vršičkov: 125 €/ha

Zaščita mladja oziroma drevesc s količenjem
(vključno z izdelavo kolov): 2,30 €/kos

Priprava površin za obnovo 335 €/ha
Odstranitev podrtega drevja iz varovalnih 
gozdov

Posek z motorno žago: 14,5 €/m3

Spravilo s traktorjem: 55,0 €/m3

Spravilo z žičnim žerjavom: 108,4 €/m3
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3. Stopnje javne podpore so odvisne od stopenj 
poudarjenosti ekoloških in socialnih funkcij gozda, ki 
so opredeljene v načrtih za gospodarjenje z gozdovi. 
Stopnja funkcije na objektu se upošteva po večinskem 
kriteriju na prevzeti površini. Stopnje javne podpore 
v okviru tega javnega razpisa so:

Preglednica stopenj podpore za dela za odpravo škode in obnovo gozda

STOPNJE PODPORE
poudarjenost funkcij

Vrsta dela 1. stopnja 2. stopnja 3. stopnja
Nega obnovljenih površin 50 % 40 % 30 %
Nega poškodovanega mladovja in tanjših drogovnjakov 50 % 40 % 30 %
Obnova s sadnjo 60 % 50 % 40 %
Zaščita mladja na obnovljenih površinah 90 % 80 % 70 %
Priprava površin za obnovo 100 %
Odstranitev podrtega drevja iz varovalnih gozdov 100 %

VI. Merila za ocenjevanje vlog
V skladu s 15. členom Uredbe, ki ureja žledolom, in 

15. členom Uredbe, ki ureja vetrolom, se vloge na tem 
javnem razpisu ocenjujejo na podlagi naslednjih meril 
za ocenjevanje vlog:

1. Merila za ocenjevanje vlog – Sklopi A, B, C in D

Merila Maks. št. točk
Vrsta del, s katerimi se upravičenec prijavlja na ta javni razpis 3
Stopnja poudarjenosti funkcij gozda 3
Potencialna nevarnost 3
Skupaj 9

2. Točkovnik

Maksimalno število točk  = 9 točk

1. VRSTA DEL, S KATERIMI SE UPRAVIČENEC PRIJAVLJA (maksimalno število točk 3)
Navodilo: Upoštevajo se vrste del, ki so razvidne iz vloge, vložene na ta javni razpis. Dela odprave škode so: 
priprava površin za obnovo gozda, nega obnovljenih površin, poškodovanega mladovja in tanjših drogovnjakov ter 
odstranitev podrtega drevja iz varovalnih gozdov. Dela obnove gozda so: sadnja sadik gozdnega drevja ter zaščita 
mladja na obnovljenih površinah. 
3 – upravičenec je izvedel obe vrsti del;
2 – upravičenec je izvedel obnovo gozda;
1 – upravičenec je izvedel odpravo škode.
2. STOPNJA POUDARJENOSTI FUNKCIJ GOZDA (maksimalno število točk: 3)
Navodilo: Gozdovi opravljajo različne funkcije. Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 
110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 
77/16) določa ekološke, socialne in pro izvodne funkcije gozda. Stopnja in vrsta funkcije je razvidna iz prijavnega 
obrazca. Varovalne gozdove določa Uredba o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom (Uradni list 
RS, št. 88/05, 56/07, 29/09, 91/10, 1/13, 39/15 in 191/20).
3 – upravičenec je izvedel dela v gospodarskem gozdu s poudarjenimi ekološkimi in socialnimi funkcijami 
(1. stopnja, 2. stopnja) ali v varovalnem gozdu;
2 – upravičenec je izvedel dela v gospodarskem gozdu s poudarjenimi pro izvodnimi funkcijami (1. stopnja, 
2. stopnja);
1 – upravičenec je izvedel dela v gospodarskem gozdu brez poudarjenih funkcij (3. stopnja).
3. POTENCIALNA NEVARNOST (maksimalno število točk: 3)
Navodilo: Upošteva se delež iglavcev na lesno zalogo v posameznem odseku, določenem v prijavnem obrazcu.
V kolikor se v okviru ene vloge izvajajo dela v več odsekih, se upošteva povprečen delež iglavcev, izračunan po 
pravilu aritmetične sredine: X= x1(%) + x2(%) + x3(%)… / N (število vseh deležev). 
3 – upravičenec je izvedel dela v gozdu, kjer je delež iglavcev 30 % ali več;
2 – upravičenec je izvedel dela v gozdu, kjer je delež iglavcev manjši od 30 %.

VII. Obveznosti upravičenca: obveznosti upravičen-
ca so določene v 29. členu Uredbe, ki ureja žledolom, in 
29. členu Uredbe, ki ureja vetrolom.

VIII. Vloga in postopek za dodelitev sredstev
1. Vloga in postopek za dodelitev sredstev sta dolo-

čena v 16. členu Uredbe, ki ureja žledolom, in 16. členu 
Uredbe, ki ureja vetrolom.
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2. Podatke o poligonu, ki je grafični izris površine 
gozda enega lastnika, ki ga pripravi Zavod za gozdove 
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZGS) in se vodi v elek-
tronski obliki ločeno za sanacijo gozdov poškodovanih 
zaradi žledoloma, sanacijo gozdov poškodovanih zaradi 
napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posle-
dica žledoloma in sanacijo gozdov zaradi vetroloma, pri-
dobi ARSKTRP od ZGS po uradni dolžnosti. Odštete po-
vršine objektov od površine poligona za posamezno delo 
ne razdelijo posameznega poligona na manjše poligone.

3. Vlogo sestavljajo prijavni obrazec in priloge, do-
ločene v četrtem odstavku 16. člena Uredbe, ki ureja 
žledolom, in v četrtem odstavku 16. člena Uredbe, ki 
ureja vetrolom.

4. Javni razpis se deli na:
– sklop A, ki je namenjen sanaciji gozdov, poškodo-

vanih zaradi žledoloma,
– sklop B, ki je namenjen sanaciji gozdov, poškodo-

vanih zaradi vetroloma v letu 2017,
– sklop C, ki je namenjen sanaciji gozdov, poškodo-

vanih zaradi napada prenamnoženih populacij podlubni-
kov kot posledica žledoloma, in

– sklop D, ki je namenjen sanaciji gozdov, poškodo-
vanih zaradi vetroloma v letu 2018.

5. Popolna vloga se oceni na podlagi meril iz VI. po-
glavja tega javnega razpisa. Če vloga izpolnjuje pogoje 
za dodelitev sredstev iz IV. poglavja tega javnega razpi-
sa ter doseže vstopno mejo 4 točk iz meril iz VI. poglavja 
tega javnega razpisa, izda ARSKTRP upravičencu od-
ločbo o pravici do sredstev.

IX. Javni razpis
1. Javni razpis je določen v 25. členu Uredbe, ki 

ureja žledolom, in 25. členu Uredbe, ki ureja vetrolom.
2. Zaprtje javnega razpisa objavi MKGP na osred-

njem spletnem mestu državne uprave in na spletni strani 
Programa razvoja podeželja.

3. V skladu s sedmim odstavkom 25. člena Ured-
be, ki ureja žledolom, in sedmim odstavkom 25. člena 
Uredbe, ki ureja vetrolom, lahko vlagatelj na posamezen 
sklop tega javnega razpisa vloži več vlog.

4. Ne glede na prejšnjo točko lahko vlagatelj vloži eno 
vlogo za vsa prevzeta dela, izvedena na podlagi ene indi-
vidualne odločbe ZGS, oziroma eno vlogo za vsa prevzeta 
dela, izvedena na podlagi ene generalne odločbe ZGS.

X. Obravnava vlog
1. Vloge, vložene na ta javni razpis, se obravnava-

jo v skladu s 26. členom Uredbe, ki ureja žledolom, in 
26. členom Uredbe, ki ureja vetrolom.

2. Če imata na zadnjem mestu seznama ocenjenih 
vlog na javni razpis dve ali več vlog na javni razpis ena-
ko število prejetih točk, se v skladu z osmim odstavkom 
26. člena Uredbe, ki ureja žledolom, in osmim odstav-
kom 26. člena Uredbe, ki ureja vetrolom, vloge na javni 
razpis odobrijo na podlagi ponderiranja meril za izbor 
vlog, in sicer:

– potencialna nevarnost: 40 %;
– stopnja poudarjenosti funkcij gozda: 30 %;
– vrsta del, s katerimi se upravičenec prijavlja: 30 %.

3. Vloga na javni razpis, ki je popolna in izpolnjuje 
vstopne pogoje, vendar razpoložljiva sredstva ne zado-
ščajo za dodelitev sredstev v celoti, se zavrne.

4. V skladu z 62. členom Uredbe (EU) 2021/2116 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 2. decembra 
2021 o financiranju, upravljanju in spremljanju skup-
ne 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 zavrne, če se ugotovi, da je 
vlagatelj umetno ustvaril pogoje za izpolnitev zahtev za 
pridobitev podpore, tako ustvarjeni pogoji pa niso v skla-
du s cilji te aktivnosti.

XI. Objava podatkov o upravičencih: objava podat-
kov o upravičencih, ki so prejeli sredstva, je določena 
v 30. členu Uredbe, ki ureja žledolom, in 30. členu Ured-
be, ki ureja vetrolom.

XII. Varstvo osebnih podatkov: v skladu s 13. in 
14. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posame-
znikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem preto-
ku 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, kate-
rih osebne podatke bo obdelovala ARSKTRP, objavljene 
na spletni strani ARSKTRP.

XIII. Izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti
1. Izvedba kontrol se izvaja v skladu z 32. členom 

Uredbe, ki ureja žledolom, in 32. členom Uredbe, ki 
ureja vetrolom.

2. Neizpolnitev ali kršitev obveznosti se sankcio-
nira v skladu z 31. členom Uredbe, ki ureja žledolom, 
in 31. členom Uredbe, ki ureja vetrolom. Podrobnejša 
opredelitev kršitev in sankcij je opredeljena v Katalogu 
kršitev in sankcij iz priloge 10 Uredbe, ki ureja žledolom, 
in v Katalogu kršitev in sankcij iz priloge 10 Uredbe, ki 
ureja vetrolom.

3. Določba prejšnje točke se ne uporablja v prime-
ru višje sile in izjemnih okoliščin iz 33. člena Uredbe, ki 
ureja žledolom, in 33. člena Uredbe, ki ureja vetrolom.

XIV. Višja sila in izjemne okoliščine: višjo silo in 
izjemne okoliščine določa 33. člen Uredbe, ki ureja žle-
dolom in 33. členom Uredbe, ki ureja vetrolom.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

 Ob-1639/22
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: MKGP), 
Dunajska cesta 22, 1000 Ljub ljana, na podlagi 11. čle-
na Uredbe o sofinanciranju izvedbe praktičnega pouka 
v kmetijstvu in za usposobitev zavodov in razvojnih cen-
trov v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 20/22; v nadaljnjem 
besedilu: uredba) objavlja

javni razpis
za sofinanciranje materialnih stroškov in stroškov 

storitev praktičnega izobraževanja

1. Osnovni podatki o javnem razpisu

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje materialnih stroškov in stroškov 
storitev praktičnega izobraževanja dijakov srednjih šol, študentov višjih 
strokovnih šol in visokošolskih zavodov.

Razpisana sredstva: Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 168.010,00 eurov.
Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer: 
141710 Sofinanciranje kmetijskega izobraževanja – praktični pouk.

Vrsta javnega razpisa: Zaprti
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Obdobje vlaganja vlog na javni 
razpis:

Rok za oddajo vlog začne teči z naslednjim delovnim dnem po objavi javnega 
razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije in traja do vključno 31. marca 2022.

Obdobje upravičenosti stroškov: V skladu s tretjim odstavkom 4. člena uredbe so do podpore upravičeni stroški, ki 
so nastali od 1. januarja do 1. oktobra 2022.

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

2. Namen podpore: namen podpore je določen 
v 1. členu uredbe.

3. Vlagatelj in upravičenec
1. Vlagatelj je določen v prvem odstavku 2. člena 

uredbe.
2. Upravičenec do podpore je določen v drugem 

odstavku 2. člena uredbe.
4. Pogoji za pridobitev sredstev
1. Pogoji za pridobitev sredstev iz tega javnega 

razpisa morajo biti izpolnjeni ob vložitvi vloge.
2. V skladu s 3. členom uredbe mora vlagatelj k vlo-

gi za javni razpis priložiti:
– dokazilo iz katerega je razvidno izvajanje rednega 

izobraževanja s praktičnim poukom s področja agroživil-
stva, gozdarstva, veterinarstva in živilstva;

– dokazilo o lastništvu, solastništvu ali zakupni pra-
vici oziroma dokazilo iz katerega je razvidno, da ima sta-
tus upravljalca nepremičnine v lasti Republike Slovenije 
na nepremičnini, na kateri se izvaja naložba;

– opis programa praktičnega izobraževanja, ki 
je predmet tega javnega razpisa;

– pričakovane rezultate za izvedbo programa, ki jih 
bo imelo sofinanciranje na izvedbo praktičnega pouka;

– specifikacijo stroškov za izvedbo praktičnega po-
uka, iz katere je razvidna razdelitev skupine stroškov po 
posameznih stroških s količinami, merskimi enotami, kot 
je opredeljeno v Prilogi 1 tega razpisa.

5. Upravičeni stroški
1. Upravičeni stroški so določeni v prvem odstavku 

4. člena uredbe.
2. V skladu s tretjim odstavkom 4. člena uredbe 

se za upravičene stroške štejejo stroški, ki so nastali 
v koledarskem letu objave tega javnega razpisa, vendar 
ne kasneje kot 1. oktobra v letu objave tega javnega 
razpisa.

6. Finančne določbe: finančne določbe so določene 
v 6. členu uredbe.

7. Merila za ocenjevanje vlog
Merila za ocenjevanje vlog so določena v 5. členu 

uredbe in podrobneje opredeljena v tem poglavju.

Merila za izbor vlog in točkovnik:

Merilo Max. štev. točk
1. Delež lastne udeležbe 40
2. Število dijakov oziroma število študentov, vključenih v izobraževanje 40
3. Število hektarov kmetijskih zemljišč ali gozdnih zemljišč ali št. učnih delavnic 20

Skupaj: 100

Delež lastne udeležbe:
10 točk – od 50 % do vključno 55 % lastne udeležbe;
20 točk – nad 55 % do vključno 60 % lastne ude-

ležbe;
30 točk – nad 60 % do vključno 65 % lastne ude-

ležbe;
40 točk – nad 65 % lastne udeležbe.
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Število dijakov, vključenih v izobraževanje na dan 
5. oktobra šolskega leta oziroma število študentov, vklju-
čenih v izobraževanje na dan 30. oktobra študijskega 
leta:

10 točk – do vključno 100 dijakov oziroma študen-
tov;

20 točk – od 101 do vključno 250 dijakov oziroma 
študentov;

30 točk – od 251 do vključno 500 dijakov oziroma 
študentov;

40 točk – več kot 501 dijak oziroma študent.
Število hektarov kmetijskih ali gozdnih zemljišč ali 

število učnih delavnic:
– 10 točk – do vključno 10 ha zemljišč ali do vključ-

no 3 delavnice;
– 20 točk – nad 10 ha zemljišč ali več kot 3 delav-

nice.
8. Vloga in postopek za dodelitev sredstev: vlaganje 

vloge na javni razpis in postopek za dodelitev sredstev 
sta določena v 12., 13. in 14. členu uredbe.

9. Vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev: vlaga-
nje zahtevkov za izplačilo sredstev je določeno v 15. čle-
nu uredbe.

10. Obveznosti upravičenca po izplačilu sredstev: 
obveznosti upravičenca po izplačilu sredstev so določe-
ne v 16. členu uredbe.

11. Izvedba pregledov in neizpolnjevanje obve-
znosti: izvedba pregledov in določila, ki se nanašajo 
na neizpolnjevanje pogojev upravičenca, so določeni 
v 17. členu uredbe.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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Priloga 1: Specifikacija stroškov ob vlogi
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Priloga 3: Poročilo o izvedeni aktivnosti

PRILOGA 3 

 

 

POROČILO O IZVEDENI AKTIVNOSTI 

 

Upravičenec:______________________ 

Naziv projekta/naložbe/ativnosti:______________________________________ 
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POTRDILO O PREJEMU SREDSTEV IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA 

 

Občina, naslov:     _______________________________________________ 

Ime in priimek odgovorne osebe:  __________________________________ 

 

 

1.  Potrjujemo,  da  upravičenec  _____________________________________________,  
naslov_________________________________________________________________,  (davčna, 
matična  številka)  _________________________________________,    iz  sredstev  občinskega 
proračuna, za iste upravičene stroške kot jih uveljavlja v zahtevku za izplačilo sredstev odobrenih po 
Javnem razpisu za sofinanciranje materialnih stroškov in stroškov storitev praktičnega pouka za leto 
______,  

 

še NI PREJEL sredstev iz občinskega proračuna. 

 

Navedba vrste in tipa upravičenega stroška, ki ga vlagatelj uveljavlja v zahtevku: 

1.  ___________________________________ 

2.  ___________________________________ 

 

2.  Potrjujemo,  da  je  upravičenec  ___________________________________________,  
naslov_________________________________________________________________, 

(davčna,  matična  številka)  ___________________________________________,    iz  sredstev 
občinskega proračuna, za iste  upravičene stroške kot jih uveljavlja v zahtevku za izplačilo sredstev 
odobrenih po Javnem razpisu za sofinanciranje materialnih stroškov in stroškov storitev praktičnega 
pouka za leto ______,  

 

ŽE  PREJEL sredstva iz občinskega proračuna. 

 

Navedba vrste in tipa upravičenega stroška, ki ga vlagatelj uveljavlja v zahtevku: 

1.  ___________________________________ 

2.  ___________________________________ 

3.  ___________________________________ 

4.  ___________________________________ 

 

 

 

Datum:_________________                                    Podpis odgovorne osebe 

                                                                                   pristojne občinske uprave:  

 

/žig / 
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Št. 4110-29/2022/7 Ob-1654/22
Na podlagi 17. in 19. člena Zakona o športu (Uradni 

list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20 in 3/22 – ZDeb), 
Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije 
za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 174/20, 203/20 
– ZIUPOPDVE, 15/21 – ZDUOP, 74/21, 172/21, 187/21 
– ZIPRS2223 in 206/21 – ZDUPŠOP), Proračuna Repu-
blike Slovenije za leto 2022 (Uradni list RS, št. 174/20), 
3. člena Pravilnika o sofinanciranju izvajanja letne-
ga programa športa na državni ravni (Uradni list RS, 
št. 68/19, 91/20 in 138/21) in v skladu z Letnim progra-
mom športa v Republiki Sloveniji za leto 2022, ki ga je 
sprejela ministrica pristojna za šport (št. 6712-2/2022/1, 
z dne 20. 1. 2022 in njegovimi dopolnitvami), objavlja 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

javni razpis
za izbor predlogov za sofinanciranje investicij  

v izgradnjo novih plezalnih centrov in plezalnih 
sten v letu 2022

1. Naziv in sedež neposrednega proračunskega 
uporabnika, ki dodeljuje sredstva: Ministrstvo za izobra-
ževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 
Ljub ljana (v nadaljevanju MIZŠ).

2. Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je sofinanciranje investici-

je v izgradnjo novih plezalnih centrov in plezalnih sten 
z namenom vzpostaviti mrežo plezalnih centrov in ple-
zalnih sten na različnih ravneh za kakovostni razvoj tek-
movalnega in rekreativnega športa ter povečati kakovost 
in število javno dostopnih športnih površin v urbanem 

in naravnem okolju skladno z Nacionalnim programom 
športa v Republiki Sloveniji 2014–2023 (Uradni list RS, 
št. 26/14).

Cilj javnega razpisa je zagotoviti kakovostne javne 
športne površine za vse kategorije uporabnikov ter učin-
kovito koriščenje in ravnanje z javnimi športnimi objekti.

3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investi-

cij v izgradnjo novih plezalnih centrov in plezalnih sten, 
katerih sofinanciranje se bo pričelo po uvrstitvi projektov 
v Načrt razvojnih programov za leto 2022 in podpisom 
pogodb z izbranimi prijavitelji.

Zbiranje predlogov za sofinanciranje po tem javnem 
razpisu bo potekalo v dveh različnih sklopih:

– sklop 1 – Investicije v izgradnjo plezalnih centrov
– sklop 2 – Investicije v izgradnjo plezalnih sten.
4. Prijavitelj
Na javni razpis za sofinanciranje sklopa 1 (izgradnja 

novih plezalnih centrov) v letu 2022 se lahko prijavijo 
občine, ki so lastnice športnih objektov ali imajo v lasti 
zemljišča za izgradnjo, s katerim se prijavljajo na javni 
razpis.

Na javni razpis za sofinanciranje sklopa 2 (izgrad-
nja novih plezalnih sten) v letu 2022 se lahko prijavijo 
občine, ki so lastnice športnih objektov v katerih bodo 
postavljene plezalne stene ali imajo v lasti zemljišča 
za postavitev plezalnih sten, s katerim se prijavljajo na 
javni razpis.

5. Pogoji
Predlagane investicije za sofinanciranje se morajo 

izvajati v Republiki Sloveniji in morajo izpolnjevati na-
slednje pogoje:

Sklop 1

8.1 Občina prijaviteljica mora biti lastnica nepremičnine, ki je predmet prijave, kar izkazuje z dokazilom 
o lastništvu. 

8.2 Za prijavljeno investicijo mora biti izdelana veljavna, podpisana in ožigosana investicijska dokumentacija, ki 
je izdelana skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju javnih 
financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) in potrjena s sklepom o potrditvi investicijske dokumentacije 
iz katerega je razvidna celotna vrednost investicije z DDV in ostali viri financiranja.

8.3 Investicijski projekt mora biti skladen s predmetom in namenom razpisa, kar izhaja iz investicijske 
dokumentacije in sklepom o potrditvi investicijske dokumentacije.

8.4 Plezalni center mora biti projektiran v skladu s priporočili Mednarodne zveze za športno plezanje 
(International Federation of Sport Climbing, v nadaljnjem besedilu: IFSC), kar mora biti razvidno iz projektne 
dokumentacije za izgradnjo in mora ustrezati standardom za izvedbo tekmovanj v uradnih tekmovalnih 
sistemih na najvišjem nivoju.

8.5 Vrednost celotne investicije prijavljenega projekta ne sme biti manjša od 4.500.000,00 EUR brez DDV, kar 
mora biti razvidno iz investicijske dokumentacije.

8.6 Prijavitelj mora predložiti izjavo o zaprtju finančne konstrukcije, upoštevaje tudi pričakovana sredstva iz 
naslova tega razpisa in sredstev, ki jih je občina pridobila iz drugih virov.

8.7 Izgradnja se ni začela pred 1. 1. 2022. 
8.8 Pridobljeno ustrezno upravno dovoljenje za izgradnjo.

Sklop 2

8.1 Občina prijaviteljica mora biti lastnica nepremičnine, ki je predmet prijave, kar izkazuje z dokazilom o lastništvu. 
8.2 Za prijavljeno investicijo mora biti izdelana veljavna, podpisana in ožigosana investicijska dokumentacija, ki 

je izdelana skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju javnih 
financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) in potrjena s sklepom o potrditvi investicijske dokumentacije 
iz katerega je razvidna celotna vrednost investicije z DDV in ostali viri financiranja.

8.3 Investicijski projekt mora biti skladen s predmetom in namenom razpisa, kar izhaja iz investicijske 
dokumentacije in sklepom o potrditvi investicijske dokumentacije.

8.4 Vrednost celotne investicije prijavljenega projekta ne sme biti manjša od 40.000,00 EUR brez DDV, kar mora 
biti razvidno iz investicijske dokumentacije.

8.5 Prijavitelj mora predložiti izjavo o zaprtju finančne konstrukcije, upoštevaje tudi pričakovana sredstva iz 
naslova tega razpisa in sredstev, ki jih je občina pridobila iz drugih virov.

8.6 Investicija se ni začela pred 1. 1. 2022.
8.7 Pridobljeno ustrezno upravno dovoljenje, če je za tovrstna dela to potrebno.
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6. Merila za izbor investicij za sofinanciranje
Vloge bodo ocenjene skladno z merili tega javnega 

razpisa po posameznih sklopih.

Sklop 1

Točka MERILO Skupno število točk 41
1. DOSTOPNOST VSEM PREBIVALCEM – Plezalni center namenjen širokemu 

krogu uporabnikov
skupaj 10

Izvajanje programov športne rekreacije 2
Izvajanje programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine 2
Izvajanje programov športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in 
vrhunski šport

2

Izvajanje programov civilne zaščite, gorske reševalne službe in gasilcev, 
policije, vojske

2

Prostor za gledalce (po zahtevah IFSC) 2
2. OBSTOJ ŠPORTNIH OBJEKTOV IN POVRŠIN ZA ŠPORT V NARAVI –

Površina obstoječih plezalnih centrov na prebivalca v lokalni skupnosti
skupaj 5

do 0,15 m2 5
od vključno 0,15 m2 do 0,40 m2 4
od vključno 0,40 m2 do 0,60 m2 3
od vključno 0,60 m2 do 0,75 m2 2
od vključno 0,75 m2 in nad 1

3. VREDNOST INVESTICIJE skupaj 17
3.1 KOEFICIENT RAZVITOSTI OBČIN ZA LETI 2020 IN 2021 skupaj 4
od 0,00 do vključno 1,11 4
od vključno 1,12 do 1,15 3
od vključno 1,16 do 1,19 2
od vključno 1,20 in več 1
3.2 ODSTOTEK VLOŽENIH FINANČNIH SREDSTEV PRIJAVITELJA 
V PROGRAME ŠPORTA V LETIH 2016–2020 GLEDE NA CELOTNI 
PRORAČUN LOKALNE SKUPNOSTI (prijavitelja), KI JE RAZVIDEN IZ 
LETNEGA POROČILA PRIJAVITELJA, ODDANEGA NA MIZŠ S POMOČJO 
SPLETNE APLIKACIJE LPŠ OBČIN.

skupaj 5

nad 1,8 % 5
nad 1,4 % do 1,8 % 4
nad 1 % do 1,4 % 3
nad 0,6 % do 1 % 2
nad 0,2 % do 0,6 % 1
3.3 PREJETA SREDSTVA IZ MIZŠ ZA ŠPORTNO INFRASTRUKTURO – (brez 
sredstev ESRR) do vključno leta 2010

skupaj 8

Prijavitelj od vključno leta 2010 ni prejel fin. sr. 8
Prijavitelj je prejel fin. sr. v letu 2017 6
Prijavitelj je prejel fin. sr. v letu 2018 4
Prijavitelj je prejel fin. sr. v letu 2019 2
Prijavitelj je prejel fin. sr. v letu 2021 1

4. ZAGOTAVLJANJE VADBENIH POVRŠIN -
Plezalna stena omogoča olimpijske discipline po IFSC

skupaj 9

težavnost 3
balvani 3
hitrost 3

Točka MERILA SKLOPA 1 SE BODO PREVERILA:
1. Izjava prijavitelja kateri športni programi se bodo izvajali
2. Aplikacija e – šport, evidenca športih objektov

3.1 Uredba o metodologiji za določitev razvitosti občin za leto 2020 in 2021
3.2 Aplikacija E – ŠPORT, ZŠ RS PLANICA 
3.3 MIZŠ – evidenca
4. Investicijska dokumentacija in priročnik IFSC

Dodatno točkovanje:
– Občinam, ki so se s svojimi projekti prijavile na 

javni razpis sklop 1 in se nahajajo v območju Triglavske-
ga narodnega parka (drugi odstavek 10. člena Zakona 
o Triglavskem narodnem parku (ZTNP-1)), se skladno 
s šestim odstavkom 11. člena ZNTP-1 pripiše dodatne 
4.1 točke.
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– Občinam, ki so se s svojimi projekti prijavile na 
javni razpis sklop 1 in sodijo med obmejna problemska 
območja, se skladno s 24. členom Zakona o spodbu-
janju skladnega regionalnega razvoja pripiše dodatne 
4.1 točke.

Izbrana bosta prva dva prijavitelja, ki bosta zbrala 
največje skupno število točk.

V primeru, da se na drugo mesto uvrstita dva ali več 
prijaviteljev z istim številom točk, bo izbran tisti prijavitelj, 
ki izkazuje večjo vrednost prijavljene investicije.

Sklop 2

Točka MERILO Skupno število točk 38
1. DOSTOPNOST VSEM PREBIVALCEM skupaj 10

Izvajanje programov športne rekreacije 2
Izvajanje programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine 2
Izvajanje programov športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in 
vrhunski šport

2

Izvajanje programov civilne zaščite, gorske reševalne službe in gasilcev, 
policije, vojske

2

Prostor za gledalce (po zahtevah IFSC) 2
2. OBSTOJ ŠPORTNIH OBJEKTOV IN POVRŠIN V NARAVI – Povprečna 

površina obstoječih plezalnih sten na prebivalca v lokalni skupnosti glede na 
načrtovanih 3,20 m2, kot to izhaja iz strateškega cilja Nacionalnega programa 
športa v RS.

skupaj 5

v občini ne obstaja plezalna stena 5
v občini obstaja plezalna stena 0

3. VREDNOST INVESTICIJE skupaj 20
3.1 VREDNOST CELOTNE INVESTICIJE brez DDV skupaj 5
nad 100.000,00 EUR 5
nad 85.000,00 do vključno 100.000,00 EUR 4
nad 70.000,00 do vključno 85.000,00 EUR 3
nad 55.000,00 do vključno 70.000,00 EUR 2
nad 40.000,00 do vključno 55.000,00 EUR 1
3.2 ODSTOTEK VLOŽENIH FINANČNIH SREDSTEV PRIJAVITELJA 
V PROGRAME ŠPORTA V LETIH 2016–2020 GLEDE NA CELOTNI 
PRORAČUN LOKALNE SKUPNOSTI (prijavitelja), KI JE RAZVIDEN IZ 
LETNEGA POROČILA PRIJAVITELJA, ODDANEGA NA MIZŠ S POMOČJO 
SPLETNE APLIKACIJE LPŠ OBČIN.

skupaj 5

nad 1,8 % 5
nad 1,4 % do 1,8 % 4
nad 1 % do 1,4 % 3
nad 0,6 % do 1 % 2
nad 0,2 % do 0,6 % 1
3.3 USPEŠNOST OBČINE NA JAVNIH RAZPISIH MIZŠ ZA ŠPORTNO 
INFRASTRUKTURO (brez sredstev ESRR).

skupaj 10

Prijavitelj, je prejel fin. sr. pred letom 2017 ali nikoli 10
Prijavitelj, je prejel fin. sr. v letu 2017 8
Prijavitelj, je prejel fin. sr. v letu 2018 6
Prijavitelj, je prejel fin. sr. v letu 2019 4
Prijavitelj, je prejel fin. sr. v letu 2021 2

4. ZAGOTAVLJANJE VADBENIH POVRŠIN skupaj 3
težavnost 1
balvani 1
hitrost 1

Točka MERILA SKLOPA 2 SE BODO PREVERILA:
1. Izjava prijavitelja kateri športni programi se bodo izvajali
2. Aplikacija e – šport, evidenca športih objektov 

3.1 Investicijska dokumentacija
3.2 Aplikacija E – ŠPORT, ZŠ RS PLANICA 
3.3 MIZŠ – evidenca
4. Investicijska dokumentacija in priročnik IFSC
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Izbranih bo prvih deset prijaviteljev, ki bodo zbrali 
največje skupno število točk.

V primeru, da se na deseto mesto uvrstita dva ali 
več prijaviteljev z istim številom točk, bo izbran tisti, ki 
izkazuje večjo vrednost prijavljene investicije.

Dodatno točkovanje:
– Občinam, ki so se s svojimi projekti prijavile na 

javni razpis sklop 1 in sklop 2, in se nahajajo v območju 
Triglavskega narodnega parka (drugi odstavek 10. člena 
Zakona o Triglavskem narodnem parku (ZTNP-1)), se 
skladno s šestim odstavkom 11. člena ZNTP-1 pripišejo 
dodatne 3,8 točke.

– Občinam, ki so se s svojimi projekti prijavile na 
javni razpis sklop 1 in sklop 2, in sodijo med obmejna 
problemska območja, se skladno s 24. členom Zakona 
o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja pripišejo 
dodatne 3,8 točke.

7. Višina sredstev
Višina sredstev, ki jih bo ministrstvo namenilo za so-

financiranje investicij v letu 2022, je 4.984.000,00 EUR. 
Pravice porabe so zagotovljene na PP 222010 – Investi-
cije v športno infrastrukturo, na kontu 4320 – Investicijski 
transferji občinam.

Sklop 1
Okvirna višina sredstev za sofinanciranje sklopa 1 

za leto 2022 znaša 4.784.000,00 EUR. MIZŠ bo sofinan-
ciralo dva izbrana projekta v višini 2.392.000,00 EUR 
vrednosti investicije. Investicija, ki je predmet prijave, 
ne sme biti manjša od 4.500.000,00 EUR brez DDV. 
V primeru, da za sklop 1 kandidirata manj kot dva prija-
vitelja, se ostanek sredstev razdeli izbranemu prijavite-
lju, vendar ne več kot do zneska vrednosti posamezne 
investicije brez DDV.

Sklop 2
Okvirna višina sredstev za sofinanciranje sklopa 2 

za leto 2022 znaša 200.000,00 EUR. MIZŠ bo sofinan-
ciralo deset izbranih projektov v izgradnjo plezalnih sten 
v višini 20.000,00 EUR. Investicija, ki je predmet prijave, 

ne sme biti manjša od 40.000,00 EUR brez DDV. V pri-
meru, da za sklop 2 kandidira manj kot deset prijavite-
ljev, se ostanek sredstev razdeli v enakih deležih med 
ostale izbrane prijavitelje, vendar ne več kot do zneska 
vrednosti posamezne investicije brez DDV.

8. Upravičeni stroški za sofinanciranje
V okviru sklopa 1 se sofinancirajo stroški izgra-

dnje novih plezalnih centrov, ki bodo nastali od 1. 1. 
2022 do 22. 11. 2022. Izgradnja se ni smela zače-
ti pred 1. 1. 2022 in se bo zaključila najkasneje do 31. 8. 
2023, pri čemer se za zaključek izgradnje šteje, da je 
objekt predan v uporabo. Stroški investicije za investi-
cijsko in projektno dokumentacijo, stroški gradbenega 
nadzora, najema kreditov ter stroški prispevkov za do-
voljenja in komunalne priključke, niso upravičeni stroški 
in niso predmet sofinanciranja.

V okviru sklopa 2 se sofinancirajo stroški izgradnje 
plezalnih sten, ki bodo nastali od 1. 1. 2022 do 22. 11. 
2022. Investicija se ni smela pričeti pred 1. 1. 2022 in se 
bo zaključila najkasneje do 31. 12. 2022, pri čemer se za 
zaključek investicije šteje, da je predana v uporabo. Stro-
ški investicije do pridobitve upravnih dovoljenj za gradnjo, 
stroški gradbenega nadzora, najema kreditov ter stroški 
prispevkov za dovoljenja in komunalne priključke niso 
upravičeni stroški in niso predmet sofinanciranja.

9. Obdobje za porabo sredstev
Dodeljena sredstva za sofinanciranje sklopa 1 

v predvideni višini 4.784.000,00 EUR morajo biti po-
rabljena v letu 2022, zato bo zadnji rok za predložitev 
e-računa, ki bo podlaga za izplačilo sredstev sofinanci-
ranja, 22. 11. 2022.

Dodeljena sredstva za sofinanciranje sklopa 2 
v predvideni višini 200.000,00 EUR morajo biti porablje-
na v letu 2022, zato bo zadnji rok za predložitev e-ra-
čuna, ki bo podlaga za izplačilo sredstev sofinanciranja, 
22. 11. 2022.

10. Vsebina vloge
Vloga mora vsebovati:

Sklop 1

10.1 Izpolnjen in ožigosan prijavni obrazec, podpisan s strani pooblaščene osebe prijavitelja.
10.2 Izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji.
10.3 Parafiran vzorec pogodbe.
10.4 Sprejet odlok o proračunu občine in veljavni načrt razvojnih programov.
10.5 Podpisan Dokument identifikacije investicijskega projekta, izdelan skladno z Uredbo o enotni metodologiji 

za pripravo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16). 
Priloži se tudi ostala investicijska dokumentacija, če je ta skladno z uredbo potrebna (PIZ ali IP).

10.6 Sklep o potrditvi investicijske dokumentacije, iz katerega mora biti razvidna vrednost celotne investicije 
z DDV in viri financiranja.

10.7 Dokazilo o lastništvu zemljišča, kjer izvaja gradbena dela oziroma bodo gradbena dela izvedena.
10.8 Ustrezno pravnomočno upravno dovoljenje za poseg v prostor skladno z Gradbenim zakonom.

Sklop 2

10.1 Izpolnjen prijavni obrazec, podpisan s strani pooblaščene osebe prijavitelja.
10.2 Izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji.
10.3 Parafiran vzorec pogodbe.
10.4 Sprejet odlok o proračunu občine in veljavni načrt razvojnih programov.
10.5 Podpisan Dokument identifikacije investicijskega projekta, izdelan skladno z Uredbo o enotni metodologiji 

za pripravo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16). 
Priloži se tudi ostala investicijska dokumentacija, če je ta skladno z uredbo potrebna (PIZ ali IP).

10.6 Sklep o potrditvi investicijske dokumentacije, iz katerega mora biti razvidna vrednost celotne investicije 
z DDV in viri financiranja.

10.7 Dokazilo o lastništvu zemljišča ali objekta, kjer izvaja gradbena dela oziroma bodo gradbena dela izvedena.
10.8 Ustrezno pravnomočno upravno dovoljenje za poseg v prostor, če je za tovrstna dela skladno z Gradbenim 

zakonom to potrebno.
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11. Način prijave in razpisni rok
Rok za prijavo na razpis je 25. 3. 2022. Pisne pri-

jave na razpisnih obrazcih pošljite na naslov Ministr-
stvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 
cesta 16, 1000 Ljub ljana. Prijava mora biti predložena 
v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti na spred-
nji strani označen z napisom za sklop 1: »Ne odpiraj 
sklop 1 (4110-29/2022)«, za sklop 2: »Ne odpiraj sklop 2 
(4110-29/2022)«. Na ovitku mora biti označen polni na-
slov pošiljatelja. Šteje se, da je prijava prispela pravo-
časno, če je bila oddana najkasneje zadnji dan roka 
za oddajo prijav na pošti s priporočeno pošiljko, ali do 
12. ure zadnji dan roka oddana v vložišču Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 
1000 Ljub ljana. Upoštevane bodo le pravočasne prijave, 
ki bodo izpolnjevale vse zahteve tega razpisa in za kate-
re bodo prijavitelji v rokih, določenih v razpisu, zagotovili 
potrebno dokumentacijo. Prijave, ki ne bodo oddane 
na predpisanih obrazcih, ki so del razpisne dokumenta-
cije, bodo izločene iz nadaljnjega postopka. Posamezni 
prijavitelj se lahko na posamezni sklop prijavi z eno in-
vesticijo. Vsaka vloga mora biti v svoji ovojnici.

12. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog bo 29. 3. 
2022 opravila strokovna komisija. Odpiranje vlog ne bo 
javno.

13. Obveščanje o izboru: prijavitelji bodo o izidu 
javnega razpisa obveščeni z objavo na spletni strani 
najkasneje v 60 dneh od odpiranja vlog.

14. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni 

strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, 
Masarykova cesta 16, 1000 Ljub ljana, na naslovu 
http://www.mizs.gov.si. Dodatne informacije so na vo-
ljo na elektronskem naslovu maja.skale@gov.si na vsa 
vprašanja, ki bodo prejeta do 18. 3. 2022, bo odgovor-
jeno do 22. 3. 2022.

Izpolnjene razpisne obrazce v prilogah od 1 do 4 
prijavitelji natisnejo. Natisnjene obrazce podpiše poobla-
ščena oseba prijavitelja. Podpisane obrazce prijavitelji 
pošljejo ali dostavijo v skladu z 11. točko tega razpisa.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Št. 6220-1/2022-3340/3 Ob-1655/22
Na podlagi nacionalnega Načrta za okrevanje in od-

pornost (v nadaljnjem besedilu: NOO), ki ga je sprejela 
Vlada Republike Slovenije dne 28. aprila 2021, Uredbe 
(EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
12. februarja 2021 o vzpostavitvi Mehanizma za okre-
vanje in odpornost (UL L 57, 18. 2. 2021; v nadaljnjem 
besedilu: Uredba (EU) 2021/241), Uredbe o izvajanju 
Uredbe (EU) o Mehanizmu za okrevanje in odpornost 
(Uradni list RS, št. 167/21), Izvedbenega sklepa Sveta 
o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za 
Slovenijo (2021/10612), Zakona o izvrševanju proraču-
nov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list 
RS, št. 187/2021, v nadaljnjem besedilu: ZIPRS2223), 
Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo 
(Uradni list RS, št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 
111/13, 68/16, 61/17 in 21/8-ZNOrg; v nadaljnjem be-
sedilu: ZUJIK), Zakona o varstvu kulturne dediščine 
(Uradni list RS, št. 16/08 – ORZVKD93, 123/08, 8/11, 
90/12, 111/13 32/16 in 21/18 – ZNOrg, v nadaljnjem 
besedilu: ZVKD-1), 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), Spremembe proračuna Republike 
Slovenije za leto 2022 (Uradni list RS, št. 187/21) in 
Proračuna Republike Slovenije za leto 2023 (Uradni list 

RS, št. 187/22), Pravilnika o izvedbi javnega poziva in 
javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kultur-
nih projektov (Uradni list RS, št. 43/10 in 62/16) in Pra-
vilnika o strokovnih komisijah (Uradni list RS, 173/20), 
Ministrstvo za kulturo objavlja

javni razpis
za sofinanciranje projektov trajnostne obnove  
in oživljanja kulturnih spomenikov v lasti občin  
ter vključevanje kulturnih doživetij v slovenski 
turizem iz sredstev za izvajanje nacionalnega 

Načrta za okrevanje in odpornost  
(oznaka JR-NOO-KS 2022-25)

1 Naziv in sedež izvajalca javnega razpisa: Republi-
ka Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 
Ljub ljana (v nadaljnjem besedilu: Ministrstvo).

2 Izzivi, namen in cilji javnega razpisa
Ključni izzivi
Ponudba kulturne dediščine v Sloveniji je lokalno 

zelo bogata, žal pa premalo poznana in povezana s tu-
rizmom in gospodarstvom. Povezave med kulturno de-
diščino in ustvarjalci turističnih programov najpogosteje 
zasledimo na lokalni ravni. Večina kulturnih dejavnosti 
je močno prizadeta zaradi bolezni COVID-19, po drugi 
strani pa je močno prizadeta turistična dejavnost. Hkrati 
se fizično stanje kulturne dediščine zaradi premajhnega 
proračunskega vlaganja v obnovo objektov iz leta v leto 
slabša. Javni razpis je zato usmerjen v investicije za 
izboljšanje fizičnega stanja na področju kulturnih spome-
nikov, oživljanje javne kulturne infrastrukture in kulturnih 
dejavnosti v kulturnih spomenikih po koncu pandemije 
bolezni COVID-19, aktivnosti za povezovanje dediščine 
s turizmom, decentralizacijo turizma iz večjih turističnih 
središč v manjša jedra in kraje, v spodbujanje razvoja 
turističnih dejavnosti z dodano vrednostjo, ki jo omogoča 
vključevanje kulturnih vsebin, in preusmeritev turistične 
strategije od množičnega turizma k individualizirani turi-
stični ponudbi. Gre za spodbujanje razvoja trajnostnega 
kulturnega turizma z uporabo dediščine in njenih poten-
cialov. Dediščina je namreč skupaj z dejavnostmi, ki jih 
ustvarja, izjemno dragocen vir za turistično-gospodarski 
sektor in kreativne industrije. Skrbno negovana dedišči-
na ustvarja prijazno okolje za vse vrste dejavnosti, hkrati 
je njena pestrost vir za novo ustvarjalnost.

Javni razpis se izvaja v okviru Načrta za okrevanje 
in odpornost, razvojno področje: Pametna, trajnostna in 
vključujoča rast, komponenta 4: Trajnostni razvoj slo-
venskega turizma, vključno s kulturno dediščino, Re-
forma: Krepitev trajnostnega razvoja turizma, investicija 
D. Trajnostna obnova in oživljanje kulturne dediščine 
ter vključevanje kulturnih doživetij v slovenski turizem.

Namen razpisa je spodbujanje večjih investicij 
v prenovo, obnovo, celostno revitalizacijo in moderniza-
cijo kulturnih spomenikov v lasti občin z multiplikativnim 
učinkom na gospodarski in turistični razvoj.

Cilj javnega razpisa je spodbujanje investiranja 
v obnovo in ohranjanje kulturnih spomenikov državne-
ga in lokalnega pomena za pospešitev gospodarskega 
in turističnega okrevanja ter trajnostnega razvoja.

Investicije, ki jih bomo financirali, morajo biti skla-
dne s cilji Strategije kulturne dediščine 2020–2023 in 
usmeritvami za novo strateško obdobje razvoja sloven-
skega turizma 2022–2028, še posebej z naslednjimi cilji:

– spodbuditi raznoliko uporabo in ponovno uporabo 
spomenikov kot najpomembnejše kulturne dediščine ter 
izkoristiti njihove potenciale,

– izboljšati dostopnost do spomenikov kot najpo-
membnejše kulturne dediščine (tako fizično kot digi-
talno),
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– izboljšati kakovost življenja z ohranjanjem dedi-
ščine in spodbujanjem dediščinskih dejavnosti,

– vključevati dediščino v informacijsko družbo.
3 Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov 

obnove in oživljanja kulturnih spomenikov v lasti občin, 
ki bodo poleg investicij v obnovo vključevali tudi aktivno-
sti za povezovanje in oplemenitenje turistične ponudbe 
z uporabo informacijsko-komunikacijskih tehnologij za 
promoviranje in interpretacijo kulturne dediščine. Pod-
prte bodo večje investicije z multiplikativnim učinkom 
na gospodarski in turistični razvoj, ki bodo predstavljale 
dodano vrednost za turistične destinacije po okrevanju 
po pandemiji bolezni COVID-19.

Predmet razpisa so kulturni spomeniki, ki so bili raz-
glašeni do vključno dneva objave tega razpisa.

Predmet razpisa niso:
– kulturni spomeniki, ki so v postopku denaciona-

lizacije ali v kakršnemkoli drugem postopku, kjer se 
obravnava vprašanje lastništva,

– objekti in grajene površine znotraj naselbinskih, 
krajinskih in arheoloških spomenikov, ki sami niso raz-
glašeni za kulturni spomenik,

– dediščina, ki je razglašena za kulturni spomenik 
z začasno razglasitvijo,

– dediščina, za katero je odlok o razglasitvi začel 
veljati po objavi tega razpisa.

Sofinancirani bodo projekti, ki vključujejo vsaj eno 
celovito investicijo v prenovo, obnovo ter revitalizacijo 
kulturnega spomenika v lasti občin oziroma njene po-
samezne funkcionalno zaključene celote – faze. Projekt 
mora predstavljati ekonomsko nedeljivo celoto aktivno-
sti, ki izpolnjujejo natančno določeno (tehnično-tehno-
loško) funkcijo in imajo jasno opredeljene cilje, skladne 
z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo. Projekt 
mora imeti vnaprej določeno trajanje, ki je omejeno 
z datumom začetka in konca.

4 Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
4.1 Upravičeni prijavitelji
Upravičenci do sredstev razpisa so občine, ki so 

lastnice ali imetnice stavbne pravice kulturnih spomeni-
kov, ki so predmet razpisa, in nastopajo kot investitorji.

Upravičeni partnerji
Za upravičenega partnerja se šteje vsaka pravna 

oseba javnega prava ali pravna oseba zasebnega prava 
ali vsaka organizacija, ki dejavno sodeluje pri izvajanju 
projekta in učinkovito prispeva k njegovemu izvajanju. 
Z nosilcem projekta ima skupni gospodarski in druž-
beni cilj, ki se uresničuje z izvajanjem projekta. Kadar 
prijavitelj prijavlja projekt s partnerji, mora vlogi priložiti 
Izjavo o partnerstvu, ki jo mora podpisati prijavitelj in 
vsak partner.

4.2 Finančni pogoji za prijavo:
4.2.1 Predračunska vrednost upravičenih stro-

škov prijavljenega projekta mora znašati najmanj 
1.000.000 EUR (brez DDV). Vsaj 5 % upravičenih 
stroškov projekta mora biti namenjenih »mehkim« de-
javnostim za povezovanje in oplemenitenje turistične 
ponudbe ter za izboljšanje informacijske dostopnosti 
in prepoznavnosti lokalnega ali regionalnega območja 
(uporaba digitalnih sredstev in informacijsko-komunika-
cijskih tehnologij za prezentacijo in promocijo kulturne 
dediščine in kraja). Prijavitelj mora za utemeljitev vred-
nosti upravičenih stroškov priložiti podroben popis del 
s količinami in predračunom, datiran v letu 2020 ali 2021 
ali 2022, ki ga pripravi projektant ali izvajalec. Iz popisa 
del morajo biti jasno razvidni podatki o vrsti del, količinah 
na podlagi predizmer, vrednosti del na enoto in rekapitu-
lacija stroškov. V popisu del morajo biti jasno označena 

dela, ki sodijo med upravičene stroške razpisa (skupaj 
s seštevkom vrednosti). Potrjen mora biti s podpisom 
pripravljavca ter odgovornega konservatorja in vodje 
(območne enote) Zavoda za varstvo kulturne dediščine 
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZVKDS).

4.2.2 Vrednost zaprošenih sredstev sofinanci-
ranja projekta po tem razpisu ne sme biti večja od 
1.660.000 EUR upravičenih stroškov. Ministrstvo si pri-
družuje pravico, da v primeru razpoložljivih sredstev 
poviša vrednost zaprošenih sredstev sofinanciranja pro-
jekta.

4.2.3 Prijavljen projekt mora imeti zaprto finančno 
konstrukcijo. Iz finančne konstrukcije (finančnega na-
črta) mora biti razvidno, da so sredstva sofinanciranja 
projekta po tem razpisu omejena z vrednostjo iz prejšnje 
točke, preostala sredstva mora imeti zagotovljena prija-
vitelj (tudi za plačilo neupravičenih stroškov). Občina za-
gotavlja lastna sredstva za izvedbo občinskega projekta 
najmanj v višini kritja DDV.

Prijavitelj mora imeti v celoti zagotovljena sred-
stva za zaprtje finančne konstrukcije, upoštevaje tudi 
pričakovana sredstva iz naslova tega razpisa, oziroma 
da bo sredstva zagotovil iz lastnih virov, če kateri od 
drugih virov dejansko ne bo pridobljen. Če so v finanč-
no konstrukcijo vključena sredstva zasebnih partnerjev, 
mora prijavitelj predložiti podpisane pogodbe z zaseb-
nimi partnerji ali zavezujoče izjave zasebnih partnerjev 
o zagotovitvi sofinancerskih sredstev. Če so v finančno 
konstrukcijo vključena druga javna sredstva, mora pri-
javitelj predložiti pogodbo ali zavezujoče izjave javnih 
institucij o zagotovitvi sofinancerskih sredstev.

Finančno vzdržnost bodo prijavitelji projektov morali 
izkazati v predloženem programu dela oziroma upravlja-
nja, katerega sestavni del je tudi zagotavljanje finančnih 
virov za delovanje.

4.3 Drugi pogoji za prijavo
4.3.1 Prijavljen projekt mora biti skladen s predme-

tom in namenom javnega razpisa in določili razpisne 
dokumentacije.

4.3.2 Prijavljen projekt mora biti izvedljiv (t. i. 
»ready-to-go«) projekt na področju kulturnih spomeni-
kov z multiplikativnim učinkom na turizem in gospodar-
stvo, tako na lokalni kot državni ravni.

4.3.3 Projekt, ki se je začel pred 1. 1. 2020 ali pa je 
bil zaključen do dne izdaje odločbe o dodelitvi sredstev, 
ni upravičen do sofinanciranja.

4.3.4 Projekt mora biti zaključen v najkrajšem mo-
žnem roku oziroma najpozneje do 31. 12. 2025. Do tega 
datuma mora biti projekt fizično in finančno končan, kar 
pomeni, da morajo biti opravljene vse predvidene naloge 
in dela v skladu s projektnim in investicijskim dokumen-
tom ter oddan zahtevek za izplačilo pogodbenih sred-
stev z obračunsko dokumentacijo in končnim poročilom 
ter dokazila o plačilu.

4.3.5 Cilji in kazalniki projekta morajo biti jasno 
opredeljeni in morajo prispevati k ciljem in predvidenim 
ukrepom Strategije kulturne dediščine 2020–2023 (pove-
zava na spletno stran dokumenta: https://www.gov.si/as-
sets/ministrstva/MK/DEDISCINA/STRAT_KD_2019.pdf) 
in Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 
2017–2021 (povezava na spletno stran dokumen-
ta: https://www.slovenia.info/uploads/dokumenti/klju-
ni_dokumenti/strategija_turizem_koncno_9.10.2017.
pdf) ter usmeritvam za novo strateško obdobje razvoja 
slovenskega turizma 2022–2028 (povezava na sple-
tno stran dokumenta: https://www.gov.si/assets/mini-
strstva/MGRT/Dokumenti/53-MOS/Evalvacija-strategi-
je-TRST-2017-2021-in-usmeritve-za-stratesko-obdo-
bje-2022-2028-koncna-verzija.pdf).
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4.3.6 Projekti morajo imeti multiplikativni učinek na 
dvig privlačnosti celotne destinacije in tudi ugleda Slove-
nije na področju kulturne dediščine, kulture in turizma ter 
morajo spodbujati turistični obisk v destinaciji.

4.3.7 Nosilec dejavnosti, ki bo potekala v kulturnem 
spomeniku, mora predložiti program dela oziroma upra-
vljanja za pet let, ki vključuje tudi turistične vsebine. Če 
nosilec dejavnosti ni občina, mora biti med nosilcem/-ci 
dejavnosti in občino sklenjena notarsko overjena pogod-
ba o poslovnem sodelovanju oziroma mora biti iz usta-
novitvenega akta javnega zavoda, če je nosilec dejav-
nosti občinski javni zavod, razvidno, da je ustanoviteljica 
javnega zavoda občina, ki se prijavlja na razpis. Sestav-
ni del programa dela oziroma upravljanja mora biti tudi 
analiza finančne vzdržnosti projekta kot prikaz, da bo 
za projekt vsako leto na voljo dovolj denarnih sredstev, 
ki bodo omogočila stalno kritje izdatkov za financiranje 
dejavnosti v celotnem (petletnem) referenčnem obdobju 
po zaključku projekta.

4.3.8 Projekt mora biti uvrščen v veljavni načrt ra-
zvojnih programov (v nadaljnjem besedilu: NRP) občine 
(tretji del aktualnega proračuna občine). Naziv projekta 
in viri financiranja morajo biti v investicijskem dokumen-
tu, v vlogi in v proračunu (v NRP) identični. Če naziv 
in/ali viri niso identični, mora prijavitelj priložiti izjavo, da 
bo do prvega zahtevka za izplačilo uskladil NRP. Prija-
vitelj mora predložiti:

A) kopijo veljavnega akta (odloka) o proračunu ob-
čine, podpisano od odgovorne osebe prijavitelja. V pri-
meru začasnega financiranja mora občina priložiti pro-
račun preteklega leta;

B) kopijo izpisa načrta razvojnih programov (tretji 
del proračuna), in sicer stran z jasno označeno vrstico 
projekta, ki je predmet prijave, in podpisano od odgovor-
ne osebe prijavitelja;

C) izpolnjen Obrazec št. 3 »Podatki o projektih 
v načrtu razvojnih programov«. V primeru začasnega 
financiranja mora občina priložiti izpolnjen obrazec št. 3 
proračuna preteklega leta.

4.3.9 Prijavitelj mora imeti izdelano investicijsko 
dokumentacijo, skladno z določili Uredbe o enotni meto-
dologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumen-
tacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 
54/10 in 27/16). Investicijska dokumentacija mora biti 
s pisnim sklepom potrjena od pristojnega organa prija-
vitelja. Prijavitelj mora predložiti:

A) kopijo investicijske dokumentacije, izdelane 
v skladu z določili Uredbe o enotni metodologiji za 
pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 
področju javnih financ;

B) kopijo pisnega sklepa o potrditvi investicijske 
dokumentacije od pristojnega organa prijavitelja.

Kadar prijavitelj kandidira za sofinanciranje dela 
celotne investicije (faza) in vlogi priloži investicijski do-
kument za celotno investicijo, mora biti v investicijskem 
dokumentu jasno in nedvoumno ločeno prikazan del, 
s katerim kandidira na razpisu (ločeno mora biti prika-
zana ocena investicijskih stroškov – po stalnih in tekočih 
cenah, upravičeni in preostali stroški, terminski načrt 
izvajanja, finančna konstrukcija in analiza stroškov in 
koristi).

Iz investicijskega dokumenta projekta mora biti raz-
vidno, da se bo projekt izvajal v skladu z načelom »ne 
škoduje bistveno« (Do No Significant Harm – DNSH) 
okoljskim ciljem Evropske unije iz 17. člena Uredbe 
(EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
18. junija 2020 o vzpostavitev okvira za spodbujanje traj-
nostnih naložb in sprememba Uredbe (EU) 2019/2088 
(UL L 198, 22. junija 2020, str. 13), kar pomeni, da:

– projekt ne bo povzročil večjih emisij toplogrednih 
plinov;

– projekt ne bo imel negativnih vplivov na podnebje 
(na trenutne in pričakovane razmere);

– projekt ne bo imel negativnega vpliva na trajno-
stno rabo in varstvo vodnih in morskih virov;

– projekt bo skladen s konceptom krožnega go-
spodarstva;

– projekt ne bo bistveno povečal emisij, onesnaže-
val v zrak, vodo ali tla;

– projekt ne bo bistveno škodoval varovanju in ohra-
njanju biotske raznovrstnosti in ekosistemov (povezava 
na spletno stran dokumenta »Tehnične smernice za upo-
rabo „načela, da se ne škoduje bistveno“ v skladu z ured-
bo o vzpostavitvi mehanizma za okrevanje in odpornost 
(2021/C 58/01)«: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ 
SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0218(01)&from=
EN in na Prilogo I Načrta za okrevanje in odpornost: 
https://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/rrf/02_si-rrp_ 
annex-1_21-7-2021_lekt.pdf, str. 169–171).

Projekt mora v skladu z načeli zelenih in digitalnih 
ciljev na področju uporabe zelenih virov in učinkovite 
rabe energije zasledovati vsaj enega izmed ciljev traj-
nostnega razvoja, povzetega po ICOMOS dokumentu 
»Cultural Heritage for Achieving the Sustainable De-
velopment Goals« (povezava na spletno stran doku-
menta: https://openarchive.icomos.org/id/eprint/2453/1/ 
ICOMOS_SDGs_Policy_Guidance_2021.pdf).

Iz investicijskega dokumenta projekta mora biti raz-
vidna namembnost objekta, iz katere je jasno razvidno, 
da gre za objekt, ki je javno dostopen turistom in prispe-
va k dvigu kakovosti uporabniške izkušnje turistov na 
področju kulture in dediščinskega turizma v destinaciji.

Iz investicijskega dokumenta projekta mora biti raz-
vidno, da je v projekt vključena digitalizacija celotnega 
projekta v ustrezni obliki, smiselni za projekt, najmanj 
v obliki digitalno javno dostopnih informacij o projektu 
za uporabnike/turiste.

4.3.10 Prijavitelj mora predložiti pravnomočno grad-
beno dovoljenje, če je potrebno po predpisih s podro-
čja graditve, oziroma mora predložiti dokazilo o oddaji 
vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja na upravni 
enoti (v tem primeru je potrebno pravnomočno gradbe-
no dovoljenje pridobiti najpozneje do podpisa pogodbe 
o sofinanciranju projekta) ter kopijo kulturnovarstvenega 
soglasja ZVKDS. Gradbeno dovoljenje in kulturnovar-
stveno soglasje se morata glasiti na prijavitelja in pro-
jekt (dela), ki je predmet prijave. Ob prijavi projekta, za 
katerega prijavitelj ne potrebuje gradbenega dovoljenja, 
mora prijavitelj predložiti kopijo kulturnovarstvenega so-
glasja ZVKDS.

4.3.11 Prijavitelj mora predložiti grafične priloge 
v obliki izvlečka iz dokumentacije za pridobitev grad-
benega dovoljenja (načrt za pridobitev gradbenega do-
voljenja) ali drugega načrta oziroma skice (če gradbe-
no dovoljenje ni potrebno), iz katerega je razvidno, na 
katerih delih objekta bodo predvideni posegi izvedeni.

4.3.12 Prijavitelj se mora zavezati, da vsaj v pe-
tih letih po koncu projekta ne bo prišlo do sprememb 
namembnosti in lastništva kulturnega spomenika, ki bi 
vplivale na cilje tega razpisa oziroma bi predstavljalo 
neutemeljene prednosti za tržne sub jekte na enotnem 
evropskem trgu.

4.3.13 Prijavitelj mora prijavi predložiti fotografsko 
dokumentacijo, iz katere bo razvidno dejansko stanje 
kulturnega spomenika, ki je predmet prijave.

4.3.14 Sofinanciranje projekta, ki je predmet prijave 
na javni razpis, ne sme predstavljati državne pomoči.
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4.3.15 Prijavitelj mora predložiti podpisano izjavo o:
– seznanitvi in strinjanju z vsebino javnega razpisa 

in vsebino vzorca pogodbe;
– zagotavljanju vseh sredstev za izvedbo projekta, 

upoštevaje tudi pričakovana sredstva z naslova tega 
razpisa, ki so omejena z vrednostjo, opredeljeno v razpi-
su (če kateri od drugih virov, ki jih predvideva v finančni 
konstrukciji, dejansko ne bo pridobljen, jih bo zagotovil 
iz lastnih virov);

– upoštevanju predpisov, ki veljajo za črpanje 
iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost, 
ter predpisov in navodil ministrstva in Urada RS za 
okrevanje in odpornost (v nadaljnjem besedilu: URSOO) 
v zvezi z izvajanjem tovrstnih projektov;

– izbiri zunanjih izvajalcev v skladu z veljavno za-
konodajo na področju javnega naročanja;

– zagotavljanju gradbenega nadzora nad izvedbo 
projekta, kadar je ta potreben v skladu s predpisi s po-
dročja graditve;

– izbiri izvajalca z upoštevanjem pogojev glede stro-
kovne usposobljenosti izvajalcev specializiranih del, če 
je tako določeno s kulturnovarstvenimi pogoji ZVKDS;

– izvajanju projekta v skladu z načelom »ne škodu-
je bistveno« (Do No Significant Harm-DNSH) oziroma 
izvajanju projekta, ki ne bo bistveno škodoval okoljskim 
ciljem v smislu 17. člena Uredbe (EU) 2020/852 Evrop-
skega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2020 o vzpo-
stavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih naložb ter 
spremembi Uredbe (EU) 2019/2088 (UL L št. 198/2020);

– zagotavljanju, da sofinanciranje projekta ne pred-
stavlja državne pomoči;

– seznanitvi in strinjanju z označevanjem projek-
ta ter informiranjem in obveščanjem javnosti skladno 
s 34. členom Uredbe (EU) 2021/241, da morajo preje-
mniki sredstev navesti izvor in zagotoviti prepoznavnost 
sredstev Unije, tudi tako, da po potrebi na vidnem mestu 
prikažejo emblem Unije in ustrezno izjavo o financira-
nju z napisom »Financira Evropska unija – NextGene-
rationEU«, zlasti pri promoviranju ukrepov in njihovih 
rezultatov;

– hranjenju dokumentacije v skladu s 34. členom 
Uredbe (EU) 2021/241, Pravilnikom o določanju rokov 
hrambe dokumentarnega gradiva v javni upravi (Uradni 
list RS, št. 49/19) ter navodili URSOO;

– upoštevanju omejitev glede sprememb projektov, 
da vsaj v petih letih po koncu projekta ne bo prišlo do 
sprememb lastništva kulturnega spomenika oziroma da 
bo v primeru, da bo v petih letih po koncu projekta pri-
šlo do prodaje ali izgube lastništva nad spomenikom iz 

drugih razlogov, vrnil javna sredstva, ki bodo vložena 
v spomenik;

– lastništvu kulturnega spomenika, da je lastništvo 
kulturnega spomenika nesporno in da v zvezi z vpraša-
njem lastništva kulturnega spomenika ne poteka noben 
postopek;

– zagotavljanju dostopnosti kulturnega spomenika 
javnosti;

– zagotavljanju dostopnosti dokumentacije o pro-
jektu ministrstvu, URSOO, revizijskemu organu ter dru-
gim nadzornim slovenskim organom in pristojnim orga-
nom EU;

– seznanitvi s posledicami, ki bi nastale ob ugo-
tovitvi neupoštevanja veljavne zakonodaje in navodil, 
pogodbenih določil, dvojnega financiranja, nenamen-
ske porabe sredstev, nedovoljenega sofinanciranja ali 
če delež sofinanciranja projekta preseže maksimalno 
dovoljeno stopnjo;

– spremljanju in dokumentiranem prikazovanju mo-
rebitnih prihodkov na projektu še najmanj pet let po 
končanem projektu;

– strinjanju z elektronsko ali drugačno objavo imena 
projekta, naziva upravičenca in zneska javnih sredstev, ki 
bodo dodeljena projektu in izplačana ob koncu projekta;

– smiselnem zagotavljanju enakosti med spoloma 
in preprečevanju vsakršne diskriminacije v skladu z za-
konodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih mo-
žnosti, v vseh fazah projekta;

– vodenju knjig za projekt po ustrezni računovodski 
kodi, tj. vodenju knjig za področni odsek;

– uskladitvi projekta v Načrtu razvojnih programov 
občine s podatki v investicijskem dokumentu oziroma 
podatki v vlogi najpozneje do posredovanja prvega zah-
tevka za izplačilo (če projekt ni usklajen);

– resničnosti in popolnosti vseh navedenih podatkov;
– predložitvi kopij, ki so enake originalom.
Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora 

biti predložena v skladu z zahtevami javnega razpisa in 
razpisne dokumentacije. Razpisna dokumentacija na-
tančno določa vsebino vloge in izhodišča za pripravo 
vloge. Prijavitelji morajo predpisane pogoje dokazati 
s predložitvijo zahtevanih obrazcev in dokazil (prilog).

5 Upravičeni stroški
5.1 Vrste upravičenih stroškov
V okviru razpisa se sofinancirajo stroški obnove, 

prenove, rekonstrukcije in modernizacije kulturnih spo-
menikov v lasti občin ter drugi stroški prijavitelja in upra-
vičenega partnerja, ki so navedeni v spodnji tabeli in 
so nujni za dosego ciljev projekta in oživljanje objekta.

UPRAVIČENI STROŠKI Podrobnejša opredelitev stroška
Stroški projektne 
dokumentacije, načrtov, 
študij in analiz

– stroški projektne dokumentacije za objekte in zunanje ureditve in ureditve komunalne 
infrastrukture (krajinsko načrtovanje, urbanizem, arhitektura, gradbene konstrukcije, 
strojne in elektro instalacije, oprema, požarna varnost, varstvo pri delu, stroški izdelave 
tehnične dokumentacije za obratovanje objekta …)
– izdelava vseh načrtov, študij in analiz, potrebnih za izvedbo investicij (stroški izdelave 
arhitekturnih in geodetskih posnetkov, stroški raziskav – gradbene konstrukcije, 
arheologija, restavratorsko-konservatorske raziskave, stroški konservatorskega načrta)

Stroški investicij 
v opredmetena sredstva

– stroški izvedbe gradenj, rušitev, priprave za gradnjo in izvedbe gradbeno-obrtniških 
instalacijskih del, vključno z izvedbo priključkov na javno infrastrukturo
– stroški energetske sanacije
– stroški nadzora nad gradnjo objektov
– stroški zunanjega urejanja objektov in urejanja parkovnih elementov
– stroški restavriranja (stroški konservatorsko-restavratorskih posegov)
– stroški nakupa opreme objekta, ki je potrebna za funkcijo objekta, vključno 
z računalniško, digitalno in IT opremo, oziroma druge opreme, če oprema pomeni 
sestavni in nujni del za izvedbo projekta in je bistvena za dosego ciljev projekta (npr. 
vitrine za razstave idr.)
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UPRAVIČENI STROŠKI Podrobnejša opredelitev stroška
Stroški zunanjih 
izvajalcev in izvajanja 
aktivnosti za digitalizacijo, 
trženje/promocijo, 
obveščanje in razvoj 
kulturno-turističnih 
storitev in produktov 

– stroški storitev zunanjih izvajalcev, povezanih z aktivnostmi predlaganega projekta 
(npr. sodelovanje s področnimi strokovnjaki in strokovnimi združenji (npr. etnologi, 
arhitekti ...), svetovanje s področja kulturnih in kreativnih industrij z namenom razvoja 
izvirnih, edinstvenih in avtentičnih turističnih doživetij, produktov in storitev idr.)
– stroški izvajanja aktivnosti za digitalizacijo (npr. stroški obdelave, urejanja in 
opremljanja digitiziranih gradiv z obstoječimi gradivi (vizualnimi, besedilnimi, 
zvokovnimi ...), stroški digitalizacije enot kulturne dediščine – 360° fotografiranje, 
360° video snemanje, visokoločljivostno fotografiranje, 3D skeniranje, 3D obdelava 
3D modelov, izdelava 3D modelov iz načrtov/skic, fotogrametrija, video snemanje ...), 
stroški razvoja novih digitalnih rešitev za uporabo digitalizirane kulturne dediščine 
v turistične namene, stroški izdelave, prilagoditve in objave na spletnih straneh in 
mobilnih aplikacijah idr.)
– stroški trženja/promocije
– stroški interpretacije kulturne dediščine
– stroški obveščanja
– stroški za razvoj kulturno-turističnih storitev in produktov (npr. stroški aktivnosti za 
izboljšanje kakovosti turističnih produktov idr.), povezanih z aktivnostmi predlaganega 
projekta

Upravičeni stroški se bodo presojali in dokazovali 
z dokazili za že opravljene nabave blaga, storitev in 
gradbenih del na način in v rokih v skladu s pravilnikom, 
ki ureja postopke izvrševanja proračuna, in letnim zako-
nom, ki ureja izvrševanje proračuna.

Stroški so upravičeni, če:
– so s projektom neposredno povezani, so potrebni 

za njegovo izvajanje in so v skladu s cilji projekta,
– so dejansko nastali za dela, ki so bila opravljena, 

za blago, ki je bilo dobavljeno, oziroma za storitve, ki so 
bile izvedene,

– so prepoznani v skladu s skrbnostjo dobrega go-
spodarja,

– nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti,
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih 

listinah in
– so izkazani v skladu z veljavnimi nacionalni-

mi predpisi.
Stroški, ki niso opredeljeni kot upravičeni, so ne-

upravičeni stroški. Sredstva za neupravičene stroške 
mora v celoti zagotoviti prijavitelj. DDV je neupravičen 
strošek in ga mora kriti prijavitelj.

5.2 Obdobje upravičenosti stroškov
Upravičeni stroški so tisti, ki so nastali v obdobju od 

1. 1. 2020 do 31. 10. 2025, ko je tudi rok za predložitev 
zadnjega zahtevka za izplačilo.

5.3 Dvojno financiranje
Dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so bili 

že povrnjeni iz kateregakoli drugega vira, ni dovoljeno. 
V primeru ugotovitve dvojnega financiranja bo mini-
strstvo prekinilo izplačevanje sredstev in odstopilo od 
pogodbe ter zahtevalo vračilo sredstev v višini vseh 

izplačanih sredstev, vključno z zakonitimi zamudnimi 
obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila.

5.4 Zaprtje finančne konstrukcije
Iz predloženega finančnega načrta mora biti raz-

vidno, da so zagotovljena vsa potrebna sredstva za 
izvedbo projekta. Projekt mora imeti zaprto finančno 
konstrukcijo. Finančna konstrukcija projekta je zaprta, 
če so zagotovljena vsa sredstva za njeno izvedbo, upo-
števaje tudi pričakovana sredstva iz tega razpisa. Mini-
strstvo si pridružuje pravico, da v primeru razpoložljivih 
sredstev poviša vrednost zaprošenih sredstev sofinan-
ciranja projekta.

6 Višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis
6.1 Skupna višina razpoložljivih sredstev
Predmetni javni razpis sofinancira Evropska ko-

misija, ki je za ublažitev gospodarskih in socialnih 
učinkov epidemije bolezni COVID-19 vzpostavila Me-
hanizem za okrevanje in odpornost – finančno pod-
poro Evropske unije za pospešitev izvajanja trajno-
stnih reform in naložb, kot je določeno v Uredbi (EU) 
2021/241. Podlaga za izvajanje mehanizma je Načrt 
za okrevanje in odpornost, ki določa ukrepe, ki se 
financirajo s sredstvi mehanizma, in je potrjen z Iz-
vedbenim sklepom Sveta o odobritvi ocene načrta za 
okrevanje in odpornosti za Slovenijo. Za financiranje 
Načrta za okrevanje in odpornost je ustanovljen sklad 
za okrevanje in odpornost (v nadaljnjem besedilu: 
sklad NOO).

Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev, ki je 
na razpolago za sofinanciranje projektov po tem razpisu, 
je 15 mio EUR, in sicer po predvideni finančni konstruk-
ciji in predvideni dinamiki:

Sklad NOO – nepovratna sredstva Leto 2023 Leto 2024 Leto 2025 SKUPAJ
Kulturni spomeniki v lasti občin 6 mio EUR 7 mio EUR 2 mio EUR 15 mio EUR

V primeru, da v proračunskem letu ne bodo pora-
bljena sredstva v predvideni višini oziroma dinamika 
porabe sredstev ne bo sledila predvideni dinamiki, se 
lahko ob upoštevanju proračunskih zmožnosti v nasle-
dnjih proračunskih letih dinamika razpoložljivosti sred-
stev spremeni.
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Razpoložljiva sredstva bremenijo sklad NOO, pro-
računsko postavko 221487 C3K11ID Trajnostna obno-
va in oživljanje kulturne dediščine in javne kulturne in-
frastrukture-NOO-MK, evidenčni projekt 1611-21-015 
Izvajanje Načrta za okrevanje in odpornost.

6.2 Višina in delež sofinanciranja
Ministrstvo lahko sofinancira projekte do višine 

1.660.000,00 EUR upravičenih stroškov. Prijavitelj 
lahko v okviru navedenih zneskov zaprosi za 100 % 
financiranje upravičenih stroškov brez DDV. Strošek 
DDV je neupravičen strošek tega razpisa in ga nosi 
prijavitelj.

Ministrstvo si pridružuje pravico, da v primeru 
razpoložljivih sredstev zviša vrednost zaprošenih 
sredstev sofinanciranja projekta. To pomeni, da v pri-
meru, da se razpoložljiva sredstva na razpisu po raz-
delitvi med odobrene projekte ne porabijo v celoti, se 
razpoložljivi ostanek sredstev v enakem deležu po-
razdeli med odobrene projekte in se na ta način zviša 
njihov obseg sofinanciranja (lahko tudi čez določeno 
največjo vrednost 1.660.000,00 EUR, vendar največ 
do 100 % upravičenih stroškov brez DDV posamične-
ga prijavljenega projekta).

6.3 Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti 

porab ljena v proračunskih letih 2023, 2024 in 2025 
v skladu z dinamiko, določeno v pogodbi o sofinanci-
ranju projekta, in v plačilnih rokih, kot jih bo določal 
veljavni predpis, ki ureja izvrševanje proračuna RS. 
Ministrstvo bo iz sredstev posameznega proračun-
skega leta sofinanciralo upravičene stroške projekta 
na podlagi izstavljenih zahtevkov za izplačilo in zah-
tevanih dokazil.

Prijavitelj – upravičenec mora predložiti ministr-
stvu vso zahtevano dokumentacijo, potrebno za izpla-
čilo v tekočem letu, najpozneje do 30. oktobra v teko-
čem letu, kar pomeni, da mora za sredstva, ki jih želi 
črpati v letu 2023, posredovati zahtevke za izplačilo 
na ministrstvo najpozneje do 30. oktobra 2023.

6.4 Obračun predloženih zahtevkov za izplačilo
Upravičene stroške mora prijavitelj – upravičenec 

dokazati z verodostojnimi knjigovodskimi listinami in 
jih potrditi s svojim podpisom, skladno z navodili mi-
nistrstva in URSOO.

Sredstva se bodo upravičencu izplačala na osno-
vi posameznega zahtevka za izplačilo, kateremu bodo 
priloženi:

– dokazila o upravičenosti stroška: dokazila so 
verodostojne listine (pogodbe, dokazila o opravljenem 
postopku ali druge podlage za izstavitev računa),

– računi oziroma druge verodostojne knjigovod-
ske listine, ki izkazujejo nastanek obveznosti upravi-
čenca, potrjenih od skrbnikov pogodb in odgovornega 
konservatorja ZVKDS,

– vsebinsko in finančno poročilo o projektu (ob 
zadnjem letnem zahtevku).

Skladno z 32. členom ZIPRS2223 je za plačilo 
pogodbenih obveznosti plačilni rok 30. dan po preje-
mu popolne dokumentacije, ki je podlaga za izplačilo.

Izplačilo investicijskih transferov občinam in po-
srednim proračunskim uporabnikom se lahko izvrši 
en dan pred dnevom plačila občine ali posrednim 
proračunskim uporabnikom izvajalcu, če občina ali 
posredni proračunski uporabnik predloži popolno do-
kumentacijo za izplačilo iz proračuna 25 dni pred 
dnevom plačila izvajalcu.

Ministrstvo bo ugotovljene neupravičene stroške 
iz projekta odštelo od predloženih stroškov pri posa-

meznem zahtevku in ustrezno znižalo višino zahtevka 
za izplačilo.

Pogodba o sofinanciranju bo natančneje določala 
pogoje za izplačilo.

7 Dodatne obveznosti upravičencev
7.1 Splošno
Prijavitelj – upravičenec je dolžan izpolnjevati tudi 

naslednje obveznosti, vezane na izvajanje projekta, 
sofinanciranega z nepovratnimi sredstvi:

– v celoti zagotoviti sredstva za izvedbo projek-
ta, upoštevaje tudi pričakovana sredstva z naslova 
tega razpisa, ki so omejena z vrednostjo, opredeljeno 
v razpisu (če kateri od drugih virov, ki jih predvideva 
v finančni konstrukciji, dejansko ne bo pridobljen, jih 
bo zagotovil iz lastnih virov);

– pri izvajanju projekta upoštevati predpise, ki ve-
ljajo za črpanje iz sredstev Mehanizma za okrevanje 
in odpornost, ter predpisov in navodil ministrstva in 
Urada RS za okrevanje in odpornost (v nadaljevanju: 
URSOO) v zvezi z izvajanjem tovrstnih projektov;

– izbirati zunanje izvajalce v skladu z veljavno 
zakonodajo na področju javnega naročanja;

– zagotavljati gradbeni nadzor nad izvedbo pro-
jekta, kadar je ta potreben v skladu s predpisi s po-
dročja graditve;

– izbrati izvajalca z upoštevanjem pogojev glede 
strokovne usposobljenosti izvajalcev specializiranih 
del, če je tako določeno s kulturnovarstvenimi pogoji 
ZVKDS;

– izvajati projekt v skladu z načelom »ne škoduje 
bistveno« (Do No Significant Harm-DNSH) oziroma 
izvajati projekt, ki ne bo bistveno škodoval okolj-
skim ciljem v smislu 17. člena Uredbe (EU) 2020/852 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 
2020 o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajno-
stnih naložb ter spremembi Uredbe (EU) 2019/2088 
(UL L št. 198/2020);

– zagotoviti označevanje projekta, informiranje in 
obveščanje javnosti o projektu skladno s 34. členom 
Uredbe (EU) 2021/241, da morajo prejemniki sredstev 
navesti izvor in zagotoviti prepoznavnost sredstev 
Unije, tudi tako, da po potrebi na vidnem mestu pri-
kažejo emblem Unije in ustrezno izjavo o financiranju 
z napisom »Financira Evropska unija – NextGenera-
tionEU«, zlasti pri promoviranju ukrepov;

– za projekt voditi predpisano dokumentacijo in jo 
hraniti v skladu s 34. členom Uredbe (EU) 2021/241, 
Pravilnikom o določanju rokov hrambe dokumentar-
nega gradiva v javni upravi (Uradni list RS, št. 49/19) 
ter navodili URSOO;

– upoštevati omejitve glede sprememb projekta 
da vsaj v petih letih po koncu projekta ne bo prišlo do 
sprememb lastništva kulturnega spomenika oziroma 
da bo v primeru, da bo v petih letih po koncu projekta 
prišlo do prodaje ali izgube lastništva nad spomeni-
kom iz drugih razlogov, vrnil javna sredstva, ki bodo 
vložena v spomenik;

– zagotoviti dostopnost kulturnega spomenika 
javnosti;

– zagotavljati dostopnost dokumentacije o pro-
jektu, informacije o poteku projekta in morebitnih pri-
hodkih, povezanih z izvajanjem projekta ministrstvu, 
URSOO, organu za potrjevanje, revizijskemu organu 
ter drugim nadzornim slovenskim organom in pristoj-
nim organom EU;

– ministrstvo pisno obvestiti, če bi mu bila sred-
stva za sofinanciranje istih stroškov projekta odobre-
na iz kateregakoli drugega vira financiranja;
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– obveznost vračila sredstev: če se ugotovijo ne-
spoštovanje veljavne zakonodaje in navodil, pogodbe-
nih določil, dvojno financiranje iz kateregakoli drugega 
vira, nenamenska poraba sredstev ali nedovoljeno 
sofinanciranje, bo ministrstvo prekinilo izplačevanje 
sredstev in odstopilo od pogodbe ter zahtevalo od 
upravičenca vračilo sredstev v višini vseh izplačanih 
sredstev vključno s pripadajočimi zakonitimi zamud-
nimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila 
sredstev; če pa se po naknadnem preračunu ugotovi, 
da je delež sofinanciranja projekta presegel najvišjo 
dovoljeno stopnjo sofinanciranja, bo ministrstvo zah-
tevalo vračilo deleža že izplačanih sredstev;

– spremljati in dokumentirati prikazovanje mo-
rebitnih prihodkov na projektu še najmanj pet let po 
končanem projektu;

– strinjati se z elektronsko ali drugačno objavo 
imena projekta, naziva upravičenca in zneska javnih 
sredstev, ki bodo dodeljena projektu in izplačana ob 
koncu projekta;

– voditi knjige za projekt po ustrezni računovodski 
kodi, tj. voditi knjige za področni odsek;

– smiselno zagotavljati enakost med spoloma in 
preprečiti vsakršno diskriminacijo v skladu z zakono-
dajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih mo-
žnosti;

– predložiti usklajen projekt v Načrtu razvojnih 
programov občine s podatki v investicijskem doku-
mentu oziroma podatki v vlogi najkasneje do posre-
dovanja prvega zahtevka za izplačilo (če projekt ni 
usklajen).

7.2 Hramba dokumentacije
Upravičenec je dolžan hraniti dokumentacijo 

v zvezi s projektom v skladu s 34. členom Uredbe 
(EU) 2021/241, Pravilnikom o določanju rokov hram-
be dokumentarnega gradiva v javni upravi (Uradni list 
RS, št. 49/19) ter navodili URSOO.

7.3 Hramba vsebinske dokumentacije
Upravičenec mora hraniti najmanj naslednjo do-

kumentacijo:
– pogodbo o sofinanciranju izvedbe projekta 

z vsemi prilogami in aneksi;
– dodatne dogovore in korespondenco z ministr-

stvom (npr. spremembe projekta, spremembe finanč-
nega načrta, spremembe pričakovanih rezultatov, za-
pisnike srečanj);

– zahtevke za izplačilo in drugo računovod-
sko-knjigovodsko dokumentacijo (račune, pogodbe, 
računovodske izpise ipd.);

– vsebinska in finančna poročila, ki so bila posre-
dovana ministrstvu;

– dokumentacijo v zvezi z izbiro zunanjih izvajal-
cev, pogodbe z izbranimi zunanjimi izvajalci, poročila 
zunanjih izvajalcev (vsebinska in finančna).

7.4 Hramba finančne dokumentacije
Upravičenec je dolžan porabo sredstev na projek-

tu spremljati na ločenem stroškovnem mestu, tako da 
je mogoč enostaven pregled namenske porabe sred-
stev. Hraniti oziroma izpisati mora bilanco prihodkov 
in odhodkov projekta. Stroški oziroma izdatki morajo 
biti evidentirani v poslovnih knjigah in davčnih listinah 
upravičenca. Stroški morajo biti preverljivi, spremlja-
ti jih morajo originalna dokazila (originalne listine). 
Upravičenec mora imeti jasen pregled in zapis vseh fi-
nančnih transakcij, ki vključujejo informacije, potrebne 
za pripravo zahtevkov za izplačilo. Plačila se morajo 
vpisovati po datumu in številčnem vrstnem redu.

Prav tako mora upravičenec imeti inventarni se-
znam opreme, ki jo je nabavil iz sredstev sklada po 

pogodbi o sofinanciranju projekta. Na inventarnem 
seznamu mora biti oprema opisana in označena s se-
rijsko številko, nakupno ceno, datumom nakupa in 
pričakovano življenjsko dobo. Po zaključku projekta 
mora upravičenec hraniti dokumentacijo na način, da 
je mogoče zagotavljati ustrezno revizijsko sled.

7.5 Dostopnost dokumentacije o projektu
Upravičenec se s podpisom pogodbe o sofinan-

ciranju zaveže, da bo ministrstvu, URSOO ter drugim 
nadzornim slovenskim organom in pristojnim organom 
EU kadarkoli in na prvi poziv predložil vse relevan-
tne dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in 
skladnost stroškov ter pravilnost postopkov in učin-
kovitost izvajanja projekta in posameznih aktivnosti.

7.6 Poročanje o izvajanju projekta
Upravičenec bo dolžan poročati ministrstvu o iz-

vajanju projekta (vmesna poročila, zaključno poročilo). 
Poročanje bo potekalo skladno z navodili ministrstva.

7.7 Spremembe na projektu
Upravičenec mora zagotoviti, da v roku petih letih 

od končanega projekta ne pride do bistvenih spre-
memb projekta:

– ki vplivajo na njegovo naravo ali pogoje izva-
janja ali ki podjetju oziroma javni organizaciji podeli 
neupravičeno prednost in

– ki so posledica spremenjene narave lastništva 
dela infrastrukture ali prenehanja pro izvodne dejav-
nosti.

Upravičenec je dolžan obveščati ministrstvo 
o spremembah projekta.

7.8 Obveščanje javnosti in informiranje
Prijavitelji – upravičenci morajo pri izvajanju pro-

jektov spoštovati zahteve glede informiranja in ob-
veščanja javnosti na osnovi 34. člena Uredbe (EU) 
2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
12. februarja 2021. Prejemniki sredstev navedejo iz-
vor in zagotovijo prepoznavnost sredstev Unije, tudi 
tako, da po potrebi na vidnem mestu prikažejo em-
blem Unije in ustrezno izjavo o financiranju z napi-
som »Financira Evropska unija – NextGenerationEU«, 
zlasti pri promoviranju ukrepov in njihovih rezultatov. 
Za potrebe označevanja vira financiranja iz sredstev 
Mehanizma za okrevanje in odpornost je Evropska 
komisija izdelala logotip (emblem EU s pripisom »Fi-
nancira Evropska unija / NextGenerationEU«).

Vse različice v najvišji kakovosti so dosegljive 
na spletni strani: https://ec.europa.eu/regional_poli-
cy/sl/information/logos_downloadcenter/

Pri uporabi se upošteva smernice oziroma pra-
vila za uporabo emblema (povezava na spletni stra-
ni: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/eu-em-
blem-rules_en.pdf)

8 Merila za izbor projektov prijaviteljev, ki izpol-
njujejo pogoje

8.1 Merila
V ocenjevanje bodo uvrščene pravočasne in po-

polne vloge, ki jih bodo predložili upravičeni prijavitelji 
skladno s pogoji in merili razpisa.

Največje možno število doseženih točk po merilih 
za izbor je 100 točk.

Na osnovi določil 10. in 11. člena Zakona o Tri-
glavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10, 
46/14 – ZON-C, 60/17 in 82/20; v nadaljnjem bese-
dilu: ZTNP-1) in 11. člena Uredbe o izvajanju ukre-
pov endogene regionalne politike (Uradni list RS, 
št. 16/13, 78/15 in 46/19), se projektom lahko dodeli 
dodatnih 10 točk.

Skupno število točk, ki jih lahko projekt doseže, 
je 110 točk.
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Oznaka in naziv merila Max točk Obrazložitev meril
1. Prispevek k oplemenitenju turistične ponudbe 15 Ocenjuje se, kako 

bodo dejavnosti 
projekta prispevale 
k oplemenitenju 
turistične ponudbe 
in ustvarjanja 
novih in inovativnih 
turističnih doživetij 
ter kako bo projekt 
prispeval k ukrepom 
Strategije trajnostne 
rasti slovenskega 
turizma 2017–2021, 
usmeritvam za novo 
strateško obdobje 
razvoja slovenskega 
turizma 2022–2028. 

Projekt vključuje dejavnosti, ki bodo močno obogatile turistično ponudbo 
s področja kulturne dediščine in prispevajo k ukrepom Strategije trajnostne 
rasti slovenskega turizma 2017–2021 ter usmeritvam za novo strateško 
obdobje razvoja slovenskega turizma 2022–2028. V okviru projekta bodo 
razviti vsaj trije turistični produkti s pozitivnim vplivom na podaljšanje dobe 
bivanja.

15

Projekt vključuje dejavnosti, ki bodo obogatile turistično ponudbo s področja 
kulturne dediščine in skromno prispevajo k ukrepom Strategije trajnostne 
rasti slovenskega turizma 2017–2021, usmeritvam za novo strateško 
obdobje razvoja slovenskega turizma 2022–2028. V okviru projekta bosta 
razvita dva turistična produkta s pozitivnim vplivom na podaljšanje dobe 
bivanja.

10

Projekt vključuje dejavnosti, ki bodo skromno obogatile turistično ponudbo 
s področja kulturne dediščine in skromno prispevajo k ukrepom Strategije 
trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021, usmeritvam za novo 
strateško obdobje razvoja slovenskega turizma 2022–2028. V okviru 
projekta bo razvit le en turistični produkt s pozitivnim vplivom na podaljšanje 
dobe bivanja.

5

2. Prispevek k ciljem Strategije kulturne dediščine 2020–2023 5 Ocenjuje se prispevek 
k ciljem Strategije 
kulturne dediščine 
2020–2023.

Projekt bo prispeval k doseganju več kot treh ciljev Strategije kulturne 
dediščine

5

Projekt bo prispeval k doseganju do treh ciljev Strategije kulturne dediščine 1
3. Pomembnost kulturnega spomenika 10 Ocenjuje se 

vrsto/pomembnost 
kulturnega spomenika

Kulturni spomenik je na UNESCO Seznamu svetovne dediščine, na 
UNESCO in nacionalnem poskusnem Seznamu svetovne dediščine ali je 
nosilec Znaka evropske dediščine

10

Kulturni spomenik je razglašen za spomenik državnega pomena 8
Kulturni spomenik je razglašen za spomenik lokalnega pomena oziroma je 
bil razglašen za spomenik pred uveljavitvijo ZVKD-1

7

4. Ogroženost kulturnega spomenika 5 Preverja se, ali KS 
zaradi poškodb in 
nevarnosti uničenja in 
porušitve grozi izguba 
spomeniških lastnosti 
zaradi človekovih ali 
drugih vplivov (ali je 
ogrožen).

Ogroženost spomenika/predmeta prijave je velika, tj. predvideni posegi bodo 
sanirali poškodbe, s čimer bodo preprečili nevarnost uničenja in porušitve 
ter preprečili grožnjo izgube varovanih lastnosti

5

Ogroženost spomenika/predmeta prijave je srednja, tj. predvideni 
posegi bodo sanirali poškodbe, ki ogrožajo posamezne varovane 
lastnosti predmeta prijave

3

Ogroženost spomenika/predmeta prijave je majhna, tj. predvideni posegi 
bodo sanirali manjše poškodbe, ki ne ogrožajo predmeta prijave

1

Spomenik/predmet prijave ni ogrožen 0
5. Pomembnost projekta za ohranitev avtentičnih materialov, tehnologij, znanj 

in veščin 
5 Ocenjuje se 

zagotavljanje 
ohranitve avtentičnosti 
spomenika v smislu 
originala materialne 
substance, tehnologij, 
obdelave in finalizacije 
detajlov in 
celote.

projekt je pomemben 5
projekt je delno pomemben 3
projekt ni pomemben 0

6. Vpliv na razvoj kulturnih dejavnosti 5 Preverja se, ali je KS 
s sklepom/odlokom 
pristojnega organa 
določen za javno 
kulturno infrastrukturo.

Kulturni spomenik je določen za javno kulturno infrastrukturo 5
Kulturni spomenik ni določen za javno kulturno infrastrukturo 0

7. Aktivno delovanje prijavitelja v organiziranih interesnih skupinah na področju 
kulturne dediščine z namenom spodbujanja razvoja območij kulturne 
dediščine

2 Preverja se, ali je 
prijavitelj aktiven 
v organiziranih 
interesnih združenjih 
s področja kulturne 
dediščine z namenom 
spodbujanja razvoja 
območij kulturne 
dediščine.

Prijavitelj aktivno sodeluje 2
Prijavitelj ne sodeluje 0
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Oznaka in naziv merila Max točk Obrazložitev meril
8. Prispevek projekta k izboljšanju dostopnosti in prepoznavnosti lokalnega in 

regionalnega območja
10 Ocenjuje se projektne 

dejavnosti in njihov 
prispevek k izboljšanju 
dostopnosti in 
prepoznavnosti 
lokalnega in 
regionalnega 
območja ter k 
uporabniku usmerjene 
informacijsko-
komunikacijske 
tehnološke in digitalne 
rešitve.

Projektne dejavnosti bodo bistveno povečale javno dostopnost kulturnega 
spomenika (predvideno 5 % ali več povečanje št. obiskovalcev/leto 
v prvem letu po zaključku obnovitvenih/konservatorsko-restavratorskih 
del). Projekt vključuje izvedljive in konkretne k uporabniku usmerjene 
informacijsko- komunikacijske tehnološke in digitalne rešitve za dvig 
prepoznavnosti in atraktivnosti turistične destinacije in kulturnega 
spomenika.

10

Projektne dejavnosti bodo povečale javno dostopnost kulturnega spomenika 
– predvideno do 5 % povečanje št. obiskovalcev/leto v prvem letu po 
zaključku obnovitvenih/konservatorsko-restavratorskih del). Projekt vključuje 
tudi konkretne k uporabniku usmerjene informacijsko-komunikacijske 
tehnološke in digitalne rešitve za dvig prepoznavnosti in atraktivnosti 
turistične destinacije in kulturnega spomenika.

5

Projekt vključuje zelo skromne dejavnosti za dvig dostopnosti in 
prepoznavnosti lokalnega in regionalnega območja.

0

9. Prispevek k ozaveščanju in izobraževanju o pomenu, ohranjanju in 
upravljanju kulturne dediščine

5 Ocenjuje se, ali so 
projektne dejavnosti 
za ozaveščanje in 
izobraževanje jasno 
določene in izvedljive 
ter bistveno prispevajo 
k večji ozaveščenosti 
in vedenju javnosti 
o pomenu, ohranjanju, 
upravljanju kulturne 
dediščine.

Projekt vključuje dejavnosti, ki močno prispevajo k večji ozaveščenosti in 
izobraževanju o pomenu ohranjanju, upravljanju kulturne dediščine.

5

Projekt vključuje dejavnosti, ki skromno prispevajo k večji ozaveščenosti in 
izobraževanju o pomenu ohranjanju, upravljanju kulturne dediščine 

3

Projekt nima predvidenih dejavnosti za ozaveščanje in izobraževanje 
o pomenu, ohranjanju, upravljanju kulturne dediščine

0

10. Vpliv projekta na razvoj podjetniške iniciative 5 Ocenjuje se prispevek 
k razvoju podjetništva 
in izboljšanju 
poslovnega okolja.

Prijavitelj ima predloženih več listin o gospodarskem sodelovanju 5
Prijavitelj ima predloženo eno listino o gospodarskem sodelovanju 3
Prijavitelj nima predloženih listin o gospodarskem sodelovanju 0

11. Vpliv na okolje in zasledovanje ciljev trajnostnega razvoja, povzetega 
po ICOMOS dokumenta »Cultural Heritage for Achiving The Sustainable 
Developement Goals« 

15 Ocenjuje se vpliv 
projekta na okolje, 
vključno s prispevkom 
k energetski 
učinkovitosti.

Projekt močno prispeva k trajnostnem razvoju in zasleduje tri ali več ciljev 
trajnostnega razvoja 

15

Projekt močno prispeva k trajnostnem razvoju in zasleduje dva cilja 
trajnostnega razvoja

10

Projekt zasleduje enega izmed ciljev trajnostnega razvoja 5
12. Trajnost in vzdržnost 5 Ocenjuje se 

zagotavljanje trajnosti 
in vzdržnosti projekta.

Vsebina projekta in program dela oziroma upravljanja je dobro zasnovan in 
zagotavlja trajnost projekta – prihodnje vzdrževanje in upravljanje objekta 
(po zaključku projekta)

5

Vsebina projekta in program dela oziroma upravljanja ni dobro zasnovan 
in daje premalo zagotovil za trajnost projekta – prihodnje vzdrževanje in 
upravljanje objekta (po zaključku projekta)

0

13. Lastni finančni viri prijavitelja v upravičenih stroških 10 Ocenjuje se finančna 
udeležba partnerja.Prijavitelj ima zagotovljena finančna sredstva v višini nad 20 % upravičenih 

stroškov projekta 
10

Prijavitelj ima zagotovljena finančna sredstva v višini do vključno 20 % 
upravičenih stroškov projekta 

5

Prijavitelj ima zagotovljena finančna sredstva le v višini DDV, ki ni upravičen 
strošek po razpisu

0

14. Sorazmernost in smotrnost 3 Ocenjuje se 
sorazmernost 
med »novim« in 
»starim«, smotrnost in 
racionalnost porabe 
finančnih sredstev

Predlagani stroški so potrebni in smotrno načrtovani glede na predvidene 
projektne dejavnosti. Projekt je osredotočen na ohranjanje kulturnega 
spomenika in »ne pretirava« z novimi elementi oziroma ustvarja nepotrebnih 
presežnih stroškov.

3

Stroški so deloma nejasni ali nepotrebni ali nesmotrno načrtovani glede 
na predvidene projektne dejavnosti. Projekt »pretirava« z novimi elementi in 
nepotrebno ustvarja presežne stroške.

0

SKUPAJ 100
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Dodatne točke za namen izvajanja določil 10. in 
11. člena ZTNP-1 in 11. člena Uredbe o izvajanju ukre-
pov endogene regionalne politike: Če je lokacija kultur-
nega spomenika na obmejnem problemskem območju 
iz 4. člena Uredbe o določitvi obmejnih problemskih 
območij (Uradni list RS, št. 22/11, 97/12, 24/15, 101/20) 
oziroma na območju iz 9. člena ZTNP-1, se predlaga-
nemu spomeniškovarstvenem projektu dodeli dodatnih 
10 točk.

9 Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa s podrobnejšimi poja-

snili za prijavitelje,
– prijavne obrazce št. 1–13,
– navodilo za izpolnjevanje prijave.
Razpisno dokumentacijo zainteresirani prijavi-

telji natisnejo s spletne strani Ministrstva za kulturo: 
http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/. Na 
spletni strani Ministrstva za kulturo lahko prijavitelji naj-
dejo tudi vse druge podatke in navodila, povezane z iz-
vedbo javnega razpisa.

10 Način prijave
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih 

obrazcih iz pripadajoče razpisne dokumentacije ter mora 
vsebovati vse zahtevane priloge in podatke, določe-
ne v razpisni dokumentaciji. Število vlog (projektov), ki 
jih predlaga posamezen prijavitelj, ni omejeno.

Tiskana vloga:
Vloga mora biti podpisana in v tiskani obliki predlo-

žena vložišču Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, 1000 
Ljub ljana, v poslovnem času ministrstva do vključno 
4. 4. 2022 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti 
kot priporočena pošiljka v zapečateni ovojnici z izpisom 
na prednji strani: »Ne odpiraj – prijava na javni razpis za 
sofinanciranje občinskih projektov na področju kulturne 
dediščine iz NOO (oznaka JR-NOO-KS 2022-25)«. Na 
ovojnici mora biti naveden vlagatelj (naziv in polni naslov 
prijavitelja). Razpisni dokumentaciji je priložen obrazec 
pravilne opreme ovojnice za prijavo na javni razpis, ki 
ga lahko (izpolnjenega) vlagatelji nalepijo na sprednjo 
stran ovojnice.

Elektronska vloga:
Obrazce od št. 1 do št. 13 brez podpisa in obve-

znih prilog mora prijavitelj oddati tudi v elektronski obliki 
v format .doc pod zadevo Prijava na javni razpis za 
sofinanciranje občinskih projektov na področju kultur-
ne dediščine iz NOO (oznaka JR-NOO-KS 2022-25) 
– občina: (dopisati ime občine), na elektronski naslov: 
gp.mk@gov.si do vključno 4. 4. 2022.

Za pravočasne se štejejo prijave, ki so v opredelje-
nem roku oddane v obeh oblikah – papirni in elektronski.

Nepravočasne vloge bodo s sklepom zavržene.
Nepravilno označene ovojnice in vloge, ki ne bodo 

prispele pravočasno, bodo neodprte vrnjene prijavite-
ljem.

Če iz nepravilno označene ovojnice ne bo mogo-
če ugotoviti pošiljatelja, bo ovojnica komisijsko odprta 
zaradi ugotovitve naziva in naslova prijavitelja ter nato 
vrnjena pošiljatelju.

Vloga lahko obravnava največ en projekt. Kadar 
vlagatelj prijavlja več projektov, pripravi vlogo za vsak 
projekt posebej in vloge predloži v ločenih ovojnicah.

Vloga in vsi njeni sestavni deli morajo biti predloženi 
v slovenskem jeziku.

Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s po-
goji in z merili razpisa ter pripadajočo razpisno doku-
mentacijo.

11 Razpisni rok: razpis je odprt od 4. 3. 2022 do 
4. 4. 2022.

12 Popolnost vlog
Vloga je popolna, če vsebuje vse obvezne sesta-

vine, ki jih določa besedilo razpisa. Vloga se šteje za 
popolno tudi, če jo prijavitelj po pozivu v danem roku 
dopolni.

Prijavitelj mora za popolnost vloge predložiti nasled-
njo dokumentacijo:

– izpolnjene, podpisane obrazce:
– obrazec št. 1: prijavni obrazec 1,
– obrazec št. 2: izjava,
– obrazec št. 3: podatki o prijavitelju,
– obrazec št. 4: izjava o partnerstvu
– obrazec št. 5: izjava o lastništvu,
– obrazec št. 6: soglasje solastnika,
– obrazec št. 7: dispozicija projekta,
– obrazec št. 8: izjava o statični ogroženosti kul-

turnega spomenika,
– obrazec št. 9: izjava o aktivnem delovanju prija-

vitelja v organiziranem interesnem združenju;
– obrazec št. 10: izjava zasebnega partnerja ozi-

roma javne institucije o zagotovitvi finančnih sredstev 
za izvedbo projekta,

– obrazec št. 11: izjava o avtorskem delu in preno-
su materialnih avtorskih pravic (neobvezno),

– obrazec št. 12: parafiran vzorec pogodbe,
– obrazec št. 13: kontrolni seznam za preverjanje 

obveznih prilog – dokazil;
– priloge:

– popis del s predračunom (seštevek upravičenih 
stroškov),

– kopija investicijskega programa,
– kopija sklepa pristojnega organa občine o potr-

ditvi investicijskega programa,
– kopija sklepa pristojnega organa občine o po-

trditvi predvinvesticijske zasnove (če vrednost projekta 
presega 2.500.000 EUR),

– kopija veljavnega akta (odloka) o proračunu ob-
čine, podpisana od odgovorne osebe prijavitelja,

– kopija izpisa strani načrta razvojnih programov 
(tretji del proračuna), in sicer stran z jasno označeno 
vrstico projekta, ki je predmet prijave; podpisana od od-
govorne osebe prijavitelja,

– kopija izpolnjenega Obrazca št. 3 »Podatki 
o projektih v načrtu razvojnih programov«

– kopija pravnomočnega gradbenega dovoljenja 
oziroma dokazilo o oddaji vloge za pridobitev gradbe-
nega dovoljenja na upravni enoti (če je gradbeno dovo-
ljenje potrebno)

– kopija kulturnovarstvenega soglasja ZVKDS (če 
gradbeno dovoljenje ni potrebno),

– grafične priloge v obliki načrta oziroma sklice 
oziroma izvleček iz dokumentacije za pridobitev gradbe-
nega dovoljenja (DGD), iz katerih bo razvidno, kakšen 
poseg je predviden,

– fotografska dokumentacija (vsaj 5 fotografij) kul-
turnega spomenika, iz katerih bo razvidno dejansko sta-
nje kulturnega spomenika, ki je predmet prijave,

– program dela oziroma načrt upravljanja, vključ-
no s turističnimi vsebinami, za pet let nosilca dejavnosti, 
ki bo potekala v kulturnem spomeniku,

– kopija notarsko overjene pogodbe o poslovnem 
sodelovanju med občino in nosilcem dejavnosti oziroma 
akt o ustanovitvi javnega zavoda (v primeru, da nosilec 
dejavnosti ni občina),

– kopija podpisane pogodbe z zasebnim partner-
jem ali javnimi institucijami o zagotovitvi finančnih sred-
stev za izvedbo projekta (če je potrebna),

– kopije dokazil (listin) o gospodarskem sodelo-
vanju (če obstajajo),
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– pisno pooblastilo za podpis, kadar obrazce ali 
priloge vloge podpiše pooblaščenec odgovorne osebe,

– izjava o avtorskem delu (ni obvezna).
13 Odpiranje vlog, prispelih na razpis
Ministrstvo bo izbralo predloge projektov po postop-

ku, kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in 
javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kultur-
nih projektov (Uradni list RS, št. 43/10 in 62/16).

Vloge, prispele na razpis, bo odprla komisija za od-
piranje vlog, imenovana s strani ministra, pristojnega za 
kulturo (v nadaljnjem besedilu: minister). Izpolnjevanje 
pogojev se bo ugotavljalo na osnovi obveznih obrazcev 
in dokazil, navedenih v razpisni dokumentaciji. Vloge, ki 
ne bodo izpolnjevale vseh pogojev, bo komisija izločila 
iz nadaljnjega postopka.

Odpiranje se bo začelo 6. 4. 2022 ob 10. uri v pro-
storih ministrstva na naslovu Metelkova 4, Ljub ljana.

Odpirale se bodo samo pravočasno prispele vloge, 
in sicer po vrstnem redu prispetja.

Prijavitelje pravočasnih, a nepopolnih vlog bo komi-
sija pisno pozvala k dopolnitvi vlog. Rok za dopolnitev 
vloge bo 5 dni od prejema poziva k dopolnitvi. Vlogo 
bo treba dopolniti v skladu s pozivom za dopolnitev na 
način, da bo v svoji končni obliki celovita in v vseh sesta-
vinah usklajena, kot je zahtevano v razpisu. Strokovna 
komisija bo pravilno označene vloge odprla v roku, ki je 
določen v razpisu. Podatki v Dispoziciji projekta, vključ-
no z investicijskim programom (v nadaljnjem besedilu: 
IP) niso predmet dopolnitve vloge. V primeru predložitve 
investicijskega dokumenta, ki ne bo v celoti v skladu 
s predpisano metodologijo, bo vloga prijavitelja zavr-
žena.

Vloga se dopolnjuje v skladu s pozivom za dopolni-
tev in tako, da je v svoji končni obliki celovita in v vseh 
sestavinah usklajena, kot je zahtevano v pozivu. Če 
bodo ob vsebinskem pregledu vlog ugotovljene nepra-
vilnosti v obrazcih ali neskladja med obrazci in predlo-
ženim IP, lahko ministrstvo naknadno zahteva uskladitev 
obrazcev z navedbami v IP. Predmet uskladitve ne more 
biti vsebina predloženega IP (IP ne more biti predmet 
sprememb ali usklajevanja).

Dopolnitev se šteje za pravočasno, če je v roku 
poslana po pošti s priporočeno poštno pošiljko, ki bo 
označena s poštnim žigom, ali poslana po pošti z nava-
dno poštno pošiljko, ki bo v vložišče ministrstva prispela 
do roka. Osebno oddane dopolnitve bodo upoštevane 
kot pravočasne, če bodo oddane v poslovnem času mi-
nistrstva v vložišču ministrstva v ustreznem petdnevnem 
roku od prejema poziva k dopolnitvi.

Prijavitelj na podlagi poziva ministrstva v dopolnitvi 
formalno nepopolne vloge ne sme spreminjati drugih de-
lov vloge, glede katerih ministrstvo prijavitelja ni pozvalo 
k njihovi dopolnitvi.

Če prijavitelj vloge ne dopolni v zahtevanem roku, 
minister vlogo zavrže s sklepom.

14 Izbor in ocenjevanje vlog
Ministrstvo bo izbralo predloge projektov po postop-

ku, kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in 
javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kultur-
nih projektov in Pravilnika o strokovnih komisijah. Oce-
njevanje ustreznih vlog bo izvedla strokovna komisija, 
pristojna za področje nepremične kulturne dediščine (v 
nadaljnjem besedilu: strokovna komisija). Ocenjevale se 
bodo pravočasno prispele in popolne vloge upravičenih 
prijaviteljev skladno s kriteriji razpisa.

Vse popolne vloge bosta ločeno ocenila dva člana 
strokovne komisije. Ocena se bo oblikovala na podlagi 
povprečja obeh ocen. Če se bosta oceni razlikovali za 
20 točk, bo vlogo ocenil še tretji ocenjevalec po izboru 

komisije. Ocena se bo oblikovala na podlagi povprečja 
najbližjih dveh ocen.

Strokovna komisija bo na podlagi rezultatov oce-
njevanja oblikovala predlog liste projektov za sofinanci-
ranje in ga bo predložila ministru. Na podlagi predloga 
strokovne komisije bo minister odločil o izboru projektov 
z odločbo.

Za sofinanciranje bodo predlagani projekti, ki bodo 
na podlagi ocenjevanja v skupnem seštevku dosegli 
najmanj 50 točk. Če bo skupna vrednost predlaganih 
projektov, ki so dosegli minimalni kakovostni kriterij, pre-
segla razpoložljiva sredstva, bodo imeli prednost projekti 
z višjim številom točk. Če skupna vrednost predlaganih 
projektov, ki so dosegli minimalni kakovostni kriterij, ne 
bo v celoti dosegla razpoložljiva sredstva, si Ministr-
stvo pridružuje pravico, da razpoložljivi ostanek sredstev 
v enakem deležu porazdeli med odobrene projekte in 
zviša obseg sofinanciranja, tudi če se na ta način zviša 
najvišja določena vrednost sofinanciranja.

Če bo več vlog imelo enako število točk, višina 
razpisanih sredstev pa ne bo zadostovala za vse vloge, 
bodo imele prednost pri izboru vloge z višjim številom 
točk pri merilu »Prispevek k oplemenitenju turistične 
ponudbe«. Če bodo vloge tudi pri tem merilu dosegale 
enako število točk, bodo imele prednost vloge z višjim 
številom točk pri merilu »Pomembnost spomenika«. Če 
bodo vloge tudi pri tem merilu dosegale enako število 
točk, se bo upošteval vrstni red prejema vlog. Prednost 
bodo imele prej prispele vloge.

Na podlagi predloga strokovne komisije bo minister 
izdal o vsaki ustrezni vlogi, prispeli na razpis, posamično 
odločbo, s katero bo odločil o odobritvi ter deležu sofi-
nanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja posameznega 
projekta.

Prijavitelj lahko v roku 30 dni od prejema odločbe 
vloži tožbo na Upravno sodišče RS. V skladu s petim 
odstavkom 94. člena ZUJIK je vložitev tožbe dovoljena 
zaradi bistvenih kršitev postopka, izbire izvajalca, ki ne 
izpolnjuje pogojev oziroma očitne kršitve kriterijev vre-
dnotenja in ocenjevanja. Vložena tožba ne zadrži pod-
pisa pogodb z drugimi izbranimi prijavitelji.

Če izbrani vlagatelj odstopi od podpisa pogodbe 
ali če ne vrne podpisane pogodbe v zahtevanem roku, 
se šteje, da je vloga umaknjena, in se izbere naslednja 
vloga glede na doseženo oceno.

Če se ugotovi nepravilnost, ki bi povzročila odprto 
finančno konstrukcijo, se vloga kot neustrezna zavrne, 
ne glede na to, če je v ocenjevanju dosegla prag števila 
točk za sofinanciranje.

V primeru sprostitve ali povečanja proračunskih 
sredstev oziroma drugih razpisanih kapacitet lahko mi-
nister izda novo odločbo, s katero se na podlagi rezerv-
ne liste odobri financiranje že zavrnjenega projekta ali 
poveča obseg sofinanciranja že odobrenega projekta. 
Z novo odločbo se odpravi in nadomesti prejšnja odloč-
ba o odobritvi ali zavrnitvi sofinanciranja.

Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na razpo-
ložljiva sredstva po posameznih proračunskih letih, pri-
javiteljem predlaga prilagoditev dinamike sofinanciranja. 
Nestrinjanje prijavitelja s predlogom ministrstva se bo 
štelo kot odstop od vloge.

Na podlagi dokončne odločbe bo sklenjena po-
godba, ki bo urejala medsebojne pravice in obveznosti 
ministrstva in prijavitelja, katerega projekt bo izbran na 
podlagi razpisa. Ministrstvo bo poslalo prijavitelju pogod-
bo in ga pozvalo k podpisu pogodbe.

Prijavitelj bo moral podpisano pogodbo vrniti 
v 15 dneh od prejema, sicer se bo štelo, da je prijavitelj 
odstopil od sofinanciranja projekta z javnimi sredstvi, da 
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pogodba ne bo sklenjena in da bo ministrstvo prosto ob-
veznosti, ki bi zanj izhajale iz odločbe o sofinanciranju. 
Rok za podpis pogodbe se lahko podaljša, če bo prijavitelj 
ministrstvu pisno sporočil objektivne razloge za njegovo 
podaljšanje pred potekom roka za podpis pogodbe.

Ministrstvo si pridržuje pravico zahtevati od prijavite-
ljev dodatna pojasnila o projektu ter načrtovanih aktivno-
stih in stroških. Poziv za posredovanje dodatnih pojasnil 
bo prijaviteljem posredovan po elektronski pošti na elek-
tronski naslov prijavitelja. Če pojasnila ne bodo posredo-
vana v roku in na način, določen v pozivu, bo strokovna 
komisija načrtovane aktivnosti oziroma stroške, za katere 
se zahteva dodatno pojasnilo, izločila kot neupravičene 
ter projekt ustrezno ocenila glede na postavljena merila.

Ministrstvo si pridržuje pravico, da prijavitelju na 
podlagi utemeljenih razlogov predlaga nižjo višino so-
financiranja od zaprošene in zahteva prilagoditev fi-
nančnega načrta prijavitelja, predvsem če bo strokovna 
komisija ugotovila:

– da je prijavitelj kot upravičene stroške navedel 
tudi stroške, ki niso upravičeni do sofinanciranja,

– v primeru računske napake,
– da so posamezne postavke v finančnem načrtu 

ocenjene previsoko,
– če je presežek razpoložljivih sredstev nižji od 

zaprošenega.
Nestrinjanje prijavitelja s predlogom strokovne ko-

misije se bo štelo kot odstop od vloge. Razpoložljiva 
sredstva se ponudijo naslednjemu najvišje ocenjenemu 
upravičencu.

15 Zavrženje in zavrnitev vlog
15.1 Zavrženje vlog
Na podlagi ugotovitev zapisnika o odpiranju vlog 

o prepoznih in nepopolnih vlogah ter vlogah, ki jih niso 
vložili upravičeni prijavitelji, minister izda sklep o zavr-
ženju takih vlog.

Za prepozno bo štela podpisana vloga (oziroma 
dopolnitev ali sprememba), ki:

– ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 
4. 4. 2022 oziroma do 4. 4. 2022 ni bila v poslovnem 
času ministrstva osebno oddana v glavni pisarni oziro-
ma do 4. 4. 2022 ni po pošti prispela v glavno pisarno 
ministrstva ter

– ni bila do vključno 4. 4. 2022 do 24. ure oddana 
tudi v elektronski obliki (format .doc) na gp.mk@gov.si.

Za nepopolno se bo štela vloga, ki ni v celoti izpol-
njena v slovenskem jeziku, in vloga, ki ne bo vsebovala 
vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa 
in razpisne dokumentacije. Za nepopolno se bo štela 
tudi vloga, ki bo na razpis prispela kot formalno nepo-
polna in je prijavitelj po formalnem pozivu ne bo dopolnil 
v zahtevanem petdnevnem roku.

Za neupravičeno osebo se bo štel tisti prijavitelj, 
katerega vloga ne bo izpolnjevala pogojev, določenih 
v besedilu razpisa. Izpolnjevanje pogojev se bo ugo-
tavljalo na osnovi obveznih dokazil in vloge prijavitelja. 
Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka 
izločilo vse vloge prijaviteljev:

– ki jih ne bo vložila upravičena oseba,
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog,
– nepopolne vloge, ki po pozivu niso bile ustrezno 

dopolnjene.
15.2 Zavrnitev vlog
Zavrnejo se:
– vloge, ki bodo dosegle manj kot 50 točk,
– vloge, ki bodo dosegle 50 ali več točk, vendar 

bodo razpoložljiva sredstva že razdeljena med bolje 
ocenjene vloge.

16 Informacije javnega značaja: oddaja vloge po-
meni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega raz-

pisa in da se z njo strinja. Upravičenec se s predložitvijo 
vloge na javni razpis strinja z javno objavo podatkov 
o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni 
bodo osnovni podatki o projektu in prejemniku pomoči 
skladno z zakonom, ki ureja dostop do informacij jav-
nega značaja, in zakonom, ki ureja varstvo osebnih 
podatkov. Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno 
v skladu z veljavno zakonodajo, vključno s 37. členom 
Uredbe Sveta (ES) št. 1828/2006. Vsi podatki iz vlog, 
ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja 
razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer 
poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 
6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega znača-
ja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno bese-
dilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 
102/15 in 7/18, v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso 
javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma 
dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša 
na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se 
nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti, 
zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti 
kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi 
in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo lahko 
domnevalo, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje 
poslovnih skrivnosti, osebnih podatkov in drugih izjem 
iz 6. člena ZDIJZ.

17 Obveščanje prijaviteljev o izboru
Prijavitelji bodo o izidu razpisa obveščeni najpozne-

je v 60 dneh po končanem odpiranju vlog.
Rezultati razpisa bodo objavljeni na spletnih stra-

neh Ministrstva za kulturo.
18 Splošne informacije
Ministrstvo si pridržuje pravico:
– da cene v predračunu preveri na trgu,
– da odobrenim projektom zniža predlagani delež 

sofinanciranja oziroma ne sklene pogodbe s prijavite-
ljem, če se v času od oddaje vloge do sklenitve pogodbe 
spremenijo pogoji, na osnovi katerih je bil projekt izbran 
za sofinanciranje,

– da ne sklene pogodbe, če prijavitelj odobrenega 
projekta ne predloži v določenem roku vseh dokumen-
tov/dokazil, potrebnih za sklenitev pogodbe,

– da v primeru spremembe zakonodaje, povezane 
z razpisom, zahteva od prijavitelja projekta predložitev 
dodatnih dokazil,

– da lahko odstopi od pogodbe, če prijavitelj pre-
korači rok za dokončanje projekta; v tem primeru mora 
prijavitelj odobrenega projekta vrniti prejeta sredstva 
z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema 
sredstev do končnega poplačila,

– da lahko v primeru objektivnih razlogov rok za 
dokončanje projekta podaljša.

V primeru, da pride do sprememb v državnem pro-
računu ali finančnem načrtu ministrstva, ki neposredno 
vplivajo na izvedbo javnega razpisa, je ministrstvo dol-
žno ukrepati v skladu s spremembami v državnem pro-
računu oziroma finančnem načrtu ministrstva.

Če se zmanjša obseg sredstev za javni razpis do 
takšne mere, da ne zagotavlja izpolnitve ciljev javnega 
razpisa, lahko ministrstvo iz tega razloga postopek jav-
nega razpisa ustavi, oziroma v primeru že zaključenega 
izbora projektov zniža obseg sofinanciranja, spremeni 
ali pa prekine že sklenjene pogodbe o financiranju in 
izvedbi projektov.

Če se poveča obseg sredstev javnega razpisa, 
lahko ministrstvo v primeru že zaključenega izbora pro-
jektov zviša obseg sofinanciranja že odobrenih projektov 
in spremeni oziroma dopolni že sklenjene pogodbe o fi-
nanciranju in izvedbi projektov ali pa odobri financiranje 
projektov, ki so bili uvrščeni na rezervno listo.
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19 Posredovanje informacij o razpisu
Potencialni prijavitelji so dolžni spremljati spletno 

stran Ministrstva za kulturo, na kateri bodo objavljane 
morebitne spremembe in novosti v zvezi z javnim razpi-
som. Vse morebitne potrebne dodatne informacije v zve-
zi z javnim razpisom morajo biti zahtevane v pisni obliki, 
in sicer po elektronski pošti na naslov: gp.mk@gov.si. 
Odgovore na vprašanja bo ministrstvo posredovalo za 
vse v pisni obliki na spletni strani ministrstva, in sicer na 
strani, kjer bo objavljen razpis. Vsi objavljeni odgovori 
bodo imeli status dopolnitve razpisne dokumentacije.

Skrbnika javnega razpisa sta mag. Tanja Černe in 
Ivan Oven.

Ministrstvo za kulturo

 Ob-1650/22
Na podlagi prvega odstavka 6. člena Pravilnika 

o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro 
kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list 
RS, št. 43/10 in 62/16) Ministrstvo za kulturo objavlja

obvestilo
o objavi Javnega razpisa za izbor kulturnih  
projektov, namenjenih senzorno oviranim,  

ki jih bo v letu 2022 sofinancirala Republika  
Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo  

(oznaka JPR-SO-2022)
Ministrstvo za kulturo obvešča zainteresirane prija-

vitelje, da objavlja Javni razpis za izbor kulturnih projek-
tov, namenjenih senzorno oviranim, ki jih bo v letu 2022 
sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, name-
njenega za kulturo (oznaka JPR-SO-2022).

Namen razpisa je zagotoviti podporo razširjanju in 
povečanju raznolikosti programskih vsebin, namenjenih 
senzorno oviranim v njim prilagojenih tehnikah, in zago-
toviti podporo razvoju ustrezne tehnične infrastrukture 
za razširjanje programskih vsebin, namenjenih senzorno 
oviranim, ustvarjanje pogojev enakih možnosti za delo-
vanje na kulturnem področju s preseganjem oviranosti, 
varovanje kulturnih pravic ter povečanje dostopnosti 
knjižnega gradiva za senzorno ovirane.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje program-
skih vsebin, namenjenih senzorno oviranim v njim prila-
gojenih tehnikah, knjig v Braillovi pisavi, zvočnih knjig in 
knjig v slovenskem znakovnem jeziku ter razvoja ustrezne 
tehnične infrastrukture, namenjene senzorno oviranim.

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenje-
nih za projektni razpis za leto 2022, je 222.643,00 EUR, 
oziroma toliko, kot je vrednost proračunske postavke 
»131118 – Programske vsebine in razvoj tehnične infra-
strukture za senzorno ovirane« v sprejetem proračunu 
ali rebalansu proračuna za leto, v katerem se izvaja 
razpis.

Razpis bo trajal od 4. 3. 2022 do 4. 4. 2022.
Besedilo javnega razpisa bo 4. 3. 2022 objavlje-

no na spletni strani Ministrstva za kulturo https://www.
gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kultu-
ro/javne-objave/

Ministrstvo za kulturo

Št. 4300-3/2022/4 Ob-1658/22

Javni razpis
za dodeljevanje spodbud v okviru 

iniciative EUREKA 2022
1. Pravna podlaga: podlaga za izvedbo razpisa je 

Proračun Republike Slovenije za leto 2022 (DP2022) 

(Uradni list RS, št. 174/20), Sprememba proračuna 
Republike Slovenije za leto 2022 (DP2022-A) (Uradni 
list RS, št. 187/21), Proračun Republike Slovenije za 
leto 2023 (DP2023) (Uradni list RS, št. 187/21), Zakon 
o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 
2022 in 2023 (ZIPRS2223) (Uradni list RS, št. 187/21 in 
206/21 – ZDUPŠOP), 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; v nadaljevanju: ZJF), Za-
kon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 186/21), Zakon o podpornem oko-
lju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 
82/13, 17/15, 27/17 in 13/18 – ZSlnv; v nadaljevanju: 
ZPOP-1), Zakon o splošnem upravnem postopku (Ura-
dni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – 
ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb; v nadaljevanju: ZUP), Ured-
ba Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 
o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z no-
tranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe 
(UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1; v nadaljevanju: 
Uredba 651/2014/EU), zadnjič spremenjene z Uredbo 
Komisije (EU) 2021/1237 z dne 23. julija 2021 o spre-
membi Uredbe (EU) št. 651/2014 o razglasitvi nekaterih 
vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi 
členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 270 z dne 29. 7. 
2021, str. 39), Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posame-
znikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem preto-
ku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES 
(Splošna uredba o varstvu podatkov), (UL L št. 119 
z dne 4. 5. 2016, str. 1), zadnjič popravljene s Poprav-
kom (UL L št. 127 z dne 23. 5. 2018, str. 2), Program 
izvajanja finančnih spodbud Ministrstva za gospodar-
ski razvoj in tehnologijo 2015–2020, Shema državne 
pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT 
– RRI (št. priglasitve: BE01-2399245-2015/II, datum 
potrditve sheme: 5. 5. 2016 (zadnjič spremenjene dne 
19. 1. 2021); trajanje sheme: 31. 12. 2023), memoran-
dum št. 4300-3/2022/1 med Slovenijo in Eureko z dne 
16. 6. 1994 in Frascati priročnik 2015 (Frascati Manual 
2015; Guidelines for Collecting and Reporting Data on 
Research and Experimental Development (http://www.
oecd-ilibrary.org/science-and-technology/frascati-manu-
al-2015_9789264239012-en).

2. Ime oziroma naziv in sedež uporabnika proraču-
na, ki dodeljuje sredstva: sredstva po tem razpisu do-
deljuje Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski 
razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 (v nadalj-
njem besedilu: ministrstvo).

3. Namen, cilj in predmet razpisa
Namen javnega razpisa za dodeljevanje spodbud 

v okviru iniciative EUREKA 2022 (v nadaljevanju: razpis) 
je omogočiti podjetjem, ki svojo dejavnost izvajajo na 
območju Republike Slovenije, polnopravno vključevanje 
v projekte mednarodnega programa EUREKA in spod-
bujanje njihove udeležbe na vseh tehnoloških področjih 
programa EUREKA. Podpira se tudi sodelovanje z jav-
nimi raziskovalnimi organizacijami v obliki svetovanja 
podjetjem.

Cilj ministrstva pri izvajanju razpisa je, s spodbu-
janjem vključevanja podjetij v mednarodne EUREKA 
projekte, v obliki subvencije za raziskovalno – razvojne 
aktivnosti, podjetjem omogočiti pogoje, da lahko le-ta 
ostajajo v koraku z evropskimi raziskovalno – razvojnimi 
trendi, ter s podjetniškimi trendi, ki nastajajo v evrop-
skem prostoru. Cilj razpisa je dodeliti nepovratna sred-
stva vsaj 8 upravičencem za izvedbo njihovih EUREKA 
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projektov. Projekti, katerim se dodelijo sredstva, morajo 
biti uvrščeni vsaj v eno od prednostnih področij uporabe 
veljavne S4.

Predmet razpisa je sofinanciranje slovenskega dela 
mednarodnih raziskovalno – razvojnih projektov, ki so 
potrjeni na zasedanjih programa EUREKA s strani Od-
bora visokih predstavnikov programa EUREKA (network 
project) ali v okviru strateške iniciative grozd (cluster). 
Več o oblikah projektov je objavljeno na spletnem naslo-
vu http://www.eurekanetwork.org/.

Podjetjem se dodeljuje subvencija za izvajanje 
mednarodnih raziskovalno – razvojnih projektov, kate-
rih cilj je pridobivanje novih znanj ter razvoj novih, spre-
menjenih ali bistveno izboljšanih pro izvodov, postopkov 
ali storitev. Projekti se lahko izvajajo v obliki industrijskih 
raziskav in eksperimentalnega razvoja.

V mednarodni iniciativi EUREKA poleg 41 polno-
pravnih članic (27 EU držav, Severna Makedonija, Islan-
dija, Izrael, Monako, Črna Gora, Norveška, Rusija, San 
Marino, Srbija, Švica, Turčija, Ukrajina in Velika Brita-
nija), sodelujejo tudi Albanija in Bosna in Hercegovina 
s svojimi informacijskimi točkami, Južna Koreja kot part-
nerska država ter Argentina, Kanada, Južna Afrika, Čile 
in Singapur kot pridružene članice.

4. Upravičenci/ciljna skupina
Upravičenci/ciljna skupina (v nadaljevanju: upravi-

čenci) so pravne in fizične osebe, ki v Sloveniji oprav-
ljajo pridobitno dejavnost v skladu z drugim odstavkom 
3. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, 
št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 
32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 
22/19 – ZposS, 158/20 – ZintPK-C in 18/21; v nadalje-
vanju: ZGD-1), in izpolnjujejo pogoje za kandidiranje, 
navedene v 5. točki razpisa.

Upravičenci, ki ob oddaji vloge še nimajo sedeža 
v Republiki Sloveniji, morajo imeti najkasneje do dneva 
sklenitve pogodbe v Poslovnem registru Slovenije/So-
dnem registru vpisan poslovni naslov ali podružnico. 
Tak upravičenec mora v vlogi posebej opredeliti, da bo 
zahtevani vpis izvršil najkasneje do sklenitve pogodbe. 
Če izbrani upravičenec do sklenitve pogodbe ne izvrši 
zahtevanega vpisa, ne more biti prejemnik sredstev.

Upravičenec, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji, 
ni upravičen do sofinanciranja, če ima sedež v državi, 
iz katere prihaja katerikoli drug partner v projektu. Na-
vedena omejitev zagotavlja, da ima prijavljen EUREKA 
projekt osnovno značilnost mednarodnega projekta, tj. 
da ga izvajata vsaj dva neodvisna partnerja iz dveh 
različnih držav.

Velikost upravičenca se ugotavlja v skladu z merili 
iz Priloge I Uredbe 651/2014/EU.

5. Pogoji za kandidiranje
Upravičenci in njihovi projekti morajo izpolnjevati 

vse pogoje razpisa. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati 
iz celotne vloge. Izpolnjevanje pogojev se preverja pred 
začetkom ocenjevanja posamezne vloge in mora biti 
zagotovljeno na dan oddaje vloge in tudi ves čas izva-
janja postopka razpisa in veljavnosti pogodbe o sofi-
nanciranju. V primeru, da kateri koli od v nadaljevanju 
navedenih pogojev ni izpolnjen, se ocenjevanje vloge ne 
izvede, projekt pa se zavrne. V primeru, če se ugotovi, 
da je upravičenec navedel napačen/ne podatek/e, se 
vloga zavrne. Če ministrstvo kadarkoli v času postopka 
razpisa, ali kasneje ugotovi, da upravičenec ne izpol-
njuje več pogojev, pogodbe z upravičencem ne sklene, 
sklep o izboru pa odpravi, v primeru, da je bila pogodba 
že sklenjena pa lahko od nje odstopi in od upravičenca 
zahteva vračilo morebiti že izplačanih sredstev, skupaj 

z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema 
sredstev na transakcijski račun do dneva vračila.

5.1. Mednarodni pogoji za projekt
Da projekt lahko pridobi EUREKA oznako mora 

izpolnjevati sledeče pogoje:
– imeti mora civilni namen,
– projekt morata izvajati najmanj dva neodvisna 

partnerja iz dveh različnih držav, ki sodelujeta v pro-
gramu EUREKA (http://www.eurekanetwork.org/eure-
ka-faq),

– končni cilj projekta mora biti nov ali izboljšan pro-
izvod, postopek ali storitev,

– projekt mora predstavljati sodelovanje partnerjev 
v obliki posebnega projekta oziroma projekt mora pred-
stavljati zaključeno, nedeljivo celoto, s skupnim končnim 
ciljem.

5.2. Nacionalni pogoji za projekt
Da projekt lahko prejme sofinanciranje mora izpol-

njevati sledeče pogoje:
– delež enega partnerja in delež vrednosti projekta 

iz ene države ne sme presegati 70 % celotne vrednosti 
projekta,

– načrtovani čas trajanja projekta in sofinanciranja 
je lahko največ 36 mesecev,

– cilj projekta (nov ali izboljšan pro izvod, proces ali 
storitev) mora biti na trgu dostopen najkasneje v dveh 
letih po zaključku projekta,

– prijava in poročanje morata biti izvedena v sloven-
skem jeziku, razen, kjer je izrecno navedeno drugače,

– EUREKA projekt mora biti skladen z namenom, 
ciljem in predmetom razpisa ter s cilji S4,

– EUREKA projekt se ne sme pričeti izvajati pred 
oddajo vloge na ta razpis,

– vloga mora biti, poleg oddaje le-te skladno z na-
vodili tega razpisa, oddana tudi preko »EUREKA Appli-
cation« portala,

– v primeru EUREKA grozdov mora biti projekt na 
ustreznem odboru grozda potrjen (vključno z morebitni-
mi spremembami) že pred prijavo na ta razpis.

5.3. Pogoji za upravičence/ciljna skupina
Poleg pogojev za projekt mora vsak upravičenec, ki 

se prijavi na ta razpis izpolnjevati sledeče pogoje:
– izpolnjuje formalne pogoje za upravičenca, kot so 

določeni v točki 4. razpisa;
– če je upravičenec podjetje s sedežem v katerikoli 

drugi državi članici Evropske unije in na dan prijave 
vloge na ta razpis še nima ustanovljene podružnice 
v Republiki Sloveniji, mora najkasneje do sklenitve 
pogodbe o sofinanciranju ustanoviti podružnico v Re-
publiki Sloveniji, kar mora dokazovati z izpiskom iz 
Sodnega registra;

– ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem po-
stopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, 
z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, 
ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje vloge ni 
bil v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona 
o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventno-
sti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 176/21 
– uradno prečiščeno besedilo, 178/21 – popr. in 196/21 
– odl. US);

– ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih 
pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v teža-
vah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturira-
nje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list 
RS, št. 5/17) in ni podjetje v težavah skladno z 18. točko 
2. člena Uredbe 651/2014/EU;

– za iste upravičene stroške in aktivnosti, ki 
so predmet sofinanciranja v tem razpisu, ni in ne bo 
pridobil in ni v postopku pridobivanja sredstev iz dru-
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gih javnih virov (sredstev evropskega, državnega ali 
lokalnega proračuna, vključno z de minimis pomočjo 
(prepoved dvojnega financiranja in prepoved kumula-
cije sofinanciranja));

– nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti 
do ministrstva in izvajalskih institucij ministrstva (Sloven-
ski podjetniški sklad, Javna agencija Republike Sloveni-
je za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih 
investicij in tehnologije, Slovenski regionalno razvojni 
sklad) (v višini 50 eurov ali več na dan oddaje vloge) iz 
naslova pogodb o sofinanciranju iz nepovratnih javnih 
sredstev, pri čemer ni pogoj, da bi bile le-te že ugotovlje-
ne s pravnomočnim izvršilnim naslovom;

– nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti 
iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavč-
nih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno 
upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 50 eurov ali 
več na dan oddaje vloge); šteje se, da prijavitelj, ki je 
gospodarski sub jekt, ne izpolnjuje obveznosti tudi, če 
na dan oddaje vloge ni imel predloženih vseh obračunov 
davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja 
za obdobje zadnjega leta do dne oddaje vloge;

– niso bile pri že sklenjenih pogodbah o sofinan-
ciranju iz naslova nepovratnih sredstev med prijavite-
ljem in ministrstvom oziroma izvajalskimi institucijami 
(Slovenski podjetniški sklad, Javna agencija Republike 
Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionaliza-
cije, tujih investicij in tehnologije, Slovenski regionalno 
razvojni sklad) ugotovljene hujše nepravilnosti pri porabi 
javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih ob-
veznosti, zaradi česar je ministrstvo oziroma izvajalska 
institucija odstopila od pogodbe o sofinanciranju, od od-
stopa od pogodbe pa še ni preteklo 5 let, pri povratnih 
sredstvih pa prijavitelj pri že sklenjenih pogodbah ni kršil 
omenjenih pogodbenih obveznosti;

– glede upravičenca ni podana prepoved poslo-
vanja v razmerju do ministrstva v obsegu, kot izhaja iz 
35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije 
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 
158/20 in 3/22 – ZDeb);

– v koledarskem letu ima lahko aktivne (veljavno 
pogodbo) največ 3 različne EUREKA projekte, kar velja 
tudi za primere, ko ena ali več pogodb niso veljavne 
celotno leto, ne pa za primere projektov, za katere upra-
vičenec ne prejema sofinanciranja;

– ni v postopku vračanja neupravičeno prejete dr-
žavne pomoči, na osnovi odločbe Evropske komisije, 
ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in 
nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti;

– EUREKA projekt mora izkazovati spodbujevalni 
učinek in nujnost pomoči v skladu s 6. členom Uredbe 
651/2014/EU;

– skladno z Uredbo 651/2014/EU ne sme imeti re-
gistrirane glavne dejavnosti in tudi vsebina sofinancira-
nega 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 ribi-
ške pro izvode in pro izvode iz ribogojstva in o spremem-
bi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) 1224/2009 
ter razveljavitvi Uredbe Sveta 104/2000 (UL L št. 354, 
z dne 28. 12. 2013, str. 1), zadnjič spremenjena z Ured-
bo (EU) 2015/812 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 20. maja 2015 o spremembi uredb Sveta (ES) 
št. 850/98, (ES) št. 2187/2005, (ES) št. 1967/2006, (ES) 
št. 1098/2007, (ES) št. 254/2002, (ES) št. 2347/2002 in 
(ES) št. 1224/2009 ter uredb (EU) št. 1379/2013 in (EU) 
št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede 

obveznosti iztovarjanja ter razveljavitvi Uredbe Sveta 
(ES) št. 1434/98 (UL L št. 133 z dne 29. 5. 2015, str. 1);

– primarne pro izvodnje kmetijskih pro izvodov;
– predelave in trženja kmetijskih pro izvodov, v pri-

merih:
– kadar je znesek pomoči, določen na podlagi 

cene oziroma količine takih pro izvodov, ki so kupljeni 
od primarnih pro izvajalcev, ali jih je na trg dalo zadevno 
podjetje;

– kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno 
ali v celoti prenese na primarne pro izvajalce,

– pomoč za lažje zaprtje nekonkurenčnih premo-
govnikov, kakor jo zajema Sklep Sveta št. 2010/787/EU 
z dne 10. decembra 2010 (UL L št. 336 z dne 21. 12. 
2010, str. 24).

Glede izpolnjevanja razpisnih pogojev upravičenec 
podpiše Obrazec D oziroma Izjavo o izpolnjevanju in 
sprejemanju razpisnih pogojev, ki je del razpisne do-
kumentacije. S podpisom pod kazensko in materialno 
pravno odgovornostjo izjavi, da izpolnjuje in sprejema 
vse razpisne pogoje za kandidiranje na tem razpisu.

V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev lahko 
ministrstvo od upravičenca zahteva dodatna pojasnila 
ali dokazila.

V kolikor se ugotovi, da je upravičenec, v času po-
trjevanja ali izvajanja projekta uporabil ali predložil mini-
strstvu lažne, nepravilne ali nepopolne podatke, izjave 
ali dokumente ali da ni razkril pomembnih podatkov ali 
dokumentov, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti zna-
ni in bi jih bil v skladu z razpisom moral razkriti, ker bi 
lahko vplivali na odločitev o dodelitvi sredstev, ali da je 
neupravičeno pridobil sredstva na razpisu na nepošten 
način, bo upravičenec moral neupravičeno prejeta sred-
stva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva 
nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva 
vračila v proračun Republike Slovenije vrniti, razen tega 
bo zoper njega vložena kazenska ovadba. Ne glede 
na to, ali je v konkretnem primeru že prišlo do izplačila 
sredstev ali ne, lahko v posledici lažnih, nepravilnih ali 
nepopolnih podatkov, izjav ali dokumentov, pride tudi do 
odpovedi pogodbe ali odprave sklepa o izboru.

Javne raziskovalne organizacije lahko v projektih 
sodelujejo le kot podizvajalci ali kot partnerji brez sofi-
nanciranja.

6. Odpiranje vlog ter postopek in način preverjanja 
in izbora

Odpiranje vlog zaradi pričakovanega velikega šte-
vila ne bo javno in bo izvedeno v prostorih ministrstva 
najkasneje v osmih delovnih dneh po datumu za oddajo 
vlog.

Na odpiranju bo strokovna komisija preverila pravo-
časnost, pravilno označenost in popolnost prispelih vlog.

Postopek razpisa bo vodila strokovna komisija za 
izvedbo postopka razpisa (v nadaljevanju: strokovna 
komisija), s katero lahko kot ocenjevalci sodelujejo tudi 
zunanji strokovnjaki (v nadaljevanju: ocenjevalci), ki se 
izberejo za vsako prednostno področje S4 posebej. 
Pred log ocenjevalcev za posamezne vloge pripravi stro-
kovna komisija, potrdi pa ga minister.

Posamezno podmerilo se ocenjuje s celim števi-
lom točk od 0–15. Ocene na ocenjevalnih listih morajo 
biti utemeljene s komentarjem za vsako posamezno 
podmerilo. Ocenjevalni list mora biti podpisan, na njem 
mora biti naveden datum ocenjevanja. Skupno možno 
število točk je 180. Minimalno število točk, potrebnih za 
sofinanciranje vlog, je 110.

Prispele vloge se ocenjuje v skladu s predpisa-
no EUREKA Metodologijo ocenjevanja projekta po spod-
njih merilih:
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1 IMPACT (do 60 točk) VPLIV PROJEKTA (do 60 točk)
1.1 Is the market properly addressed (i.e. size, 

access and risks)?
Do 15 točk Ali je trg ustrezno naslovljen (velikost, načrt 

vstopanja, tveganja...)?
1.2 Is the value creation properly addressed (i.e. 

employment opportunities and environmental 
and societal benefits)?

Do 15 točk Ali je ustvarjanje vrednosti ustrezno naslovljeno 
(priložnosti zaposlovanja in okoljskih in družbenih 
koristi)?

1.3 What are the competitive advantages of your 
project (i.e. strategic importance, enhanced 
capabilities and visibility)?

Do 15 točk Kaj so konkurenčne prednosti predstavljenega 
projekta (strateška pomembnost, povečane 
sposobnosti in prepoznavnost)?

1.4 Are your commercialisation plans clear 
and realistic (i.e. return on investment, 
geographical and sectoral impact)?

Do 15 točk Ali je načrt trženja jasen in realističen (povračilo 
investicije, geografski in sektorski vpliv)?

2 EXCELLENCE (do 60 točk) ODLIČNOST (do 60 točk)
2.1 What is the degree of innovation? (i.e. 

is the proposed product, process or 
service state-of-the-art? Is there sufficient 
technological maturity and risk)?

Do 15 točk Kakšna je stopnja inovativnosti (Ali predlagan 
izdelek, postopek ali storitev odraža trenutno 
stanje tehnike oziroma temelji na najnovejših 
raziskovalnih rezultatih in tehnoloških dosežkih? 
Ali obstaja zadostna tehnološka zrelost in 
tehnološko tveganje)? 

2.2 How is the new knowledge going to be used? Do 15 točk Kako bo novo znanje uporabljeno?
2.3 Is your project scientifically and technically 

challenging for consortium partners?
Do 15 točk Ali je projekt znanstveno in tehnološko zahteven 

za vključene konzorcijske partnerje?
2.4 Is the technical achievability and risk properly 

addressed?
Do 15 točk Sta realnost doseganja predvidenih tehnoloških 

napredkov in tehnološka tveganja ustrezno 
naslovljena?

3 QUALITY AND EFFICIENCY OF IMPLEMENTATION
(do 60 točk)

KAKOVOST IN UČINKOVITOST IZVEDBE

3.1 What is the quality of your consortium (i.e. 
balance of the partnership and technological, 
managerial and financial capabilities of each 
partner)?

Do 15 točk Kakovost konzorcija (uravnoteženost partnerstva, 
tehnološke, upravljavske in finančne sposobnosti 
posameznih partnerjev)?

3.2 Is there added value through international 
cooperation?

Do 15 točk Ali obstaja ustrezna dodana vrednost zaradi 
mednarodnega sodelovanja?

3.3 Is your project management and planning 
realistic and clearly defined (i.e. methodology, 
planning approach, milestones and 
deliverables)?

Do 15 točk Ali je vodenje in načrtovanje projekta realistično in 
jasno opredeljeno (metodologija, izvedbeni načrt, 
mejniki in končni rezultati)?

3.4 Is your cost structure reasonable (i.e. costs 
and financial commitment for each consortium 
partner)?

Do 15 točk Ali je finančni načrt projekta primeren in ustreza 
načrtu projekta (stroški in finančni prispevek 
vsakega od partnerjev?

4 OVERALL PERCEPTION SPLOŠNA ZAZNAVA
Experts will list three positive and negative points to your 
application and finally state whether they recommend 
your project for public investment.

Ocenjevalec naj navede tri pozitivne in tri 
negativne elemente projekta in navede, ali za 
projekt predlaga sofinanciranje iz javnih sredstev. 

Projekti, ki so bili za sofinanciranje izbrani v okviru 
grozdov, se ne ocenjujejo po metodologiji ocenjevanja 
projekta. Za te projekte se preveri le izpolnjevanje po-
gojev in razpoložljivost sredstev.

Postopek izbora se deli na postopek preverjanja 
pogojev, postopek preverjanja skladnosti vloge s pred-
metom, namenom in ciljem razpisa, ter postopek oce-
njevanja.

Pogoj za sofinanciranje projekta je poleg prejete 
pozitivne ocene tudi potrditev projekta na zasedanju Od-
bora visokih predstavnikov EUREKA. V primeru grozdov 
je pogoj za sofinanciranje predhodna potrditev projekta 
na grozdu.

V primeru, da bo več vlog prejelo enako število točk, 
pa za sofinanciranje vseh ne bo na voljo dovolj sredstev, 
bodo imele prednost vloge po dodatnem merilu: Indeksu 
razvojne ogroženosti za leto 2019 (publikacija izdana 
s strani UMAR, marec 2020), glede na sedež podjetja 

upravičenca oziroma poslovni naslov njegove poslovne 
enote ali podružnice.

Dokončno odločitev o sofinanciranju dela posame-
znega projekta iz proračuna Republike Slovenije sprej-
me odgovorna oseba ministrstva.

7. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za 
razpis

Skupna predvidena višina sredstev na razpisu je 
3.000.000,00 EUR. Za nacionalno sofinanciranje pro-
jektov Eureka je na proračunski postavki 160051, pro-
jekt 2130-14-0004, konto 4102, v letu 2022 predvidenih 
200.000,00 EUR, v letu 2023 pa 1.000.000,00 EUR. 
Višina sredstev za sofinanciranje projektov, ki se bodo 
zaključili po letu 2023, je odvisna od razpoložljivih sred-
stev, ki bodo predvidena v proračunu za naslednja 
leta, predvidoma pa 1.000.000,00 EUR v letu 2024 in 
800.000,00 EUR v letu 2025. Morebitne spremembe 
javnega razpisa in razpisne dokumentacije se objavijo 
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v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani 
ministrstva. Morebitna sprememba sofinanciranja pro-
jekta po letu 2023 se uredi z aneksom k pogodbi.

Sofinancira se projekte v višini:
– 40 % upravičenih stroškov za velika in
– 50 % upravičenih stroškov za mikro, mala in sred-

nje velika podjetja.
Projekt bo lahko prejel sredstva do višine, zaproše-

ne v vlogi, vendar največ do višine 100.000,00 EUR na 
leto za posameznega prijavitelja (12 mesecev izvajanja 
projekta) oziroma sorazmerno manj, če je projekt krajši 
in več, če je daljši.

Dinamika sofinanciranja projekta bo določena s po-
godbo o sofinanciranju med ministrstvom in izbranim 
upravičencem, v odvisnosti od finančnega načrta izva-
janja projekta in od razpoložljivih proračunskih sredstev.

Izplačila ministrstva so odvisna od razpoložljivosti 
proračunskih sredstev za ta namen. Če bi bile ukinjene 
ali zmanjšane pravice porabe na proračunskih postav-
kah, lahko ministrstvo razveljavi razpis in izdane sklepe 
o izboru ali spremeni pogodbeno vrednost ali dinami-
ko izplačil. Če se upravičenec ne strinja s predlogom 
ministrstva, se šteje, da odstopa od vloge oziroma od 
pogodbe o sofinanciranju.

V primeru, da se spremeni višina razpisanih sred-
stev, se to objavi v Uradnem listu RS pred izdajo sklepov 
o (ne)izboru.

Razpis bo odprt do porabe sredstev. Če v okviru 
razpisnega roka za oddajo vlog in potrjevanje projektov 
ne bi bila porabljena vsa sredstva, lahko ministrstvo do-
loči dodatne roke za oddajo vlog. Sprememba razpisa 
z določitvijo novih rokov se objavi v Uradnem listu RS. 
Del razpisanih sredstev lahko ostane nerazporejen v pri-
meru premajhnega števila ustreznih vlog.

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

Obdobje za porabo sredstev tega razpisa je obdo-
bje od 2022–2025.

Upravičeni stroški projekta se lahko začnejo od 
dneva v vlogi napovedanega začetka projekta, ki pa ne 
sme biti določen na datum pred oddajo vloge na razpis.

V primeru grozdov se obdobje upravičenih stroškov 
lahko šteje od datuma začetka napovedanega v vlogi na 
grozd, če ta ni starejši od datuma objave tega razpisa. 
V kolikor je bil začetek projekta v vlogi na grozd predvi-
den pred datumom objave razpisa, se upravičeni stroški 
začnejo z datumom objave razpisa.

Za sofinanciranje se upoštevajo upravičeni stroški 
posameznega projekta, ki so nastali najkasneje do datu-
ma predvidenega zaključka projekta, vendar ne več kot 
36 mesecev po datumu začetka projekta.

Za sofinanciranje se upoštevajo upravičeni izdatki 
posameznega projekta, ki so nastali (bili plačani) naj-
kasneje v mesecu dni od datuma zaključka aktivnosti 
projekta. Zadnji zahtevek za izplačilo mora biti oddan 
najkasneje v 30 dneh po zadnjem roku za plačilo na-
stalih stroškov.

Datumi izstavljanja zahtevkov bodo določeni v po-
godbi o sofinanciranju.

9. Upravičeni stroški, intenzivnost pomoči in način 
sofinanciranja

Financiranje bo potekalo skladno z določili progra-
ma izvajanja.

Upravičeni stroški, ki bodo priznani v okviru posa-
meznega projekta, so stroški za izvajanje raziskav in 
eksperimentalnega razvoja, ki se izvajajo v obliki po-
sebnega projekta.

Upravičenec je seznanjen in se strinja, da potrditev 
projekta še ne pomeni tudi odobritve sofinanciranja po-

sameznih upravičenih stroškov, ki jih je navedel v svoji 
vlogi. Upravičenost sofinanciranja bo ministrstvo prever-
jalo v okviru presoje zahtevkov za izplačilo, na način in 
z dinamiko, opredeljeno v razpisu in sklenjeni pogodbi 
o sofinanciranju.

9.1 Vrste upravičenih stroškov in dokazila
Upravičeni bodo le v nadaljevanju navedeni stro-

ški, če bodo neposredno povezani z izvedbo projekta in 
bodo nastali od dneva napovedanega začetka projekta 
naprej (skladno z določili 8. točke te razpisne dokumen-
tacije). Ti stroški so:

– Stroški plač in povračil stroškov v zvezi z de-
lom (raziskovalcev, tehnikov in drugega podpornega 
osebja, zaposlenega pri upravičencu, v obsegu, kot 
izvaja raziskave in eksperimentalni razvoj za projekt); 
za sofinanciranje se lahko uveljavljajo le ure, ki jih je 
posameznik dejansko opravil za izvajanje raziskav in 
eksperimentalnega razvoja, ki je povezano neposredno 
s projektom. Upravičeni stroški lahko zajemajo plače in 
dodatke z vsemi pripadajočimi davki in prispevki delavca 
in delodajalca (bruto 2).

– Stroški za službena potovanja, če so le-ta nepo-
sredno povezana s projektom.

– Stroški uporabe osnovnih sredstev (amortizacija 
opreme), v obsegu ter za obdobje uporabe na raz-
iskovalnem projektu. Pri stroških uporabe osnovnih 
sredstev se upošteva zgolj amortizacija, ki se obraču-
na po stopnjah za obdobje trajanja projekta, v skla-
du z Zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb 
(Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 
110/09 – ZDavP-2B, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12, 94/12, 
81/13, 50/14, 23/15, 82/15, 68/16, 69/17, 79/18, 66/19 
in 172/21).

– Stroški materiala na področju raziskav in inova-
cij. Stroški materiala na področju raziskav in inovacij 
so upravičeni le, če so neposredno povezani s cilji pro-
jekta in jih je mogoče natančno ovrednotiti (ne smejo 
biti osnovani na določeni kalkulacijski metodi oziroma 
ključu). Upravičeni so tudi stroški najema opreme, ki je 
neposredno povezana s cilji projekta, če najem na ravni 
celotnega projekta predstavlja najbolj učinkovit način 
za uporabo opreme, kar dokazuje upravičenec. Če na-
jem ne predstavlja najbolj učinkovitega načina uporabe 
opreme, lahko upravičenec prejme povrnjen znesek do 
najnižjega (najbolj učinkovitega) načina uporabe.

– Stroški storitev zunanjih izvajalcev, uporabljenih 
izključno za raziskovalno dejavnost. Upravičeni so tudi 
stroški študentskega dela, če ti neposredno prispevajo 
k izvedbi projekta. Ti stroški ne smejo presegati 30 % 
vrednosti vložka posameznega partnerja v projektu 
v posameznem obdobju poročanja oziroma 50 %, če 
je podizvajalec v projektu tudi javna raziskovalna orga-
nizacija (v nadaljevanju: JRO). Dodatnih 20 % stroškov 
svetovanja (od vložka posameznega partnerja v projekt) 
je upravičenih le, če so namenjeni za kritje podizvajalca, 
ki je JRO.

– Posredni stroški, ki so povezani z neposrednimi 
aktivnostmi projekta in se uveljavljajo v pavšalu, ki zna-
ša največ 15 % upravičenih neposrednih stroškov osebja 
v posameznem obdobju poročanja.

Podrobnejša opredelitev upravičenih stroškov je 
navedena v točki 9.1 razpisne dokumentacije.

Nobena vrsta davkov in dajatev ni upravičen stro-
šek, razen v primeru stroškov za plače (bruto 2)! DDV 
ni upravičen strošek!

Vsi navedeni stroški so upravičeni samo, če so 
nastali pri delu na projektu (npr. pri zaposlenih se lahko 
prijavi samo ure, ko je zaposleni izvajal aktivnosti na-
menjene projektu).



Stran 706 / Št. 29 / 4. 3. 2022 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Upravičenec, ki je zavezanec po Zakonu o javnem 
naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21 in 
10/22; v nadaljevanju: ZJN-3), mora pri izvajanju pro-
jekta v povezavi s stroški, ki jih uveljavlja oziroma jih 
bo uveljavljal za sofinanciranje, upoštevati določila tega 
zakona. Kadar upravičenci niso zavezanci po ZJN-3, 
morajo izvajati projekt v skladu s temeljnimi načeli ZJN-3 
in pogodbo o sofinanciranju.

9.2 Določitev višine sofinanciranja in način poro-
čanja

Višina sofinanciranja se določi glede na podat-
ke v vlogi ob upoštevanju omejitve največ do višine 
100.000,00 EUR za posameznega upravičenca za 
12 mesecev izvajanja EUREKA projekta.

Končni obseg sofinanciranja in izplačil sredstev je 
v celoti odvisen od izvedenih aktivnosti in doseženih 
ciljev projekta.

Zahtevek za izplačilo, skupaj z vsebinskim in fi-
nančnim poročilom, je potrebno ministrstvu predložiti 
najmanj enkrat in največ trikrat (na 4 mesece) letno 
v skladu s pogodbo. Obvezna oblika zahtevka za izpla-
čilo je Priloga 6 te razpisne dokumentacije.

Zahtevku za izplačilo je upravičenec dolžan prilo-
žiti tudi vsa dokazila o nastanku in plačilu uveljavljanih 
stroškov. Vpogled v originalno dokumentacijo mora biti 
skrbniku omogočen v vsakem trenutku.

Sofinancira se ustrezni delež dejansko nastalih upra-
vičenih stroškov, razen v primeru posrednih stroškov, ki 
se financirajo v pavšalu 15 % upravičenih neposrednih 
stroškov osebja v posameznem obdobju poročanja.

10. Roki in način prijave na razpis
Na ta razpis se prijavljajo slovenski partnerji v pro-

jektu. Vsak slovenski partner se prijavi s svojo vlogo.
Oddaja vloge pomeni, da se je upravičenec sezna-

nil z vsebino razpisa in da se z njo strinja.
Rok za oddajo vlog na razpis v letu 2022 je 11. 4. 

2022. Rok se navezuje na zasedanje Odbora viso-
kih predstavnikov Eureka, ki bo v juniju 2022, kar je po-
trebno upoštevati pri določanju začetka trajanja projekta 
oziroma načrtovanju finančne konstrukcije projekta.

Popolna vloga, pripravljena v skladu z razpisno 
dokumentacijo, mora biti do roka dostavljena v glavno 
pisarno Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, 
Kotnikova ulica 5, 1000 Ljub ljana. Vloga mora biti od-
dana v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – vloga na 
razpis EUREKA 2022« ter navedbo polnega naziva in 
naslova pošiljatelja. Če se prijava pošlje po pošti, mora 
biti oddana priporočeno, za pravočasno pa se šteje, če 
je bila oddana na pošto do vključno 11. 4. 2022.

Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko razpis ka-
darkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče, z objavo 
v Uradnem listu Republike Slovenije.

Glede rokov se uporabljajo določila 68., 100. in 
101. člena ZUP.

11. Vsebina in priprava vloge na razpis
Za oddajo vloge na ta razpis se sestavita dva izvo-

da popolne vloge in en elektronski izvod, kot je opisano 
v tej razpisni dokumentaciji.

Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku, ra-
zen tam, kjer je navedeno drugače.

12. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni 
o izidu razpisa

Končno odločitev o dodelitvi sredstev sprejme od-
govorna oseba ministrstva s sklepom o (ne)izboru.

Upravičenci bodo o izidu razpisa obveščeni najka-
sneje v roku 60 dni od potrjevanja projektov na zaseda-
nju Odbora visokih predstavnikov EUREKA z vročitvijo 
sklepa o (ne)izboru.

Upravičenci, ki menijo, da jim razpisana sredstva 
neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih 

dneh od prejema sklepa o (ne)izboru sprožijo upravni 
spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike 
Slovenije. Predmet tožbe ne morejo biti postavljena 
merila za ocenjevanje vlog. Vložena tožba ne zadrži 
podpisa pogodb z izbranimi prejemniki sredstev.

Izbrani upravičenci bodo pozvani k podpisu po-
godbe.

13. Varstvo osebnih podatkov: varovanje osebnih 
podatkov, ki jih ministrstvu posredujejo prijavitelji ozi-
roma upravičenci bo zagotovljeno v skladu z veljav-
no zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih podatkov, 
vključno s Splošno uredbo GDPR, Zakonom o varstvu 
osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo in 177/20) ter 115. in 140. čle-
nom Uredbe 1303/2013/EU. V zvezi s tem ministrstvo 
napotuje na splošne informacije oziroma na obvestilo 
o varstvu osebnih podatkov, objavljeno na spletni strani 
ministrstva na povezavi http://www.mgrt.gov.si/si/o_mi-
nistrstvu/varstvo_osebnih_podatkov/.

14. Dodatne informacije
Dodatne informacije o razpisu so objavljene na sple-

tni strani ministrstva https://www.gov.si/drzavni-orga-
ni/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-teh-
nologijo/javne-objave/ in so na voljo na ministrstvu, na 
elektronskem naslovu eureka-eurostars.mgrt@gov.si.

Ministrstvo bo objavilo odgovore na vprašanja naj-
kasneje en delovni dan pred iztekom roka za oddajo 
vlog, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano 
najkasneje tri delovne dni pred rokom za oddajo vlog. Mi-
nistrstvo ne more zagotoviti, da bodo interesenti, ki bodo 
vprašanja posredovali v zadnjih treh dneh pred iztekom 
roka za oddajo vlog, prejeli odgovor nanje. V primeru pre-
velikega števila vprašanj se lahko zgodi, da odgovor na 
vsa ne bo mogoč. Objavljeni odgovori na vprašanja po-
stanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vsi odgovo-
ri na vprašanja bodo javno objavljeni na spletnem naslo-
vu https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministr-
stvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologijo/javne-objave/.

Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav/vlog in 
pojasnila k razpisni dokumentaciji so interesentom dose-
gljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na 
elektronski naslov eureka-eurostars.mgrt@gov.si. Zara-
di javne objave bodite pri postavljanju vprašanj previdni, 
da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, 
poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti 
javno objavljeni.

Komunikacija z nacionalnim koordinatorjem je 
v času prijave na mednarodni del razpisa možna tudi 
preko »EUREKA Application« portala.

Potencialni upravičenci bodo o vseh novostih spro-
ti obveščeni preko spletne strani https://www.gov.si/dr-
zavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-ra-
zvoj-in-tehnologijo/javne-objave/.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Št. 4300-4/2022/11 Ob-1659/22
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski ra-

zvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, Ljub ljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje začetnih investicij 

v podporo investicijam za večjo produktivnost, 
konkurenčnost, odpornost in dekarbonizacijo 

gospodarstva na obmejnih problemskih območjih
1. Pravne podlage
Javni razpis se objavlja na podlagi:
– Uredbe Sveta (EU) 2020/2094 z dne 14. decem-

bra 2020 o vzpostavitvi Instrumenta Evropske unije za 
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okrevanje v podporo okrevanju po krizi zaradi COVID-19 
(UL L 433I z dne 22. 12. 2020, str. 23–27; v nadaljevanju 
Uredba 2020/2094/EU),

– Uredbe (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 12. februarja 2021 o vzpostavitvi Me-
hanizma za okrevanje in odpornost (UL L št. 57 z dne 
18. 2. 2021, str. 17–75), zadnjič popravljena s Poprav-
kom (UL L 410, 18. 11. 2021, str. 197), (v nadaljevanju: 
Uredba 2021/241/EU),

– Delegirane uredbe Komisije (EU) 2021/2106 
z dne 28. septembra 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 
2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta o vzposta-
vitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost z določitvijo 
skupnih kazalnikov in podrobnih elementov preglednice 
kazalnikov okrevanja in odpornosti (UL L št. 429 z dne 
1. 12. 2021, str. 83–91),

– Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pra-
vilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spre-
membi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, 
(EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) 
št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, 
(EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razve-
ljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L št. 193 
z dne 30. 7. 2018, str. 1), zadnjič spremenjena z De-
legiranim sklepom Komisije (EU, Euratom) 2021/135 
z dne 12. novembra 2020 o dopolnitvi Uredbe (EU, 
Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta 
s podrobnimi pogoji za izračun dejanske stopnje re-
zervacij skupnega sklada za rezervacije (UL L št. 42, 
5. 2. 2021, str. 9),

– Uredbe (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 18. junija 2020 o vzpostavitvi okvira za 
spodbujanje trajnostnih naložb ter spremembi Ured-
be (EU) 2019/2088 (UL L št. 198 z dne 22. 6. 2020, 
str. 13–43; v nadaljevanju: Uredba (EU) 2020/852),

– Obvestilo Komisije Tehnične smernice za uporabo 
»načela, da se ne škoduje bistveno« v skladu z uredbo 
o vzpostavitvi mehanizma za okrevanje in odpornost 
(UL L št. C 58 z dne 18. 2. 2021),

– Načrta za okrevanje in odpornost Republike Slo-
venije, potrjen na Vladi RS dne 28. 4. 2021 in potrjen 
z izvedbenim sklep Sveta EU o odobritvi ocene načrta 
za okrevanje in odpornost za Slovenijo z dne 20. 7. 
2021 (https://www.eu-skladi.si/sl/po-2020/nacrt-za-okre-
vanje-in-krepitev-odpornosti),

– Smernice za določitev načina financiranja 
iz sredstev Mehanizma z okrevanje in odpornost, 
št. 546-2/2021/14, ki jih je Ministrstvo za finance izdalo 
dne 17. 1. 2022,

– Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o Mehanizmu 
za okrevanje in odpornost (Uradni list RS, št. 167/21),

– Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega 
razvoja (ZSRR-2, Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 
46/16),

– Zakona o javnih financah (ZJF, Uradni list RS, 
št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP 
in 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 195/20 – odl. US),

– Proračuna Republike Slovenije za leto 2022 in 
2023 (Uradni list RS, št. 187/21),

– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slo-
venije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21, 
15/21 – ZDUOP, 74/21, 172/21, 187/21 – ZIPRS2223 in 
206/21 – ZDUPŠOP),

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

– Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni 
list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – 

ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE 
in 3/22 – ZDeb),

– Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list 
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 177/20),

– Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov 
pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku 
takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES 
(Splošna uredba o varstvu podatkov) UL L št. 119, z dne 
4. 5. 2016, str. 1), zadnjič popravljena s Popravkom 
(UL L št. 127 z dne 23. 5. 2018, str. 2), (v nadaljevanju: 
Splošna uredba GDPR),

– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije 
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 
158/20 in 3/22 – ZDeb),

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

– Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območij 
(Uradni list RS, št. 22/11, 97/12, 24/15, 35/17 in 101/20),

– Uredbe o metodologiji za določitev razvitosti ob-
čin za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 208/21);

– Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih po-
moči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za 
zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in in-
vestiranje (Uradni list RS, št. 93/14, 77/16, 14/18,168/20, 
121/21 in 27/22, v nadaljevanju: Uredba RDP),

– Uredbe o karti regionalne pomoči za obdobje 
2022–2027 (Uradni list RS, št. 15/22),

– Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. 
junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združ-
ljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Po-
godbe o Evropski uniji (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, 
str. 1–78), nazadnje spremenjene z Uredbo Komisije 
(EU) 2021/1237 z dne 23. julija 2021 o spremembi Ured-
be (EU) št. 651/2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči 
za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 
in 108 Pogodbe (UL L 270 z dne 29. 7. 2021, str. 39), (v 
nadaljnjem besedilu: Uredba 651/2014/EU),

in
– sheme državne pomoči »Regionalna shema 

državnih pomoči« (št. sheme: BE02-2399245-2014, 
BE02-2399245-2014/I, BE02-2399245-2014/II, 
BE02-2399245-2014/III in BE02-2399245-2014/IV; v na-
daljnjem besedilu: BE02-2399245-2014).

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo 
vsa dejanja v postopku tega javnega razpisa v razmerju 
do prijaviteljev in končnih prejemnikov (obravnavanje 
vlog, izdaja sklepov, sklepanje pogodb, izvajanje po-
godb idr.) izvajal na podlagi in v skladu z zgoraj nave-
denimi pravnimi podlagami oziroma vsemi relevantnimi 
pravnimi podlagami.

V primeru neskladja med določbami javnega raz-
pisa, razpisne dokumentacije ali pogodbe o sofinan-
ciranju z zgoraj navedenimi pravnimi podlagami, se 
le te uporabljajo neposredno. Za razlago uporabljenih 
pojmov/izrazov v tem javnem razpisu se uporabljata 
Uredba 651/2014/EU ter Uredba o dodeljevanju regio-
nalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regio-
nalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za 
zaposlovanje in investiranje (Uradni list RS, št. 93/14, 
77/16, 14/18, 168/20, 121/21 in 27/22).

2. Naziv in sedež nosilnega organa, ki dodeljuje 
sredstva

Neposredni proračunski uporabnik je Republika 
Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnolo-
gijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljub ljana (v nadaljevanju: 
MGRT). MGRT nastopa pri izvedbi tega javnega razpisa 
v vlogi nosilnega organa in izvajalca javnega razpisa.
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Finančna sredstva za izvedbo javnega razpisa za-
gotavlja Evropska unija iz naslova Sklada za okrevanje 
in odpornost oziroma se pravice porabe zagotavljajo 
iz podračuna, s katerim upravlja organ v sestavi Mini-
strstva za finance, Urad Republike Slovenije za okre-
vanje in odpornost (dalje: URSOO) in na kateremu se 
zbirajo sredstva mehanizma za okrevanje in odpornost 
za financiranje ukrepov iz Načrta za okrevanje in od-
pornost Republike Slovenije, ki je bil potrjen na Vladi 
RS dne 28. 4. 2021 in potrjen z izvedbenim sklepom 
Sveta EU o odobritvi ocene načrta za okrevanje in od-
pornost za Slovenijo z dne 20. 7. 2021, in je objavljen 
na: https://www.eu-skladi.si/sl/po-2020/nacrt-za-okreva-
nje-in-krepitev-odpornosti (v nadaljevanju: NOO).

3. Uvrstitev javnega razpisa v NOO: javni razpis je 
v NOO uvrščen v komponento 2: Dvig produktivnosti, 
prijazno poslovno okolje za investitorje (C3 K2) in v na-
ložbo C. Subvencije v podporo investicijam za večjo pro-
duktivnost, konkurenčnost, odpornost in dekarbonizacijo 
gospodarstva ter za ohranjanje delovnih mest.

4. Namen, cilj in predmet javnega razpisa ter upra-
vičeno območje

Namen javnega razpisa je spodbujanje začetnih 
investicij in ustvarjanje novih delovnih mest na upravi-
čenem območju z namenom:

– povečanja investicij z višjo dodano vrednostjo 
v deležu BDP,

– povečanja deleža trajnostno naravnanih investicij, 
ki imajo v strukturi stroškov zelene in digitalne rešitve, ki 
izboljšujejo konkurenčni položaj podjetij,

– zmanjševanje razvojnih razlik obmejnih problem-
skih območij napram preostali Sloveniji.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih 
investicij v opredmetena in neopredmetena osnovna 
sredstva, povezano z:

– vzpostavitvijo nove poslovne enote,
– razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote,
– diverzifikacijo pro izvodnje poslovne enote prijavi-

telja na pro izvode in storitve, ki jih na zadevnem obmo-
čju prej ni pro izvajala, ali

– bistveno spremembo pro izvodnega procesa v ob-
stoječi poslovni enoti.

Investicija se mora izvajati na območju občin Ajdo-
vščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, 
Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Črenšovci, Črna 
na Koroškem, Črnomelj, Divača, Dobrovnik, Dolenjske 
Toplice, Dornava, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji 
Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje - Kozina, Ilirska Bistrica, 
Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje, Komen, Ko-
stanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kranjska Gora, Kungo-
ta, Kuzma, Lendava, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc 
na Pohorju, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, 
Miren - Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, 
Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Pod-
velka, Poljčane, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, 
Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče - Vogrsko, 
Ribnica na Pohorju, Rogaška Slatina, Rogašovci, Ro-
gatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj 
Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti 
Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Tišina, 
Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, 
Zavrč, Žetale in Žirovnica (v nadaljevanju: upravičeno 
območje).

5. Ciljne skupine/končni prejemniki: na razpis se 
lahko prijavijo vse pravne in fizične osebe (v nadaljeva-
nju: podjetja), ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo 
in so na dan oddaje vloge na ta javni razpis vsaj 18 me-
secev registrirane oziroma vpisane v sodni oziroma 
poslovni register v skladu z Zakonom o gospodarskih 

družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno 
besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 
82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS,158/20 – ZlntPk-C 
in 18/21) ali v skladu z Zakonom o zadrugah (Uradni list 
RS, št. 97/09 – uradno prečiščeno besedilo in 121/21) 
oziroma registrirane po ustreznih predpisih, ki veljajo 
v drugih državah in bodo izvedle investicijo na upravi-
čenem območju.

6. Pogoji za kandidiranje
Vloga mora izpolnjevati vse zahteve in pogoje jav-

nega razpisa. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz 
vsebine celotne vloge.

Glede izpolnjevanja razpisnih pogojev prijavitelj 
podpiše izjavo, s katero pod kazensko in materialno 
pravno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejema-
nje razpisnih pogojev za kandidiranje na tem javnem 
razpisu (izjava je del razpisne dokumentacije).

Navodila za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za 
kandidiranje so natančneje opredeljena v razpisni do-
kumentaciji.

V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev, lah-
ko MGRT zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.

Če vloga ne bo izpolnjevala vseh pogojev, se zavrne. 
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po iz-
daji sklepa o izboru projekta, se pogodba o dodelitvi sred-
stev ne bo podpisala, sklep o izboru pa se bo odpravil.

V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi 
po podpisu pogodbe o dodelitvi sredstev, lahko MGRT 
od le-te odstopi, pri čemer bo končni prejemnik dolžan 
vrniti že prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudni-
mi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski 
račun do dneva vračila sredstev na sklad NOO.

Za izvedbo postopka obravnave vlog (preverjanje 
pogojev, ocenjevanje, priprava sklepov itd.) je imeno-
vana strokovna komisija za izvedbo javnega razpisa (v 
nadaljevanju: strokovna komisija). Za vse pravočasne, 
pravilno označene in formalno popolne vloge (v nada-
ljevanju: formalna popolnost vloge) strokovna komisija 
najprej preveri, ali vloga izpolnjuje vse pogoje razpisa. 
Če ugotovi, da vloga ne izpolnjuje vseh pogojev javnega 
razpisa, nadaljnjega ocenjevanja po merilih strokovna 
komisija ne izvede, vloga prijavitelja pa se zaradi neiz-
polnjevanja pogojev zavrne.

Način uporabe in pomen pogojev za kandidiranje je 
natančneje opredeljen v razpisni dokumentaciji.

7. Pogoji za prijavitelje
– Prijavitelj mora izpolnjevati pogoje za prijavitelja, 

ki so določeni v točki 3 razpisne dokumentacije (glede 
pravno-organizacijske oblike, velikosti, starosti podjetja).

– Prijavitelj odda vlogo in priloge k vlogi prek sple-
tne aplikacije, ki je brezplačno na voljo na spletnem na-
slovu: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/mi-
nistrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologijo/javne-ob-
jave/JR NOO OPO.

Na istem naslovu se nahajajo tudi navodila za upo-
rabo aplikacije oziroma oddajo vloge.

Vlagatelje opozarjamo, da v kolikor oddajo vlogo, 
ki ni digitalno podpisana s strani osebe, pooblaščene 
za zastopanje (izhajajoč iz Poslovnega registra RS), 
oziroma s strani osebe, za katero je izkazano posebno 
pooblastilo zgolj za podpis in oddajo vloge, se vloga kot 
neustrezna zavrne.

Prav tako vas opozarjamo, da se kontaktni podatki 
(telefonska št. in e-naslov), ki jih vlagatelj vnese v za 
to določene rubrike v okviru vloge, uporabljajo tako za 
obravnavo vloge, izdajo sklepa in pogodbe, kakor tudi 
kasneje po morebitni odobritvi spodbude. Glede na na-
vedeno, vas še posebej opozarjamo, da podate pravilne 
podatke podjetja.
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Vročanje dokumentov (pozivov za dopolnitev, skle-
pov in pogodb) ter podpisovanje navedenih dokumen-
tov, bo potekalo v digitalni obliki, in sicer na podlagi 
kvalificiranega digitalnega potrdila za poslovne sub jekte. 
S kvalificiranim digitalnim potrdilom v elektronskem po-
slovanju izkazujete svojo identiteto, jamčite za vsebino 
elektronsko posredovanih informacij in se elektronsko 
podpisujete.

Prvi možni datum oddaje vloge je 10. 3. 2022.
– Prijavitelj mora izpolnjevati pogoje v zvezi z upra-

vičenim območjem, kot je to določeno v točki 3 razpisne 
dokumentacije.

– Na upravičenem območju izvajajo oziroma bodo 
izvajale aktivnosti projekta in dnevno prevzemajo pošto 
ter nimajo urejene preusmeritve pošte na drug naslov 
pri Pošti Slovenije.

– Prijavitelj ima na dan oddaje vloge na javni razpis 
v Sodnem registru registrirano dejavnost, ki bo predmet 
projekta in kjer se bodo izvajale aktivnosti projekta.

– V kolikor je prijavitelj podjetje s sedežem v kateri-
koli drugi državi članici Evropske unije in na dan oddaje 
vloge na ta javni razpis še nima ustanovljene podružnice 
v Republiki Sloveniji, mora najkasneje do sklenitve po-
godbe o sofinanciranju ustanoviti podjetje (podružnico 
ali hčerinsko podjetje) v Republiki Sloveniji in to dokazati 
z izpiskom iz Sodnega registra.

– Prijavitelj ma pridobljena vsa ustrezna dovoljenja 
in soglasja lastnikov za izvedbo investicije ter dovoljenja 
in soglasja za izvajanje dejavnosti in projekta, ki je pred-
met investicije.

– Prijavitelj ni v postopku vračanja neupravičeno 
prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske 
komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za neza-
konito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti. Šteje 
se, da prijavitelj naveden pogoj izpolnjuje, če odločba 
EK še ni dokončna, prijavitelj pa je sredstva v ustrezni 
višini položil na posebni skrbniški račun pri banki in z nji-
mi ne razpolaga.

– Za iste že povrnjene upravičene stroške in ak-
tivnosti, ki so predmet sofinanciranja v tem razpisu, 
prijavitelj ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih 
virov (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega 
proračuna) (prepoved dvojnega financiranja).

– Na dan oddaje vloge prijavitelj nima neporavnanih 
zapadlih finančnih obveznosti v višini 50 eurov ali več do 
MGRT oziroma njegovih izvajalskih institucij (Slovenski 
podjetniški sklad, Javna agencija Republike Slovenije 
za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih 
investicij in tehnologije, Slovenski regionalno razvojni 
sklad) pri čemer neporavnane obveznosti izhajajo iz 
naslova pogodb o sofinanciranju iz javnih sredstev in 
so bile kot neporavnane in zapadle pred tem spoznane 
z izvršilnim naslovom.

– V obdobju zadnjega leta, šteto za nazaj od dne 
oddaje vloge, prijavitelj nima neporavnanih zapadlih fi-
nančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in dru-
gih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, 
ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v 
višini 50 eurov ali več na dan oddaje vloge); šteje se, 
da prijavitelj, ki je gospodarski sub jekt, ne izpolnjuje 
obveznosti tudi, če na dan oddaje vloge ni imel predlo-
ženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke 
iz delovnega razmerja za obdobje zadnjega leta do dne 
oddaje vloge.

– Prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečaj-
nem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prene-
hanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja 
sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje 
vloge ni bil v stanju insolventnosti, v skladu z določba-

mi Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi 
insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, 
št. 68/16, 81/19, 91/20 in 2/21 – popr.).

– Prijavitelj ne prejema ali ni v postopku pridobiva-
nja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje 
podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in 
prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v teža-
vah (Uradni list RS, št. 5/17) in niso podjetje v težavah 
skladno z 18. točko 2. člena Uredbe 651/2014/EU.

– Glede prijavitelja ni podana prepoved poslovanja 
v razmerju do MGRT v obsegu, kot izhaja iz 35. člena 
Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni 
list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 
in 3/22 – ZDeb).

– Prijavitelj nima, skladno z Uredbo 651/2014/EU, 
registrirane glavne dejavnosti in tudi vsebina sofinanci-
ranega projekta se ne sme nanašati na sledeče izklju-
čene sektorje:

– sektor predelave in trženja kmetijskih pro-
izvodov, kadar je:

– znesek pomoči določen na podlagi cene ozi-
roma količine kmetijskih pro izvodov, ki so kupljeni od 
primarnih pro izvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno 
podjetje ali

– je pomoč pogojena s tem, da se delno ali 
v celoti prenese na primarne pro izvajalce;

– sektor premogovništva za lažje zaprtje nekonku-
renčnih premogovnikov, kakor jo zajema Sklep Sveta 
št. 2010/787/EU z dne 10. decembra 2010 (UL L 336, 
21. 12. 2010, str. 24).

– Pri projektu je upoštevano pravilo kumulacije dr-
žavnih pomoči – skupna višina državne pomoči za pro-
jekt v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne bo presegla 
največje intenzivnosti pomoči ali zneska državne po-
moči, kot to določa Regionalna shema državnih pomoči 
(št. priglasitve: BE02-2399245-2014) oziroma razpisna 
dokumentacija.

– Da prijavitelj nima registrirane glavne dejavnosti 
in tudi vsebina sofinanciranega projekta se ne nanaša 
na sledeče izključene sektorje:

– ribištva in gojenja vodnih organizmov,
– ladjedelništva,
– pro izvodnje, distribucije energije ter energetska 

infrastruktura,
– premogovništva po opredelitvi v Sklepu Sveta 

št. 2010/787/EU z dne 10. decembra 2010 o državnih 
pomočeh za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovni-
kov (UL L št. 336 z dne 21. 12. 2010, str. 24),

– primarne kmetijske pro izvodnje, opredeljeni 
v Prilogi I Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– jeklarstva in železarstva za podjetja, ki se 
ukvarjajo s pro izvodnjo izdelkov, navedenih v 43. točki 
2. člena Uredbe 651/2014/EU,

– industrije sintetičnih vlaken za podjetja, ki se 
ukvarjajo s pro izvodnjo izdelkov, navedenih v 44. točki 
2. člena Uredbe 651/2014/EU, ter prometa, navedene 
v 45. točki 2. člena Uredbe 651/2014/EU.

– Nima neporavnanega vračila preveč izplačane 
pomoči po pravilu de minimis ali državne pomoči na 
podlagi izvršilnega naslova.

8. Posebni pogoji za prijavitelje
– Do sredstev iz naslova javnega razpisa niso upra-

vičeni prijavitelji, ki so samostojni podjetniki, ki opravljalo 
le dopolnilno dejavnost.

– Do sredstev iz naslova javnega razpisa niso upra-
vičeni prijavitelji, ki z osebnim delom samostojno oprav-
ljajo umetniško ali kakšno drugo kulturno dejavnost ali 
dejavnost na področju medijev in so skladno z zakonom 
vpisani v register samostojnih dejavnosti, če je tak re-
gister predpisan.
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– Do sredstev iz naslova javnega razpisa niso upra-
vičeni prijavitelji, ki opravljajo samostojno dejavnost 
s področja zdravstva ali socialne varnosti: zdravstveno, 
klinično ali specialistično psihološko dejavnost, zaseb-
no veterinarsko dejavnost ali drugo zasebno dejavnost 
s področja zdravstva, socialne varnosti ali farmacije, 
v skladu z zakonom.

– Do sredstev iz naslova javnega razpisa niso upra-
vičeni prijavitelji, ki opravljajo duhovniško oziroma drugo 
versko službo.

– Do sredstev iz naslova javnega razpisa niso upra-
vičeni prijavitelji, ki opravljajo odvetniško ali notarsko 
dejavnost v skladu z zakonom.

– Do sredstev iz naslova javnega razpisa niso upra-
vičeni prijavitelji, ki ustvarijo večino prihodkov s področja 
trgovine.

– Do sredstev iz naslova javnega razpisa niso upra-
vičeni prijavitelji, ki so v javni lasti.

– Za prijavitelja v javni lasti se štejejo podjetja, kjer 
ima država ali lokalna skupnost 25 % ali več kapitala ali 
glasovalnih pravic. Lastniški deleži se določajo v skladu 
s Prilogo 1 Uredbe 651/2014/EU

– Prijavitelj mora zagotoviti finančni prispevek v vi-
šini vsaj 25 odstotkov celotnih upravičenih stroškov. Ta 
prispevek ne sme biti povezan z nobeno javno pomočjo, 
vključno s pomočjo de minimis.

– Prijavitelj lahko kandidira na razpis z eno vlogo, 
z enim projektom. Med povezanimi podjetji lahko kan-
didira na razpis le eno podjetje, pri tem se upošteva 
ne samo podjetje prijavitelja, temveč tudi vsa njegova 
partnerska in povezana podjetja, kot jih določa Priloga 1 
Uredbe 651/2014/EU, v nasprotnem primeru bodo vloge 
vseh prijaviteljev – med seboj povezanih podjetij, zavr-
žene. Za povezane družbe se štejejo tudi podjetja, ki so 
povezana prek lastniških deležev fizičnih oseb, njihovih 
sorodnikov do vključno drugega kolena ali njihovih za-
konskih ali izven zakonskih partnerjev.

– Do sredstev na tem javnem razpisu ni upravičeno 
podjetje, ki je prenehalo z enako ali podobno dejavno-
stjo v Evropskem gospodarskem prostoru pod pogoji, 
določenimi v točki d) 13. člena Uredbe 651/2014/EU. 
Prenehanje dejavnosti se ugotavlja na ravni štirimestne 
številčne oznake po Uredbi o standardni klasifikaciji de-
javnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08).

9. Posebni pogoji za projekt
– Projekt mora biti skladen z namenom, ciljem in 

s predmetom javnega razpisa in Akcijskega načrta okolj-
skega ravnanja.

– Iz vloge mora biti razvidno da je projekt ekonom-
sko nedeljiva celota aktivnosti, ki izpolnjujejo natančno 
določeno (tehnično-tehnološko) funkcijo in ima jasno 
opredeljene cilje, na podlagi katerih je mogoče presoja-
ti, ali projekt izpolnjuje vnaprej določena merila. Projekt 
mora imeti vnaprej določeno trajanje, omejeno z datu-
mom začetka in konca.

– Začetek projekta ne sme biti pred oddaje vloge na 
javni razpis. Za začetek projekta se šteje trenutek, ko je 
sklenjena prva obvezujoča zaveza za začetek dejavno-
sti v zvezi s projektom. Začetek del pomeni bodisi zače-
tek gradbenih del v okviru investicije bodisi prvo pravno 
zavezujočo zavezo za naročilo opreme ali vsako drugo 
zavezo, zaradi katere investicije ni več mogoče prekli-
cati, če do nje pride pred začetkom gradbenih del, razen 
pripravljalnih del, kakor so nakup zemljišča, pridobivanje 
dovoljenj in opravljanje predhodnih študij izvedljivosti. 
Pri pridobitvi sredstev poslovne enote pomeni začetek 
del trenutek, ko se pridobi predujem ali kupnina za pri-
dobljena sredstva.

– Do kandidiranja za sredstva na tem javnem razpi-
su so upravičeni prijavitelji s projekti, ki imajo:

– najmanj 200.000,00 upravičenih stroškov pro-
jekta ter najmanj 300.000,00 eurov vrednost vseh stro-
škov projekta (upravičenih in neupravičenih stroškov),

– največ 1.000.000,00 eurov upravičenih stro-
škov. MGRT bo vse stroške nad 1.000.000,00 eurov (ne 
glede na to ali bi lahko bili upravičeni ali neupravičeni) 
štelo kot neupravičene in jih ne bo sofinanciralo.

– Prijavitelj mora imeti na dan 31. 12. 2021 najmanj 
enega zaposlenega za polni delovni čas, ki je delal 
v podjetju celo obravnavano leto, po metodologiji kot jo 
določa Priloga 1 Uredbe 651/2014/EU.

– Za del enotne investicije se šteje vsaka začetna 
investicija, ki so jo začeli isti investitor in z njim poveza-
na podjetja v obdobju treh let od datuma začetka del pri 
drugi investiciji, ki prejema pomoč. Če vrednost upra-
vičenih stroškov enotne investicije presega vrednost 
50.000.000 evrov, se za izračun najvišje dovoljene in-
tenzivnosti uporablja metodologija, določena v 17. členu 
Uredbe RDP.

– Projekti morajo v obdobju treh let po zaključ-
ku projekta vsaj ohraniti število delovnih mest oziroma 
števila zaposlenih, glede na stanje zaposlenih na dan 
31. 12. 2021, izračunano po metodologiji kot jo določa 
Priloga 1 Uredbe 651/2014/EU.

– Do sredstev na tem javnem razpisu tudi ni upra-
vičeno podjetje katerega:

– projekti, ki morajo za začetek dejavnosti prido-
biti koncesijo za prirejanje iger na srečo,

– projekti, ki bi jih prijavitelji lahko izvedli brez 
državne pomoči,

– projekti s področja trgovine,
– projekti, ki niso celoviti skladno s drugim od-

stavkom tega poglavja oziroma celovitosti projekta ni 
moč razbrati iz prejete dokumentacije.

– Projekti morajo s predloženo finančno konstruk-
cijo v okviru prijavljenega projekta izkazovati, da so 
zagotovljena sredstva za zaprtje celotne vrednosti pro-
jekta. Pri tem se poleg lastnih sredstev upoštevajo tudi 
pričakovana sredstva iz naslova tega javnega razpisa 
ter premostitvena sredstva za del pričakovanih sredstev 
iz naslova tega javnega razpisa do povrnitve stroškov.

– Ne glede na ostala določila tega poglavja do ne-
povratnih sredstev po tem javnem razpisu niso upravi-
čeni prijavitelji, ki načrtujejo:

– razširitev zmogljivosti obstoječe poslovne eno-
te ali

– bistveno spremembo pro izvodnega procesa 
v obstoječi poslovni enoti,
če se:

– poraba energije pri pro izvodnji obstoječega pro-
izvoda ne zmanjša vsaj za 10 % in

– poraba materialov/surovin pri pro izvodnji obsto-
ječega pro izvoda ne zmanjša vsaj za 10 %. Šteje se, da 
je navedeni pogoj izpolnjen, če se vsaj 10 % končnega 
pro izvoda lahko reciklira in ponovno uporabi,
najkasneje ob datumu konca projekta določenega v po-
godbi.

– Do sredstev na tem javnem razpisu niso upraviče-
ni prijavitelji/projekti, ki jih je zavoljo spoštovanja načela 
»Do No Significant Harm« oziroma »načelo, da se ne 
škoduje bistveno« (DNSH) ob upoštevanju Obvestila 
Komisije Tehnične smernice za uporabo »načela, da se 
ne škoduje bistveno« v skladu z Uredbo o vzpostavitvi 
mehanizma za okrevanje in odpornost (UL L št. C 58 
z dne 18. 2. 2021), treba izločiti iz kakršne koli podpore 
iz naslova ukrepov NOO. To so:
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– naložbe, ki škodujejo ciljem blažitve podnebnih 
sprememb:

– so naložbe v zvezi s fosilnimi gorivi (vključno 
z nadaljnjo uporabo), razen za toploto/moč na osnovi 
zemeljskega plina, ki je skladna s pogoji iz Priloge III 
smernic DNSH,

– so dejavnosti, ki so vključene v sistem trgova-
nja s pravicami do emisij CO2 ali njegovih ekvivalentov, 
razen če so predvidene emisije bistveno nižje od rele-
vantnih primerljivih vrednosti, določenih za brezplačno 
dodelitev,

– naložbe, ki škodujejo prehodu v krožno gospo-
darstvo:

– so naložbe v objekte za odstranjevanje odpad-
kov na odlagališčih, obrate za mehansko biološko ob-
delavo (MBT) in sežigalnice za obdelavo odpadkov, pri 
čemer ta izključitev ne velja za naslednje naložbe:

– obrate, namenjene izključno obdelavi nevarnih 
odpadkov, ki jih ni mogoče reciklirati

– obstoječe obrate, kjer je naložba namenjena 
povečanju energetske učinkovitosti, zajemanju izpušnih 
plinov za skladiščenje ali uporabo ali predelavi materia-
lov iz sežigalnega pepela, pod pogojem da take naložbe 
ne povzročijo povečanja zmogljivosti obratov za prede-
lavo odpadkov ali podaljšanja življenjske dobe obrata,

– o dejavnosti, pri katerih lahko dolgotrajno od-
stranjevanje odpadkov dolgoročno škoduje okolju (npr. 
jedrski odpadki).

– Projekt mora izkazovati povečanje dodane vred-
nosti na zaposlenega v roku enega leta po zaključku 
projekta, glede na vrednost po poslovnih izkazih na dan 
31. 12. 2021. Izhodiščna vrednost se primerja z bilančni 
podatki na dan 31. 12. eno leto po zaključku projekta.

– Prijavitelj mora začeti s projektom najkasneje 
v 6 mesecih od podpisa pogodbe.

Način uporabe in pomen splošnih pogojev za prija-
vitelje je natančneje opredeljen v razpisni dokumentaciji.

10. Merila za ocenjevanje vlog ter postopek in način 
izbora projektov

Strokovna komisija vloge oceni na podlagi nasled-
njih meril:

Merilo Št. točk
1 Bonitetna ocena 10
2 Število novo ustvarjenih delovnih mest 6
3 Dodana vrednost na zaposlenega 10
4 Certifikati 13
5 Namen in cilj investicije 15
6 Vpliv tehnologije na okolje 15
7 Lokacija investicije 6
8 Inovativnost 5
9 Trajnostna naravnanost investicijskega 

projekta
5

10 Kapital 15
11 Tehnologija 30
12 Skladnost poslovnega načrta s cilji 

investicije
7

13 Investicija 7
14 Manjša poraba surovin/materialov 10
15 Manjša poraba energije 10
16 Trajnostna raba ter varstvo vodnih virov 10
SKUPAJ 174

Pri investicijah, ki izpolnjujejo razpisne pogoje in, ki 
bodo izvajane na območju občin Bovec, Bohinj, Gorje, 
Kobarid, Kranjska gora in Tolmin in se bodo izvajale 
v območju Triglavskega narodnega parka, se končni 
oceni pripiše 10 % točk ocene.

Pri investicijah podjetij, ki izpolnjujejo razpisne po-
goje in že imajo pridobljen certifikat ISO 14.001 ali 
ISO 50.001, se končni oceni pripiše 10 % točk ocene.

Maksimalno število točk je 208,8 točk.
Način uporabe in pomen posameznih meril za oce-

njevanje vlog sta natančneje opredeljena v razpisni do-
kumentaciji.

11. Okvirna razpoložljiva sredstva javnega razpisa
Skupna predvidena višina sredstev, ki je na razpo-

lago za izvedbo razpisa, je 30.000.000,00 eurov.
Pravice porabe so na razpolago na proračunski po-

stavki C3K9IC – Investicije po ZSRR-2 – NOO – MGRT.
Obdobje razpoložljivosti sredstev za javni razpis 

obsega proračunska leta 2022 do 2026.
Dinamika sofinanciranja posameznega podprtega 

projekta bo določena s pogodbo o dodelitvi sredstev 
v odvisnosti od finančnega načrta izvajanja projekta in 
od razpoložljivih pravic porabe oziroma proračunskih 
sredstev.

Izplačila MGRT so odvisna od razpoložljivosti pra-
vic porabe in proračunskih sredstev za ta namen. Če 
bi bile ukinjene ali zmanjšane pravice porabe, lahko 
MGRT razveljavi razpis in izdane sklepe o izboru, ali 
spremeni pogodbeno vrednost ali dinamiko izplačil. Če 
se končni prejemnik ne strinja s predlogom spremem-
be, se šteje, da odstopa od vloge oziroma od pogodbe 
o sofinanciranju.

MGRT si pridržuje pravico, da lahko javni razpis 
kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče ali 
spremeni, kar stori z objavo v Uradnem listu RS.

12. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena do-
deljena sredstva: obdobje upravičenosti stroškov in iz-
datkov se prične z datumom oddaje vloge in konča 
29. 10. 2025.

13. Shema in skladnost s pravi-
li državnih pomoči: javni razpis se izvaja na podla-
gi sheme državne pomoči »Regionalna shema dr-
žavnih pomoči« (št. sheme: BE02-2399245-2014, 
BE02-2399245-2014/I, BE02-2399245-2014/II, 
BE02-2399245-2014/III in BE02-2399245-2014/IV; v na-
daljnjem besedilu: BE02-2399245-2014).

14. Upravičeni stroški, intenzivnost pomoči in način 
financiranja

Nakup osnovnih sredstev, ki spadajo med upravi-
čene stroške prijavljenega projekta, mora temeljiti na 
načelih gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, zago-
tavljanja konkurence med ponudniki, transparentnosti, 
enakopravne obravnave ponudnikov in sorazmernosti.

Pri nakupih je potrebno zagotoviti gospodarno in 
učinkovito porabo odobrenih sredstev, tako, da se po-
godbeno zastavljeni cilji in načrtovani rezultati investicij-
skega projekta uspešno dosežejo.

Dokaz, da je strošek nastal, sta račun in dokazi-
lo o plačilu upravičenca, ki dokazuje, da je bil račun 
dejansko plačan. MGRT lahko od prijavitelja zahteva 
dodatna dokazila in obrazložitve o nastanku oziroma 
plačilu stroška.

Upravičeni stroški po tem javnem razpisu so:
– nakup strojev in opreme,
– nakup nematerialnih naložb, ki pomenijo pre-

nos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, 
know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja, pod 
pogojem, da se uporabljajo na območju izvajanja raz-
pisa,

– gradbena-obrtniška-inštalacijska dela.
Način uporabe in pomen posameznih pojmov gle-

de upravičenih stroškov, intenzivnost pomoči in način 
financiranja so natančneje opredeljeni v razpisni doku-
mentaciji.
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15. Roki in način prijave na javni razpis
Vloge je potrebno vložiti preko spletne aplikacije. 

Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo oddane 
v aplikaciji, do 11. 4. 2022 do 24. ure.

Vloga na razpis mora biti oddana v skladu s preje-
timi navodili.

Vloge morajo biti napisane v slovenskem jeziku. 
V kolikor so priloge v vlogi (pogodbe, predračuni, kata-
logi …) v tujem jeziku, lahko razpisna komisija zahteva 
slovenski prevod s podpisom odgovorne osebe, da jam-
či za pravilnost prevoda. V primeru dvoma lahko MGRT 
dodatno zahteva sodno overjen prevod. Če prijavitelj 
v roku vloge ne dopolni s prevedenimi dokumenti, se 
šteje, da njegova vloga ni popolna in se zavrže.

Vse vloge, ki bodo nepravilno oddane oziroma bodo 
prejete po izteku predpisanega roka, bodo s sklepom 
zavržene.

16. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev
Zaradi pričakovanega velikega števila vlog, odpira-

nje vlog ne bo javno in bo izvedeno v prostorih MGRT 
najkasneje v 8 delovnih dneh po datumu za oddajo vlog. 
Datumi in druge informacije v zvezi z odpiranjem vlog 
bodo objavljene na spletnih straneh MGRT: http://www.
mgrt.gov.si.

Na odpiranju bo strokovna komisija preverila pravo-
časnost, pravilno označenost in popolnost prispelih vlog.

Neustrezno označene ter nepravočasno prispele 
vloge se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavrže-
ne in vrnjene prijaviteljem.

Strokovna komisija bo v roku 8 dni od odpiranja 
vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih 
vloge niso popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spre-
minjati (višati) višine zaprošenih sredstev, tistega dela 
vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta 
vloge ali tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko 
vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede 
na preostale vloge, ki jih je MGRT prejelo v postopku 
dodelitve sredstev. Rok za dopolnitev vlog ne sme biti 
daljši od osmih dni. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne 
bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo 
s sklepom zavržene.

Strokovna komisija za dodelitev sredstev bo z me-
rili za ocenjevanje obravnavala (ocenila) vse pravilno 
označene, pravočasne, formalno popolne (formalno po-
polne vloge) ter hkrati ustrezne (izpolnjujejo vse pogoje 
javnega razpisa) vloge. Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev 
iz javnega razpisa/razpisne dokumentacije, se kot neu-
strezna zavrne.

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

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni 
najkasneje v roku dni od datuma odpiranja vlog.

Prijavitelji bodo na podlagi sklepa o izboru in skla-
dno s pozivom MGRT pozvani k podpisu pogodbe o do-
delitvi sredstev. Prijavitelj lahko umakne vlogo za prido-
bitev sredstev do pravnomočnosti sklepa o izboru.

Zoper sklep o (ne)izboru, lahko prijavitelj v tridesetih 
dneh od prejema sklepa sproži upravni spor z vložitvijo 
tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije. Predmet 
tožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje 
vlog. Vložena tožba ne zadrži podpisa pogodb o dode-
litvi sredstev z ostalimi (izbranimi) končnimi prejemniki.

Rezultati predmetnega javnega razpisa so infor-
macije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni 
strani MGRT.

18. Zahteve glede informiranja in obveščanja jav-
nosti

Izbrani prijavitelj mora najkasneje 14 dni po podpisu 
pogodbe na svoji spletni strani objaviti informacijo o pro-

jektu, ki je predmet sofinanciranja (naziv projekta, celo-
tna vrednost projekta ter znesek sofinanciranja iz sklada 
Načrta za okrevanje in odpornost, datum pričetka in 
zaključka projekta). Navesti mora tudi informacijo o viru 
financiranja: Načrt za okrevanje in odpornost, razvojno 
področje C3: Pametna, trajnostna in vključujoča rast, 
komponenta K2: Dvig produktivnosti, prijazno poslovno 
okolje za investitorje in investicija C. Subvencije v pod-
poro investicijam za večjo produktivnost, konkurenč-
nost, odpornost in dekarbonizacijo gospodarstva ter za 
ohranjanje delovnih mest. Kratka predstavitev projekta 
naj vsebuje namen in cilje oziroma kazalnike, ki bodo 
s projektom doseženi. Ob zaključku projekta se objavijo 
tudi doseženi učinki.

Na spletni strani mora biti prikazan emblem Evrop-
ske unije in ustrezna izjava o financiranju z napisom »Fi-
nancira Evropska unija – NextGenerationEU«. Emblem 
in napis naj bosta tudi na gradbiščni tabli.

Poleg navedenega je potrebno pripraviti informacijo 
za medije in izvajati sprotno informiranje preko e-in-
formatorja in spletne strani, ko bo le-ta vzpostavljena 
(novice, intervju z izbranim prijaviteljem, s podjetji, ki se 
vključijo v cono).

19. Zahteve glede hranjenja dokumentacije in 
sprem ljanja ter evidentiranja

Končni prejemnik bo dolžan zagotavljati dostopnost 
in hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na 
projekt in zagotavljati MGRT in drugim nadzornim or-
ganom vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe 
bodočih preverjanj še 10 let po zaključku projekta.

Končni prejemnik mora voditi in spremljati porabo 
sredstev za projekt računovodsko ločeno na posebnem 
stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi 
za vse transakcije v zvezi s projektom, tako da je v vsa-
kem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo 
sredstev, ne glede na računovodska pravila Republike 
Slovenije. Navedeno ne velja za poenostavljene oblike 
nepovratnih sredstev, za katere pa bo končni prejemnik 
dolžan voditi in spremljati prejeta sredstva za operacijo.

20. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije nad-
zornim organom

Končni prejemnik mora omogočiti tehnični, admi-
nistrativni in finančni nadzor nad izvajanjem projekta. 
Nadzor se izvaja s strani MGRT, koordinacijskega or-
gana (Urad MF za okrevanje in odpornost – URSOO), 
nacionalnega koordinatorja za revizijo (Urad za nadzor 
nad proračunom – UNP), nacionalnega koordinatorja za 
stroške (Ministrstvo za finance) in/ali drugih domačih ali 
evropskih nadzornih institucij (v nadaljevanju: nadzorni 
organi).

Končni prejemnik bo moral nadzornim orga-
nom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, 
pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinancira-
nega projekta. V primeru preverjanja na kraju samem bo 
končni prejemnik moral omogočil vpogled v računalniške 
in računovodske programe, listine in postopke v zvezi 
z izvajanjem projekta ter v rezultate projekta (iz doku-
mentarnih in informacijskih sistemov). Končni prejemnik 
bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pi-
sno obveščen, MGRT ali drug nadzorni organ pa lahko 
opravi pregled na terenu brez predhodne najave. Konč-
ni prejemnik bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz 
končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati 
MGRT o izvedenih ukrepih.

21. Načelo »ne škoduj bistveno« (DNSH) v smislu 
člena 17 Uredbe (EU) 2020/852

Prijavitelj mora pri pripravi projekta upoštevati »na-
čelo, da se ne škoduje bistveno« skladno z obvestilom 
Komisije Tehnične smernice za uporabo »načela, da se 
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ne škoduje bistveno« v skladu z Uredbo o vzpostavitvi 
mehanizma za okrevanje in odpornost (UL L št. C 58 
z dne 18. 2. 2021), kar pomeni, da se ne podpirajo ali 
izvajajo gospodarske dejavnosti, ki bistveno škodujejo 
kateremu koli od okoljskih ciljev v smislu člena 17 Ured-
be (EU) 2020/852. Pri tem se upoštevata tako okoljski 
vpliv same dejavnosti kot okoljski vpliv pro izvodov in 
storitev, ki jih ta dejavnost zagotavlja, v njihovem ce-
lotnem življenjskem ciklu, pri čemer se zlasti upošteva 
pro izvodnja, uporaba in konec življenjske dobe teh pro-
izvodov in storitev.

Do prijave niso upravičene investicije podjetij, ki jih 
je zavoljo spoštovanja načela DNSH (»da se ne škodu-
je bistveno«) potrebno izločiti iz kakršnekoli podpore iz 
naslova Mehanizma za okrevanje in odpornost (v nada-
ljevanju: izključene dejavnosti):

Naložbe, ki škodujejo ciljem blažitve podnebnih 
sprememb:

– naložbe v zvezi s fosilnimi gorivi (vključno z na-
daljnjo uporabo), razen za toploto/moč na osnovi zemelj-
skega plina, ki je skladna s pogoji iz Priloge III smernic 
DNSH

– dejavnosti, ki so vključene v sistem trgovanja 
s pravicami do emisije CO2 ali njegovih ekvivalentov, 
razen v kolikor so predvidene emisije bistveno nižje od 
relevantnih primerljivih vrednosti, določenih za brezplač-
no dodelitev.

Naložbe, ki škodujejo prehodu v krožno gospodar-
stvo:

– naložbe v objekte za odstranjevanje odpadkov na 
odlagališčih, v obrate za mehansko biološko obdelavo 
(MBT) in sežigalnice za obdelavo odpadkov, pri čemer 
ta izključitev ne velja za naložbe:

– obrate, namenjene izključno obdelavi nevarnih 
odpadkov, ki jih ni mogoče reciklirati

– obstoječe obrate, kjer je naložba namenjena 
povečanju energetske učinkovitosti, zajemanju izpušnih 
plinov za skladiščenje ali uporabo ali predelavi materia-
lov iz sežigalnega pepela, pod pogojem da take naložbe 
ne povzročijo povečanja zmogljivosti obratov za prede-
lavo odpadkov ali podaljšanja življenjske dobe obrata

– dejavnosti, pri katerih lahko dolgotrajno odstra-
njevanje odpadkov dolgoročno škoduje okolju (npr. jedr-
ski odpadki) skladno z Tehničnimi smernicami za upora-
bo »načela, da se ne škoduje bistveno« v skladu z ured-
bo o vzpostavitvi mehanizma za okrevanje in odpornost.

22. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega 
razvoja

Upravičenec bo moral zagotoviti spodbujanje ena-
kih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno 
diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, 
med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvaja-
nje aktivnosti v okviru predmetnega javnega razpisa, 
v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja 
enakih možnosti in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU.

Upravičenec bo moral rezultate operacije uresni-
čevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob 
spodbujanju cilja Evropske unije o ohranjanju, varovanju 
in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju nače-
la onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe 
1303/2013/EU.

23. Varovanje osebnih podatkov in poslovna skriv-
nost

Varovanje osebnih podatkov, ki jih MGRT posre-
dujejo prijavitelji oziroma upravičenci bo zagotovlje-
no v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varovanje 
osebnih podatkov, vključno s Splošno uredbo GDPR 
in ZVOP-1. V zvezi s tem MGRT napotuje na splošne 
informacije oziroma na obvestilo o varstvu osebnih po-

datkov, objavljeno na spletni strani MGRT na povezavi: 
http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/varstvo_oseb-
nih_podatkov/.

Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informa-
cije javnega značaja razen tistih podatkov, ki jih prijavi-
telj posebej označi, in sicer poslovne skrivnosti, osebni 
podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do 
informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – 
uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZdavP-2, 23/14, 
50/14, 19/15 – odl. US in 7/18, v nadaljevanju: ZDIJZ), 
ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite ozi-
roma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost mora biti do-
ločena skladno z Zakonom o poslovni skrivnosti (Uradni 
list RS, št. 22/19) in se lahko nanaša le na posamezen 
podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na ce-
lotno vlogo. Prijavitelj mora pojasniti, zakaj posamezen 
podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija 
javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži ta-
kšnih podatkov v vlogi, bo MGRT lahko domnevalo, da 
vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skriv-
nosti in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.

Namen obdelave osebnih podatkov, ki jih MGRT 
posredujejo prijavitelji oziroma upravičenci, je izvedba 
javnega razpisa ali javnega poziva, vodenje podatkov, 
evidenc, analiz in drugih zbirk za MGRT in nadzorne 
organe, in sicer o izidu javnega razpisa ali javnega po-
ziva in o izvajanju pogodbe o (so)financiranju. Nadalje 
je namen obdelave osebnih podatkov tudi izdelava 
študij in vrednotenj, sodelovanje in priprava oziroma 
izdelava vlog v postopkih pred pristojnimi organi (po-
stopki pred sodnimi, preiskovalnimi ali drugimi pristoj-
nimi organi). Osebni podatki se bodo obdelovali tudi 
za namene učinkovitega delovanja informacijskih sis-
temov ali pripomočkov, ki jih uporablja ali jih je dolžno 
uporabljati MGRT.

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

Prejemnik sredstev, ki je skladno z zakonom, ki 
ureja preprečevanje pranja denarja in financiranja tero-
rizma, zavezan k vpisu podatkov v Register dejanskih 
lastnikov, ki ga vodi Agencija Republike Slovenije za 
javnopravne evidence in storitve (AJPES), bo s pod-
pisom pogodbe o dodelitvi sredstev zavezan, da na 
poziv MGRT in v roku, postavljenem v pozivu, MGRT 
posreduje podatke o svojih dejanskih lastnikih, kate-
re je MGRT kot izvajalec ukrepa dolžno zagotavljati 
po predpisih, ki urejajo izvajanje Mehanizma za okre-
vanje in odpornost.

24. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja dose-
ganja mejnikov, rezultatov in kazalnikov projekta

Dokazila o doseganju ciljev, ki jih bo potrebno zbira-
ti za namene spremljanja in vrednotenja, so natančneje 
opredeljena v razpisni dokumentaciji.

Upravičenec mora v vlogi realno prikazati načrto-
vane cilje projekta. Podatki iz vloge za prijavo (prejete 
dokumentacije) bodo osnova za spremljanje pričakova-
nih rezultatov in bodo kot takšni tudi priloga pogodbe 
o dodelitvi sredstev.

V primeru, da med izvajanjem projekta pride do 
sprememb, ki bi vplivale na oceno vloge tako, da bi se 
ocena znižala pod prag sofinanciranih projektov, MGRT 
lahko odstopi od pogodbe o dodelitvi sredstev ter zah-
teva vrnitev izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi 
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zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na tran-
sakcijski račun končnega prejemnika do dneva vračila 
sredstev v proračunski sklad NOO oziroma v proračun 
Republike Slovenije.

V primeru, da končni prejemnik ob zaključku pro-
jekta ne bo dokazal uresničitev načrtovanih ciljev v ce-
loti, lahko MGRT zahteva vračilo že izplačanih sredstev 
oziroma sorazmernega dela sredstev za nerealizirane 
aktivnosti, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 
dneva nakazila sredstev na transakcijski račun končne-
ga prejemnika do dneva vračila sredstev v proračunski 
sklad NOO oziroma v proračun Republike Slovenije.

25. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku 
potrjevanja projektov ali izvajanja projektov prišlo do 
resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obve-
znosti: v kolikor se ugotovi, da je v postopku potrjevanja 
projektov ali izvajanja projektov prišlo do resnih napak, 
nepravilnosti ali kršitve obveznosti, ali pa končni prejem-
nik MGRT ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so 
mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma, da je 
posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma do-
kumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem 
javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na 
odločitev MGRT o dodelitvi sredstev ali da je neupravi-
čeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu, na pod-
lagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo MGRT 
odstopilo od pogodbe, končni prejemnik pa bo dolžan 
vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi 
zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na tran-
sakcijski račun končnega prejemnika do dneva vračila 
sredstev v proračunski sklad NOO oziroma v proračun 
Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se 
bo obravnavalo kot goljufija.

26. Posledice, če se ugotovi, da aktivnosti na pro-
jektu niso bile skladne s pravom Unije in pravom Re-
publike Slovenije: v kolikor se ugotovi, da aktivnosti na 
projektu niso bile skladne s pravom Unije in pravom 
Republike Slovenije, bo MGRT odstopilo od pogodbe, 
končni prejemnik pa bo dolžan vrniti neupravičeno preje-
ta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 
dneva nakazila sredstev na transakcijski račun končne-
ga prejemnika do dneva vračila sredstev v proračunski 
sklad NOO oziroma v proračun Republike Slovenije.

27. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje 
posameznega projekta ali, da je višina financiranja pro-
jekta presegla maksimalno dovoljeno stopnjo oziroma 
znesek pomoči: dvojno uveljavljanje stroškov in dvojno 
financiranje izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz katerega 
koli drugega vira, ni dovoljeno. V kolikor se ugotovi 
dvojno uveljavljanje stroškov ali dvojno financiranje iz-
datkov, MGRT odstopi od pogodbe in zahteva vračilo 
že izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi 
obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski 
račun končnega prejemnika do dneva vračila sredstev 
v proračun Republike Slovenije. Če je dvojno uveljavlja-
nje stroškov ali dvojno financiranje izdatkov namerno, 
se bo obravnavalo kot goljufija.

28. Razpoložljivost razpisne dokumentacije: vsi po-
trebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo 
in oddajo popolne in pravilne vloge za dodelitev sred-
stev preko spletne aplikacije, so navedeni v razpisni 
dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega razpisa 
dalje objavljena na spletni strani MGRT: https://www.
gov.si/zbirke/javne-objave/?date=&titleref=&publisher%
5B%5D=25&type=. Ostale informacije o pravilih in pogo-
jih Programa NOO so objavljene na spletni strani Urada 
Republike Slovenije za okrevanje in odpornost (dalje: 
URSOO) https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-se-
stavi/urad-za-okrevanje-in-odpornost/o-uradu/.

29. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in po-

jasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive 
zgolj na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na 
elektronski naslov: gp.mgrt@gov.si, z obvezno oznako: 
»4300-4/2022«.

Vprašanja morajo prispeti na zgornji naslov najka-
sneje tri delovne dni pred iztekom posameznega roka za 
oddajo vloge. MGRT bo objavil odgovore na vprašanja 
najkasneje en delovni dan pred iztekom posameznega 
roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje 
posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravo-
časna, ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na 
vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentaci-
je. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na splet-
nem naslovu https://www.gov.si/drzavni-organi/ministr-
stva/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologijo/.

Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni 
strani, zato bodite pri postavljanju vprašanj pazljivi, da 
v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, po-
slovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti 
javno objavljeni.

Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti 
obveščeni preko spletne strani https://www.gov.si/dr-
zavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-ra-
zvoj-in-tehnologijo/

Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestav-
ni del razpisne dokumentacije.

MGRT bo v rubriki »Vprašanja in odgovori« odgo-
varjalo samo na vprašanja, ki se neposredno nanašajo 
na ta javni razpis. Ostala bo zavrglo in na njih ne bo 
odgovarjalo.

30. Razpisna dokumentacija: način uporabe, pogoji 
in pomen posameznih pojmov javnega razpisa so na-
tančneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

 Ob-1640/22
Na podlagi 101., 104. in 114. člena Zakona o ure-

sničevanju 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 na-
daljevanju: ZUJIK), prvega odstavka 11. člena Zakona 
o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republi-
ke 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 od-
stavka 51. člena Pravilnika o izvedbi postopka izbire 
projektov in programov, pogojih in merilih za izbor pro-
jektov in programov ter postopku sklepanja pogodb, vse-
bine 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 objav-
lja javni razpis (v nadaljevanju: javni razpis): Javni raz-
pis za sofinanciranje projektov organizirane filmske 
stroke v Republiki Sloveniji – 2022.

Besedilo javnega razpisa bo objavljeno od dne 4. 3. 
2022 dalje na spletnem mestu Slovenskega filmskega 
centra, javne agencije Republike Slovenije: www.sfc.si, 
v zavihku javni razpisi.

Slovenski filmski center,
javna agencija Republike Slovenije

 Ob-1631/22
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, 

Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, objavlja
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javni razpis
Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2022 

(P2 2022)
Na podlagi določb:
– Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parla-

menta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem 
skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede 
cilja »naložbe za rast in delovna mesta« ter o razve-
ljavitvi Uredbi (ES) št. 1080/2006 (UL L št. 347 z dne 
20. 12. 2013, str. 289), zadnjič spremenjene z Ured-
bo (EU) 2020/2221 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 23. decembra 2020 o spremembi Uredbe (EU) 
št. 1303/2013, kar zadeva dodatne vire in ureditev iz-
vrševanja, da se zagotovi pomoč za spodbujanje od-
prave posledic krize v okviru pandemije COVID-19 in 
njenih socialnih posledic ter za pripravo zelenega, digi-
talnega in odpornega okrevanja družbe in gospodarstva 
(REACT-EU) (UL L št. 437 z dne 28. 12. 2020, str. 30), 
(v nadaljevanju: Uredba 1301/2013/EU),

– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih 
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, 
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splo-
šnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razve-
ljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 
z dne 20. 12. 2013, str. 320), zadnjič spremenjene 
z Uredbo (EU) 2020/2221 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 23. decembra 2020 o spremembi Uredbe 
(EU) št. 1303/2013, kar zadeva dodatne vire in ureditev 
izvrševanja, da se zagotovi pomoč za spodbujanje od-
prave posledic krize v okviru pandemije COVID-19 in 
njenih socialnih posledic ter za pripravo zelenega, digi-
talnega in odpornega okrevanja družbe in gospodarstva 
(REACT-EU) (UL L št. 437 z dne 28. 12. 2020, str. 30), 
(v nadaljevanju: Uredba 1303/2013/EU),

– Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pra-
vilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spre-
membi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, 
(EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) 
št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, 
(EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razve-
ljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L št. 193 
z dne 30. 7. 2018, str. 1),

– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 1011/2014 
z dne 22. septembra 2014 o podrobnih pravilih za izvaja-
nje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta 
in Sveta v zvezi z vzorci za predložitev nekaterih infor-
macij Komisiji ter o podrobnih pravilih za izmenjavo in-
formacij med upravičenci in organi upravljanja, organi za 
potrjevanje, revizijskimi organi in posredniškimi organi 
(UL L št. 286 z dne 30. 9. 2014, str. 1), zadnjič spreme-
njene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2021/437 z dne 
3. marca 2021 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 
št. 1011/2014 glede sprememb vzorca za posredovanje 
finančnih podatkov, vzorca zahtevka za plačilo, vključno 
z dodatnimi informacijami o finančnih instrumentih, in 
vzorca za izkaze (UL L št. 85 z dne 12. 3. 2021, str. 107),

– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 215/2014 
z dne 7. marca 2014 o določitvi pravil za izvajanje 
Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in 
Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za re-
gionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezij-
skem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj 

podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, 
o splošnih določbah o Evropskem skladu za regional-
ni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem 
skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo 
v zvezi z metodologijami za določitev podpore ciljem na 
področju podnebnih sprememb, določitvijo mejnikov in 
ciljnih vrednosti v okviru uspešnosti ter nomenklaturo 
kategorij ukrepov za strukturne in investicijske sklade 
(UL L št. 69 z dne 8. 3. 2014, str. 65), zadnjič spreme-
njene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2021/439 z dne 
3. marca 2021 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 
št. 215/2014 glede vključitve novega tematskega cilja 
v nomenklaturo kategorij ukrepov za ESRR, ESS in Ko-
hezijski sklad v okviru cilja »naložbe za rast in delovna 
mesta« (UL L št. 85 z dne 12. 3. 2021, str. 149),

– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 821/2014 
z dne 28. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) 
št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede 
podrobne ureditve prenosa in upravljanja prispevkov 
iz programov, poročanja o finančnih instrumentih, teh-
ničnih značilnosti ukrepov obveščanja in komuniciranja 
za operacije ter sistema za beleženje in shranjevanje 
podatkov (UL L št. 223 z dne 29. 7. 2014, str. 7), zad-
njič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 
2019/255 z dne 13. februarja 2019 o spremembi Iz-
vedbene uredbe Komisije (EU) št. 821/2014 o pravilih 
za uporabo Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta glede podrobne ureditve preno-
sa in upravljanja prispevkov iz programov, poročanja 
o finančnih instrumentih, tehničnih značilnosti ukrepov 
obveščanja in komuniciranja za operacije ter sistema za 
beleženje in shranjevanje podatkov (UL L št. 43 z dne 
14. 2. 2019, str. 15),

– Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/207 z dne 
20. januarja 2015 o določitvi podrobnih pravil za izvaja-
nje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta 
in Sveta v zvezi z vzorci za poročilo o napredku, predlo-
žitev informacij o velikem projektu, skupni akcijski načrt, 
poročila o izvajanju za cilj »naložbe za rast in delovna 
mesta«, izjavo o upravljanju, revizijsko strategijo, revizij-
sko mnenje in letno poročilo o nadzoru ter metodologijo, 
ki se uporabi pri izvajanju analize stroškov in koristi, 
in v skladu z Uredbo (EU) št. 1299/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta v zvezi z vzorcem za poročila 
o izvajanju za cilj »evropsko teritorialno sodelovanje« 
(UL L št. 38 z dne 13. 2. 2015, str. 1), zadnjič spreme-
njene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2021/436 z dne 
3. marca 2021 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 
2015/207 glede sprememb vzorca poročil o izvajanju 
za cilj »naložbe za rast in delovna mesta« (UL L št. 85 
z dne 12. 3. 2021, str. 73),

– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 480/2014 
z dne 3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) 
št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skup-
nih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, 
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splo-
šnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 138 
z dne 13. 5. 2014, str. 5), zadnjič spremenjene z Dele-
girano uredbo Komisije (EU) 2019/886 z dne 12. febru-
arja 2019 o spremembi in popravku Delegirane uredbe 
(EU) št. 480/2014 glede določb o finančnih instrumentih, 
možnostih poenostavljenega obračunavanja stroškov, 
revizijski sledi, obsegu in vsebini revizij operacij in me-
todologiji za izbor vzorca operacij ter glede Priloge III 
(UL L št. 142 z dne 29. 5. 2019, str. 9),
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– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 522/2014 
z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) 
št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi 
s podrobnimi pravili o načelih za izbor in upravljanje 
inovativnih ukrepov na področju trajnostnega urbane-
ga razvoja, ki jih podpira Evropski sklad za regionalni 
razvoj (UL L št. 148 z dne 20. 5. 2014, str. 1), za-
dnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 
2017/2056 z dne 22. avgusta 2017 o spremembi Delegi-
rane uredbe (EU) št. 522/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) 
št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi 
s podrobnimi pravili o načelih za izbor in upravljanje 
inovativnih ukrepov na področju trajnostnega urbanega 
razvoja, ki jih podpira Evropski sklad za regionalni razvoj 
(UL L št. 294 z dne 11. 11. 2017, str. 26),

– drugih delegiranih in izvedbenih aktov, ki jih Ko-
misija sprejme v skladu s 149. in 150. členom Uredbe 
(EU) št. 1303/2013,

– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – 
uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 
– ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl US),

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

– Proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (Ura-
dni list RS, št. 174/20),

– Proračuna Republike Slovenije za leto 2023 
(DP2023) (Uradni list RS, št. 187/21),

– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slo-
venije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21 in 
206/21 – ZDUPŠOP),

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

– Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske 
politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 
2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta 
(Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16 in 69/16 – popr., 
15/17, 69/17, 67/18, 51/21 in 208/21),

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

– Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri 
obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih 
podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna 
uredba o varstvu podatkov) (UL L št. 119 z dne 4. 5. 
2016; v nadaljevanju: Splošna uredba GDPR),

– Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list 
RS, št. 94/07 in 177/20, v nadaljevanju: ZVOP-1),

– Partnerskega sporazuma med Sloveni-
jo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, 
št. CCI 2014SI16M8PA001, verzija 4.1 z dne 20. 4. 
2020 z vsemi spremembami,

– Operativnega programa za izvajanje evrop-
ske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 
št. CCI 2014SI16MAOP001, verzija 5.0. z dne 19. 6. 
2020 z vsemi spremembami,

– Smernic za določanje finančnih popravkov, ki jih 
je treba uporabiti za odhodke, ki jih financira Unija, za-
radi neupoštevanja veljavnih pravil o javnem naročanju, 
z dne 14. 5. 2019 (C(2019) 3452 final), objavljenih na 
spletni strani: https://ec.europa.eu/regional_policy/so-
urces/docgener/informat/2014/GL_corrections_pp_irre-
gularities_SL.pdf ter https://ec.europa.eu/regional_po-
licy/sources/docgener/informat/2014/GL_corrections_
pp_irregularities_annex_SL.pdf,

– Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. juni-
ja 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive 

z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe 
(UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), zadnjič spreme-
njene z Uredbo Komisije (EU) 2021/1237 z dne 23. julija 
2021 o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 o razglasi-
tvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom 
pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (Besedilo velja 
za EGP) (UL L št. 270 z dne 29. 7. 2021, str. 39), (v na-
daljevanju: Uredba 651/2014/EU),

– Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. de-
cembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogod-
be o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis 
(UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1), zadnjič spreme-
njene z 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 Ured-
be (EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem njene ve-
ljavnosti in ustreznimi prilagoditvami (besedilo velja za 
EGP) (UL L št. 215 z dne 7. 7. 2020, str. 3), (v nadalje-
vanju: Uredba Komisije 1407/2013/EU),

– Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturira-
nje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list 
RS, št. 5/17),

– Zakona o podpornem okolju za podjetništvo – 
ZPOP-1 (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15, 
27/17 in 13/18 – ZSInv),

– Akta o ustanovitvi Javnega sklada Republike Slo-
venije za podjetništvo (Uradni list RS, št. 4/19),

– Poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada 
Republike Slovenije za podjetništvo za leto 2022 (sklep 
Vlade RS št. 47602-27/2021/3, z dne: 23. 12. 2021),

– Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, 
št. 77/08, 8/10 – ZSKZ-B, 61/20 – ZDLGPE in 206/21 
– ZDUPŠOP),

– Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega podjet-
niškega sklada z dne 19. 4. 2018,

– priglašene sheme državne pomoči Programa iz-
vajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis (št. pri-
glasitve: M001-2399245-2015/II, datum potrditve she-
me: 10. 11. 2020; trajanje sheme: 31. 12. 2023),

– Programa izvajanja finančnih spodbud Ministr-
stva za gospodarski razvoj in tehnologijo 2015–2020, 
št. 3030-4/2016/2, z dne 18. 3. 2016 s vsemi spremem-
bami,

– Sporazuma o načinu izvajanja nalog izvajalskega 
organa med Javnim skladom Republike Slovenije za 
podjetništvo in Ministrstvom za gospodarski razvoj in 
tehnologijo, z dne 6. 5. 2016, Dodatka 1 h Krovnemu 
sporazumu o načinu izvajanja nalog izvajalskega organa 
z dne 3. 4. 2017 in Dodatka 2 h Krovnemu sporazumu 
o načinu izvajanja nalog izvajalskega organa z dne 
5. 12. 2017,

– pogodbe št.: SPS-2022/P2-MO o izvajanju in 
financiranju javnega razpisa za spodbude za zagon 
inovativnih podjetij (sklenjene med Javnim skladom Re-
publike Slovenije za podjetništvo in Ministrstvom za 
gospodarski razvoj in tehnologijo) in

– odločitve o podpori Službe Vlade Republike Slo-
venije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi 
organa upravljanja za strukturna sklada in kohezijski 
sklad, št. 3-1/1/MGRT/0 za javni razpis »Spodbude za 
zagon inovativnih podjetij v letu 2022 (P2 2022)« z dne 
22. 2. 2022.

1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega orga-
na ter izvajalskega organa

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 
Kotnikova ulica 5, 1000 Ljub ljana (v nadaljevanju: mi-
nistrstvo) nastopa na področju kohezijske politike pri 
Javnem razpisu za spodbude za zagon inovativnih pod-
jetij v letu 2022 (P2 2022) (v nadaljevanju: javni razpis) 
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v vlogi posredniškega organa in zagotavlja finančna 
sredstva za izvedbo javnega razpisa.

Izvajalec javnega razpisa, v vlogi izvajalskega or-
gana ministrstva, je Javni sklad Republike Slovenije za 
podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor (v 
nadaljevanju: Sklad).

2. Namen, cilj in predmet javnega razpisa ter regija 
izvajanja

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evrop-
ska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni 
razvoj (v nadaljevanju: ESRR). Javni razpis za izbor 
operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa 
za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 
2014–2020«, prednostne osi: »Dinamično in konkurenč-
no podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; predno-
stne naložbe: »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omo-
gočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spod-
bujanjem ustanavljanj novih podjetij, vključno s podjet-
niškimi inkubatorji«; specifičnega cilja: »Spodbujanje 
nastajanja in delovanja podjetij, predvsem zagonskih 
(start-up) podjetij«.

2.1. Namen in cilj javnega razpisa
Namen razpisa je razvoj podprtih podjetij in uspe-

šen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in 
skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih 
inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti, s po-
udarkom na razvoju in komercializaciji pro izvodov, pro-
cesov in storitev.

Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega progra-
ma za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 
2014–2020 (v nadaljevanju: operativni program) je pri-
spevati k specifičnemu cilju prednostne naložbe »Spod-
bujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospo-
darske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja 
novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«. V ta 
namen se spremlja specifični kazalnik »povečanje inde-
ksa podjetniške dejavnosti (indeks TEA)«.

Cilji javnega razpisa doseženi po preteku dveh let 
od odobritve so:

– uspešno poslovanje večine podprtih podjetij, ki 
zaposlujejo, ustvarjajo čisti prihodek od prodaje in po-
slujejo z dobičkom,

– vstop strateškega investitorja oziroma vlagateljev 
tveganega kapitala v nekaj podprtih podjetjih.

2.2. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje (subvencije) za-

gona inovativnih podjetij, razvoja MVP (minimalno spre-
jemljiv produkt/minimum viable product) in lansiranja 
tržnih produktov na trg.

2.3 Regija izvajanja
Operacije (potrjeni projekti) se bodo izvajale na 

dveh programskih območjih:
– kohezijska regija Vzhodna Slovenija
– kohezijska regija Zahodna Slovenija.
Vlagatelji bodo upravičeni do sredstev tistega pro-

gramskega območja, kjer bodo izvajali aktivnosti ope-
racije in imeli na dan oddaje vloge na ta javni razpis 
sedež. Sedež mora biti vpisan v Poslovni register Slo-
venije/Sodni register.

Sprememba programskega območja izvajanja ope-
racije po oddaji vloge ni dovoljena in predstavlja upravi-
čen razlog za odpoved pogodbe o sofinanciranju.

Vsak vlagatelj mora v vlogi na javni razpis nedvo-
umno opredeliti, v katerem od programskih območij in 
občini se bo v celoti izvajala aktivnost.

Razdelitev slovenskih občin na kohezijski regiji Vzho-
dna oziroma Zahodna Slovenija je razvidna iz: https://pod-
jetniskisklad.si/sl/pomoc-uporabnikom/koristne-informaci-
je-o-prijavi-na-razpis/seznam-kohezijskih-regij-in-obcin.

3. Ciljne skupine/upravičenci
Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja (v 

nadaljevanju MSP) s sedežem v Republiki Sloveniji, ki 
se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko 
dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske druž-
be, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge. Za 
opredelitev MSP in določitev velikosti podjetja vlagatelji 
upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU. 
Za povezane družbe se štejejo tudi podjetja, ki so po-
vezana prek lastniških deležev fizičnih oseb z upošte-
vanjem določil Priloge I Uredbe Komisije 651/2014/EU.

Vlagatelji (po odobritvi sofinanciranja: upravičenci) 
po tem javnem razpisu so podjetja, ki so se registrirala 
oziroma priglasila pri pristojnem organu med 1. 1. 2021 
in 15. 3. 2022 (upošteva se datum registracije podjetja 
na sodišču oziroma pri pristojnem organu).

4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Vloga vlagatelja mora izpolnjevati vse pogoje jav-

nega razpisa.
Glede izpolnjevanja razpisnih pogojev vlagatelj 

podpiše izjavo, s katero pod kazensko pravno in ma-
terialno pravno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in 
sprejemanje razpisnih pogojev za kandidiranje na tem 
javnem razpisu (izjava je del razpisne dokumentacije).

Navodila za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za 
kandidiranje so natančneje opredeljena v razpisni doku-
mentaciji v točki IV.

V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev, lah-
ko Sklad zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.

Izpolnjevanje pogojev mora biti razvidno iz vsebine 
celotne vloge. Če vloga ne bo izpolnjevala vseh pogo-
jev, se zavrne.

V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi 
po izdaji sklepa o izboru operacije, se pogodba o sofi-
nanciranju operacije ne bo sklenila, sklep o izboru ope-
racije pa se odpravi oziroma razveljavi.

V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi 
po podpisu pogodbe o sofinanciranju, lahko Sklad od-
stopi od pogodbe o sofinanciranju operacije, pri čemer 
bo upravičenec dolžan vrniti že prejeta sredstva skupaj 
z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila 
sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila 
sredstev v proračun Republike Slovenije.

4.1 Splošni pogoji za vlagatelje
1. Vlagatelj mora izpolnjevati pogoje za upravičen-

ca, ki so določeni v točki 3 javnega razpisa (glede veli-
kosti in pravne oblike oziroma vrste podjetja).

2. Vlagatelj na dan oddaje vloge nima neporavnanih 
zapadlih finančnih obveznosti v višini 50 eurov ali več do 
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo oziroma 
njegovih izvajalskih institucij: Slovenskega podjetniške-
ga sklada, Javne agencije Republike Slovenije za spod-
bujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij 
in tehnologije in Slovenskega regionalno razvojnega 
sklada, pri čemer neporavnane obveznosti izhajajo iz 
naslova pogodb o sofinanciranju oziroma o dodelitvi 
javnih sredstev in so bile kot neporavnane in zapadle 
spoznane v pravnomočni odločbi pristojnega organa.

3. Vlagatelj nima neporavnanih zapadlih finančnih 
obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih de-
narnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki 
ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 
50 eurov ali več na dan oddaje vloge); šteje se, da vla-
gatelj, ki je gospodarski sub jekt, ne izpolnjuje obveznosti 
tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih od-
tegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje 
zadnjega leta do dne oddaje vloge.

4. Med vlagateljem in ministrstvom oziroma izvajal-
skimi institucijami ministrstva niso bila pri že sklenjenih 
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pogodbah o sofinanciranju iz naslova nepovratnih jav-
nih sredstev ugotovljene hujše nepravilnosti pri pora-
bi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih 
obveznosti, zaradi česar je ministrstvo oziroma izvajal-
ska institucija odstopila od pogodbe o sofinanciranju, 
od odstopa od pogodbe pa še niso pretekla 3 leta. Pri 
povratnih sredstvih pa med vlagateljem in ministrstvom 
oziroma izvajalskimi institucijami ministrstva pri že skle-
njenih pogodbah ni prišlo do hujših kršitev pogodbenih 
obveznosti iz naslova pogodbe o poravnavi dolga.

5. Glede vlagatelja ni podana prepoved poslovanja 
v razmerju do Sklada v obsegu, kot izhaja iz 35. člena 
Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni 
list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/20).

6. Vlagatelj za isti namen ni in ne bo pridobil sofi-
nanciranja iz drugih javnih virov (sredstev evropskega, 
državnega ali lokalnega proračuna) vključno z de mini-
mis pomočjo (prepoved dvojnega sofinanciranja).

7. Dejanski lastnik(i) družbe v skladu z Zakonom 
o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma 
(Uradni list RS, št. 68/16, 81/19, 91/20 in 2/21 – popr.) 
ni(so) vpleten(i) v postopke pranja denarja in financira-
nja terorizma.

8. Vlagatelj skladno z Uredbo Komisije 
1407/2013/EU ne sme imeti registrirane glavne dejav-
nosti in tudi vsebina sofinancirane operacije se ne sme 
nanašati na sledeče izključene sektorje:

– ribištva in akvakulture, kakor ju zajema Uredba 
(EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribi-
ške pro izvode in pro izvode iz ribogojstva in o spremembi 
uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) 1224/2009 ter 
razveljavitvi Uredbe Sveta 104/2000;

– primarne pro izvodnje kmetijskih pro izvodov;
– predelave in trženja kmetijskih pro izvodov, v pri-

merih:
– kadar je znesek pomoči, določen na podlagi 

cene oziroma količine takih pro izvodov, ki so kupljeni 
od primarnih pro izvajalcev, ali jih je na trg dalo zadevno 
podjetje;

– kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali 
v celoti prenese na primarne pro izvajalce.

9. Vloga vlagatelja mora biti digitalno podpisana 
s stani osebe pooblaščene za zastopanje (direktor oziro-
ma prokurist izhajajoč iz Poslovnega registra Slovenije) 
oziroma s strani osebe, za katero je izkazano posebno 
pooblastilo zgolj za podpis in oddajo vloge (obrazec 
objavljen na spletni strani Sklada pod javnim razpisom).

4.2 Posebni pogoji za vlagatelje
1. Vlagatelj mora izpolnjevati posebne pogoje 

v zvezi s sedežem, lokacijo izvajanja operacije in ča-
som registracije podjetja, navedene v točkah 2.3 in 3. 
tega javnega razpisa.

2. Vlagatelju bo odobrena največ ena vloga. Pri 
tem se upošteva ne samo podjetje vlagatelja, temveč 

tudi vsa njegova partnerska in povezana podjetja, kot 
jih določa Priloga 1 Uredbe 651/2014/EU. Za poveza-
ne družbe se štejejo tudi podjetja, ki so povezana prek 
lastniških deležev fizičnih oseb z upoštevanjem določil 
Priloge I Uredbe Komisije 651/2014/EU.

3. Upravičenci, ki so prejeli sredstva na javnem 
razpisu Sklada pri produktu P2, SK75 ali SI-SK v letu 
2021, niso upravičeni do prijave na ta javni razpis. 
Prav tako je dovoljen zgolj prehod podjetij v smeri 
(P2/P2R)>semenski kapital in ne nasprotno.

4. Vlagatelji, katerih ustanovitelji ali odgovorne ose-
be so nastopali kot ustanovitelji ali odgovorne osebe 
v okviru že podprtih projektov Sklada v preteklih petih 
letih in niso izpolnili zadanih ciljev, niso upravičeni do 
sofinanciranja.

5. Vlagatelj mora zagotoviti evidentiranje in sprem-
ljanje operacije na posebnem stroškovnem mestu ali 
ustrezni računovodski kodi, zaradi česar bo možen lo-
čen izpis iz računovodskih evidenc.

4.3 Pogoji za operacijo
1. Operacija mora biti skladna z namenom, ciljem 

in s predmetom javnega razpisa ter s cilji »Operativne-
ga programa za izvajanje evropske kohezijske politike 
v obdobju 2014–2020«.

2. Vlagatelj mora v vlogi izkazati zaprto finančno 
konstrukcijo. V okviru prijavljene operacije so v celoti 
zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukci-
je. Pri tem se poleg lastnih sredstev (lastna in krediti) 
upoštevajo tudi pričakovana sredstva iz naslova tega 
javnega razpisa.

3. Iz vloge mora izhajati, da bo imel vlagatelj na 
osnovi izvedene operacije predvideno poslovanje z do-
bičkom najkasneje v letu 2024 in naprej, da bo sodeloval 
z mentorjem in da bo imel vsaj enega zaposlenega naj-
kasneje ob podpisu pogodbe o sofinanciranju.

4. Ponujeni pro izvodi in storitve, ki so rezultat razvo-
ja, morajo biti tržno naravnani.

5. Razvoj mora potekati v podjetju; izjemoma je 
mogoče, za področje, ki ga v podjetju ne zmorejo/znajo 
razvijati, dovoljeno uporabiti tudi znanje zunanjih stro-
kovnjakov, institucij.

6. Projekt mora imeti pridobljena vsa ustrezna do-
voljenja in soglasja ter se mora izvajati v skladu z veljav-
no slovensko in evropsko zakonodajo.

5. Merila za ocenjevanje vlog ter postopek in način 
izbora operacij

Postopek javnega razpisa bo vodila komisija za 
izvedbo postopka javnega razpisa (v nadaljevanju: ko-
misija), ki jo imenuje direktorica Sklada s sklepom.

Za vse pravočasne in popolne vloge komisija ugo-
tovi, ali vloga izpolnjuje vse pogoje javnega razpisa. Če 
ugotovi, da ne izpolnjuje vseh pogojev javnega razpisa, 
se nadaljnjega ocenjevanja po merilih ne izvede, vloga 
pa se zavrne. Vse ostale vloge pa komisija oceni na 
podlagi naslednjih meril:

Merilo Najvišje št. točk
1. dosežene točke na DEMO dnevu v okviru pred-selekcijskega postopka 30
2. višina osnovnega kapitala/višina podjetnikovega kapitala/višina zadružnega kapitala na dan 

31. 3. 2022
20

3. inovativnost 20
4. strategija trženja in pretežni prodajni trg podjetja 10
5. reference in zaposlenost lastnikov v podjetju 10
6. ocena skladnosti izvedbe aktivnosti s cilji in predmetom javnega razpisa 10

Skupaj 100
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Največje število točk je 100 točk. Način uporabe in 
pomen posameznih meril za ocenjevanje vlog sta na-
tančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji v poglavju 
III. Merila za ocenjevanje vlog.

Prag števila točk, nad katerim bo odobreno sofi-
nanciranje, je 60 ali več točk. V nobenem primeru vloga 
vlagatelja, ki je pridobila manj kot 60 točk, ne more pri-
dobiti sofinanciranja.

Komisija za dodelitev sredstev poda predlog di-
rektorici Sklada v odločanje za vse formalno popol-
ne in vsebinsko ustrezne vloge. V primeru, da pridobi 
več vlagateljev znotraj posamezne kohezijske regije 
60 ali več točk in je zahtevan znesek za sofinanciranje 

operacij večji kot je na razpolago razpisanih sredstev, 
imajo prednost tisti vlagatelji, ki so pridobili več točk. 
V primeru enakega števila točk imajo znotraj posamezne 
kohezijske regije izvajanja operacije prednost vlagatelji, 
ki so pridobili več točk pri merilu št. 3, nato pri merilu 
št. 5, nato pri merilu št. 4, nato pri merilu št. 1, nato pri 
merilu št. 6 in nato pri merilu št. 2.

6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za 

izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 2.160.000 EUR, 
pri čemer je največ do 1.080.000 EUR na voljo za kohezij-
sko regijo Vzhodna Slovenija in največ do 1.080.000 EUR 
za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija.

Proračunska postavka Programsko območje Leto 2022 Leto 2023 Skupaj
160063 – PN3.1 – Spodbujanje 
podjetništva-V-14-20-EU kohezijska regija Vzhodna Slovenija 150.000,00 660.000,00 810.000,00

160064 – PN3.1 – Spodbujanje 
podjetništva-V-14-20-SLO kohezijska regijaVzhodna Slovenija 50.000,00 220.000,00 270.000,00

SKUPAJ: 200.000,00 880.000,00 1.080.000,00

Proračunska postavka Programsko območje Leto 2022 Leto 2023 Skupaj
160065 – PN3.1 – Spodbujanje 
podjetništva-Z-14-20-EU kohezijska regija Zahodna Slovenija 140.000,00 616.000,00 756.000,00 

160066 – PN3.1 – Spodbujanje 
podjetništva-Z-14-20-SLO kohezijska regija Zahodna Slovenija 60.000,00 264.000,00 324.000,00 

SKUPAJ: 200.000,00 880.000,00 1.080.000,00

Sredstva niso prenosljiva med programskimi obmo-
čji. Vsa namenska sredstva EU so namenska sredstva 
Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Obdobje razpoložljivosti sredstev za javni razpis 
obsega proračunski leti 2022 in 2023, oziroma traja do 
porabe sredstev.

Obdobje upravičenih javnih izdatkov je od 1. 1. 
2022 do 31. 12. 2023.

V primeru, da se spremeni višina razpisanih sred-
stev, se to objavi v Uradnem listu RS do izdaje sklepov 
o (ne)izboru.

Del razpisanih sredstev lahko ostane nerazdeljen 
v primeru premajhnega števila ustreznih vlog ali v pri-
meru, da preostanek sredstev ne zadošča za pokritje 
celotnega planiranega sofinanciranja, opredeljenega 
v finančni konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja upravi-
čena do sofinanciranja.

Dinamika sofinanciranja operacije bo določena 
s pogodbo o sofinanciranju, sklenjena med Skladom in 
izbranim vlagateljem kot upravičencem, v odvisnosti od 
razpoložljivosti proračunskih sredstev.

Sklad si pridružuje pravico, da lahko javni razpis 
kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru spremeni ali 
prekliče, kar objavi v Uradnem listu RS.

Izplačila Sklada so odvisna od razpoložljivosti pro-
računskih sredstev in programa Sklada za ta namen. Če 
bi bile ukinjene ali zmanjšane pravice porabe na prora-
čunskih postavkah, lahko Sklad razveljavi javni razpis 
in izdane sklepe ali skladno s pogodbo o sofinanciranju 
določi novo pogodbeno vrednost ali dinamiko izplačil. 
Če se izbrani vlagatelj ne strinja s predlogom Sklada, 
se šteje, da odstopa od vloge oziroma od pogodbe 
o sofinanciranju.

7. Razmerje med sredstvi na postavkah namen-
skih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah 

slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske poli-
tike: razmerje med sredstvi na postavkah namenskih 
sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah 
slovenske udeležbe za sofinanciranje operacij je za pro-
gramsko območje kohezijska regija Zahodna Slovenija 
70 %:30 % in za programsko območje kohezijska regija 
Vzhodna Slovenija 75 %:25 %.

8. Shema in skladnost s pravili državnih pomoči
Sofinanciranje v okviru javnega razpisa bo poteka-

lo na osnovi priglašene sheme državne pomoči »Pro-
gram izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis« 
(št. priglasitve: M001-2399245-2015/II, datum potrditve 
sheme: 10. 11. 2020, trajanje sheme: do 31. 12. 2023) 
(v nadaljevanju: shema državnih pomoči de minimis).

Upošteva se pravilo kumulacije državnih pomo-
či, kar pomeni, da skupna višina državne pomoči za 
operacijo za isti namen ne bo presegla največje in-
tenzivnosti pomoči ali zneska državne pomoči, kot to 
določa shema državne pomoči Programa izvajanja fi-
nančnih spodbud MGRT – de minimis (št. priglasitve: 
M001-2399245-2015/II).

Pomoč ni dovoljena za aktivnosti, povezane z izvo-
zom, ko je pomoč, neposredno vezana na izvožene ko-
ličine, vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja 
ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno aktiv-
nostjo. Pomoč za kritje stroškov študij ali svetovalnih 
storitev, potrebnih za uvajanje novega ali obstoječega 
pro izvoda na novem trgu v drugi državi članici ali tretji 
državi, se ne šteje za pomoč dejavnostim, povezanim 
z izvozom.

Pomoč ni dovoljena v primerih, kadar je dodelitev 
pomoči pogojena z obveznostjo, da upravičenec uporabi 
doma pro izvedeno blago ali storitve ali kadar je odvisna 
od uporabe domačih pro izvodov v breme uvoženih pro-
izvodov. Prav tako pomoč ni dovoljena v primerih, ko 
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bi se upravičencem omejevala možnost izkoriščanja 
rezultatov raziskav, razvoja in inovacij v drugih državah 
članicah.

9. Upravičeni stroški, intenzivnosti pomoči in način 
financiranja

Financiranje po tem javnem razpisu bo poteka-
lo skladno s pravili evropske kohezijske politike, she-
mo državnih pomoči de minimis, veljavnimi Navodili 
organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva 
evropske kohezijske politike za programsko obdobje 
2014–2020 (dostopnimi na spletni strani http://eu-skla-
di.si/sl/ekp/navodila) in Smernicami o poenostavljenih mo-
žnostih obračunavanja stroškov (dostopnimi na spletni stra-
ni http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/navodila/smernice-o- 
poenostavljenih-moznostih-obracunavanja-stroskov.pdf).

V skladu s pravili evropske kohezijske politike in 
zakonodaje javnih financ se financiranje po tem javnem 
razpisu izvaja po principu povračila pavšalnega zneska, 
ki ne presega 100.000 EUR javnega prispevka.

V primeru pavšalnih zneskov, ki ne presegajo 
100.000,00 EUR javnega prispevka, so vsi upravičeni 
stroški ali del upravičenih stroškov operacije povrnje-
ni na podlagi vnaprej določenega pavšalnega zneska, 
v skladu z vnaprej določenimi določbami dogovora o ak-
tivnostih in/ali rezultatih, ki je določen v pogodbi o so-
financiranju. Nepovratna sredstva so plačana, če so 
izpolnjene vse vnaprej določene določbe iz pogodbe 
o sofinanciranju glede aktivnosti in/ali rezultatov.

9.1. Pavšalni znesek
Pavšalni znesek se opredeli skladno s členom 67. 

in 68. Uredbe 1303/2013/EU. Določen je na podlagi 
Metodologije za določitev višine pavšalnega zneska pri 
financiranju spodbud za zagon inovativnih podjetij za 
produkt P2 2022 (Ministrstvo, januar 2022). Poenostav-
ljena oblika financiranja sledi načelom zmanjševanja 
administrativnih bremen in posledično k učinkovitejšemu 
izvajanju ukrepov kohezijske politike za manjše operaci-
je do 100.000 EUR javne podpore.

Sofinanciranje posamezne operacije znaša največ 
54.000 EUR v obliki pavšalnega zneska, ki ga upravi-
čenec prejme v treh delih za vsako uspešno zaključeno 
razvojno fazo, in sicer:

– prva faza 10.000 EUR za dosežene mejnike do 
18. 8. 2022,

– druga faza 12.000 EUR za dosežene mejnike do 
31. 1. 2023 in

– tretja faza 32.000 EUR za dosežene mejnike do 
30. 9. 2023.

Skladno s točko 6.4.3. Smernic o poenostavljenih 
možnostih obračunavanja stroškov bodo upravičenci 
upravičeni do izplačila pavšalnega zneska, če bodo pre-
jeli pozitivno poslovno oceno s strani Sklada za uspešno 
zaključeno razvojno fazo.

Datumi in način izstavljanja zahtevkov za izplači-
lo, posamezne razvojne faze in mejniki (cilji) ter način 
dokazovanja doseganja mejnikov so določeni v točki IV 
razpisne dokumentacije.

9.2. Intenzivnost pomoči
Intenzivnost pomoči znaša do 100 %.
10. Roki in način prijave na javni razpis
Rok za predložitev vlog je 10. 5. 2022 do 14. ure.
Oddaja vloge na predmetni javni razpis pomeni, 

da se je vlagatelj seznanil z vsebino javnega razpisa in 
razpisne dokumentacije ter da se z njo strinja.

Navodila za izdelavo popolne vloge so navedena 
v točki IV razpisne dokumentacije (poglavje 2. Vsebina 
vloge).

Vlagatelj vlogo s prilogami odda na ePortal Sklada 
https://eportal.podjetniskisklad.si/. Digitalno podpisana, 

s strani osebe pooblaščene za zastopanje (izhajajoč 
iz Poslovnega registra RS), je vloga uradno poslana 
v obravnavo, vlagatelj pa pridobi evidenčno številko 
vloge ter elektronsko obvestilo o oddani vlogi.

Merilo za pravočasno oddano vloge je sistemski 
datum zabeležen ob elektronski oddaji vloge. Za pravo-
časno prispele vloge se štejejo tiste, ki bodo oddane na 
ePortal Sklada najkasneje do 14. ure. Po poteku prijav-
nega roka vloge ni možno več oddati.

11. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev ter posto-
pek in način izbora

Zaradi pričakovanega velikega števila vlog, odpira-
nje vlog ne bo javno in bo izvedeno v prostorih Sklada 
v roku treh delovnih dni od navedenega roka za predlo-
žitev vlog. Datumi in druge informacije v zvezi z odpira-
njem vlog bodo objavljene na spletnih straneh Sklada: 
www.podjetniskisklad.si

Na odpiranju bo Komisija preverila pravočasnost in 
popolnost prispelih vlog.

Nepravočasno prispele vloge, ki bodo oddane po 
prijavnem roku, se ne bodo obravnavale in bodo s skle-
pom zavržene.

Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno 
pozvala k dopolnitvi tiste vlagatelje, katerih vloge niso 
popolne. Vlagatelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine 
zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, ki se veže na 
tehnične specifikacije predmeta vloge ali tistih elemen-
tov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno 
razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih 
je Sklad prejel v postopku dodelitve sredstev. Rok za do-
polnitev vlog ne sme biti daljši od petih dni. Nepopolne 
vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v skladu s pozi-
vom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.

Komisija bo skladno z merili za ocenjevanje obrav-
navala (ocenila) vse pravočasne, formalno popolne in 
ustrezne vloge. Vloga, ki ne bo izpolnjevala pogojev iz 
javnega razpisa, se bo kot neustrezna zavrnila.

12. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu 
javnega razpisa

Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni 
najkasneje v roku 60 dni od roka za predložitev vlog.

Vlagatelji bodo na podlagi sklepa o izboru pozvani 
k podpisu pogodbe. Če se upravičenec v roku 8 delovnih 
dni od prejema in poziva k podpisu pogodbe ne odzove, 
se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.

Zoper sklep o (ne)izboru ali zavrženju vloge, se 
lahko v tridesetih dneh od prejema sklepa sproži uprav-
ni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike 
Slovenije. Predmet tožbe ne morejo biti postavljena 
merila za ocenjevanje vlog. Vložena tožba ne zadrži 
podpisa pogodb o sofinanciranju.

Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in 
bodo objavljeni na spletnih straneh Sklada in na spletni 
strani www.eu-skladi.si.

13. Zahteve glede informiranja in obveščanja jav-
nosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno s 115. 
in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU in navodili organa 
upravljanja: upravičenci morajo zadostiti zahtevam gle-
de informiranja in obveščanja javnosti skladno s 115. in 
116. členom Uredbe 1303/2013/EU, veljavnimi Navodili 
organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin na 
področju evropske kohezijske politike za programsko 
obdobje 2014–2020 (http://www.eu-skladi.si/ekp/navodi-
la) in Priročnika celostne grafične podobe evropske ko-
hezijske politike 2014–2020 (http://www.eu-skladi.si/por-
tal/sl/aktualno/logotipi).

14. Zahteve glede hranjenja dokumentacije in spre-
mljanja ter evidentiranja

Upravičenec bo dolžan zagotavljati dostopnost in 
hrambo celotne dokumentacije, vezane na operacijo, 
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ter zagotavljati Skladu in drugim nadzornim organom 
vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih 
preverjanj skladno s pravili Evropske unije in zakonoda-
jo Republike Slovenije, še 10 let po njenem zaključku.

Upravičenec je dolžan voditi in spremljati operacijo 
na računovodsko ločenem stroškovnem mestu ali po 
ustrezni računovodski kodi. Upravičenec, ki ne vodi 
knjig za operacijo na ločenem stroškovnem mestu ali 
po ustrezni računovodski kodi, iz svojih knjig ne more 
ločeno izpisati evidenc samo za posamezno operacijo. 
Zato mora zaradi zagotavljanja ločenega vodenja knjig 
za operacijo voditi druge pomožne knjige.

V primeru pavšalnega zneska, ki ne presega 
100.000 EUR javnega prispevka, kot je v primeru tega 
javnega razpisa, se na ločenem stroškovnem mestu 
operacije (računovodski kodi) knjižijo le prihodki oziroma 
prilivi, medtem ko stroškov (izdatkov), ki se nanašajo in 
poplačujejo iz prejetih sredstev, ni potrebno evidentirati 
na stroškovnem mestu operacije (računovodski kodi).

15. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije orga-
nom, ki izvajajo nadzor

Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, admi-
nistrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operaci-
je, katere sofinanciranje temelji ali se izvaja na pod-
lagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja 
s strani Sklada kot izvajalskega organa, ministrstva kot 
posredniškega organa, organa upravljanja, organa za 
potrjevanje, revizijskega organa ter drugih slovenskih in 
evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadaljnjem 
besedilu: nadzorni organi).

Upravičenec bo moral nadzornim organom predlo-
žiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in 
skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. 
V primeru preverjanja na kraju samem bo upravičenec 
moral omogočil vpogled v računalniške programe, listine 
in postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate 
operacije. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na kra-
ju samem predhodno pisno obveščen, Sklad in ostali 
nadzorni organi pa lahko opravijo pregled na terenu 
brez predhodne najave. Upravičenec bo dolžan ukre-
pati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih 
organov in redno obveščati Sklad o izvedenih ukrepih.

16. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega 
razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013/EU

Upravičenec bo moral zagotoviti spodbujanje ena-
kih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno 
diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, 
med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvaja-
nje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu 
z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih 
možnosti in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU.

Upravičenec bo moral rezultate operacije uresni-
čevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob 
spodbujanju cilja Evropske unije o ohranjanju, varovanju 
in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju nače-
la, onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe 
1303/2013/EU.

17. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skriv-
nosti

Varovanje osebnih podatkov, ki jih Skladu posre-
dujejo vlagatelji oziroma upravičenci bo zagotovlje-
no v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varovanje 
osebnih podatkov, vključno z Uredbo (EU) št. 2016/679 
(GDPR), upoštevno nacionalno zakonodajo s področja 
varstva osebnih podatkov, Zakonom o poslovni skriv-
nosti (Uradni list RS, št. 22/19) ter 115. in 140. členom 
Uredbe (EU) št. 1303/2013.

Sklad v zvezi z varstvom osebnih podatkov na-
potuje na obvestilo glede obdelave osebnih podatkov, 

ki predstavlja obrazec 5 in je del razpisne dokumen-
tacije.

Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informa-
cije javnega značaja razen tistih podatkov, ki jih vlagatelj 
posebej označi, in sicer poslovne skrivnosti ter osebni 
podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do 
informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – 
uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZdavP-2, 23/14, 
50/14, 19/15 – odl. US in 7/18, v nadaljevanju: ZDIJZ), 
ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite 
oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko 
nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more 
pa se nanašati na celotno vlogo. Vlagatelj mora poja-
sniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen 
javnosti kot informacija javnega značaja. Če vlagatelj ne 
označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo Sklad lahko 
domneval, da vloga po stališču vlagatelja ne vsebuje 
poslovnih skrivnosti in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.

Namen obdelave osebnih podatkov, ki jih Skladu 
posredujejo vlagatelji oziroma upravičenci, je izvedba 
javnega razpisa, vodenje podatkov, evidenc, analiz in 
drugih zbirk za Sklad in nadzorne organe, in sicer o izidu 
javnega razpisa in o izvajanju pogodbe o sofinancira-
nju. Nadalje je namen obdelave osebnih podatkov tudi 
izdelava študij in vrednotenj, sodelovanje in priprava 
oziroma izdelava vlog v postopkih pred pristojnimi or-
gani (postopki pred sodnimi, preiskovalnimi ali drugimi 
pristojnimi organi). Osebni podatki se bodo obdelovali 
tudi za namene učinkovitega delovanja informacijskih 
sistemov ali pripomočkov, ki jih uporablja ali jih je dolžan 
uporabljati Sklad. Kontaktni osebni podatki se uporablja-
jo tudi za namen obveščanja in spremljanja prejemni-
kov podpore ter za zagotavljanje vsebinske podpore, 
v skladu z javnim razpisom. Zagotovitev podatkov je 
tako pogodbena kot zakonska obveznost. Če podatkov 
posameznik ne zagotovi, Sklad ne bo mogel izvesti 
svojih pogodbenih in zakonskih obveznosti, posledično 
pa tudi prijavitelj oziroma vlagatelj ne bo mogel biti de-
ležen podpore.

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

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

Upravičenec bo za namen spremljanja in vredno-
tenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom 
Uredbe 1303/2013/EU ter 6. členom ter Prilogo I Uredbe 
1301/2013/EU dolžan spremljati in Skladu zagotavljati 
podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije.

Dokazila o doseganju ciljev, ki jih bo potrebno zbi-
rati za namene spremljanja in vrednotenja, so natanč-
neje opredeljena v poglavju IV razpisne dokumentacije 
(točka 3. Zahteve glede doseganja napovedanih ciljev).

Vlagatelj mora v vlogi realno prikazati načrtovane 
cilje operacije. Podatki iz vloge za prijavo (prejete do-
kumentacije) bodo osnova za spremljanje pričakovanih 
rezultatov in bodo kot takšni tudi del pogodbe o sofi-
nanciranju.

19. Omejitve glede sprememb operacije v skladu 
z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU

Upravičenci bodo morali upoštevati omejitve gle-
de sprememb operacije v skladu z 71. členom Uredbe 
1303/2013/EU. Če v treh letih od datuma končnega 
izplačila upravičencu nastopi, karkoli od naslednjega:
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– prenehanje ali premestitev pro izvodne dejavnosti 
iz programskega območja;

– sprememba lastništva postavke infrastrukture, ki 
daje podjetju ali javnemu organu neupravičeno pred-
nost; ali

– bistvena sprememba, ki vpliva na značaj, cilje ali 
pogoje izvajanja, zaradi česar bi se razvrednotili njeni 
prvotni cilji,
so upravičenci dolžni vrniti neupravičeno prejeta sred-
stva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva 
prejema sredstev na TRR do dneva vračila v proračun 
Republike Slovenije sorazmerno z obdobjem, v zvezi 
s katerim ustrezne zahteve niso bile izpolnjene.

20. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku po-
trjevanja operacij ali izvajanja operacij prišlo do resnih 
napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v ko-
likor se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali 
izvajanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti 
ali kršitve obveznosti, ali pa upravičenec Sklada ni se-
znanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali 
bi mu morali biti znani oziroma, da je posredoval nere-
snične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril 
informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom 
dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev Skla-
da o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil 
sredstva po tem javnem razpisu, na podlagi ponarejene 
listine ali kaznivega dejanja, bo Sklad odstopil od po-
godbe, upravičenec pa bo dolžan vrniti neupravičeno 
prejeta sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi 
od dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila 
sredstev v proračun Republike Slovenije. Če je takšno 
ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.

21. Posledice, če se ugotovi, da aktivnosti na ope-
raciji niso bile skladne s pravom Unije in pravom Re-
publike Slovenije: v kolikor se ugotovi, da aktivnosti na 
operaciji niso bile, skladno z določili 6. člena Uredbe 
(EU) 1303/2013/EU, skladne s pravom Unije in pravom 
Republike Slovenije, bo Sklad odstopil od pogodbe, 
upravičenec pa bo dolžan vrniti neupravičeno prejeta 
sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od 
dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila sred-
stev v proračun Republike Slovenije.

22. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje po-
samezne operacije ali, da je višina sofinanciranja opera-
cije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo: v kolikor se 
ugotovi dvojno financiranje operacije za isti namen, ki je 
že bila predmet sofinanciranja iz katerega koli drugega 
vira, ali da je višina sofinanciranja projekta presegla ma-
ksimalne dovoljene stopnje oziroma najvišje dovoljene 
intenzivnosti ali znesek pomoči, Sklad odstopi od pogod-
be in zahteva vračilo neustrezno izplačanega zneska so-
financiranja v skladu s pravili državnih pomoči oziroma 
pomoči »de minimis« na področju vračanja državnih po-
moči skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva 
nakazila sredstev na transakcijski račun upravičenca do 
dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije. 
Če je dvojno uveljavljanje ali dvojno financiranje za isti 
namen namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.

23. Razpoložljivost razpisne dokumentacije: vsi po-
trebni podatki in navodila ki bodo omogočila izdelavo 
popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev so na-
vedeni v Razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave 
javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani Slo-
venskega podjetniškega sklada http://www.podjetniski-
sklad.si/sl/razpisi.

24. Dodatne informacije
Vse ostale informacije dobite na tel. 02/234-12-53, 

02/234-12-72 in 02/234-12-64 ali na e-pošti bostjan.vi-
dovic@podjetniskisklad.si.

Pisna vprašanja po e-pošti morajo prispeti na zgor-
nji naslov najkasneje dva delovna dni pred iztekom 
roka za oddajo vloge. Sklad bo objavil vprašanja in 
odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred 
iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo 
vprašanje posredovano pravočasno. Pisna vprašanja, 
ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana, bo pa 
mogoče pridobiti informacije na zgornjih telefonskih šte-
vilkah v delovnem času še na dan roka za oddajo vloge. 
Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del 
razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo 
javno objavljeni na spletnem naslovu http://www.podje-
tniskisklad.si/sl/.

Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni 
strani, zato bodite pri postavljanju vprašanj pazljivi, da 
v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, po-
slovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti 
javno objavljeni.

Potencialni vlagatelji bodo o vseh novostih sproti 
obveščeni preko spletne strani http://www.podjetniski-
sklad.si/sl/.

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

 Ob-1632/22
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, 

Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, objavlja

javni razpis
za spodbude za sofinanciranje začetnih investicij 

na manj razvitih območjih
Na podlagi določb:
– Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega 

razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16, v na-
daljevanju: ZSRR-2),

– Zakona o podpornem okolju za podjetništvo – 
ZPOP-1 (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15, 
27/17 in 13/18 – ZSInv),

– Akta o ustanovitvi Javnega sklada Republike Slo-
venije za podjetništvo (Uradni list RS, št. 4/19),

– Poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada 
Republike Slovenije za podjetništvo za leto 2022 (sklep 
Vlade RS št. 47602-27/2021/3, z dne: 23. 12. 2021),

– Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, 
št. 77/08, 8/10 – ZSKZ-B, 61/20 – ZDLGPE in 206/21 
– ZDUPŠOP),

– Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega podjet-
niškega sklada z dne 19. 4. 2018,

– 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),

– Proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (Ura-
dni list RS, št. 174/20),

– Proračuna Republike Slovenije za leto 2023 (Ura-
dni list RS, št. 187/21),

– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slo-
venije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21 in 
206/21 – ZDUPŠOP),

– Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 
99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16 in 11/22),

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

– Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območij 
(Uradni list RS, št. 22/11, 97/12, 24/15, 35/17 in 101/20),

– Uredbe o metodologiji za določitev razvitosti ob-
čin za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 208/21),
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– Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih po-
moči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za 
zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in 
investiranje (Uradni list RS, št. 93/14, 77/16, 14/18, 
168/20, 121/21 in 27/22),

– Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. de-
cembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogod-
be o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis 
(UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1), zadnjič spreme-
njene z 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 veljavno-
sti in ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 215 z dne 7. 7. 
2020, str. 3), (v nadaljevanju: Uredba 1407/2013/EU),

– Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih 
pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spre-
membi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, 
(EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, 
(EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 
in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, 
Euratom) št. 966/2012 (UL L št. 193 z dne 30. 7. 2018, 
str. 1), zadnjič spremenjene z Delegiranim sklepom Ko-
misije (EU, Euratom) 2021/135 z dne 12. novembra 2020 
o dopolnitvi Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropske-
ga parlamenta in Sveta s podrobnimi pogoji za izračun 
dejanske stopnje rezervacij skupnega sklada za rezerva-
cije (UL L št. 42 z dne 5. 2. 2021, str. 9),

– Uredbe (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 18. junija 2020 o vzpostavitvi okvira za 
spodbujanje trajnostnih naložb ter spremembi Uredbe 
(EU) 2019/2088 (UL L št. 198 z dne 22. 6. 2020, str. 13),

– Obvestila Komisije Tehnične smernice za uporabo 
»načela, da se ne škoduje bistveno« v skladu z Uredbo 
o vzpostavitvi mehanizma za okrevanje in odpornost 
(UL L št. C 58 z dne 18. 2. 2021),

– Uredbe Sveta (EU) 2020/2094 z dne 14. decem-
bra 2020 o vzpostavitvi Instrumenta Evropske unije za 
okrevanje v podporo okrevanju po krizi zaradi COVID-19 
(UL L št. 433I z dne 22. 12. 2020, str. 23; v nadaljevanju: 
Uredba 2020/2094/EU),

– Uredbe (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 12. februarja 2021 o vzpostavitvi Mehaniz-
ma za okrevanje in odpornost (UL L št. 57 z dne 18. 2. 
2021), zadnjič popravljena s Popravkom (UL L št. 410 
z dne 18. 11. 2021, str. 197), (v nadaljevanju: Uredba 
2021/241/EU),

– Delegirane uredbe Komisije (EU) 2021/2106 
z dne 28. septembra 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 
2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta o vzposta-
vitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost z določitvijo 
skupnih kazalnikov in podrobnih elementov preglednice 
kazalnikov okrevanja in odpornosti (UL L št. 429 z dne 
1. 12. 2021, str. 83),

– Načrta za okrevanje in odpornost Republike Slo-
venije, ki ga je sprejela Vlada RS dne 28. 4. 2021 in je bil 
potrjen z Izvedbenim sklepom Sveta EU o odobritvi ocene 
načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo z dne 20. 7. 
2021 (https://www.eu-skladi.si/sl/po-2020/nacrt-za-okre-
vanje-in-krepitev-odpornosti),

– Smernic MF za določitev načina financiranja 
iz sredstev mehanizma za okrevanje in odpornost, 
št. 546-2/2021/14 z dne 17. 1. 2022 (v nadaljnjem be-
sedilu: Finančne smernice),

– Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o Mehanizmu 
za okrevanje in odpornost (Uradni list RS, št. 167/21),

– Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov 

pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku 
takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES 
(Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L št. 119 z dne 
4. 5. 2016, str. 1), zadnjič popravljene s Popravkom 
(UL L št. 127 z dne 23. 5. 2018, str. 2), (v nadaljevanju: 
Splošna uredba GDPR),

– Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list 
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 177/20),

– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije 
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 
158/20 in 3/22 – ZDeb; v nadaljevanju: ZIntPK),

– Sheme državne pomoči »Program izvajanja fi-
nančnih spodbud MGRT – de minimis« (št. priglasitve: 
M001-2399245-2015/II, datum potrditve sheme: 10. 11. 
2020; trajanje sheme: do 31. 12. 2023), (v nadaljevanju: 
shema državnih pomoči de minimis) in

– pogodbe št.: C2130-22-9003 o prenosu dela na-
log in o izvajanja in financiranju Javnega razpisa za 
spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na manj 
razvitih območjih iz Načrta za okrevanje in odpornost 
kot enega izmed javnih razpisov v okviru investicije iz 
NOO C3K9IC (sklenjene med Javnim skladom Republi-
ke Slovenije za podjetništvo in Ministrstvom za gospo-
darski razvoj in tehnologijo dne 3. 3. 2022).

1. Naziv in sedež organa, ki dodeljuje sredstva
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, 

Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor (v nadaljevanju: 
Sklad) nastopa pri izvedbi tega javnega razpisa v vlogi 
izvajalca ukrepa in izvajalca javnega razpisa.

Finančna sredstva za izvedbo javnega razpisa 
zagotavlja Evropska unija iz Sklada za okrevanje in 
odpornost oziroma se pravice porabe zagotavljajo iz 
podračuna, s katerim upravlja organ v sestavi Mini-
strstva za finance, Urad Republike Slovenije za okre-
vanje in odpornost (v nadaljevanju: URSOO) in na 
katerem se zbirajo sredstva Mehanizma za okreva-
nje in odpornost za financiranje ukrepov iz Načrta 
za okrevanje in odpornost Republike Slovenije, ki ga 
je sprejela Vlada RS dne 28. 4. 2021 in je bil potrjen 
z Izvedbenim sklepom Sveta EU o odobritvi ocene 
načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo z dne 
20. 7. 2021, ter je objavljen na: https://www.eu-skla-
di.si/sl/po-2020/nacrt-za-okrevanje-in-krepitev-odpor-
nosti (v nadaljevanju: NOO).

2. Namen, cilj in predmet javnega razpisa ter upra-
vičeno območje

Javni razpis financira Evropska unija, in sicer v okvi-
ru Instrumenta za okrevanje »NextGenerationEU«. Jav-
ni razpis je v NOO uvrščen v komponento C3 K2: Dvig 
produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje 
– Podpora investicijam za večjo produktivnost, konku-
renčnost, odpornost in dekarbonizacijo gospodarstva ter 
za ohranjanje in nastajanje delovnih mest.

2.1. Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je sofinanciranje investicij 

mikro, malih in srednje velikih podjetij s skupno vredno-
stjo upravičenih stroškov najmanj 100.000,00 EUR, ki iz-
kazujejo snovno in energetsko učinkovitost pro izvodnje, 
vlagateljev, ki izkazujejo okoljsko odgovorno ravnanje 
ter ustvarjanje novih zaposlitev ali vsaj ohranjanje de-
lovnih mest.

Cilj javnega razpisa je sofinanciranje investicij na 
podlagi ZSRR-2, ki zasledujejo cilje digitalizacije in pre-
hoda v nizkoogljično, krožno in podnebno nevtralno 
gospodarstvo in na ta način prispevajo k prehodu v niz-
koogljično, krožno in podnebno nevtralno gospodarstvo 
v skladu s ključnimi cilji Celovitega nacionalnega ener-
getskega in podnebnega načrta Republike Slovenije do 
leta 2030, ki so:
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– zmanjšati emisije TGP v sektorjih, ki niso vključeni 
v shemo trgovanja,

– doseči vsaj 27-odstotni delež obnovljivih virov 
v končni rabi energije,

– izboljšanje energetske in snovne učinkovitosti 
v vseh sektorjih in izboljšati energetsko učinkovitost za 
vsaj 35 % glede na osnovni scenarij iz leta 2007 (učin-
kovita raba energije).

Dodatni cilji so:
– dvig produktivnosti in dolgoročne konkurenčnosti 

podjetij, ob hkratni trajnosti oziroma dekarbonizaciji in 
digitalizaciji poslovanja,

– višja dodana vrednost produktov in storitev v slo-
venskem izvozu ter višje pozicioniranje slovenskih pod-
jetij v globalnih verigah vrednosti,

– ustvarjanje delovnih mest z višjo dodano vred-
nostjo, s posebnim poudarkom na regionalni uravno-
teženosti.

Pričakovan rezultat javnega razpisa je sofinancira-
nje najmanj 200 okoljsko odgovornih projektov, ki pri-
spevajo k povečanju dodane vrednosti na zaposlenega.

2.2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij 

(upravičenih stroškov) v opredmetena in neopredmete-
na osnovna sredstva, ki so povezana s širitvijo zmog-
ljivosti gospodarske družbe, z bistveno spremembo 
v celotnem pro izvodnem procesu gospodarske družbe 
z vzpostavitvijo nove poslovne enote/podružnice ali v di-
verzifikacijo pro izvodnje gospodarske družbe in prispe-
vajo k večji energetski in snovni učinkovitosti poslovanja 
podjetja. Beseda »pro izvodnja« v besedilu javnega raz-
pisa pomeni tudi izvajanje storitev.

2.3 Upravičeno območje
Upravičeno območje za izvajanje projektov so ob-

mejna problemska območja in s tem občine: Ajdovščina, 
Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, 
Cankova, Cerkno, Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koro-
škem, Črnomelj, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, 
Dornava, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji Petrov-
ci, Grad, Hodoš, Hrpelje - Kozina, Ilirska Bistrica, Jezer-
sko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje, Komen, Kosta-
njevica na Krki, Kostel, Kozje, Kranjska Gora, Kungota, 
Kuzma, Lendava, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc 
na Pohorju, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, 
Miren - Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, 
Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Pod-
velka, Poljčane, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, 
Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče - Vogrsko, 
Ribnica na Pohorju, Rogaška Slatina, Rogašovci, Ro-
gatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj 
Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti 
Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Tišina, 
Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, 
Zavrč, Žetale in Žirovnica (v nadaljevanju: upravičeno 
območje).

Vlagatelji bodo upravičeni do sredstev, če bodo 
izvajali investicijski projekt in imeli na dan oddaje vloge 
na ta javni razpis sedež/poslovno enoto/podružnico na 
upravičenem območju. Sedež/poslovna enota/podružni-
ca morajo biti vpisani v Poslovni register Slovenije/Sodni 
register.

Vlagatelji s sedežem v katerikoli drugi državi člani-
ci, ki ob oddaji vloge nimajo poslovne enote/podružnice 
v Republiki Sloveniji, bodo upravičeni do sredstev, če 
bodo izvajali investicijski projekt in v Republiki Sloveniji 
ustanovili poslovno enoto/podružnico na upravičenem 
območju najkasneje do dneva sklenitve pogodbe o so-
financiranju. Sedež/poslovna enota/podružnica morajo 
biti vpisani v Poslovni register Slovenije/Sodni register.

3. Ciljne skupine/upravičenci
Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje 

velika podjetja (v nadaljevanju: MSP) z najmanj enim 
zaposlenim za polni delovni čas1 na dan 28. 2. 2022, ki 
se kot pravna ali fizična oseba, ukvarja z gospodarsko 
dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, 
samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge, ter so 
na dan oddaje vloge na ta javni razpis vsaj 18 mesecev 
registrirana oziroma vpisana po Zakonu o gospodarskih 
družbah – ZGD-12 oziroma Zakonu o zadrugah – ZZad3, 
oziroma po ustreznih predpisih, ki veljajo v drugih dr-
žavah, in bodo izvedle investicijo na upravičenem ob-
močju.

1 143. člen ZDR določa, če polni delovni čas ni dolo-
čen z zakonom ali kolektivno pogodbo, se šteje za polni 
delovni čas 40 ur na teden. V skladu s 67. členom Zakona 
o delovnih razmerjih ima delavec, ki dela krajši delovni čas, 
v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zava-
rovanju, predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi 
o starševskem dopustu, pravice iz socialnega zavarovanja, 
kot če bi delal polni delovni čas. V primeru samostojnih 
podjetnikov se kot zaposlena oseba po tem javnem razpisu 
šteje tudi oseba, ki je nosilka dejavnosti in je zavarovana 
za polni delovni čas.

2 Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedi-
lo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 
15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C in 18/21).

3 Uradni list RS, št. 97/09 – uradno prečiščeno bese-
dilo in 121/21.

Za opredelitev MSP in določitev velikosti podje-
tja vlagatelji upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 
651/2014/EU. Za povezane družbe se štejejo tudi podje-
tja, ki so povezana prek lastniških deležev fizičnih oseb 
z upoštevanjem določil Priloge I Uredbe 651/2014/EU.

4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Vloga vlagatelja mora izpolnjevati vse pogoje jav-

nega razpisa. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz 
vsebine celotne vloge. Če vloga ne bo izpolnjevala vseh 
pogojev, se zavrne.

Glede izpolnjevanja razpisnih pogojev vlagatelj 
podpiše izjavo, s katero pod kazensko pravno in ma-
terialno pravno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in 
sprejemanje razpisnih pogojev za kandidiranje na tem 
javnem razpisu (izjava je del razpisne dokumentacije).

Navodila za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za 
kandidiranje so natančneje opredeljena v razpisni doku-
mentaciji v točki IV.

V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev, lah-
ko Sklad zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.

V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi 
po izdaji sklepa o izboru projekta, se pogodba o sofi-
nanciranju ne bo sklenila, sklep o izboru projekta pa se 
odpravi oziroma razveljavi.

V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi 
po podpisu pogodbe o sofinanciranju, lahko Sklad od-
stopi od pogodbe o sofinanciranju, pri čemer bo upravi-
čenec dolžan vrniti že prejeta sredstva skupaj z zakon-
skimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev 
na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev 
v proračun Republike Slovenije.

4.1 Splošni pogoji za vlagatelje
1. Vlagatelj mora izpolnjevati pogoje za upravičen-

ca, ki so določeni v točki 3 javnega razpisa (glede veli-
kosti, datuma registracije podjetja, števila zaposlenih in 
pravne oblike).

2. Vlagatelj mora izpolnjevati posebne pogoje 
v zvezi z upravičenim območjem, sedežem ali podru-
žnico in lokacijo izvajanja projekta, navedene v točki 2.3 
javnega razpisa.
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3. Vlagatelj na dan oddaje vloge nima neporavnanih 
zapadlih finančnih obveznosti v višini 50 eurov ali več do 
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo oziroma 
njegovih izvajalskih institucij: Slovenskega podjetniške-
ga sklada, Javne agencije Republike Slovenije za spod-
bujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij 
in tehnologije in Slovenskega regionalno razvojnega 
sklada, pri čemer neporavnane obveznosti izhajajo iz 
naslova pogodb o sofinanciranju oziroma o dodelitvi jav-
nih sredstev in so bile kot neporavnane in zapadle pred 
tem spoznane z izvršilnim naslovom.

4. V obdobju zadnjega leta, šteto za nazaj od dne 
oddaje vloge, vlagatelj nima neporavnanih zapadlih fi-
nančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in dru-
gih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, 
ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v 
višini 50 eurov ali več na dan oddaje vloge); šteje se, 
da vlagatelj, ki je gospodarski sub jekt, ne izpolnjuje 
obveznosti tudi, če na dan oddaje vloge ni imel predlo-
ženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke 
iz delovnega razmerja za obdobje zadnjega leta do dne 
oddaje vloge.

5. Vlagatelj ni v postopku prisilne poravnave, ste-
čajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega pre-
nehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja 
sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje 
vloge ni bil v stanju insolventnosti, v skladu z določba-
mi Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi 
insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, 
št. 176/21 – uradno prečiščeno besedilo, 178/21 – popr. 
in 196/21 – odl. US) in ni v postopku likvidacije po 
ZGD-1.

6. Vlagatelj ne prejema ali ni v postopku pridobiva-
nja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje 
podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in 
prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Ura-
dni list RS, št. 5/17) in ni podjetje v težavah skladno 
z 18. točko 2. člena Uredbe 651/2014/EU.

7. Glede vlagatelja ni podana prepoved poslovanja 
v razmerju do Sklada v obsegu, kot izhaja iz 35. člena 
Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ura-
dni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 
158/20).

8. Vlagatelj skladno z Uredbo Komisije 
1407/2013/EU ne sme imeti registrirane glavne dejav-
nosti 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 ribi-
ške pro izvode in pro izvode iz ribogojstva in o spremembi 
uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) 1224/2009 ter 
razveljavitvi Uredbe Sveta 104/2000;

– primarne pro izvodnje kmetijskih pro izvodov;
– predelave in trženja kmetijskih pro izvodov, v pri-

merih:
– kadar je znesek pomoči, določen na podlagi 

cene oziroma količine takih pro izvodov, ki so kupljeni 
od primarnih pro izvajalcev, ali jih je na trg dalo zadevno 
podjetje;

– kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali 
v celoti prenese na primarne pro izvajalce.

– pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje 
države ali države članice, in sicer pomoč, neposredno 
povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delo-
vanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, 
povezanimi z izvozno dejavnostjo in

– pomoč, ki se dodeli pod pogojem, da se domačim 
pro izvodom pri uporabi daje prednost pred uvoženimi.

9. Vlagatelj ni v postopku vračanja neupravičeno 
prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske 
komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za neza-
konito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti. Šteje 
pa se, da vlagatelj pogoj izpolnjuje, če odločba Evropske 
komisije še ni dokončna, vlagatelj pa je sredstva v ustre-
zni višini položil na posebni skrbniški račun pri banki in 
z njimi ne razpolaga.

10. Vlagatelj za iste že povrnjene upravičene stro-
ške 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).

11. Vlagatelj mora upoštevati pravilo kumulacije 
državnih pomoči – skupna višina državne pomoči za 
projekt v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne sme pre-
segati največje intenzivnosti pomoči ali zneska državne 
pomoči, kot jih določajo sheme državnih pomoči, po 
katerih se izvaja predmetni javni razpis.

12. Vloga vlagatelja mora biti digitalno podpisana 
s stani osebe pooblaščene za zastopanje (direktor oziro-
ma prokurist izhajajoč iz Poslovnega registra Slovenije) 
oziroma s strani osebe, za katero je izkazano posebno 
pooblastilo zgolj za podpis in oddajo vloge (obrazec 
objavljen na spletni strani Sklada pod javnim razpisom).

4.2 Posebni pogoji za vlagatelje
1. Vlagatelju bo odobrena največ ena vloga.
2. Vlagatelj mora voditi posebno, ločeno knjigovod-

sko evidenco upravičenih in neupravičenih stroškov, 
skladno s točko 15 tega javnega razpisa, ki se nana-
šajo na projekt pod številko, ki jo bo vlagatelj navedel 
v obrazcu 1 Prijavni list z izjavami vlagatelja.

4.3 Pogoji za projekt
1. Projekt mora biti skladen z namenom, ciljem in 

s predmetom javnega razpisa.
2. Iz vloge mora biti razvidno, da je projekt ekonom-

sko nedeljiva celota aktivnosti, ki izpolnjujejo natančno 
določeno (tehnično-tehnološko) funkcijo in ima jasno 
opredeljene in opisane cilje ter ukrepe, na podlagi ka-
terih je mogoče presojati ali projekt izpolnjuje vnaprej 
določena merila in pogoje.

3. Projekt mora izkazovati povečanje dodane vred-
nosti na zaposlenega v roku enega leta po zaključku 
projekta, glede na vrednost po poslovnih izkazih na 
dan 31. 12. 2020. Primerjajo se bilančni podatki po sta-
nju na dan 31. 12. 2023 (za projekte zaključene v letu 
2022) ali po stanju 31. 12. 2024 (za projekte zaključene 
v letu 2023).

4. Projekt mora prispevati k večji energetski in snov-
ni učinkovitosti poslovanja podjetja:

– v kolikor gre za investicijo v širitev zmogljivosti 
gospodarske družbe ali v bistveno spremembo v ce-
lotnem pro izvodnem procesu gospodarske družbe, se 
mora poraba energije pri pro izvodnji obstoječega pro-
izvoda zmanjšati vsaj za 10 %, hkrati pa se mora poraba 
materialov/surovin pri pro izvodnji obstoječega pro izvoda 
zmanjšati vsaj za 10 %, pri čemer se šteje, da je slednji 
pogoj izpolnjen tudi, če se vsaj 10 % končnega pro-
izvoda lahko reciklira in ponovno uporabi,

– v kolikor gre za investicijo v vzpostavitev nove po-
slovne enote/podružnice ali v diverzifikacijo pro izvodnje 
gospodarske družbe na pro izvode in storitve, ki jih na 
zadevnem območju prej ni pro izvajala, mora biti iz in-
vesticijske dokumentacije razviden nakup novih strojev 
in opreme, ki izpolnjujejo najvišje energetske standarde 
oziroma se nanašati na najboljšo razpoložljivo tehno-
logijo.

5. Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu pod-
jetju, na podlagi pravila de minimis ne sme presegati 
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največje intenzivnosti pomoči ali zneska državne pomoči 
v zadnjih treh poslovnih letih (leto odobritve pomoči se 
upošteva v to obdobje), kot določa shema državnih po-
moči de minimis.

6. Vlagatelj mora v vlogi izkazati zaprto finančno 
konstrukcijo. V okviru prijavljenega projekta so v celoti 
zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukci-
je. Pri tem se poleg lastnih sredstev (lastna in krediti) 
upoštevajo tudi pričakovana sredstva iz naslova tega 
javnega razpisa.

7. Financiranje oziroma zapiranje finančne kon-
strukcije subvencioniranih stroškov z lizingom ni do-
voljeno.

8. Iz vloge mora izhajati, da bo vlagatelj izvedel 
projekt najkasneje do 30. 9. 2023.

9. Projekt se ne sme začeti pred datumom oddaje 
vloge na javni razpis. Vsi dogodki, povezani z izvedbo 
projekta, kot so npr. zavezujoče naročilo, podpis/skleni-
tev pogodbe, predplačila, are, izdaja avansnih računov, 
izdaja računov, se lahko izvršijo šele od datuma oddaje 
vloge naprej.

10. Projekt se mora začeti najkasneje v roku šest 
mesecev po podpisu pogodbe o dodelitvi sredstev, ozi-
roma najkasneje do 1. 12. 2022.

11. Minimalna višina upravičenih stroškov je 
100.000,00 EUR brez DDV. Načrtovan delež sofinanci-
ranja upravičenih stroškov projekta (subvencija) znaša 
do 100 % upravičenih stroškov projekta skladno s she-
mo državnih pomoči de minimis.

12. Iz vloge mora biti razvidna najmanj ohranitev 
števila zaposlenih v obdobju do 31. 12. 2024. Izhodišč-
no stanje števila zaposlenih je število zaposlenih na dan 
31. 12. 2021.

13. Do prijave niso upravičene investicije podjetij, 
ki jih je zavoljo spoštovanja načela DNSH (»da se ne 
škoduje bistveno«) potrebno izločiti iz kakršnekoli pod-
pore iz naslova Mehanizma za okrevanje in odpornost 
(v nadaljevanju: izključene dejavnosti):

– Naložbe, ki škodujejo ciljem blažitve podnebnih 
sprememb:

a. naložbe v zvezi s fosilnimi gorivi (vključno z na-
daljnjo uporabo), razen za toploto/moč na osnovi zemelj-
skega plina, ki je skladna s pogoji iz Priloge III smernic 
DNSH

b. dejavnosti, ki so vključene v sistem trgovanja 
s pravicami do emisije CO2 ali njegovih ekvivalentov, 
razen v kolikor so predvidene emisije bistveno nižje od 
relevantnih primerljivih vrednosti, določenih za brezplač-
no dodelitev.

– Naložbe, ki škodujejo prehodu v krožno gospo-
darstvo:

a. naložbe v objekte za odstranjevanje odpadkov na 
odlagališčih, v obrate za mehansko biološko obdelavo 
(MBT) in sežigalnice za obdelavo odpadkov, pri čemer 
ta izključitev ne velja za naložbe:

b. obrate, namenjene izključno obdelavi nevarnih 
odpadkov, ki jih ni mogoče reciklirati

c. obstoječe obrate, kjer je naložba namenjena po-
večanju energetske učinkovitosti, zajemanju izpušnih 
plinov za skladiščenje ali uporabo ali predelavi materia-
lov iz sežigalnega pepela, pod pogojem da take naložbe 
ne povzročijo povečanja zmogljivosti obratov za prede-
lavo odpadkov ali podaljšanja življenjske dobe obrata

d. dejavnosti, pri katerih lahko dolgotrajno odstra-
njevanje odpadkov dolgoročno škoduje okolju (npr. je-
drski odpadki).

14. Projekt mora imeti pridobljena vsa ustrezna 
dovoljenja in soglasja ter se mora izvajati v skladu z ve-
ljavno slovensko in evropsko zakonodajo.

5. Merila za ocenjevanje vlog ter postopek in način 
izbora projektov

Postopek javnega razpisa bo vodila komisija za 
izvedbo postopka javnega razpisa (v nadaljevanju: ko-
misija), ki jo imenuje direktorica Sklada s sklepom.

Za vse pravočasne in popolne vloge za posamezno 
odpiranje komisija ugotovi, ali vloga izpolnjuje vse po-
goje javnega razpisa. Če ugotovi, da ne izpolnjuje vseh 
pogojev javnega razpisa, se nadaljnjega ocenjevanja po 
merilih ne izvede, vloga pa se zavrne. Vse ostale vloge 
pa komisija oceni na podlagi naslednjih meril:

Št. Naziv merila Najvišje število točk
Namen in cilji investicije do 35

1. Uvajanje sodobne tehnologije v tehnološki proces 25
2. Povečanje dodane vrednosti na zaposlenega 10

Ocena vlagatelja do 20
3. Bonitetna ocena vlagatelja po modelu S.BON AJPES-2020 (bonitetna ocena S.BON-1) 10
4. Okoljski certifikati vlagatelja 5
5. Lokacija investicije 5

Vpliv na okolje in trajnostna naravnanost investicije do 45

6.
Preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja zraka, vode in tal, zmanjšanje uporabe 
ali izpustov škodljivih snovi 10

7. Krožno gospodarstvo, recikliranje ali ponovna uporaba odpadnih surovin 10
8. Manjša poraba surovin/materialov 10
9. Manjša poraba energije 10
10. Trajnostna raba ter varstvo vodnih virov 5

Skupaj: 100

Največje število točk je 100 točk. Način uporabe in 
pomen posameznih meril za ocenjevanje vlog sta na-
tančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji v poglavju 
III Merila za ocenjevanje vlog.

Prag števila točk, nad katerim bo odobreno sofi-
nanciranje, je 60 ali več točk. V nobenem primeru vloga 
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vlagatelja, ki je pridobila manj kot 60 točk, ne more pri-
dobiti sofinanciranja.

Komisija za dodelitev sredstev poda predlog di-
rektorici Sklada v odločanje za vse formalno popolne 
in vsebinsko ustrezne vloge. V primeru, da pridobi več 
vlagateljev 60 ali več točk in je zahtevan skupni znesek 
za sofinanciranje projektov večji, kot je na razpolago 
sredstev za posamezno odpiranje, imajo prednost tisti 
vlagatelji, ki so pridobili več točk. V primeru enakega 
števila točk imajo prednost vlagatelji, ki so pridobili več 
točk pri merilu št. 1, nato št. 2, nato št. 3, nato št. 4, 
nato št. 5 nato št. 6, nato št. 7, nato št. 8, nato št. 9, 
in nato št. 10.

V kolikor tudi po tem dodatnem merilu več vlaga-
teljev pridobi enako število točk, bodo imele prednost 
vloge vlagateljev, ki so bile oddane prej. Upošteva se 
sistemski datum, zabeležen ob elektronski oddaji vloge.

6. Okvirna razpoložljiva sredstva javnega razpisa
Okvirna skupna višina razpisanih sredstev, ki so na 

razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 
20.000.000,00 EUR.

Pravice porabe so na razpolago na evidenčnem 
projektu 1611-21-0015 – Izvajanje načrta za okreva-
nje in odpornost in bodo zagotovljene na proračun-
ski postavki naziv PP 221479 – C3K9IC Investicije po 
ZSRR-2-SPS-NOO-MGRT.

 Proračunska postavka Leto 2022 Leto 2023
PP221479  
C3K9IC – investicije po ZSRR-2 – SPS-NOO – MGRT 5.000.000,00 EUR 15.000.000,00 EUR

Obdobje razpoložljivosti sredstev za javni razpis 
obsega proračunska leta 2022 in 2023.

Sklad bo v primeru presežnega interesa s strani 
vlagateljev, kakovosti prejetih vlog ali iz drugih razlogov, 
vendar zgolj v primeru, ko bodo zagotovljena dodatna 
razpoložljiva sredstva za predmetni javni razpis iz na-
slova Mehanizma za okrevanje in odpornost, integralna 
sredstva ali sredstva iz drugih virov financiranja, po po-
trebi lahko pred izdajo sklepov o izboru s spremembo 
javnega razpisa, ki bo objavljena v Uradnem listu RS 
in na spletni strani Sklada, objavil zvišanje razpisanih 
sredstev. Zvišanje razpisanih sredstev bo pri tem pr-
venstveno najmanj tolikšno, kolikor znaša razlika med 
obstoječo razpisano vrednostjo in sredstvi, ki so potreb-
na za podporo ene oziroma zadnje izmed vlog, ki je po 
višini prejetih točk zadnja v vrsti za izdajo sklepa o iz-
boru, in sicer do višine zaprošenega sofinanciranja, kot 
le-ta izhaja iz vloge. V primeru zagotovitve več dodatnih 
razpoložljivih sredstev (s katerimi je možno podpreti več 
kot zgolj eno oziroma zadnjo izmed vlog, ki so v vrsti za 
sofinanciranje), se projekti izbirajo na enak način kot 
navedeno v poglavju 5.

Navedena možnost zvišanja razpisane vrednosti je 
zgolj možnost in ne zaveza, saj v trenutku objave jav-
nega razpisa Sklad oziroma nosilni organ Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo nimata zagotovljenih 
dodatnih razpoložljivih sredstev, nad višino trenutno raz-
pisane vrednosti. Ob objavi spremembe javnega razpisa 
iz navedenega razloga bo Sklad navedel novo, višjo 
razpisano vrednost ter tudi vir za to povišanje sredstev.

Postopek iz prejšnjega odstavka ima prednost pred 
postopkom zmanjševanja obsega sofinanciranja, kot je 
naveden v nadaljevanju tega poglavja. To pomeni, da 
v kolikor Sklad ne bo imel na voljo dodatnih razpoložlji-
vih sredstev za zvišanje razpisane vrednosti, se lahko 
posluži možnosti podpore z zmanjšanim obsegom so-
financiranja.

V primeru, da se spremeni skupna višina razpisanih 
sredstev tega javnega razpisa, se to objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Del razpisanih sredstev lahko ostane nerazdeljen 
v primeru premajhnega števila vlog, ki bi dosegle mi-
nimalno število točk, potrebnih za sofinanciranje, ali 
v primeru, ko v okviru posameznega odpiranja javnega 
razpisa ni na voljo dovolj razpoložljivih sredstev za pod-
poro zadnje izmed vlog, ki je po izvedenem postopku 

ocenjevanja v vrsti za sofinanciranje, v višini zaproše-
nega sofinanciranja kot izhaja iz vloge ali pa v skrajnem 
primeru, ko vlagatelji ne sprejmejo zmanjšanega obsega 
sofinanciranja, kot je to pojasnjeno v nadaljevanju tega 
poglavja. Nerazdeljena/neporabljena sredstva iz prvega 
roka za oddajo vlog bodo vlagateljem lahko zagotovljena 
v okviru drugega odpiranja. Višino morebitnih neraz-
deljenih/neporabljenih sredstev, ki bo na razpolago za 
drugo odpiranje, bo ministrstvo objavilo na spletni strani, 
kjer je objavljena tudi razpisna dokumentacija.

Vloge se za sofinanciranje potrjujejo v poglavju 5 
navedenem vrstnem redu višine prejetih točk v postopku 
ocenjevanja vlog, skladno z merili. Vendar v primeru, ko 
v okviru javnega razpisa ni na voljo dovolj razpoložljivih 
sredstev za podporo zadnje izmed vlog, ki je po izve-
denem postopku ocenjevanja v vrsti za sofinanciranje, 
do celotnega, to je v višini zaprošenega sofinanciranja 
kot izhaja iz vloge, lahko Sklad vlagatelja pozove k iz-
javi oziroma opredelitvi do možnosti izvedbe projekta 
z zmanjšanim obsegom sofinanciranja. V kolikor vlaga-
telj potrdi, da sprejema zmanjšan obseg sofinanciranja 
za izvedbo projekta in da lahko zagotovi dodatna lastna 
sredstva ter Skladu posreduje izjavo o zaprtju finančne 
konstrukcije in o izvedbi projekta kljub zmanjšanemu 
obsegu sofinanciranja, Sklad izda sklep o izboru vloge 
z zmanjšanim obsegom sofinanciranja.

V kolikor se vlagatelj ne strinja z izvedbo projekta 
z manjšim obsegom financiranja, se sofinanciranje z niž-
jim obsegom sofinanciranja lahko ponudi naslednjemu 
vlagatelju v vrsti glede na višino prejetih točk v postopku 
ocenjevanja. V primeru, ko po tem postopku zmanjša-
nega sofinanciranja ne sprejme noben vlagatelj, ki je po 
višini prejetih točk dosegel minimalni prag za sofinan-
ciranje, pa lahko sredstva v skrajnem primeru ostanejo 
nerazporejena.

Dinamika sofinanciranja posameznega projekta bo 
določena s pogodbo o sofinanciranju med Skladom in 
izbranim vlagateljem kot upravičencem, v odvisnosti od 
finančnega načrta izvajanja projekta in od razpoložljivih 
pravic porabe oziroma proračunskih sredstev, ki so na vo-
ljo za sofinanciranje projektov iz naslova javnega razpisa.

Pogodbe na osnovi objavljenega JR ne bodo pod-
pisane, dokler ne bodo zagotovljena sredstva na prora-
čunski postavki naziv PP 221479 – C3K9IC Investicije 
po ZSRR-2-SPS-NOO-MGRT in projekti ne bodo uvr-
ščeni v načrt razvojnih programov.
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Izplačila Sklada so odvisna od razpoložljivosti pra-
vic porabe in proračunskih sredstev za ta namen. Če bi 
bile ukinjene ali zmanjšane pravice porabe, lahko Sklad 
razveljavi razpis in izdane sklepe o izboru, ali spremeni 
pogodbeno vrednost ali dinamiko izplačil. Če se izbrani 
vlagatelj ne strinja s predlogom spremembe, se šteje, da 
odstopa od vloge oziroma od pogodbe o sofinanciranju.

Sklad si pridržuje pravico, da lahko javni razpis ka-
darkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče ali spre-
meni, kar stori z objavo v Uradnem listu RS.

7. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dode-
ljena sredstva

Obdobje upravičenosti stroškov je od datuma odda-
je vloge do 30. 9. 2023.

Upravičeni strošek nastane, ko je storitev opravlje-
na oziroma, ko je blago dobavljeno, skladno s predme-
tom in drugimi določili pogodbe in je podprt z ustrezno 
listino.

Upravičeni stroški upravičenca morajo biti plačani 
v celoti, najkasneje do oddaje zahtevka za izplačilo. 
Obdobja upravičenosti izdatkov projekta za posamezno 
izplačilo so od datuma oddaje vloge do:

– najkasneje 18. 10. 2022 v letu 2022,
– najkasneje 18. 10. 2023 v letu 2023.
Upravičeni izdatek upravičenca nastane z dnem 

plačila upravičenega stroška in ko je podprt z listino, 
ki njegov nastanek ustrezno dokazuje. Roki za oddajo 
zahtevkov za izplačilo so natančneje opredeljeni v razpi-
sni dokumentaciji v točki IV (poglavje 3. Roki in dokazila 
za predložitev zahtevka za izplačilo) in bodo na ravni 
projekta določeni s pogodbo o sofinanciranju.

Obdobje upravičenih javnih izdatkov je od 4. 3. 
2022 do 31. 12. 2023 oziroma traja do porabe sredstev.

8. Shema in skladnost s pravili državnih pomoči
Sofinanciranje bo potekalo na osnovi priglašene 

sheme državne pomoči »Program izvajanja finanč-
nih spodbud MGRT – de minimis« (št. priglasitve: 
M001-2399245-2015/II, datum potrditve sheme: 10. 11. 
2020; trajanje sheme: 31. 12. 2023) (v nadaljevanju: 
shema državnih pomoči de minimis).

Upošteva se pravilo kumulacije državnih pomoči, 
kar pomeni, da skupna višina državne pomoči enotnemu 
podjetju za projekt za isti namen ne bo presegla naj-
večje intenzivnosti pomoči ali zneska državne pomoči 
v zadnjih treh poslovnih letih (leto odobritve pomoči se 
upošteva v to obdobje), kot to določa shema državne 
pomoči Programa izvajanja finančnih spodbud MGRT 
– de minimis (št. priglasitve: M001-2399245-2015/II).

Pomoč ni dovoljena za aktivnosti, povezane z izvo-
zom, ko je pomoč neposredno vezana na izvožene koli-
čine, vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja 
ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno aktiv-
nostjo.

Pomoč ni dovoljena v primerih, kadar je dodelitev 
pomoči pogojena z obveznostjo, da upravičenec uporabi 
doma pro izvedeno blago ali storitve ali kadar je odvisna 
od uporabe domačih pro izvodov v breme uvoženih pro-
izvodov. Prav tako pomoč ni dovoljena v primerih, ko 
bi se upravičencem omejevala možnost izkoriščanja 
rezultatov raziskav, razvoja in inovacij v drugih državah 
članicah.

9. Upravičeni stroški, intenzivnosti pomoči in način 
financiranja

9.1. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški morajo biti neposredno povezani 

s podprtim projektom in skladni z namenom, cilji in pred-
metom javnega razpisa. Upravičeni stroški morajo biti 
neposredno povezani s podprtim projektom. Upravičeni 
stroški so:

– stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev 
(zgolj nakup nove strojne opreme in novih naprav ter 
s tem povezane računalniške opreme),

– stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sred-
stev (zgolj nakup nove programske opreme, ki je name-
njena zgolj potrebam prijavljenega projekta, do največ 
10 % celotnih upravičenih stroškov projekta),

– stroški transporta, montaže in zagona opreme. 
V primeru nakupa opreme so upravičeni tudi stroški, 
povezani z aktiviranjem strojev/opreme v tehnološki 
proces, v kolikor transport, montažo ali zagon oziroma 
implementacijo izvede prodajalec, pri katerem so bili 
stroji/oprema kupljeni in se stroški ustrezno knjižijo med 
osnovna sredstva na način, da povečujejo vrednost na-
bavljenega osnovnega sredstva.

Davek na dodano vrednost ter drugi davki ali da-
jatve niso upravičen strošek. Prav tako med upraviče-
ne stroške ne spadajo stroški priprave dokumentacije, 
cestna transportna sredstva, vozila, razna namenska 
orodja, nakup strojev in opreme, ki so namenjene pro-
izvodnji ali distribuciji energije ter energetske infrastruk-
ture (sončne elektrarne, toplotne črpalke …), gradbe-
na-obrtniška-inštalacijska dela (GOI), izobraževanja, 
šolanja ali usposabljanja osebja, nabave materiala ali 
surovin za pro izvodnjo, stroški tekočega poslovanja.

V vlogi je potrebno jasno opredeliti načrtovane 
stroške projekta in priložiti predračune/ponudbe, izdane 
največ 60 dni pred datumom oddaje vloge. Iz predra-
čunov/ponudb mora biti razviden predmet nakupa (na-
tančna oznaka) in vsi ostali stroški, ki so zajeti v ceno 
nakupa, vrednost z DDV in brez DDV.

Upravičen je nakup novih strojev in naprav, izdela-
nih v letu 2021 ali 2022 za sofinanciranje v letu 2022, 
oziroma izdelanih v letu 2022 ali 2023 za sofinanciranje 
v letu 2023.

9.2 Način financiranja in dokazovanje upravičenih 
stroškov

Upravičeni stroški se bodo uveljavljali na osnovi 
dejansko plačanih stroškov. Dokazila za nastanek upra-
vičenih stroškov so opredeljena v točki IV razpisne do-
kumentacije (poglavje 3. Roki in dokazila za predložitev 
zahtevka za izplačilo).

Za stroške osnovnih sredstev se za uveljavljanje 
upravičenih stroškov uporabljajo dokazila o dejansko 
nastalih in plačanih upravičenih stroških, ki bodo nastali 
v obdobju upravičenosti stroškov in bodo plačani v ob-
dobju upravičenosti izdatkov.

Upravičenci morajo izvesti projekt v skladu s temelj-
nimi načeli zakona o javnem naročanju, in sicer (i) nače-
lo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, (ii) načelo 
zagotavljanja konkurence med ponudniki, (iii) načelo 
transparentnosti javnega naročanja, (iv) načelo enako-
pravne obravnave ponudnikov in (v) načelo sorazmer-
nosti ter skladno z določili pogodbe o sofinanciranju. 
Upoštevanje naštetih načel se lahko izkaže le na način, 
da se celoten postopek dokumentira in obrazloži. V pri-
meru, da je prijavitelj gospodarska družba v javni lasti, 
mora izvesti postopke v skladu z Zakonom o javnem 
naročanju.

Ob upoštevanju načela sorazmernosti mora upravi-
čenec zagotoviti najmanj tri konkurenčne oziroma rele-
vantne ponudbe. V kolikor gre za specifično storitev ali 
opremo sestavljeno po meri upravičenca ali pa na trgu 
ne obstaja več ponudnikov, mora upravičenec predložiti 
dokumentacijo o izboru zunanjega izvajalca, ki bo do-
kazovala gospodarno ravnanje ter tržno ceno, v skladu 
s prejšnjim odstavkom.

Nabavo nove opreme in/ali storitev, ki sodijo med 
upravičene stroške, je dovoljeno izvesti le od tretjih 
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oseb po tržnih pogojih, pri tem pa tretja oseba ne sme 
biti lastniško povezana z vlagateljem s 25 % in več. Za 
povezano osebo z vlagateljem se šteje lastniški delež 
pravne ali fizične osebe in povezanost preko funkcije 
direktorja oziroma poslovodnega organa.

9.3. Intenzivnost pomoči
Intenzivnost pomoči znaša do 100 % upravičenih 

stroškov, skladno s shemo državnih pomoči de minimis.
Višina upravičenih stroškov projekta mora znašati 

najmanj 100.000,00 EUR. V kolikor se ob oddaji zahtevka 
za izplačilo ugotovi, da višina upravičenih stroškov pro-
jekta ne dosega 100.000,00 EUR, se zahtevek zavrne, 
Sklad odstopi od pogodbe, upravičenec pa mora vrniti že 
izplačana sredstva sofinanciranja skupaj z zakonskimi 
zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski 
račun upravičenca do dneva vračila v proračunski sklad 
NOO oziroma v proračun Republike Slovenije.

10. Rok in način prijave na javni razpis
Roka za predložitev vlog sta 29. 3. 2022 in 12. 4. 

2022 do 14. ure.
Oddaja vloge na predmetni javni razpis pomeni, 

da se je vlagatelj seznanil z vsebino javnega razpisa in 
razpisne dokumentacije ter da se z njo strinja.

Vlagatelj vlogo s prilogami odda na ePortal Sklada 
https://eportal.podjetniskisklad.si/. Digitalno podpisana, 
s strani osebe pooblaščene za zastopanje (izhajajoč 
iz Poslovnega registra RS), je vloga uradno poslana 
v obravnavo, vlagatelj pa pridobi evidenčno številko 
vloge ter elektronsko obvestilo o oddani vlogi.

Merilo za pravočasno oddano vloge je sistemski 
datum zabeležen ob elektronski oddaji vloge. Za pra-
vočasno prispele vloge štejejo tiste, ki bodo oddane na 
ePortal Sklada najkasneje do 14. ure na posamezen 
prijavni rok. Po poteku zadnjega prijavnega roka vloge 
ni možno več oddati.

11. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev ter posto-
pek in način izbora

Zaradi pričakovanega velikega števila vlog, odpira-
nje vlog ne bo javno in bo izvedeno v prostorih Sklada 
v roku treh delovnih dni od navedenih rokov za predlo-
žitev vlog. Datumi in druge informacije v zvezi z odpira-
njem vlog bodo objavljene na spletnih straneh Sklada: 
www.podjetniskisklad.si

Na odpiranju bo komisija preverila pravočasnost in 
popolnost prispelih vlog.

Nepravočasno prispele vloge, ki bodo oddane po 
prijavnem roku, se ne bodo obravnavale in bodo s skle-
pom zavržene.

Komisija bo v roku osmih dni od odpiranja vlog pi-
sno (po elektronski pošti) pozvala k dopolnitvi tiste vla-
gatelje, katerih vloge niso popolne. Vlagatelj v dopolnitvi 
ne sme spreminjati višine zaprošenih sredstev, tistega 
dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predme-
ta vloge ali tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko 
vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na 
preostale vloge, ki jih je Sklad prejel v postopku dode-
litve sredstev. Rok za dopolnitev vlog ne sme biti daljši 
od petih dni. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo 
dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s skle-
pom zavržene.

Komisija bo skladno z merili za ocenjevanje obrav-
navala (ocenila) vse pravočasne, formalno popolne in 
ustrezne vloge. Vloga, ki ne bo izpolnjevala pogojev iz 
javnega razpisa, se bo kot neustrezna zavrnila.

12. Vsebina vloge
Vlagatelji morajo v vlogi predložiti naslednje doku-

mente:
1. Prijavni list z izjavami vlagatelja (Obrazec 1). 

Spletni obrazec, ki ga najdete na naslovu https://epor-

tal.podjetniskisklad.si/, izpolnite in potrdite skladno z na-
vodili spletnega portala.

2. Neobvezujoči predračuni in ponudbe, izdane 
največ 60 dni pred datumom oddaje vloge. V sezna-
mu stroškov projekta morajo biti zaporedno vpisani in 
oštevilčeni vsi predračuni in ponudbe. Končno izbrani 
izvajalci so lahko pri končni izvedbi projekta razlikujejo 
od prvotno predvidenih.

3. Akcijski načrt okoljsko odgovornega ravnanja, 
ki se pripravi za obdobje najkasneje do 30. 9. 2023 in 
ga najdete na spletni strani Slovenskega podjetniškega 
sklada https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi, kjer je objav-
ljen razpis.

4. Predstavitveni načrt podjetja s finančnim načr-
tom, ki ga najdete na spletni strani Slovenskega podje-
tniškega sklada https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi, kjer 
je objavljen razpis. Predstavitvenemu načrtu priložite 
bilanco stanja in izkaz poslovnega izida za leto 2020, 
oddana na Ajpes, potrjena s strani odgovornih oseb 
vlagatelja.

5. Dokazilo AJPES o bonitetni oceni S.BON-1 ali 
eS.BON (spletna bonitetna ocena) za gospodarske 
družbe, samostojne podjetnike, zadruge, na podlagi let-
nega poročila za leto 2020.

6. Okoljski certifikat vlagatelja, oziroma izjava vla-
gatelja, da z okoljskim certifikatom ne razpolaga.

7. Dokazila/izjave glede zaprtja finančne konstruk-
cije projekta. V primeru zapiranja finančne konstrukcije 
z drugimi viri, mora vlagatelj priložiti dokazila, iz katerih 
bo zagotovljeno zaprtje finančne konstrukcije projekta 
(npr. izjava banke za odobreno posojilo) oziroma izjavo, 
da bo sredstva nadomestil iz lastnih virov, v kolikor ti viri 
dejansko ne bodo pridobljeni.

Vsebina vloge mora biti posredovana v skenirani 
obliki na spletnem portalu https://eportal.podjetniski-
sklad.si/.

Kot sestavni del vloge na spletnem portalu priložite 
tudi ostala neobvezna dokazila povezana z oceno vloge 
(tehnična in tehnološka dokumentacija, prospekti opre-
me, izjave ponudnikov opreme).

Sklad lahko od vlagatelja zahteva tudi dodatna po-
jasnila.

13. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu 
javnega razpisa

Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni 
najkasneje v roku šestdesetih dni od roka za predložitev 
vlog. V primeru, da je oddanih vlog na prijavni rok več 
kot 250, se rok obravnave sorazmerno podaljša.

Vlagatelji bodo na podlagi sklepa o izboru pozvani 
k podpisu pogodbe. Vročanje dokumentov (sklepov in 
pogodb) ter podpisovanje navedenih dokumentov, bo 
potekalo v digitalni obliki, in sicer na podlagi kvalificira-
nega digitalnega potrdila za poslovne sub jekte. Če se 
upravičenec v roku osmih delovnih dni od prejema in 
poziva k podpisu pogodbe ne odzove, se šteje, da je 
umaknil vlogo za pridobitev sredstev.

Zoper sklep o (ne)izboru ali zavrženju vloge, se 
lahko v tridesetih dneh od prejema sklepa sproži uprav-
ni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike 
Slovenije. Predmet tožbe ne morejo biti postavljena 
merila za ocenjevanje vlog. Vložena tožba ne zadrži 
podpisa pogodb o sofinanciranju.

Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in 
bodo objavljeni na spletnih straneh Sklada in na spletni 
strani www.eu-skladi.si.

14. Zahteve glede informiranja in obveščanja jav-
nosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci

Za potrebe tega razpisa je upravičenec najkasneje 
ob oddaji zahtevka za izplačilo dolžan objaviti na svoji 
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spletni strani, v primeru, da nima spletne strani pa na 
drug ustrezen in primerljiv način, da je bil projekt (naslov 
sofinanciranega projekta) sofinanciran v višini (znesek 
sofinanciranja) iz sredstev Načrta za okrevanje in odpor-
nost, C3K2: Dvig produktivnosti, prijazno poslovno oko-
lje za investitorje – Podpora investicijam za večjo pro-
duktivnost, konkurenčnost, odpornost in dekarbonizacijo 
gospodarstva ter za ohranjanje in nastajanje delovnih 
mest, datum pričetka projekta in zaključka projekta.

Kratka predstavitev projekta naj vsebuje vsebino 
projekta in cilje, ki bodo s projektom doseženi. Ob za-
ključku projekta se objavijo doseženi rezultati.

Na vidnem mestu mora biti prikazan emblem Unije 
in ustrezna izjava o financiranju z napisom »Financira 
Evropska unija – NextGenerationEU«.

Ta pravila se smiselno uporabi tudi v komunikaciji 
z mediji in javnostjo, ter tako navede izvor in se zagotovi 
prepoznavnost sredstev Unije pri vseh načinih komuni-
ciranja z javnostjo.

Podrobnejše pravice in obveznosti glede komuni-
ciranja in obveščanja z javnostjo se uredijo v pogodbi 
o sofinanciranju.

15. Zahteve glede hranjenja dokumentacije in 
sprem ljanja ter evidentiranja

Upravičenec bo dolžan zagotavljati dostopnost in 
hrambo celotne dokumentacije, vezane na projekt, ter 
zagotavljati Skladu in drugim nadzornim organom vpo-
gled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih 
preverjanj skladno s pravili Evropske unije in zakonoda-
jo Republike Slovenije, še 10 let po njenem zaključku.

Upravičenec je dolžan voditi in spremljati projekt na 
računovodsko ločenem stroškovnem mestu ali po ustre-
zni računovodski kodi. Upravičenec, ki ne vodi knjig za 
projekt na ločenem stroškovnem mestu ali po ustrezni 
računovodski kodi, iz svojih knjig ne more ločeno izpisati 
evidenc samo za posamezen projekt. Zato mora zaradi 
zagotavljanja ločenega vodenja knjig za projekt voditi 
druge pomožne knjige.

16. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije orga-
nom, ki izvajajo nadzor

Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, admi-
nistrativni in finančni nadzor nad izvajanjem projekta. 
Nadzor se izvaja s strani Sklada, koordinacijskega or-
gana (Urad MF za okrevanje in odpornost – URSOO), 
nacionalnega koordinatorja za revizijo (Urad za nadzor 
nad proračunom – UNP), nacionalnega koordinatorja za 
stroške (Ministrstvo za finance) in/ali drugih domačih ali 
evropskih nadzornih institucij (v nadaljevanju: nadzorni 
organi).

Upravičenec bo moral nadzornim organom predlo-
žiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost 
in skladnost upravičenih stroškov sofinanciranega pro-
jekta. V primeru preverjanja na kraju samem bo upravi-
čenec moral omogočil vpogled v računalniške programe, 
listine in postopke v zvezi z izvajanjem projekta ter rezul-
tate projekta. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na 
kraju samem predhodno pisno obveščen, Sklad in ostali 
nadzorni organi pa lahko opravijo pregled na terenu 
brez predhodne najave. Upravičenec bo dolžan ukre-
pati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih 
organov in redno obveščati Sklad o izvedenih ukrepih.

17. Načelo »ne škoduj bistveno« (DNSH) v smislu 
člena 17 Uredbe (EU) 2020/852

Vlagatelj mora pri pripravi projekta upoštevati »na-
čelo, da se ne škoduje bistveno«, kar pomeni, da se ne 
podpirajo ali izvajajo gospodarske dejavnosti, ki bistve-
no škodujejo kateremu koli od okoljskih ciljev v smislu 
člena 17 Uredbe (EU) 2020/852. Pri tem se upoštevata 
tako okoljski vpliv same dejavnosti kot okoljski vpliv pro-

izvodov in storitev, ki jih ta dejavnost zagotavlja, v nji-
hovem celotnem življenjskem ciklu, pri čemer se zlasti 
upošteva pro izvodnja, uporaba in konec življenjske dobe 
teh pro izvodov in storitev.

Pri pripravi projekta naj bodo vlagatelji pozorni na 
vprašanje vplivov njihovega projekta na okolje. Šteje se, 
da dejavnost bistveno škoduje:

(a) blažitvi podnebnih sprememb, kadar dejavnost 
privede do znatnih emisij toplogrednih plinov;

(b) prilagajanju podnebnim spremembam, kadar 
dejavnost privede do povečanega škodljivega vpliva na 
sedanje podnebje in pričakovano prihodnje podnebje, 
na dejavnost samo ali na ljudi, naravo ali sredstva;

(c) trajnostni uporabi in varstvu vodnih in morskih 
virov, kadar dejavnost škoduje:

(i) dobremu stanju ali dobremu ekološkem po-
tencialu vodnih teles, vključno s površinskimi in podze-
mnimi vodami, ali

(ii) dobremu okoljskemu stanju morskih voda;
(d) krožnemu gospodarstvu, vključno s preprečeva-

njem odpadkov in recikliranjem, kadar:
(i) dejavnost privede do znatne neučinkovitosti 

pri uporabi materialov ali neposredne ali posredne rabe 
naravnih virov, kot so neobnovljivi viri energije, surovine, 
voda in zemlja, v eni ali več fazah življenjskega cikla 
pro izvodov, vključno z vidika trajanja, popravljivosti, nad-
gradljivosti, možnosti ponovne uporabe ali recikliranja 
pro izvodov;

(ii) dejavnost privede do znatnega povečanja 
nastajanja, sežiganja ali odlaganja odpadkov, razen se-
žiganja nevarnih odpadkov, ki jih ni mogoče reciklirati, ali

(iii) lahko dolgoročno odlaganje odpadkov bi-
stveno in dolgoročno škoduje okolju;

(e) preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja, 
kadar dejavnost privede do znatnega povečanja emisij 
onesnaževal v zrak, vodo ali zemljo v primerjavi s sta-
njem pred začetkom izvajanja te dejavnosti;

(f) varstvu in obnovi biotske raznovrstnosti in ekosi-
stemov, kadar je dejavnost:

(i) znatno škodljiva za dobro stanje in odpornost 
ekosistemov ali

(ii) škodljiva za stanje ohranjenosti habitatov in 
vrst, vključno s tistimi, ki so v interesu Unije.

18. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega 
razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013/EU

Upravičenec bo moral zagotoviti spodbujanje ena-
kih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno 
diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, 
med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvaja-
nje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu 
z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih 
možnosti in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU.

Upravičenec bo moral rezultate projekta uresni-
čevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob 
spodbujanju cilja Evropske unije o ohranjanju, varovanju 
in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju nače-
la, onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe 
1303/2013/EU.

19. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skriv-
nosti

Varovanje osebnih podatkov, ki jih Skladu posreduje-
jo vlagatelji oziroma upravičenci bo zagotovljeno v skladu 
z veljavno zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih podat-
kov, vključno s Splošno uredbo GDPR, ZVOP-1 ter 115. in 
140. členom Uredbe št. 1303/2013/EU. V zvezi s tem 
Sklad napotuje na splošne informacije oziroma na obvesti-
lo o varstvu osebnih podatkov, objavljeno na spletni strani 
Sklada na povezavi https://podjetniskisklad.si/sl/o-nas/za-
konodaja-in-predpisi/varstvo-osebnih-podatkov.
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Več o varstvu osebnih podatkov in zavezah Sklada 
je navedeno v Obrazcu 3 kot delu razpisne dokumen-
tacije.

Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informa-
cije javnega značaja razen tistih podatkov, ki jih vlaga-
telj posebej označi, in sicer poslovne skrivnosti, osebni 
podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do 
informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – 
uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZdavP-2, 23/14, 
50/14, 19/15 – odl. US in 7/18, v nadaljevanju: ZDIJZ), 
ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite 
oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost mora 
biti določena v skladu z Zakonom o poslovni skrivnosti 
(Uradni list RS, št. 22/19) in se lahko nanaša na posa-
mezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nana-
šati na celotno vlogo. Vlagatelj mora pojasniti, zakaj 
posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot 
informacija javnega značaja. Če vlagatelj ne označi in 
razloži takšnih podatkov v vlogi, bo Sklad lahko domne-
val, da vloga po stališču vlagatelja ne vsebuje poslovnih 
skrivnosti in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.

Namen obdelave osebnih podatkov, ki jih Skladu 
posredujejo vlagatelji oziroma upravičenci, je izvedba 
javnega razpisa, vodenje podatkov, evidenc, analiz in 
drugih zbirk za Sklad in nadzorne organe, in sicer o izidu 
javnega razpisa in o izvajanju pogodbe o sofinancira-
nju. Nadalje je namen obdelave osebnih podatkov tudi 
izdelava študij in vrednotenj, sodelovanje in priprava 
oziroma izdelava vlog v postopkih pred pristojnimi or-
gani (postopki pred sodnimi, preiskovalnimi ali drugimi 
pristojnimi organi). Osebni podatki se bodo obdelovali 
tudi za namene učinkovitega delovanja informacijskih 
sistemov ali pripomočkov, ki jih uporablja ali jih je dolžan 
uporabljati Sklad.

Podatki o sofinanciranih projektih, za katere je tako 
določeno s predpisi ali, ki so javnega značaja, se bodo 
objavili. Objavljen bo seznam upravičencev, ki bo obse-
gal navedbo upravičenca, naziv projekta, programsko 
območje upravičenca in znesek javnih virov financiranja 
projekta. Objave podatkov o projektu in upravičencih do 
sredstev bodo izvedene v skladu z ZDIJZ.

20. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja dose-
ganja ciljev in kazalnikov projekta

Dokazila o doseganju ciljev, ki jih bo potrebno zbi-
rati za namene spremljanja in vrednotenja, so natanč-
neje opredeljena v poglavju IV razpisne dokumentacije 
(točka 2. Zahteve glede doseganja napovedanih ciljev).

Vlagatelj mora v vlogi realno prikazati načrtovane 
cilje projekta. Podatki iz vloge za prijavo (prejete doku-
mentacije) bodo osnova za spremljanje pričakovanih 
rezultatov in bodo kot takšni tudi del pogodbe o sofi-
nanciranju.

V primeru, da med izvajanjem projekta pride do 
sprememb, ki bi vplivale na oceno vloge tako, da bi se 
ocena znižala pod prag sofinanciranih projektov, Sklad 
lahko odstopi od pogodbe o dodelitvi sredstev ter zah-
teva vrnitev izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi 
zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na 
transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sred-
stev v proračunski sklad NOO oziroma v proračun Re-
publike Slovenije.

V primeru, da upravičenec ob zaključku projekta ne 
bo dokazal uresničitev načrtovanih ciljev v celoti, lahko 
Sklad zahteva vračilo že izplačanih sredstev oziroma 
sorazmernega dela sredstev za nerealizirane aktivno-
sti, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva 
nakazila sredstev na transakcijski račun upravičenca do 
dneva vračila sredstev v proračunski sklad NOO oziro-
ma v proračun Republike Slovenije.

21. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potr-
jevanja projektov ali izvajanja projektov prišlo do resnih 
napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v ko-
likor se ugotovi, da je v postopku potrjevanja projektov 
ali izvajanja projektov prišlo do resnih napak, nepravil-
nosti ali kršitve obveznosti, ali pa upravičenec Sklada ni 
seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali 
bi mu morali biti znani oziroma, da je posredoval nere-
snične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril 
informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom 
dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev Skla-
da o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil 
sredstva po tem javnem razpisu, na podlagi ponarejene 
listine ali kaznivega dejanja, bo Sklad odstopil od po-
godbe, upravičenec pa bo dolžan vrniti neupravičeno 
prejeta sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi 
od dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila 
sredstev v proračunski sklad NOO oziroma proračun 
Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, 
se bo obravnavalo kot goljufija.

22. Posledice, če se ugotovi, da aktivnosti na pro-
jektu niso bile skladne s pravom Unije in pravom Re-
publike Slovenije: v kolikor se ugotovi, da aktivnosti na 
projektu niso bile skladne s pravom Unije in pravom 
Republike Slovenije, bo Sklad odstopil od pogodbe, 
upravičenec pa bo dolžan vrniti neupravičeno prejeta 
sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 
dneva nakazila sredstev na transakcijski račun upra-
vičenca do dneva vračila sredstev v proračunski sklad 
NOO oziroma v proračun Republike Slovenije.

23. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje 
posameznega projekta ali, da je višina sofinanciranja 
projekta presegla maksimalno dovoljeno stopnjo: v ko-
likor se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov ali dvojno 
financiranje izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz katerega 
koli drugega vira, ali da je višina sofinanciranja projekta 
presegla maksimalne dovoljene stopnje oziroma najvišje 
dovoljene intenzivnosti ali znesek pomoči, Sklad odstopi 
od pogodbe in zahteva vračilo neustrezno izplačanega 
zneska sofinanciranja v skladu s pravili državnih pomo-
či oziroma pomoči »de minimis« na področju vračanja 
državnih pomoči skupaj z zakonskimi zamudnimi obrest-
mi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun 
upravičenca do dneva vračila sredstev v proračunski 
sklad NOO oziroma v proračun Republike Slovenije. Če 
je dvojno uveljavljanje stroškov ali dvojno financiranje 
izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.

24. Razpoložljivost razpisne dokumentacije: vsi po-
trebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo 
popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so na-
vedeni v Razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave 
javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani Slo-
venskega podjetniškega sklada http://www.podjetniski-
sklad.si/sl/razpisi.

25. Dodatne informacije
Vse ostale informacije dobite na tel. 02/234-12-53, 

02/234-12-72 in 02/234-12-64 ali na e-pošti bostjan.vi-
dovic@podjetniskisklad.si.

Pisna vprašanja po e-pošti morajo prispeti na zgor-
nji naslov najkasneje dva delovna dni pred iztekom 
roka za oddajo vloge. Sklad bo objavil vprašanja in 
odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred 
iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo 
vprašanje posredovano pravočasno. Pisna vprašanja, 
ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana, bo pa 
mogoče pridobiti informacije na zgornjih telefonskih šte-
vilkah v delovnem času še na dan roka za oddajo vloge. 
Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del 
razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo 
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javno objavljeni na spletnem naslovu http://www.podje-
tniskisklad.si/sl/.

Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni 
strani, zato bodite pri postavljanju vprašanj pazljivi, da 
v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, po-
slovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti 
javno objavljeni.

Potencialni vlagatelji bodo o vseh novostih sproti 
obveščeni preko spletne strani http://www.podjetniski-
sklad.si/sl/.

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Št. 331-1/2022 O401 Ob-1598/22
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za 

izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 
61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16 in 11/22), Od-
loka o proračunu občine Krško za leto 2022 (Uradni list 
RS, št. 202/21), Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju 
razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Krško za pro-
gramsko obdobje 2015–2020 (Uradni list RS, št. 41/15), 
Mnenja o skladnosti sheme državne pomoči, št. priglasi-
tve: K-BE024-5874572-2015, izdanega s strani Ministr-
stva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, z dne 18. 1. 
2021 in Mnenja o skladnosti sheme de minimis pomoči, 
št. priglasitve: M001-5874572-2015, izdanega s strani 
Ministrstva za finance, z dne 15. 10. 2020, objavlja Me-
stna občina Krško (v nadaljnjem besedilu MOKK), Cesta 
krških žrtev 14, 8270 Krško

javni razpis
za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in razvoja 
kmetijstva in podeželja v Mestni občini Krško  

za leto 2022
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih 

sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva 
in podeželja na območju Mestne občine Krško za nasle-
dnje vrste ukrepov:

1. Ukrepi v skladu z Uredbo Komisije (EU) 
št. 702/2014

Ukrep 1 – Pomoč za naložbe v opredmetena in 
neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih 
v zvezi s primarno kmetijsko pro izvodnjo – 14. člen 
Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014

Pomoč iz ukrepa 1 se dodeli za:
Podukrep 1.1 – Posodabljanje kmetijskih gospodar-

stev za naložbe v rastlinsko pro izvodnjo in živinorejsko 
pro izvodnjo

Podukrep. 1.2 – Urejanje kmetijskih zemljišč in pa-
šnikov

2. Ukrepi de minimis v skladu z Uredbo Komisije 
(EU) št. 1407/2013

Ukrep 4 – Pomoč za naložbe v predelavo in trženje 
kmetijskih in živilskih pro izvodov ter za naložbe v ne-
kmetijsko dejavnost na kmetijskem gospodarstvu – de 
minimis

Pomoč iz ukrepa 4 se dodeli za:
– predelavo primarnih kmetijskih pro izvodov, gozd-

nih sadežev in zelišč;
– prodajo pridelkov in izdelkov s kmetij;
– turizem na kmetiji;
– predelavo gozdnih lesnih sortimentov.
3. Ostali ukrepi občine
Ukrep 6: Štipendiranje bodočih nosilcev kmetij 

(23. člen Pravilnika)
Pomoč iz ukrepa 6 se dodeli za:
Izobraževanje IV., V., VI., VII. stopnje kmetijske, ži-

vilske in gozdarske smeri, ki so predvideni za naslednike 
kmetij s sedežem na območju Mestne občine Krško.

II. Splošna določila – osnovni pogoji za kandidiranje 
na javni razpis

(1) Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki 
so opredeljeni v okviru posameznega ukrepa.

(2) Pomoč ne sme biti omejena na določene kme-
tijske pro izvode.

(3) Pomoč se ne sme dodeliti podjetju v težavah 
v smislu smernic skupnosti o državni pomoči za reševa-
nje in prestrukturiranje podjetij v težavah.

(4) Če se upravičenec v skladu s predpisi o javnih 
naročilih šteje za naročnika mora predložiti dokazilo, da 
je bil postopek izbire dobavitelja izveden v skladu z za-
konom o javnih naročilih.

(5) MSP ne sme uporabljati naložbe v nasprotju 
z namenom dodelitve sredstev.

(6) MSP, ki je za isti namen, kot ga navaja v vlogi za 
pridobitev sredstev že prejel javna sredstva Republike 
Slovenije ali EU, do sredstev ni upravičen.

(7) Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega javne-
ga razpisa, mora voditi predpisano dokumentacijo, ki 
je določena z javnim razpisom in pogodbo o dodelitvi 
sredstev in jo mora hraniti še najmanj 10 let po zadnjem 
izplačilu sredstev.

(8) Če je upravičenec – majhno ali srednje veliko 
podjetje (samostojni podjetnik posameznik ali pravna 
oseba), mora predložiti dokazilo, da je registriran za 
opravljanje kmetijske dejavnosti, ki je predmet podpore.

(9) Upravičencu se ne dodelijo pomoči za: plačilo 
davkov, raznih taks, prispevkov, stroškov poslovanja, 
bančnih stroškov in garancij, stroškov zavarovanj, inve-
sticij v prostore za zasebno rabo kmetijskih gospodar-
stev, stroške za refinanciranje obresti, pomoč za dejav-
nosti, povezane z izvozom v tretje države ali države čla-
nice in naložbe izven območja občine. Upravičencu se 
ne dodeli pomoč za plačilo davkov za 1., 2. in 3. ukrep, 
če je upravičenec davčni zavezanec.

(10) Upravičenec mora predložiti izjavo o prejetih 
sredstvih oziroma izjavo, da ni prejel sredstev za isti 
namen iz drugij javnih sredstev (državnih ali EU).

(11) Mikropodjetja ter mala in srednje velika podje-
tja (MSP), ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, inve-
stirajo na območju občine Krško, so vpisani v register 
kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti najmanj 1 ha 
kmetijskih površin, ki ležijo na območju občine Krško.

(12) Vloge bodo obravnavane tudi na podlagi do-
datnih pogojev in meril, ki so navedeni pri posameznih 
ukrepih v poglavju tega razpisa.

(13) Upravičenci lahko vložijo skupaj največ dve 
vlogi (po eno vlogo za posamezno naložbo) za pomoči 
iz ukrepov v tem javnem razpisu.

Po določbi tretjega odstavka 35. člena Zakona o in-
tegriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) prepoved 
poslovanja ne velja, ko vlagatelj pridobiva sredstva iz 
občinskega proračuna, na podlagi sofinanciranja tega 
javnega razpisa, pod pogojem, da so pri tem dosledno 
spoštovane določbe ZIntPK ali drugega zakona o dol-
žnosti izogibanja nasprotju interesov oziroma pod po-
gojem, da se funkcionar oziroma njegov družinski član 
(zakonec, otroci, posvojenci, starši, posvojitelji, bratje, 
sestre in osebe, ki s funkcionarjem živijo v skupnem 
gospodinjstvu ali v zunajzakonski skupnosti) dosledno 
izloči iz vseh faz odločanja o sklenitvi in izvedbi postop-
ka ali posla (v nasprotnem primeru nastopijo posledice 
kot v primeru prepovedi poslovanja).

IV. Ukrepi, predmet podpore, upravičenci, upraviče-
ni stroški in okvirna višina sredstev

1. Ukrepi v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014
Splošna določila, ki se nanašajo na državne pomoči 

po skupinskih izjemah v kmetijstvu (na podlagi Uredbe 
Komisije (EU) številka 702/2014):
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(1) Upravičenci do sredstev za podukrep 1.1 so 
pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro 
podjetja, dejavna v primarni kmetijski pro izvodnji, vpi-
sana v register kmetijskih gospodarstev, s sedežem na 
območju MOKK in katerih naložba se izvaja na območju 
MOKK.

(2) Do pomoči po razpisu za ukrepe na podlagi 
Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 niso upravičeni sub-
jekti, 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.
(3) Določbe o pomoči po tem razpisu se ne upo-

rabljajo 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 neposre-
dno povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo 
in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi 
stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo;

– pomoč, ki je odvisna od prednostne uporabe do-
mačega blaga pred uporabo uvoženega blaga.

(4) 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 po-
moč predložena pred začetkom izvajanja projekta ali 
dejavnosti.

(5) Najvišji zneski pomoči po posameznih ukrepih, 
določenih s tem razpisom, ne smejo preseči najviš-
jih 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.

(6) 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 de-
loma ali v celoti prekrivajo samo, če se s tako kumula-
cijo ne preseže najvišje intenzivnosti pomoči ali zneska 
pomoči, ki se uporablja za zadevno pomoč v skladu 
z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014.

(7) 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 pre-
sežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta 
določena v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014.

(8) 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.

Ukrep 1 – Pomoč za naložbe v opredmetena in 
neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih 
v zvezi s primarno kmetijsko pro izvodnjo

(1) Vlagatelji vloge:
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosi-

lec kmetijskega gospodarstva ali nadomestni član s po-
oblastilom.

(2) Cilji ukrepa:
– Izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti 

kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stro-
škov pro izvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo pro-
izvodnje;

– Izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer 
ali standardov za dobrobit živali, če zadevna naložba 
presega veljavne standarde Unije;

– Vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, pove-
zane z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetij-
stva, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, koma-
sacijo in izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem 
z energijo in vodo;

– Zagotavljanje kakovostnih dobrin kmetijstva iz 
ohranjenega okolja z namenom samooskrbe.

(3) Pomoč se ne dodeli za:
– nakup pro izvodnih pravic, pravic do plačila in 

letnih rastlin;
– zasaditev letnih rastlin;
– dela v zvezi z odvodnjavanjem in namakalno 

opremo;
– nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zem-

ljišč;
– naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo 

pomoči, dodeljene mladim kmetom v 24 mesecih od 
začetka njihovega delovanja; Mladi kmet se šteje od 
18 leta starosti do 40 let dopolnjene starosti;

– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne 
dokumentacije;

– investicije, ki se izvajajo izven območja občine;
– nakup rabljene opreme in naprav;
– nakup pripomočkov (ročna orodja ...);
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov 

Republike Slovenije ali EU, vključno s sofinanciranjem 
prestrukturiranja vinogradov;

– stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
– obratna sredstva.
(4) Pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo;
– investicija mora biti zaključena pred izplačilom 

sredstev;
– vlagatelj je lahko nosilec kmetijskega gospodar-

stva ali nadomestni član in mora imeti stalno prebivali-
šče na naslovu kmetijskega gospodarstva;

– vsi predračuni, računi in dokazila o plačilih se 
morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva 
za tekoče leto vlaganj ali na njegovega namestnika, kar 
je razvidno iz subvencije vloge;

– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v te-
žavah;

– kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo pri-
spevati k izpolnjevanju vsaj enega od navedenih ciljev 
ukrepa;

– na kmetijskem gospodarstvu morajo biti ob oddaji 
vloge, glede na vrsto pro izvodnje, oziroma sektor kmetij-
ske pridelave upoštevane vse predpisane zahteve glede 
okoljevarstvenih in veterinarskih pogojev ter zahtev za 
dobrobit živali; če je investicija namenjena izpolnjevanju 
teh zahtev, jih mora kmetijsko gospodarstvo izpolniti naj-
kasneje do zaključka investicije;

– pomoč se ne sme dodeliti za že izvedene aktivno-
sti in za investicije, ki so bile izvedene na osnovi kredita 
ali leasinga;

– oddan obrazec zbirne vloge za neposredna plači-
la ARSKTRP v letu 2021 ali 2022;

– izpis iz registra vinogradov, registra čebelnjakov 
in registra kmetijskih gospodarstev, ki ga izda Upravna 
enota;

– nosilec kmetijskega gospodarstva mora imeti ob 
oddaji vloge v lasti vsaj 1 ha kmetijskih površin za na-
ložbe v rastlinsko pro izvodnjo in naložbe v živinorejsko 
pro izvodnjo – rejo živali;

– v primeru gradnje morajo biti dela izvedena v skla-
du z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju 
prostora in varstvu okolja;

– po zaključku investicije bo le-ta v uporabi za na-
men, za katerega je upravičenec pridobil(a) sredstva, 
vsaj še 5 let po izplačilu sredstev.
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(5) Najvišji skupni znesek pomoči posamezniku iz 
naslova ukrepa 1 – podpore za naložbe, lahko znaša do 
10.000,00 EUR.

(6) Pri dodelitvi sredstev se upoštevajo merila. 
V primeru večjega števila vlog oziroma višje zaprošenih 
sredstev kot je višina razpisanih sredstev, se odobrena 
sredstva vsem vlagateljem sorazmerno znižajo.

(7) Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži 
nosilec kmetijskega gospodarstva ali nadomestni član 
s pooblastilom.

(8) Intenzivnost pomoči:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih 

sredstev;
– do 50 % zneska upravičenih stroškov naložb na 

kmetijskih gospodarstvih na območjih z omejenimi mož-
nostmi za kmetijsko dejavnost;

– do 40 % zneska upravičenih stroškov naložb na 
ostalih območjih;

– v primeru, da uveljavlja delež pomoči za naložbe 
mladi kmet star od 18 do 40 let, se intenzivnost pomoči 
poveča za 20 % točk.

V kolikor je vlagatelj zavezanec za DDV, se za 
sofinanciranje ukrepa upoštevajo vrednosti brez DDV.

Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodar-
stev za naložbe v rastlinsko in živinorejsko pro izvodnjo

(1) Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za novo-

gradnjo (rekonstrukcijo) hlevov in spremljajočih gospo-
darskih poslopij na kmetiji;

– stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije in 
zamenjava strešne kritine hlevov in gospodarskih poslo-
pij na kmetiji, ki služijo primarni kmetijski pro izvodnji ter 
ureditev izpustov (stroški materiala in storitev);

– stroški nakupa nove priklopne kmetijske mehani-
zacije do njene tržne vrednosti;

– stroški nakupa opreme hlevov za rejo živali;
– stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme 

v rastlinjaku, brez namakalnega sistema;
– stroški postavitve novega ali obnove večletnega 

nasada in nakup večletnega sadilnega materiala (pripra-
va zemljišča, nakup opor, mreže za ograjo);

– stroški nakupa sadilnega materiala za postavitev 
nasada špargljev;

– stroški nakupa in postavitev zaščite pred neu-
godnimi vremenskimi razmerami (protitočne mreže …);

– stroški nakupa, montaže oziroma postavitve če-
belnjaka in čebelarsko opremo;

– stroški opreme za skladiščenje sadja, lupinarjev, 
zelenjave, poljščin ...;

– stroški opreme za kalibriranje sadja, zelenjave.
(2) Upravičenci do pomoči so:
– mala in mikro podjetja, oziroma kmetijska gospo-

darstva, ki so vpisana v register kmetijskih gospodar-
stev, se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, investirajo na 
območju občine Krško in dejavnost primarne kmetijske 
pro izvodnje opravljajo na najmanj 1,0 ha primerljivih 
kmetijskih površin, ki ležijo na območju občine;

za 1 ha primerljive kmetijske površine se šteje:
– 1 ha njiv ali vrtov ali
– 2 ha travnikov ali ekstenzivnih sadovnjakov ali
– 4 ha pašnikov ali
– 0,25 ha plantažnih sadovnjakov ali vinogradov 

ali hmeljišč ali
– 8 ha gozdov ali
– 5 ha gozdnih plantaž ali
– 6 ha barjanskih travnikov ali drugih površin.

– člani kmečkega gospodinjstva, ki imajo pooblasti-
lo nosilca in imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca 
osnovne kmetijske dejavnosti na kmetiji, kar dokazuje 

z izpisom registra kmetijskih gospodarstev in imajo kme-
tijska zemljišča na območju občine Krško.

(3) Pogoji za pridobitev sredstev:
a.) naložbe v rastlinsko pro izvodnjo:
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo in-

vesticije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to 
potrebno;

– predložiti projektno dokumentacijo za izvedbo na-
ložbe 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;

– ponudbe oziroma predračun za načrtovano na-
ložbo;

– kmetijsko gospodarstvo se ukvarja ali se bo 
ukvarjalo s pridelavo rastlinskih kmetijskih pro izvodov 
(ekološka, integrirana);

– rastlinjak mora biti montažno demontažnega tipa 
minimalne površine 100 m2;

– za postavitev mreže proti toči mora vlagatelj imeti 
v lasti nasad minimalne površine 0,3 ha pečkarjev, ali 
vinograda ali 0,1 ha koščičarjev;

– novi nasad ali obnova: minimalna površina 0,3 ha 
za pečkarje ali 0,1 ha za koščičarje ali 0,1 ha za vino-
grade ali 0,3 ha za lupinarje ali 0,1 ha za jagodičevje na 
zemljišču v svoji lasti;

– na novo nasaditev nasada špargljev minimalne 
površine 0,1 ha na zemljišču v svoji lasti;

– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska 
vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za od-
dajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel;

– za obnovo trajnega nasada ali vinograda najemno 
pogodbo, overjeno pri notarju za minimalno dobo 10 let.

b.) naložbe v živinorejsko pro izvodnjo – rejo živali:
– kmetijsko gospodarstvo je usmerjeno ali se bo 

usmerilo v prosto rejo živali;
– gradbeno dovoljenje za izvedbo naložbe iz prve 

ali druge alineje prvega odstavka tega člena, če je zah-
tevano s predpisi s področja graditve objektov, oziroma 
druga ustrezna dokumentacija;

– presoja vplivov na okolje, če je potrebna;
– ponudbe oziroma predračuni za načrtovano na-

ložbo;
– predložitev oddane zbirne vloge v tekočem letu 

oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge 
v tekočem letu še ni potekel.

c.) naložbe v živinorejsko pro izvodnjo – za čebe-
larjenje:

– gradbeno dovoljenje za izvedbo naložbe iz prve 
ali druge alineja prvega odstavka, če je zahtevano 
s predpisi s področja graditve objektov, oziroma druga 
ustrezna dokumentacija;

– ponudbe oziroma predračuni za načrtovano na-
ložbo;

– predložitev izpisa iz registra čebelnjakov;
– čebelarjenje z najmanj 10 čebeljimi družinami 

avtohtone kranjske čebele;
– oprema za čebelarjenje, kot so: tehnica, koncen-

trator, vremenska postaja, WiFi kamero in solarno napa-
janje, naprava za utekočinjenje medu, ureditev prostora, 
oprema za krmljenje čebel …

(4) Pri točkovanju bodo upoštevane vloge, katerih 
skupna vrednost vseh prijavljenih investicij na upravi-
čenca, oziroma na kmetijsko gospodarstvo bo najmanj 
2.000 EUR in največ 20.000 EUR, kar je razvidno iz pri-
loženih predračunov. Pri izračunu bo upoštevan spodnji 
in zgornji limit. Skupna vrednost investicije je lahko tudi 
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višja od 20.000 EUR brez DDV, vendar se pri izračunu 
upošteva zgornji limit.

Računi in potrdila o plačilu, v okviru upravičenih 
stroškov, se nanašajo na datum opravljene storitve od 
izdaje sklepa o odobritvi sredstev do 24. 10. 2022. Ra-
čuni izdani pred dnevom izdaje sklepa o odobritvi sred-
stev ter računi izdani po 24. 10. 2022 ne bodo upošte-
vani. Potrdilo skupaj z računi in dokazili o plačilu morajo 
biti na občino dostavljeni do 24. 10. 2022.

Pred datumom oddaje vloge morajo biti izdani pred-
računi dobavitelja blaga, storitev, gradenj.

Podukrep 1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pa-
šnikov

(1) Upravičeni stroški:
– stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zem-

ljišča (nezahtevne agromelioracije, pašniki);
– stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije;
– stroški nakupa opreme za ograditev in pregradi-

tev pašnikov z električno ograjo;
– stroški opreme za ureditev napajališč za živino.
(2) Upravičenci do pomoči:
– posamezna kmetijska gospodarstva in ali več 

kmetijskih gospodarstev, vključenih v skupno naložbo 
(pašna skupnost, agrarna skupnost …);

– kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v register 
kmetijskih gospodarstev, se ukvarjajo s kmetijsko dejav-
nostjo, investirajo na območju občine Krško in dejavnost 
primarne kmetijske pro izvodnje opravljajo na najmanj 
1,0 ha kmetijskih površin, ki ležijo na območju občine.

(3) Pogoji za pridobitev sredstev:
– ustrezna dovoljenja oziroma projektna dokumen-

tacija za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, 
kadar so upravičeni do sofinanciranja;

– predračun stroškov za manjša zemeljska dela, ki 
ne pomenijo večje posege v prostor – odstranjevanje 
skal, zarasti, ravnanje zemljišč, nasipanja, stroški stroj-
nih ur, za katere se uveljavlja pomoč;

– kopija katastrskega načrta in program del, ki ga 
pripravi pristojna strokovna služba, kadar je predmet 
podpore ureditev kmetijskih zemljišč ali nezahtevna 
agromelioracija in popis del in opreme za napravo pa-
šnika;

– ponudbe oziroma predračun za nakup opreme za 
ureditev napajališč za živino;

– predložitev oddane zbirne vloge v tekočem oziro-
ma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v te-
kočem letu še ni potekel;

– naložba se mora izvesti na površini najmanj 
0,5 ha za pašnike in 0,05 ha za nezahtevne agrome-
lioracije;

– investicija mora biti zaključena pred oddajo potr-
dila za izplačilo sredstev;

– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe 
v primeru zakupa zemljišča;

– odločba Zavoda RS za gozdove v primeru posega 
na območje gozdnega zemljišča.

(4) Pri točkovanju bodo upoštevane vloge, katerih 
skupna vrednost vseh prijavljenih investicij na upravi-
čenca, oziroma na kmetijsko gospodarstvo bo najmanj 
1.000 EUR in največ 20.000 EUR, kar je razvidno iz pri-
loženih predračunov. Pri izračunu bo upoštevan spodnji 
in zgornji limit.

Računi in potrdila o plačilu, v okviru upravičenih 
stroškov, se nanašajo na datum opravljene storitve od 
izdaje sklepa o odobritvi sredstev do 24. 10. 2022. Ra-
čuni izdani pred dnevom izdaje sklepa o odobritvi sred-
stev ter računi izdani po 24. 10. 2022 ne bodo upošte-
vani. Potrdilo skupaj z računi in dokazili o plačilu morajo 
biti na občino dostavljeni do 24. 10. 2022.

Pred datumom oddaje vloge morajo biti izdani pred-
računi za upravičene stroške iz točke 1.

2. Ukrepi de minimis v skladu z Uredbo Komisije 
(EU) št. 1407/2013

Splošne določbe, ki se nanašajo za ukrepe pomoči 
»de minimis« (na podlagi Uredbe Komisije (EU) šte-
vilka 1407/2013):

(1) Upravičenci do sredstev za ukrep 4 so pravne in 
fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja, 
imajo sedež na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano 
v register kmetijskih gospodarstev, ima sedež na obmo-
čju Mestne občine Krško in katerih naložba se izvaja na 
območju Mestne občine Krško.

(2) Do pomoči de minimis niso upravičena podjetja 
iz sektorjev:

– ribištva in akvakulture,
– primarne pro izvodnje kmetijskih pro izvodov iz 

seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske 
skupnosti,

– predelave in trženja kmetijskih pro izvodov iz se-
znama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:

– če je znesek pomoči določen na podlagi cene 
ali količine zadevnih pro izvodov, ki so kupljeni od pri-
marnih pro izvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,

– če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali 
v celoti prenese na primarne pro izvajalce.

(3) Pomoč ne sme biti namenjena izvozu oziroma 
z izvozom povezani dejavnosti v tretje države ali države 
članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženi-
mi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske 
mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno 
dejavnostjo.

Pomoč ne sme biti pogojena s prednostno rabo 
domačih pro izvodov pred uvoženimi.

(4) Pomoč ne bo namenjena nabavi vozil za pre-
voz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni 
tovorni prevoz.

(5) Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti sub-
jekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do obči-
ne ali do države.

(6) Skupna vrednost pomoči, dodeljena enotne-
mu podjetju na podlagi pravila »de minimis« v skladu 
z Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2013 z dne 18. decem-
bra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delova-
nju Evropske unije pri pomoči de minimis (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 pomo-
či 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, ki govori iz katerih sektorjev podjetja niso 
upravičena do pomoči de minimis, ter je poleg tega de-
javno v enem ali več sektorjih, ali opravlja še druge de-
javnosti, 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 ured-
be, ne prejemajo pomoči de minimis na podlagi Uredbe 
Komisije (ES) št. 1407/2013.

(8) Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z dr-
žavno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali 
državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, 
če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenziv-
nost pomoči ali znesek pomoči.
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(9) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo 
Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomo-
čjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije 
(EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi 
št. 360/2012.

(10) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Ured-
bo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s po-
močjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi ured-
bami de minimis do ustrezne zgornje meje (200.000 
oziroma 100.000 EUR).

(11) Prejemnik podpore mora imeti za nakazilo do-
deljenih sredstev odprt transakcijski račun v Republiki 
Sloveniji.

(12) Prejemnik mora k vlogi predložiti:
– pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis, 

ki jih je upravičenec oziroma enotno podjetje prejelo na 
podlagi te ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh 
in v tekočem proračunskem letu;

– pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) 
pomočeh za iste upravičene stroške in zagotovilo, da 
z dodeljenim zneskom pomoči de minimis, ne bo prese-
žena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti 
pomoči po drugih predpisih;

– seznam podjetij, s katerimi je povezan, tako da se 
preveri skupen znesek že prejetih de minimis pomoči za 
vsa, z njim povezana podjetja;

– izjavo o ločitvi dejavnosti oziroma stroškov veza-
no na določilo šestega odstavka 19. člena pravilnika.

(13) Občina bo s sklepom pisno obvestila prejemnika:
– da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis 

v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 
18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogod-
be o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis 
(Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013) o odobrenem zne-
sku de minimis pomoči.

Ukrep 4 – Pomoč za naložbe v predelavo in trženje 
kmetijskih in živilskih pro izvodov ter naložbe v nekme-
tijsko dejavnost na kmetiji – de minimis – Naložbe za 
opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah

(1) Predmet podpore:
Predmet podpore je zagotavljanje pogojev za za-

četek opravljanja dopolnilne dejavnosti na kmetiji ali za 
posodobitev in modernizacijo že obstoječe dopolnilne 
dejavnosti skozi sofinanciranje investicij, usmerjenih v:

– predelavo kmetijskih pro izvodov, opredeljenih 
v Prilogi 1 Uredbe o vrsti, obsegu in pogojih za oprav-
ljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, 
št. 61/05);

– prodajo kmetijskih pridelkov s kmetije in z drugih 
kmetij in izdelkov, ki jih druga kmetija pro izvaja v skladu 
s predpisi o dopolnilnih dejavnosti na kmetiji;

– turizem na kmetiji;
– dejavnosti (storitve in izdelki), povezane s tradicio-

nalnimi znanji na kmetiji, domača obrt.
(2) Cilj ukrepa:
– diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih gospodar-

stvih v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih pro-
izvodov, gozdnih lesnih sortimentov ter širjenje nekme-
tijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.

(3) Upravičeni stroški ukrepa:
– stroški gradnje ali obnove objekta za dejavno-

sti predelave in trženja kmetijskih pro izvodov ter ne-
kmetijske dejavnosti na kmetiji;

– stroški nakupa opreme in naprav za dejavno-
sti predelave in trženja na kmetijah ter nekmetijske de-
javnosti;

– stroški nakupa opreme in naprav za turizem na 
kmetiji in stroški gradnje ali obnove objekta za turizem 
na kmetiji.

(4) Upravičenci do pomoči:
– mikro in srednje velika podjetja ali kmetijska go-

spodarstva, ki se ukvarjajo s predelavo in trženjem ozi-
roma z nekmetijskimi dejavnostmi, s sedežem dejavno-
sti in naložbo na območju Mestne občine Krško.

(5) Pogoji za dodelitev sredstev:
– upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za 

opravljanje dopolnilne dejavnosti, skladno z veljavno 
zakonodajo;

– dovoljenje za opravljanje dejavnosti na kmetij-
skem gospodarstvu ali dokazilo o registraciji dejavnosti, 
kolikor upravičenec pomoči še nima dovoljenja za oprav-
ljanje dejavnosti;

– dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 let 
po zaključeni naložbi;

– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo – 
gradnjo investicije, če je s predpisi s področja gradnje 
objektov to potrebno, oziroma druga ustrezna doku-
mentacija. Dela morajo biti izvedena v skladu z veljav-
nimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in 
varstvu okolja;

– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasi-
ti na ime nosilca dopolnilne dejavnosti; v primeru, da 
je kmetija vključena v sistem DDV, mora biti vlagatelj 
davčni zavezanec;

– računi oziroma dokazila o plačilu stroškov za katere 
se uveljavlja pomoč, v okviru upravičenih stroškov, z da-
tumom opravljene storitve od 1. 1. 2022 do 24. 10. 2022;

– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v te-
žavah;

– računi, predračuni oziroma najmanj eno ponudbo 
za izvedbo naložbe.

(6) Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži 
nosilec kmetijskega gospodarstva ali nadomestni član 
s pooblastilom.

(7) Oddan obrazec zbirne vloge za neposredna 
plačila ARSKTRP v letu 2021 ali v letu 2022.

(8) Najvišji skupni znesek pomoči posamezniku iz 
naslova ukrepa 4, lahko znaša do 10.000,00 EUR.

(9) Intenzivnost pomoči:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih 

sredstev,
– do 50 % upravičenih stroškov vrednosti naložbe,
– pri izračunu intenzivnosti pomoči upravičenih stro-

škov se upošteva neto vrednost brez DDV za upravičen-
ce, ki so v sistemu DDV.

(10) Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se po-
moč ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli 
skupni znesek de minimis pomoči iz 19. člena pravilnika.

(11) Pri točkovanju bodo upoštevane vloge, katerih 
skupna vrednost vseh prijavljenih investicij na upravi-
čenca, oziroma na kmetijsko gospodarstvo bo najmanj 
2.000 EUR in največ 20.000 EUR, kar je razvidno iz pri-
loženih predračunov ali računov. Pri izračunu bo upošte-
van spodnji in zgornji limit. Skupna vrednost investicije 
je lahko tudi višja od 20.000 EUR brez DDV, vendar se 
pri izračunu upošteva zgornji limit.

(12) Računi in potrdila o plačilu, v okviru upraviče-
nih stroškov, se nanašajo na datum opravljene storitve, 
oziroma od 1. 1. 2022 do 24. 10. 2022. Potrdilo skupaj 
z računi in dokazili o plačilu morajo biti na občino dostav-
ljeni do 24. 10. 2022.

2. Druge vrste pomoči
Ukrep 6 – Štipendiranje bodočih nosilcev kmetij
(1) Predmet podpore
Namen ukrepa je finančna pomoč pri izobraževanju 

dijakov in študentov kmetijskih, gozdarskih in živilskih 
programov, s stalnim prebivališčem na območju občine 
Krško in so predvideni za naslednike kmetij.
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(2) Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– Izjavo lastnika kmetijskega gospodarstva;
– kopijo ali računalniški izpisek zadnjega šolskega 

spričevala, letnika;
– potrdilo o katastrskem dohodku prosilca;
– potrdilo o višini prejemanja štipendije (če jo pro-

silec prejema);
– zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2021 

ali 2022 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj po-
deželja, ki se nanaša na nosilca kmetijskega gospo-
darstva.

(3) Dodatni pogoj za pridobitev sredstev – prednost 
pri dodelitvi sredstev imajo prosilci, katerih edini vir do-
hodka izhaja iz kmetijske dejavnosti in prosilci z manjši-
mi dohodki na družinskega člana.

(4) Upravičenci do pomoči:

– udeleženci rednega izobraževanja IV., V., VI., VII. 
stopnje kmetijske, živilske in gozdarske smeri, ki so pred-
videni za naslednike kmetij s sedežem na območju občine;

– upravičenec ima stalno prebivališče v občini in 
živi na kmetiji, ki je vpisana v register kmetijskih gospo-
darstev v občini Krško.

(5) Intenzivnost pomoči:
– do 1.500 EUR/vlagatelja v tekočem letu.
IV. Merila za ocenjevanje vlog
1. Merila za dodelitev pomoči za Ukrepe v skladu 

z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014
Merila za Ukrep 1: Pomoč za naložbe v opredme-

tena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s pri-
marno kmetijsko pro izvodnjo, podukrep 1.1 – Posoda-
bljanje kmetijskih gospodarstev za naložbe v rastlinsko 
in živinorejsko pro izvodnjo, podukrep 1.2 – Urejanje 
kmetijskih zemljišč in pašnikov so:

Merila za dodelitev državne pomoči za ukrep 1, podukrep 1.1, 1.2 so:

1. prejeta javna sredstva za naložbe v kmetijska gospodarstva od leta 2018
– 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 trikrat in več prejel podporo iz javnih sredstev: 5 točk
2. Starost vlagatelja, nosilec KMG
do 40 let 20 točk
41 let in več 10 točk
3. območje v katerem leži kmetijsko gospodarstvo
Območje z omejenimi možnostmi 50 točk
ostala območja 40 točk

Skupno je možno pri ocenjevanju dobiti maksimal-
no 100 točk.

Komisija bo vloge ocenjevala na podlagi izpolnjeva-
nja pogojev in meril tega javnega razpisa. V tabeli Merila 
za dodelitev pomoči za ukrep 1, podukrep 1.1. in 1.2 so 
merila točkovanja, na podlagi katerih bo komisija vse 
vloge točkovala. Dodeljeno število točk pomeni osnovo 
za določitev deleža sofinanciranja. Kot osnova za določi-
tev vrednosti sofinanciranja bo znesek bruto/neto pred-
računa ter upoštevan limit spodnje in zgornje vrednosti 
prijavljene investicije na podlagi predračuna. V primeru 
premalo zagotovljenih sredstev se delež sofinanciranja 
sorazmerno zniža vsem vlogam.

2. Merila za dodelitev pomoči za Ukrepe de minimis 
v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013

Merila za Ukrep 4 – Pomoč za naložbe v predelavo 
in trženje kmetijskih in živilskih pro izvodov ter naložbe 
v nekmetijsko dejavnost na kmetijskih gospodarstvih – 
de minimis so:

Merila za dodelitev pomoči za ukrep 4 so:

1. prejeta javna sredstva za naložbe v kmetijska gospodarstva od leta 2018
– 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 trikrat in več prejel podporo iz javnih sredstev: 5 točk
2. vrste dejavnosti
– turizem na kmetiji/vinotoč 30 točk
– ostale dejavnosti 0 točk
3. status dejavnosti
– dejavnost se začenja na novo 40 točk
– dopolnitev ali razvoj obstoječe dejavnosti 20 točk
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(1) Skupno je možno pri ocenjevanju dobiti maksi-
malno 100 točk.

(2) Pri dejavnosti turizem na kmetiji/vinotoč bo 
z največjim številom točk obravnavana vloga, katere 
Odločba, ali dokazilo o registraciji dejavnosti je izdana 
s strani Upravne enote z datumom v zadnjih 24 mesecih 
od oddaje vloge.

(3) Komisija bo vloge ocenjevala na podlagi 
izpolnjevanja pogojev in meril tega javnega razpisa. 
V tabeli Merila za dodelitev pomoči za ukrep 4 so 
merila točkovanja, na podlagi katerih bo komisija vse 
vloge točkovala. Dodeljeno število točk pomeni osno-
va za določitev deleža sofinanciranja. Kot osnova za 
določitev vrednosti sofinanciranja bo znesek neto pred-
računa ali računa ter upoštevan limit spodnje in zgor-
nje vrednosti prijavljene investicije. V primeru premalo 
zagotovljenih sredstev se delež sofinanciranja soraz-
merno zniža.

3. Merila za druge vrste pomoči
Merila za Ukrep 6 – Štipendiranje bodočih nosilcev 

kmetij

Merila za ukrep 6 so:

1. območje v katerem leži kmetijsko 
gospodarstvo
– območje z omejenimi možnostmi 20 točk
2. stopnja izobraževalnega programa
VII. stopnja 80 točk
VI. stopnja 70 točk
V. stopnja 60 točk
IV. stopnja 50 točk

Komisija bo vloge ocenjevala na podlagi izpolnjeva-
nja pogojev in meril tega javnega razpisa.

Vloge bodo razvrščene na podlagi prejetega števila 
točk od največjega števila do najmanjšega števila točk. 
100 točk pomeni do 100 % delež financiranja.

V. Okvirna višina razpisanih sredstev po ukrepih
Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev, ki so 

namenjena za ukrepe za razvoj kmetijstva in podeželja 
po tem javnem razpisu, so zagotovljena v proračunu za 
leto 2022, višini 145.000,00 EUR bruto.

Vrsta ukrepa (ukrepi po Pravilniku o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja 
v občini Krško za programsko obdobje 2015–2020):

Višina sredstev 
v EUR – bruto

1. Pomoč za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih 
v zvezi s primarno kmetijsko pro izvodnjo – ukrep 1 (13., 14. in 15. člen Pravilnika), sredstva 
NORP, proračunska postavka 5001 in NRP OB054-22-0035 120.000
2. Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih pro izvodov ter naložbe 
v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – ukrep 4 (18., 19. in 20. člen Pravilnika), proračunska 
postavka 5065, NRP OB054-22-0036 20.000
3. Štipendiranje bodočih nosilcev kmetij – ukrep 6 (23. člen), proračunska postavka 5020 5.000

Sredstva v proračunu so omejena. V kolikor sred-
stva na posamezni proračunski postavki in NRP ne bodo 
porabljena, se lahko prerazporedijo na ostale proračun-
ske postavke in NRP v skladu z Odlokom o proračunu 
Občine Krško za leto 2022.

VI. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena 
sredstva bodo praviloma izplačana v letu 2022, v skladu 
s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.

VII. Rok in mesto oddaje vlog za prijavo na javni 
razpis

Vlagatelji morajo oddati vloge osebno ali po pošti 
na naslov Mestna občina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško. 
Pošiljke oddane po pošti morajo biti obvezno oddane 
s priporočeno pošto do 31. 3. 2021 (datum poštnega 
žiga na dan 31. 3. 2022) ali oddane do konca delavnika 
v sprejemni pisarni Mestne občine Krško najpozneje do:

– 31. 3. 2022 za ukrepe: ukrep 1 – naložbe v kme-
tijska gospodarstva, in ukrep 4 – naložbe v predelavo 
in trženje.

– petka, 30. 9. 2022, za ukrep (datum poštnega žiga 
na dan 30. 9. 2022): ukrep 6 – štipendiranje.

Vlogi je potrebno priložiti vse dokumente, ki jih kot 
obvezna dokazila zahteva razpisna dokumentacija tega 
javnega razpisa in so navedeni na obrazcu vloga.

Pisne vloge morajo biti poslane v zaprti ovojni-
ci ali oddane v sprejemno pisarno Mestne občine ter 
oprem ljene z naslovom pošiljatelja in z obvezno uporabo 
Obrazca ovojnica. Iz »Obrazca ovojnica« je potrebno 
izrezati tabelo, jo izpolniti ter nalepiti na sprednjo stran 
zaprte ovojnice.

V primeru, da upravičenec pošilja več vlog za več na-
menov, mora biti vsaka vloga poslana v posebni ovojnici.

VIII. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog za ukrepe 1 in 4, ki ga vodi Ko-

misija za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje 
ukrepov za razvoja kmetijstva in podeželja v letu 2022 
(v nadaljnjem besedilu: komisija) se bo pričelo dne 
4. 4. 2022. Odpiranje vlog za ukrep 6 se bo pričelo 
5. 10. 2022.

Odpiranje vlog ne bo javno. V kolikor se zaradi ve-
likega števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi istega 
dne, se nadaljuje naslednji dan.

Na odpiranju ugotavlja komisija popolnost vlog gle-
de na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. 
V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo 
dokumentacijo bo komisija v roku osmih dni od odpi-
ranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo v roku treh dni 
dopolnijo.

IX. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje 
o izidu razpisa

(1) Vloge prispele na javni razpis pregleda in oceni 
komisija, ki jo je za ta namen imenoval župan Mestne 
občine Krško. Komisija bo vse prispele vloge odprla in 
ugotovila njihovo popolnost ter jih ocenila v skladu z me-
rili iz javnega razpisa. O pregledu in oceni vlog sestavi 
komisija zapisnik. Odpiranje vlog ne bo javno.

(2) Nepopolne in nepravočasne prispele vloge bodo 
zavržene, neustrezne pa zavrnjene.

(3) Zavržene bodo vloge:
– ki bodo prispele po zaprtju javnega razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih se-

stavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne doku-
mentacije za posamezni namen in ne bodo dopolnjene 
v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge).
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(2) Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali pogojev, 

določenih v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije 
za posamezni namen,

– ki jih bo komisija, na podlagi meril za ocenjevanje 
in vrednotenje, ocenila kot neustrezne.

(3) Vlagatelja nepopolne vloge, komisija v roku 
8 dni od odpiranja vlog, pisno pozove, da jo dopolni 
v 3 dneh od prejema obvestila. Nepopolne vloge, ki v na-
vedenem roku niso dopolnjene, se zavržejo.

(4) Mestna občina Krško bo vse vlagatelje vlog 
obvestila o izidu razpisa v roku 45 dni po zaključku od-
piranja vlog. Na podlagi predloga komisije bo o izbranih, 
zavrnjenih in zavrženih vlogah na prvi stopnji s sklepi 
odločila mestna uprava, o pritožbah zoper te sklepe pa 
župan MOKK.

(5) Vlagatelj vloge lahko v roku 8 dni od prejema 
sklepa vloži pritožbo na župana MOKK na naslov: Me-
stna občina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško. V pritožbi mora-
jo biti natančno opredeljeni razlogi, zaradi katerih vlaga 
pritožbo. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena 
merila za ocenjevanje vlog. O pritožbi odloči župan, 
njegova odločitev je dokončna.

(6) Upravičencem bo izdan sklep o višini odobrenih 
sredstev za posamezen ukrep. V obrazložitvi sklepa se 
opredeli še namen ter opravičljive stroške za katere so 
bila sredstva namenjena.

Upravičenec pred izdanim sklepom ne sme pri-
četi z aktivnostjo za katera so sredstva namenjena, in 
sicer za ukrepe: Pomoč za naložbe v opredmetena in 
neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih 
v zvezi s primarno kmetijsko pro izvodnjo, razen za aktiv-
nosti v okviru naložb v predelavo in trženje – dopolnilne 
dejavnosti, katerih računi so lahko od 1. 1. 2022.

(7) Datum dodelitve pomoči je datum pravnomoč-
nosti sklepa.

(8) Medsebojne obveznosti med občino in prejemni-
kom pomoči se uredijo s pogodbo.

(9) Pogodba mora biti podpisana v roku 8 dni od 
prejema poziva k podpisu, v nasprotnem primeru se šte-
je, da vlagatelj odstopa od vloge za pridobitev sredstev.

(10) Upravičencem se sredstva iz proračuna ob-
čine izplačajo na transakcijski račun upravičenca, na 
podlagi potrdila o izvedbi naložbe in plačanimi računi za 
ukrep 1. in 4. Računi morajo biti izdani za isti namen in 
plačani preko transakcijskega računa odprtega v Repu-
bliki Sloveniji. V primeru, da višina zneska računa za iz-
vedeno investicijo odstopa navzdol od višine predračuna 
prijavljenega na javni razpis, se kot podlaga za izplačilo 
upošteva odobren delež sofinanciranja.

V primeru, da je račun za izvedene investicije višji 
od predračuna, se izplača maksimalni odobren znesek 
po sklepu.

(11) K potrdilu mora prejemnik predložiti fotokopije 
računov oziroma druge knjigovodske listine, ki vsebin-
sko utemeljujejo nastale stroške ter dokazila o plačilu 
priloženih računov (potrdila o izvedenih transakcijah). 
Na potrdilu o plačilu mora biti nedvoumno razviden na-
men plačila in številka računa, kamor so bila sredstva 
nakazana.

(12) Za ukrep 6 kot dokazilo zadostuje potrdilo 
o vpisu v izobraževalni program in zaključno spričevalo.

(13) Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo, 
ki je bila podlaga za pridobitev sredstev po pogodbi še 
10 let od pridobitve sredstev.

X. Sklenitev pogodbe: prejemnikom sredstev bodo 
posredovani sklepi o izboru, hkrati pa bodo tudi pozva-
ni k podpisu pogodbe, s katero se uredijo medsebojne 
obveznosti med Mestno občino Krško in prejemnikom.

XI. Rok za oddajo potrdila o izvedbi investicije
(1) Potrdilo o izvedbi naložbe s plačanimi računi 

mora biti dostavljen na Občino Krško do 24. 10. 2022 za 
Ukrep 1 – Pomoč za naložbe v opredmetena in neopred-
metena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi 
s primarno kmetijsko pro izvodnjo in Ukrep 4 – Pomoč za 
naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih pro-
izvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji.

(2) Za ukrep 6 mora biti Pogodba z upravičencem 
podpisana v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu, 
v nasprotnem primeru se šteje, da vlagatelj odstopa od 
vloge za pridobitev sredstev.

XII. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo 
razpisno dokumentacijo

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do 
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Me-
stne občine Krško www.krsko.si ali jo v tem roku zainte-
resirani lahko dvignejo v času uradnih dni v sprejemni 
pisarni Mestne občine Krško, CKŽ 14, 8270 Krško.

Dodatne informacije posreduje Magda Krošelj, do-
segljiva na tel. 07/498-13-19 v času uradnih dni od 8. 
do 10. ure ali na e-mail: magdalena.kroselj@krsko.si.

Mestna občina Krško

Št. 410-25/2022 Ob-1600/22
Na podlagi 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), Odloka o proračunu Mestne občine Krško za 
leto 2022 (Uradni list RS, št. 1/20 in 160/20) in 35. člena 
Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16, 79/16 in 
26/19), objavljam

javni razpis
za sofinanciranje programov veteranskih  

in častniških združenj, ki delujejo v javnem 
interesu v mestni občini Krško za leto 2022
I. Neposredni proračunski uporabnik: Mestna obči-

na Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje progra-

mov in dogodkov veteranskih in častniških združenj, ki 
se izvajajo v letu 2022 in vsebujejo naslednje aktivnosti:

– Izvajanje letnega programa veteranskih in ča-
stniških združenj, ki delujejo na območju mestne občine 
Krško.

III. Upravičenci za dodelitev sredstev po tem razpisu
Na razpis se lahko prijavijo veteranska in častniška 

društva/združenja na območju mestne občine Krško, ki 
izpolnjujejo vse naslednje pogoje:

– da imajo sedež v mestni občini Krško,
– imajo status združenja oziroma društva, ki deluje 

v javnem interesu na področju obrambe vsaj eno leto od 
dneva objave tega razpisa,

– da sodelujejo z Mestno občino Krško in jo obve-
ščajo o svojih aktivnostih,

– da so programi za udeležence brezplačni oziroma 
ovrednoteni nepridobitno (vključujejo zgolj materialne 
stroške),

– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, 
kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo ak-
tivnosti,

– da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani 
članarini,

– da se povezujejo z zvezo ali združenje na nivoju 
države.

IV. Višina razpoložljivih sredstev: okvirna viši-
na sredstev namenjenih za sofinanciranje delova-
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nja in aktivnosti veteranskih in častniških združenj je 
16.700,00 EUR na proračunski postavki 1136, Dotacije 
organizacijam in društvom, v proračunu Mestne občine 
Krško za 2022. Sredstva se delijo na podlagi meril, ki so 
sestavni del tega razpisa.

V. Rok za črpanje sredstev: upravičencu bodo sred-
stva nakazana 30. dan po prejemu poročila. Sredstva 
bodo upravičenci koristili v skladu s sklenjenimi pogod-
bami in dokazili o uporabi sredstev. Rok za oddajo po-
ročila je do 29. 11. 2022 v skladu s predpisi, ki določajo 
izvrševanje proračuna.

VI. Pogoja in merila za dodeljevanje sredstev:
1. Posebna pogoja, ki jih mora izpolnjevati prijavi-

telj sta:
– vsebina prijavljenega programa je v skladu 

s predmetom razpisa,
– vlagatelj je redno oziroma v celoti izpolnjeval svo-

je pogodbene obveznosti do Metne občine Krško.
2. Merila za izbor:

1. število članov s statusom,
2. program dela,
3. opisane in časovno opredeljene so vse aktiv-

nosti programa,
4. pri izvajanju programa sodelujejo tudi prosto-

voljci/prostovoljke,
5. program ima izdelano finančno konstrukcijo, iz 

katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja progra-
ma, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež 
sredstev uporabnikov/uporabnic in delež sredstev iz 
drugih virov.

Vsako posamezno merilo je ovrednoteno s točkami 
od 0 do 3. Če program prejme 0 točk pri 5. merilu, izpade 
iz nadaljnjega postopka.

Opozorilo:
Društvo, ki je pridobilo sredstva za prijavljene pro-

grame in aktivnosti/dogodke iz drugih proračunskih ob-
činskih virov, ne more uveljavljati te pravice ponovno 
preko tega razpisa. Prav tako ne sme društvo, ki so mu 
bila odobrena sredstva iz naslova tega razpisa, kandidi-
rati z istim programom in aktivnostmi za druga sredstva 
iz proračuna Mestne občine Krško.

3. Način točkovanja:
Za vsa merila, ki so našteta zgoraj, bo točkovanje 

sledeče:

0 točk ne izpolnjuje (oziroma ima najmanj 
članov)

1 točka slabo izpolnjuje
2 točki ne izpolnjuje v celoti
3 točke povsem izpolnjuje (oziroma ima največ 

članov)

Točkovanje za merilo 1 in 4 se opravi tako, da se 
društva primerjajo med seboj in dobi društvo z največ 
člani oziroma prostovoljci največ točk (3), društvo z naj-
manj člani oziroma prostovoljci pa najmanj točk (0).

4. Merila za dodelitev sredstev
Maksimalno število doseženih točk je 15. Sofinan-

cirani bodo programi, ki bodo dosegli najmanj 5 točk.
Iz nadaljnje obravnave bodo izločeni:
– programi, ki ne dosežejo skupaj minimalno 5 točk,
– programi, ki bodo prejeli 0 točk v kriteriju št. 5 – 

finančna konstrukcija programa.
Komisija bo pri določanju višine prejetih sredstev 

proučila vse prijave ter jih ustrezno točkovala v skladu 
z merili. Prednost pri izboru za dodelitev sredstev bodo 
imeli programi, ki bodo dosegli višje število točk. Komi-
sija bo pri določitvi višine sredstev upoštevala dosežene 
točke, plan dela društva za leto 2022 ter preglednost 

finančnega plana za program dela društva v letu 2022. 
Ob upoštevanju vseh kriterijev, bo komisija pripravi-
la predlog za dodelitev sredstev.

VII. Vsebina vloge
Vloga, na kateri se društva prijavijo na razpis, je 

sestavljena iz izpolnjenega prijavnega obrazca in zah-
tevane dokumentacije k vlogi. Prijavni obrazec vsebuje 
osnovne podatke o vlagatelju ter podatke o vsebini in 
finančno ovrednotenje posameznih izvedenih program-
skih aktivnosti, ki so predmet razpisa. Vlogi se priložijo 
vse zahtevane priloge, ki so navedene v obrazcu prijave.

Zahtevana dokumentacija k vlogi mora vsebovati 
naslednje obvezne priloge:

1. Kopijo odločbe o vpisu društva v register društev 
(v kolikor prijavitelj tega dokazila ne bo priložil, ga bo 
pridobila komisija po ur. dolžnosti),

2. Pregledno vsebinsko poročilo o delu društva za 
leto 2021,

3. Pregledno finančno poročilo o delu društva za 
leto 2021,

4. Pregleden vsebinski program dela društva za 
leto 2022,

5. Pregleden finančni načrt za program dela društva 
v letu 2022,

6. Izjavo vlagatelja o sprejemanju pogojev razpisa.
VIII. Rok za prijavo in način prijave
Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo 

po tem razpisu morajo prispeti najkasneje do petka, 
25. marca 2022, na naslov: Mestna občina Krško, Kabi-
net župana, CKŽ 14, 8270 Krško.

Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojni-
cah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene 
z oznako: »Ne odpiraj – vloga javni razpis – veteranska 
društva«.

IX. Obravnava vlog
1. Odpiranje vlog bo na Mestni občini Krško v roku 

petih delovnih dni od poteka roka za oddajo vlog. Odpi-
ranje vlog ne bo javno.

2. Vloge bo odpirala in obravnavala ter pripravi-
la predloge za dodelitev sredstev štiričlanska strokovna 
komisija, ki jo s sklepom imenuje župan.

3. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku 
osmih dni od odpiranja vlog pisno pozvala, da jih dopol-
nijo v roku petih dni od prejema obvestila. Nepopolna 
vloga, ki jo predlagatelj v navedenem roku ne bo dopol-
nili, se zavrže.

4. Prepozno prejete vloge se zavržejo, neutemelje-
ne pa zavrnejo.

5. Vse pravočasno prispele in popolne vloge bo 
strokovna komisija ocenjevala na podlagi meril, ki so 
sestavni del javnega razpisa.

6. Na podlagi predloga prejemnikov sredstev, ki 
ga pripravi komisija, direktorica izda sklepe o izboru 
prejem nikov sredstev.

X. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki ob-
veščeni o izidu razpisa

Na podlagi predloga komisije odloča o dodelitvi 
sredstev direktorica občinske uprave Mestne občine Kr-
ško v roku 30 dni po izteku razpisnega roka s sklepom. 
Istočasno bodo upravičenci pozvani tudi k podpisu po-
godb, le-te morajo biti vrnjene v roku 10 dni od vročitve. 
Če pogodbe ne vrnejo v zakonitem roku, se smatra, da 
od nje odstopajo. Prav tako, če upravičenci do 29. 11. 
2022 ne dostavijo poročil, se šteje, da so odstopili od 
zahtevka za pridobitev nepovratnih sredstev.

Zoper sklep iz prejšnjega odstavka lahko vlagatelj 
vloži pritožbo v roku 8 dni od dneva prejema sklepa, na 
župana Metne občine Krško. Prepozno vložene pritož-
be se zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno po pošti 
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na Mestno občino Krško. Vložena pritožba ne zadrži 
podpisa pogodb z ostalimi izbranimi predlagatelji vlog. 
O pritožbi odloči župan, njegova odločitev je dokončna.

XI. Informacije
Razpisno dokumentacijo, ki vsebuje javni razpis, 

obrazec za prijavo na razpis in vzorec pogodbe, lahko 
zainteresirani, od dneva te objave do izteka prijavnega 
roka, dvignejo v času uradnih ur v Kabinetu župana 
Mestne občine Krško in na spletni strani www.krsko.si.

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom po-
sreduje Metka Resnik, tel. 07/49-81-201, e-mail: met-
ka.resnik@krsko.si, v času uradnih ur.

Mestna občina Krško

Št. 410-56/2022 Ob-1605/22
Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Bre-

žice, na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni 
list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 
32/15 in 27/17), Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju 
razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Brežice za pro-
gramsko obdobje 2015–2020 (Uradni list RS, št. 39/15) 
ter podaljšanju sheme državne pomoči po skupinskih 
izjemah v kmetijstvu in gozdarstvu (št. 440-12/2020/26), 

podaljšanjem sheme de minimis po Uredbi Komisije 
(EU) 2020/972) objavlja

javni razpis
za sofinanciranje ukrepov ohranjanja  

in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja  
v Občini Brežice za leto 2022

I. Naročnik: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 
8250 Brežice.

II. Predmet javnega razpisa: Občina Brežice (v na-
daljevanju občina) razpisuje nepovratna finančna sred-
stva za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kme-
tijstva in podeželja za leto 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.

III. Višina razpisanih sredstev
Okvirna sredstva v skupni višini 173.000,00 EUR 

bodo predvidoma zagotovljena v proračunu Obči-
ne Brežice za leto 2022, na naslednjih proračunskih 
postavkah: 00148 Razvojni programi kmetij v višini 
150.000 EUR, 00146 Delovanje društev (tehnična pod-
pora) v višini 20.000 EUR, 00145 Ekološko kmetijstvo 
3.000 EUR.

Vrsta ukrepa (po pravilniku):

Ukrepi: Višina sredstev
SKUPINSKE IZJEME ZA KMETIJSTVO
1. Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih
v zvezi s primarno kmetijsko pro izvodnjo
(14. člen – Podukrep 1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev);

150.000 EUR

POMOČI DE MINIMIS
1. Pomoč za zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem in gozdarskem sektorju 23.000 EUR

Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi pogojev 
in meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa ter skla-
dno s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja 
kmetijstva in podeželja v Občini Brežice za programsko 
obdobje 2015–2020 (v nadaljevanju pravilnik).

V kolikor bo glede na število vlog in odobreno viši-
no upravičenih stroškov predvidenih sredstev za javni 
razpis premalo, se bodo vsem upravičencem dodeljena 
sredstva sorazmerno znižala.

IV. Splošna določila – pogoji za upravičence
1. Splošna določila, ki veljajo za vse ukrepe:
(1) Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki 

so opredeljeni v okviru posameznega ukrepa.
(2) Mikro, mala in srednja podjetja (v nadaljevanju 

MSP) ne sme uporabljati naložbe v nasprotju z name-
nom dodelitve sredstev.

(3) Če je upravičenec MSP (samostojni podjetnik 
posameznik ali pravna oseba), mora predložiti dokazilo, 
da je registriran za opravljanje kmetijske dejavnosti, ki 
je predmet podpore.

(4) Upravičencu se ne dodeli pomoč za plačilo dav-
kov (DDV ni upravičen strošek, če je upravičenec davčni 
zavezanec), raznih taks, prispevkov, stroškov poslova-
nja, bančnih stroškov in garancij, stroškov zavarovanj, 
investicij v prostore za zasebno rabo kmetijskih gospo-
darstev in naložbe izven območja občine.

(5) Upravičenec mora predložiti izjavo o prejetih 
sredstvih za isti namen oziroma izjavo, da ni prejel 
sredstev za isti namen iz drugih javnih (državnih ali 
evropskih) sredstev.

(6) Vloge bodo obravnavane tudi na podlagi do-
datnih pogojev in meril, ki so navedeni pri posameznih 
ukrepih razpisa.

2. Splošna določila, ki se nanašajo na državne 
pomoči po skupinskih izjemah v kmetijstvu (na podlagi 
Uredbe Komisije (EU) številka 702/2014):

(1) Do pomoči po razpisu za ukrepe na podlagi 
Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 niso upravičeni sub-
jekti, 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.
(2) Določbe o pomoči po tem razpisu se ne upo-

rabljajo 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 neposre-
dno povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo 
in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi 
stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo;

– pomoč, ki je odvisna od prednostne uporabe do-
mačega blaga pred uporabo uvoženega blaga.

(3) 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 predlože-
na pred začetkom izvajanja projekta ali dejavnosti.

(4) Najvišji zneski pomoči po posameznih ukrepih, 
določenih s tem razpisom, ne smejo preseči najviš-
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jih 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.

(5) 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 de-
loma ali v celoti prekrivajo samo, če se s tako kumula-
cijo ne preseže najvišje intenzivnosti pomoči ali zneska 
pomoči, ki se uporablja za zadevno pomoč v skladu 
z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014.

(6) 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 pre-
sežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta 
določena v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014.

(7) 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.

3. Splošne določbe, ki se nanašajo za ukrepe po-
moči »de minimis« (na podlagi Uredbe Komisije (EU) 
številka 1407/2013):

(1) Do pomoči de minimis niso upravičena podjetja 
iz sektorjev:

– ribištva in akvakulture,
– primarne pro izvodnje kmetijskih pro izvodov iz 

seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske 
skupnosti,

– predelave in trženja kmetijskih pro izvodov iz se-
znama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:

i. če je znesek pomoči določen na podlagi cene 
ali količine zadevnih pro izvodov, ki so kupljeni od pri-
marnih pro izvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,

ii. če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali 
v celoti prenese na primarne pro izvajalce.

(2) Pomoč ne sme biti namenjena izvozu oziroma 
z izvozom povezani dejavnosti v tretje države ali države 
članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženi-
mi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske 
mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno 
dejavnostjo. Pomoč ne sme biti pogojena s prednostno 
rabo domačih pro izvodov pred uvoženimi.

(3) Pomoč ne bo namenjena nabavi vozil za pre-
voz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni 
tovorni prevoz.

(4) Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti sub-
jekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do obči-
ne ali do države.

(5) Skupna vrednost pomoči, dodeljena enotnemu 
podjetju na podlagi pravila »de minimis« v skladu z Ured-
bo Komisije (ES) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 
o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evrop-
ske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 
24. 12. 2013) ne sme preseči 200.000,00 EUR (v pri-
meru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem to-
vornem 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.

(6) Če je podjetje dejavno v sektorjih iz prvega 
odstavka, ki govori iz katerih sektorjev podjetja niso 
upravičena do pomoči de minimis, ter je poleg tega de-
javno v enem ali več sektorjih, ali opravlja še druge de-
javnosti, 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 ured-
be, ne prejemajo pomoči de minimis na podlagi Uredbe 
Komisije (ES) št. 1407/2013.

(7) Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z dr-
žavno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali 
državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, 
če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenziv-
nost pomoči ali znesek pomoči.

(8) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredba 
Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomo-
čjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije 
(EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi 
št. 360/2012.

(9) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredba 
Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomo-
čjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami 
de minimis do ustrezne zgornje meje (200.000 oziroma 
100.000 EUR).

(10) Prejemnik podpore mora imeti za nakazilo do-
deljenih sredstev odprt transakcijski račun v Republiki 
Sloveniji.

(11) Prejemnik mora k vlogi predložiti:
– pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis, 

ki jih je upravičenec oziroma enotno podjetje prejelo na 
podlagi te ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh 
in v tekočem proračunskem letu;

– pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) 
pomočeh za iste upravičene stroške in zagotovilo, da 
z dodeljenim zneskom pomoči de minimis, ne bo prese-
žena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti 
pomoči po drugih predpisih;

– seznam podjetij, s katerimi je povezan, tako da se 
preveri skupen znesek že prejetih de minimis pomoči za 
vsa, z njim povezana podjetja;

– izjavo o ločitvi dejavnosti oziroma stroškov veza-
no na določilo šestega odstavka 19. člena pravilnika.

(12) Občina bo s sklepom pisno obvestila prejem-
nika:

– da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis 
v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 
18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogod-
be o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis 
(Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013),

– o odobrenem znesku de minimis pomoči.
V. Ukrepi, višina sredstev, predmet podpore, upra-

vičenci, upravičeni stroški
Skupinske izjeme za kmetijstvo
Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredme-

tena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s pri-
marno kmetijsko pro izvodnjo (14. člen Uredbe Komisije 
(EU) št. 702/2014)

(1) Višina razpisanih sredstev je 150.000 EUR. 
V okviru proračunske postavke 00148, se izvede pod-
ukrep:

1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev v višini 
150.000 EUR.

(2) Z naložbo se skuša doseči vsaj enega od na-
slednjih ciljev:

– izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetij-
skega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov pro-
izvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo pro izvodnje;

– izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer 
ali standardov za dobrobit živali, če zadevna naložba 
presega veljavne standarde Unije;

– vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, pove-
zane z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetij-



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 29 / 4. 3. 2022 / Stran 743 

stva, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, koma-
sacijo in izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem 
z energijo in vodo.

(3) Pomoč se ne dodeli za:
– nakup pro izvodnih pravic, pravic do plačila in 

letnih rastlin;
– zasaditev letnih rastlin;
– dela v zvezi z odvodnjavanjem;
– nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zem-

ljišč;
– 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 in sadovnjakov;

– stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
– obratna sredstva;
– nakup rabljene opreme in naprav;
– za prijaviteljem, ki so jim bila odobrena sredstva 

v preteklem letu, sredstva pa niso črpali ali pa so jim bila 
dodeljena sredstva v letu 2020 in 2021;

– ročnega vrtnarskega orodja in strojev (nahrbtne 
škropilnice, kose na nitko, parkovne kosilnice in po-
dobno);

– gozdarke stroje;
– za investicije kupljene na leasing.
(4) Pogoji za dodelitev sredstev:
– pomoč se ne sme dodeliti za že izvedene aktiv-

nosti,
– vsi stroji in oprema morajo biti novi,
– v primeru nakupa kmetijske mehanizacije-traktor-

ja 4x4 z varnostno kabino ali lokom, so upravičenci tisti, 
ki poleg upoštevanja splošnih pogojev v zadnjih 10 letih 
niso prejeli sredstev iz občinskega proračuna za isti na-
men (nakup traktorja 4x4),

– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti 
na ime nosilca MSP oziroma kmetijskega gospodarstva,

– MSP oziroma kmetijsko gospodarstvo ne sme biti 
podjetje v težavah,

– MSP oziroma kmetijsko gospodarstvo mora z in-
vesticijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od nave-
denih ciljev ukrepa,

– na MSP oziroma kmetijskem gospodarstvu mo-
rajo biti ob oddaji vloge, glede na vrsto pro izvodnje ozi-
roma sektor kmetijske pridelave, upoštevane vse pred-
pisane zahteve glede okoljevarstvenih in veterinarskih 
pogojev ter zahtev za dobrobit živali; če je investicija na-
menjena izpolnjevanju teh zahtev, jih mora kmetijsko go-
spodarstvo izpolniti najkasneje do zaključka investicije,

– investicija mora biti zaključena pred izplačilom 
sredstev,

– po zaključku investicije bo le-ta v uporabi za na-
men, za katerega je upravičenec pridobil sredstva, vsaj 
še 5 let po izplačilu sredstev,

– za kmetijska zemljišča se šteje raba po GERK-ih.
(5) Dodatni pogoji:
– vrednost posamezne investicije na upravičenca 

mora znašati najmanj 4.000 EUR in največ 20.000 EUR, 
kar je razvidno iz priloženih predračunov. Skupna vred-
nost investicije je lahko tudi višja od 20.000 EUR, vendar 
se pri izračunu subvencije upošteva zgornji limit. V pri-
meru, da je upravičenec davčni zavezanec, se upošte-
vajo limiti brez DDV;

– računi in potrdila o plačilu, v okviru upravičenih 
stroškov, se morajo nanašati na datum opravljene stori-
tve od izdaje sklepa o odobritvi sredstev dalje do 30. 11. 
2022. Računi izdani pred dnevom izdaje sklepa o odo-
britvi sredstev ter računi izdani po 30. 11. 2022 ne bodo 

upoštevani. E-zahtevek za izplačilo občinskih sredstev 
skupaj z računi in dokazili o plačilu mora biti dostavljen 
do 30. 11. 2022.

(6) Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne velikosti,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo javna 

sredstva za namen investicije.
Podukrep 1.1: Posodabljanje kmetijskih gospodar-

stev
(1) Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko 

in rastlinsko pro izvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
(2) Upravičeni stroški so:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za novo-

gradnjo (rekonstrukcijo) hlevov in spremljajočih gospo-
darskih poslopij na kmetiji;

– stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hle-
vov in gospodarskih poslopij na kmetiji, ki služijo pri-
marni kmetijski pro izvodnji ter ureditev izpustov (stroški 
materiala in storitev);

– stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije in 
naprav;

– v primeru nakupa kmetijske mehanizacije-traktor-
ja 4x4 z varnostno kabino ali lokom, so upravičenci tisti, 
ki poleg upoštevanja splošnih pogojev v zadnjih 10 letih 
niso prejeli sredstev iz občinskega proračuna za isti na-
men (nakup traktorja 4x4);

– stroški nove opreme hlevov in gospodarskih po-
slopij;

– stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme 
v rastlinjaku, brez namakalnega sistema, če ne izpolnju-
je pogojev iz 6(F) odstavka 14. člena Uredbe Komisije 
(EU) št. 702/2014;

– stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugo-
dnimi vremenskimi razmerami – protitočne mreže s pri-
padajočo opremo, ki mora biti postavljena na najmanj 
0,25 ha trajnega nasada (k vlogi je potrebno priložiti 
skico z navedbo GERK-a);

– stroški nakupa računalniške programske opreme, 
patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk.

(3) Upravičenci do pomoči so:
MSP oziroma kmetijska gospodarstva, ki se ukvar-

jajo s kmetijsko dejavnostjo, investirajo na območju ob-
čine, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in 
imajo v lasti oziroma zakupu najmanj 1 ha kmetijskih 
površin v obdelavi, ki ležijo na območju občine in mora 
biti razvidno iz subvencije vloge za tekoče leto ali iz re-
gistra kmetijskih gospodarstev, ki ne sme biti starejši od 
enega meseca.

Do sofinanciranja posodabljanja kmetijskih gospo-
darstev, so upravičena MSP oziroma kmetijska gospo-
darstva, ki v letih 2020 in 2021 (dvakrat zapored) še 
niso prejela sredstev iz občinskega proračuna za prej 
naveden namen.

(4) Pogoji za pridobitev so:
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo in-

vesticije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to 
potrebno;

– ponudbe oziroma predračun za načrtovano na-
ložbo, ki se morajo glasiti na ime nosilca MSP oziroma 
kmetijskega gospodarstva;

– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska 
vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za od-
dajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel ali izpis iz 
registra kmetijskih gospodarstev, ki ni starejši od enega 
meseca;

– parafiran vzorec pogodbe.
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(5) Intenzivnost pomoči znaša:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetij-

skih gospodarstvih.
(6) Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži 

nosilec kmetijskega gospodarstva.
Pomoči de minimis
Pomoč za zagotavljanje tehnične podpore v kmetij-

skem in gozdarskem sektorju
(1) Višina razpisanih sredstev je 23.00,00 EUR. 

Ukrep se izvede v okviru naslednjih proračunskih po-
stavk: 00146 Delovanje društev – tehnična podpora 
(20.000 EUR), 00145 Ekološko kmetijstvo (3.000 EUR).

(2) Namen ukrepa je omogočiti kmetom pridobiva-
nja novih znanj in novih tehnologij ter možnosti korišče-
nja storitev svetovanj.

(3) Za zagotavljanje tehnične podpore se štejejo:
– usposabljanje in izobraževanje kmetov v okviru 

društvene dejavnosti,
– izobraževanje, usposabljanje in informiranje, sve-

tovanje kmetov in članov njihovih družin,
– ocenjevanje kmetijskih predelanih pridelkov (vino, 

sokovi, suhomesnati izdelki, siri),
– izmenjava izkušenj in znanj – primeri dobrih praks 

pri predelavi kmetijskih pridelkov,
– predstavitve predelanih izdelkov,
– nabava naprav za spremljanje razvoja bolezni in 

naprav za spremljanje medenja.
(4) Cilj ukrepa je povečevati strokovno usposoblje-

nost nosilcev kmetijskih gospodarstev in s tem konku-
renčnost kmetijskih gospodarstev.

(5) Splošni pogoji upravičenosti:
– če tehnično pomoč zagotavljajo društva, morajo 

k vlogi predložiti letni program dela, izpolnjen obrazec 2, 
parafiran vzorec pogodbe,

– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem 
na ustreznem območju in to na podlagi objektivno opre-
deljenih pogojev,

– če tehnično podporo zagotavljajo skupine pro-
izvajalcev ali druge kmetijske organizacije za vzajemno 
pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne 
sme biti pogoj za dostop do storitev. Vsak prispevek 
nečlanov za kritje upravnih stroškov skupine ali orga-
nizacije se omeji na stroške za zagotavljanje storitve,

– računi oziroma predračuni in potrdila o plačilu, 
v okviru upravičenih stroškov, se nanašajo na datum 
opravljene storitve od 1. 1. 2022 dalje do 30. 11. 2022. 
E-zahtevek za izplačilo občinskih sredstev skupaj z ra-
čuni in dokazili o plačilu mora biti na občino dostavljen 
do 30. 11. 2022.

(6) Upravičeni stroški so:
– na področju organiziranja in izvedbe programov 

izobraževanja, usposabljanja in svetovanje kmetom in 
delavcem na kmetijskem gospodarstvu, se pomoč dode-
li za kritje: stroškov organiziranja programov usposablja-
nja, ki zajemajo stroške predavateljev, najem prostorov, 
izdelave letakov, zgibank, vabil, oglaševanja izobraže-
vanj, izdajo biltenov,

– na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo 
tretje strani, se štejejo honorarji za storitve, ki ne spa-
dajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zve-
zi z običajnimi operativnimi stroški podjetja (na primer 
rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali 
oglaševanje),

– na področju ocenjevanja vin, sokov salam in sirov: 
stroški tiska biltena ocenjevanj, izdelava plaket, priznanj, 
oglaševanje, nabava degustacijskih kozarcev in ostalih 
rekvizitov potrebni za ocenjevanje oziroma predstavitev,

– na področju izmenjave izkušenj in dobrih praks: 
stroški avtobusnega prevoza,

– stroški nakupa meteoroloških naprav za sprem-
ljanje razvoja bolezni in spremljanje medenja različnih 
rastlin. Podatki iz prej navedenih naprav morajo biti do-
segljivi najširšem krogu uporabnikov podatkov.

(7) Pomoč se ne odobri za:
– stroške storitve povezane z običajnimi operativni-

mi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetova-
nje, redne pravne storitve ali oglaševanje,

– aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine, 
razen izmenjave dobrih praks oziroma ekskurzij,

– stroški povezani s prehrano, pijačo, nastanitvami 
in vstopnicami.

(8) Bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč se lahko krije do 100 % upravičenih 

stroškov v obliki nepovratnih sredstev, vendar največ 
1.000,00 EUR za ocenjevanje predelanih kmetijskih 
pro izvodov (vino, sokovi, siri, suhomesnati pro izvodi), 
največ do 1.000,00 EUR za izobraževanje in največ 
do 1.000,00 EUR za izmenjavo dobrih praks doma in 
v tujini. Omejitev ne velja za aktivnosti društva, ki so 
registrirana kot ekološka društva in izvajajo aktivnosti 
samo iz tega področja,

– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev 
in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju pro-
izvajalcem,

– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem 
na območju občine,

– članstvo v nevladnih organizacijah ne sme biti 
pogoj za dostop do storitev.

(9) Upravičenci:
– ustrezno registrirana stanovska in interesna zdru-

ženja, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in 
prehrane na območju Občine Brežice in imajo sedež 
v Občini Brežice. V kolikor imajo sedež izven Občine 
Brežice in izvajajo aktivnosti, ki so navedene pri upravi-
čenih stroških, za kmetije, ki imajo registrirano kmetijsko 
gospodarstvo s sedežem v Občini Brežice, spadajo med 
upravičence po tem razpisu, in sicer za del aktivnosti, 
ki se nanaša na člane iz Občine Brežice, kar morajo 
dokazati s članstvom, da so iz Občine Brežice. Vsak 
upravičenec lahko odda največ eno vlogo v kateri je 
lahko več aktivnosti in mora biti navedena vsaka pose-
bej na obrazcu 2.

V primeru izobraževanj in strokovnih ekskurzij je 
potrebno priložiti seznam udeležencev ter pri zahtevku 
priložiti poročilo o izvedeni aktivnosti. V primeru, da so 
udeleženci tudi izven Občine Brežice, se upravičeni 
stroški določijo glede na udeležence iz Občine Brežice.

VI. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do 

vključno srede, 20. 4. 2022, na naslov Občina Brežice, 
Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice. Na pošti oddane 
vloge morajo biti oddane priporočeno s poštnim žigom 
na dan 20. 4. 2022. Prijave morajo biti oddane v zaprti 
kuverti, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene 
z oznako:

»Ne odpiraj javni razpis – Naložbe – primarna kme-
tijska pro izvodnja

»Ne odpiraj javni razpis – Tehnična podpora«
»Ne odpiraj javni razpis – Tehnična podpora – eko-

loško kmetijstvo«.
Prijave, ki ne bodo oddane pravočasno oziroma ne 

bodo pravilno opremljene, bodo s sklepom zavržene.
VII. Obravnavanje vlog
(1) Strokovna komisija, imenovana s sklepom župa-

na Občine Brežice, bo z odpiranjem vlog začela 12. 4. 
2022 v prostorih Občine Brežice. Odpiranje ne bo javno.

(2) V primeru nepopolno izpolnjenih prijav bo ko-
misija prijavitelje pozvala, da v roku 5 dni od prejema 
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poziva dopolnijo vlogo. V primeru, da vloga v zahteva-
nem roku ne bo dopolnjena, bo s sklepom zavržena kot 
nepopolna.

(3) Komisija bo opravila strokovni pregled popolnih 
vlog ter jih ocenila na podlagi pogojev in meril navedenih 
v javnem razpisu.

(4) Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obvešče-
ni s sklepom (o zavržbi, zavrnitvi ali odobritvi sredstev) 
Občine Brežice najpozneje v roku 30 dni od datuma 
odpiranja prijav.

(5) O dodelitvi sredstev upravičencem po tem pra-
vilniku na predlog strokovne komisije, ki je imenovana 
s strani župana, odloča pooblaščena oseba.

(6) Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko 
upravičenec vloži pritožbo županu v roku 8 dni od pre-
jema sklepa. Odločitev župana je dokončna.

(7) Medsebojne obveznosti med občino in prejemni-
kom pomoči se uredijo s pogodbo. Pogodba mora biti 
podpisana v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu, 
v nasprotnem se šteje, da vlagatelj odstopa od vloge za 
pridobitev sredstev

(8) Datum dodelitve pomoči je datum pravnomoč-
nosti sklepa.

VIII. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine iz-

plačajo na podlagi e-zahtevka posameznega upravičen-
ca na transakcijski račun, naveden v vlogi oziroma zah-
tevku, praviloma v letu 2022, v skladu s predpisi, ki do-
ločajo izvrševanje proračuna. Priloga k zahtevku mora 
vsebovati naslednjo dokumentacijo: originalni račun ali 
overjena kopija računa, potrdilo/dokazilo o plačanem 
računu, druga dokazila, določena z javnim razpisom 
oziroma naročilom (poročilo ali dokazilo o opravljenem 
delu oziroma storitvi, dokazilo o izvedbi nadzornih ukre-
pov …) glede na posamezen ukrep. Zahtevki in priloge 
morajo biti dostavljena na Občino Brežice najkasneje do 
30. 11. 2022. Zahtevek se pošlje v e-obliki, priloge pa se 
oddajo v fizični obliki.

VIII. Nadzor in sankcije
(1) Namensko porabo proračunskih sredstev za 

ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini, 
pridobljenih po tem razpisu, spremlja in preverja pri 
prejemnikih občinska strokovna služba, pristojna za po-
dročje kmetijstva, lahko pa tudi druga oseba, ki jo po-
oblasti župan.

(2) V primeru ugotovljene nenamenske porabe 
sredstev, mora prejemnik vrniti odobrena sredstva v ce-
loti s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi, če 
se ugotovi, da:

– so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nena-
mensko porabljena;

– je upravičenec za katerikoli namen pridobitve 
sredstev navajal neresnične podatke;

– 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 pridobi-
tve sredstev po tem razpisu za naslednji dve leti.

(4) Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo, 
ki je bila podlaga za odobritev pomoči po tem razpisu, 
deset let od datuma prejema pomoči iz tega pravilnika.

(5) Občina voditi natančne evidence z informaci-
jami o dodeljenih pomočeh in dokazili o izpolnjevanju 
pogojev deset let od dneva zadnje dodelitve pomoči po 
tem razpisu.

IX. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo 
razpisno dokumentacijo: brezplačna razpisna dokumen-
tacija je od dneva objave razpisa do izteka prijavnega 
roka dosegljiva na spletni strani Občine Brežice (www.

brezice.si). V tem roku jo zainteresirani lahko dvignejo 
osebno na Oddelku za družbene dejavnosti, gospodar-
stvo, kmetijstvo in razvoj, CPB 18, 8250 Brežice. Kon-
taktna oseba: Roman Matjašič, tel. 07/620-55-32, elek-
tronska posta: roman.matjasic@brezice.si, vsak delovni 
dan v času uradnih ur.

Občina Brežice

Št. 410-26/2022-1 Ob-1599/22
Na podlagi Pravilnika o spodbujanju zaposlovanja 

v Občini Hrpelje - Kozina v obdobju 2014–2023 (Uradni 
list RS, št. 46/15, in 47/21), Pravilnika o postopkih za 
izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 
61/08 in 3/13), določil Odloka o proračunu Občine Hrpe-
lje - Kozina za leto 2022, Zakona o spremljanju državnih 
pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) in odločitve Komisije 
za vodenje postopka javnega razpisa za sofinanciranje 
ukrepov spodbujanje zaposlovanja v Občini Hrpelje - 
Kozina za leto 2022, Občina Hrpelje - Kozina objavlja

javni razpis
za sofinanciranje ukrepov spodbujanja 

zaposlovanja v Občini Hrpelje - Kozina za leto 2022
1. Naročnik: Občina Hrpelje - Kozina, Hrpelje, Re-

ška cesta 14, 6240 Kozina.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih 

sredstev za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zapo-
slovanja v Občini Hrpelje - Kozina, in sicer:

– sofinanciranje prve zaposlitve oziroma pripravni-
štva za kritje dela stroškov dela (Ukrep 1),

– sofinanciranje novih zaposlitev za kritje dela stro-
škov dela (Ukrep 2) in

– sofinanciranje samozaposlitev za kritje stroškov 
za realizacijo samozaposlitve (Ukrep 3).

3. Upravičenci do finančnih pomoči in pogoji, ki jih 
morajo izpolnjevati:

Ukrep 1 in Ukrep 2
Za ukrep spodbujanja prve zaposlitve oziroma pri-

pravništva ter 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 Hrpelje - Kozina ali izven,

– so na dan prijave registrirani za opravljanje dejav-
nosti v Republiki Sloveniji,

– na dan prijave niso v stečajnem postopku, po-
stopku prenehanja, postopku prisilne poravnave ali v li-
kvidaciji,

– 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 Hrpelje - Kozina.

Do pomoči po pravilu »de minimis« niso upravičena 
podjetja iz sektorjev:

– ribištva in akvakulture,
– primarne pro izvodnje kmetijskih pro izvodov iz 

seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske 
skupnosti,

– predelave in trženja kmetijskih pro izvodov iz se-
znama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skup-
nosti v naslednjih primerih:

I. če je znesek pomoči določen na podlagi cene 
oziroma količine zadevnih pro izvodov, ki so kupljeni 
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od primarnih pro izvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo 
na trg,

II. če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v ce-
loti prenese na primarne pro izvajalce.

Pomoč »de minimis« ne sme biti namenjena izvo-
zu oziroma z izvozom povezanimi dejavnostmi v tretje 
države ali države članice, kot je pomoč, neposredno po-
vezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delo-
vanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, 
povezanimi z izvozno dejavnostjo.

Pomoč »de minimis« ni pogojena s prednostno 
rabo domačih pro izvodov pred uvoženimi.

Ukrep 3
Za ukrep spodbujanja samozaposlitev so upravi-

čenci brezposelne osebe, ki:
– so državljani Republike Slovenije,
– imajo stalno bivališče na območju Občine Hrpe-

lje - Kozina,
– so na dan oddaje vloge prijavljeni na Zavodu Re-

publike Slovenije za zaposlovanje,
– imajo poravnane vse davke in druge obvezne 

dajatve v Republiki Sloveniji,
– imajo v celoti izpolnjene vse finančne obveznosti 

do Občine Hrpelje - Kozina.
4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci:
Za Ukrep 1 – spodbujanje prve zaposlitve oziroma 

pripravništva:
– mladi iskalec prve zaposlitve oziroma pripravnik 

mora biti državljan Republike Slovenije, mora biti mlajši 
od 26 let oziroma mlajši od 30 let v primeru podiplomske 
izobrazbe ter mora imeti stalno prebivališče na območju 
Občine Hrpelje - Kozina,

– prijavitelj mora z izbranim kandidatom skleniti de-
lovno razmerje v obdobju od 1. 1. 2022 do najkasneje 
15 dni po prejemu odločbe o sofinanciranju zaposlitve,

– zaposlitev mora biti sklenjena vsaj za dobo enega 
leta za polni delovni čas,

– v primeru nudenja pripravništva pa mora delo-
dajalec zagotoviti mentorja za pripravnika in program 
pripravništva.

Ciljna skupina so mladi iskalci prve zaposlitve ozi-
roma pripravniki z dokončano srednješolsko izobrazbo, 
višješolsko izobrazbo, visokošolsko izobrazbo ter po-
diplomsko izobrazbo, ki začnejo oziroma so že začeli 
opravljati delo, ki ustreza vrsti in stopnji njihove izo-
brazbe.

Za Ukrep 2 – spodbujanje novih zaposlitev:
– imajo registriran sedež ali poslovno enoto na 

območju Občine Hrpelje - Kozina ali izven vsaj eno 
leto pred oddajo vloge na javni razpis,

– najkasneje 15 dni po prejemu odločbe o sofinan-
ciranju nove zaposlitve zaposlijo brezposelne osebe za 
polni delovni čas za najmanj eno leto, ki so državljani 
Republike Slovenije, imajo stalno prebivališče na ob-
močju Občine Hrpelje - Kozina in so prijavljeni na ZRSZ 
zaporedoma vsaj 3 mesece pred oddajo vloge.

Za Ukrep 3 – spodbujanje samozaposlitev:
– upravičenec ni imel registrirane dejavnosti vsaj 

eno leto pred oddajo vloge,
– sredstva lahko upravičenec pridobi za naslednje 

oblike samozaposlitve: samozaposlitev kot direktor ozi-
roma poslovodna oseba, če je lastnik ali solastnik v no-
voustanovljeni gospodarski družbi (zavarovalna podlaga 
040 + 112) ter pridobitev statusa samostojnega podje-
tnika posameznika – s.p. (zavarovalna podlaga 005),

– realizira samozaposlitev na območju Občine Hr-
pelje - Kozina (poslovni prostor in sedež morata biti na 
območju Občine Hrpelje - Kozina),

– dejavnost se mora izvajati na območju Občine 
Hrpelje - Kozina vsaj 2 leti po realizaciji samozaposlitve,

– najkasneje do 15 dni po prejemu odločbe o sofi-
nanciranju samozaposlitve mora realizirati samozapo-
slitev.

5. Višina sredstev, ki je na razpolago za javni razpis
Skupna višina razpisanih sredstev za leto 2022, 

ki je na razpolago na proračunski postavki 0490 097 
Sofinanciranje prve zaposlitve, znaša 20.000,00 EUR, 
od tega za:

– Ukrep 1: spodbujanje prve zaposlitve oziroma 
pripravništva v okvirni višini 4.000,00 EUR,

– Ukrep 2: spodbujanje novih zaposlitev v okvirni 
višini 4.000,00 EUR in

– Ukrep 3: spodbujanje samozaposlitev v okvirni 
višini 12.000,00 EUR.

Sredstva se lahko prerazporedijo med posamezni-
mi ukrepi glede na število upravičencev in višino zahte-
vanih sredstev ter razpoložljivih sredstev.

6. Višina finančne pomoči in upravičeni stroški so-
financiranja

Javni razpis se izvaja po pravilih državnih pomoči, 
kar pomeni, da dodelitev sredstev v okviru namena 
tega javnega razpisa predstavlja za prejemnika držav-
no 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 Evrop-
ske 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 zad-
njih treh proračunskih let, ne glede na obliko in namen 
pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sred-
stev države, občine ali Unije. V komercialnem cestnem 
tovornem prevozu znaša zgornja dovoljena meja po-
moči 100.000 EUR. Pomoč »de minimis« v podjetjih, ki 
opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz, ne sme biti 
namenjena za nabavo vozil za 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 ve-
čino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega 
organa drugega podjetja;

– podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv 
na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z na-
vedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni po-
godbi ali statutu;

– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podje-
tja, 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 prve do če-
trte alineje prejšnjega stavka 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, skupni 
znesek prejete pomoči »de minimis« ne sme preseči 
zgornje meje »de minimis« pomoči ter intenzivnosti po-
moči po drugih predpisih.

Vlagatelj mora ob prijavi na javni razpis predložiti:
– pisno izjavo o vseh drugih pomočeh »de minimis« 

pomočeh, ki jih je podjetje prejelo v predhodnih dveh in 
v tekočem proračunskem letu, vključno z navedbo, pri 
katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v tekočem pro-
računskem letu še kandidiral za »de minimis« pomoč,
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– pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) 
pomočeh za iste upravičene stroške ter

– pisno izjavo s seznamom vseh podjetij, ki so 
z njim povezana.

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 – 

spodbujanja prve zaposlitve oziroma pripravništva in 
Ukrep 2 – spodbujanje novih zaposlitev stroški za kritje 
dela stroškov plač.

Za Ukrep 3 – spodbujanje samozaposlitev pa so 
upravičeni stroški sofinanciranja stroški za realizacijo sa-
mozaposlitve, ki so stroški povezani z izvajanjem dejav-
nosti, in sicer: stroški obveznih prispevkov za socialno 
varnost, opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sred-
stev, računovodskih storitev, najemnin poslovnih prosto-
rov ter stroški nabave pisarniške in računalniške opreme.

Višina sredstev sofinanciranja znaša za Ukrep 1 – 
spodbujanja prve zaposlitve oziroma pripravništva do 
3.300,00 EUR.

Za Ukrep 2 – spodbujanja novih zaposlitev zna-
ša višina sredstev sofinanciranja do 3.300,0 EUR 
ter za Ukrep 3 – spodbujanja samozaposlitev do 
4.220,00 EUR.

Sredstva se dodelijo v enkratnem znesku.
Za kritje upravičenih stroškov mora upravičenec do 

najkasneje 15 dni po prejemu odločbe o sofinanciranju 
ukrepov spodbujanja zaposlovanja predložiti naslednjo 
dokumentacijo za izplačilo:

a. za Ukrep 1 – ukrep spodbujanja prve zaposlitve 
oziroma pripravništva in Ukrep 2 – ukrep novih zaposlitev:

– zahtevek za izplačilo ter seznam zaposlenih,
– fotokopije pogodbe o zaposlitvi,
– fotokopije obrazca prijave v zavarovanje 

(obr. M-1)
b. za Ukrep 3 – ukrep spodbujanja samozaposlitve:
– zahtevek za izplačilo,
– fotokopije dokazil o registraciji dejavnosti, in sicer 

dokazilo o vpisu v Poslovni register Slovenije (Ajpes),
– fotokopijo obrazca prijave v zavarovanje 

(obr. M-1).
7. Merila za izbor končnih prejemnikov
Za Ukrep 1 – spodbujanje prve zaposlitve oziroma 

pripravništva:
– finančna stabilnost in likvidnost prosilca – boni-

tetna ocena,
– starost mladega iskalca zaposlitve oziroma pri-

pravnika,
– zaposlitev za nedoločen čas.
Za Ukrep 2 – spodbujanje novih zaposlitev:
– finančna stabilnost in likvidnost prosilca – boni-

tetna ocena,
– zaposlitev za nedoločen čas,
– dolgotrajno brezposelna oseba (prijavljena na za-

vodu več kot leto dni),
– invalid, ki dokazuje invalidnost na podlagi odločbe 

pristojnega organa,
– brezposelna oseba starejša od 50 let,
– mladi do vključno 29 let.
Za Ukrep 3 – spodbujanje samozaposlitev:
– načrtovani čisti prihodki od prodaje v EUR v pr-

vem letu poslovanja,
– število predvidenih novih zaposlitev v prvih dveh 

letih poslovanja,
– inovativnost in izvirnost ideje,
– tržni potencial ideje.
Sredstva bodo prejeli tisti upravičenci, ki bodo na 

podlagi meril pridobili najvišje število točk.

8. Rok za predložitev vlog je do vključno 23. 9. 
2022.

9. Vlagatelji se prijavijo na razpis na obrazcu »Vlo-
ga na javni razpis za sofinanciranje ukrepov spodbujanja 
zaposlovanja v Občini Hrpelje - Kozina 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 raz-
pis, 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 Hrpe-
lje - Kozina: http://www.hrpelje-kozina.si (zavihek 'Javni 
razpisi, naročila in objave').

11. Popolne vloge z vsemi zahtevanimi prilogami 
pošljejo vlagatelji v zaprti kuverti na naslov: Občina Hr-
pelje - Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina. 
Na prednji strani kuverte mora biti na vidnem mestu na-
pis »Ne odpiraj, vloga na javni razpis – spodbujanje za-
poslovanja«. 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 23. 9. 2022 osebno 
v sprejemni pisarni v poslovnem času ali oddane pripo-
ročeno po pošti. V primeru, da vlagatelj pošilja več vlog 
za več ukrepov, mora biti vsaka vloga v svoji kuverti.

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 po-
teka roka za predložitev vlog na razpis. Odpiranje vlog 
ni javno. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravil-
no 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 zah-
teva 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 ob-
veznih sestavin, zahtevanih z razpisno dokumentacijo.

Strokovna komisija bo opravila pregled popolnih vlog 
ter preverila izpolnjevanje pogojev. Po preveritvi izpolnje-
vanja pogojev bo pripravila predlog prejemnikov in nepreje-
mnikov 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 pod-

pisu pogodbe v 8 dneh po sprejeti odločitvi in poda-
ji predloga prejemnikov in neprejemnikov finančnih po-
moči 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 mo-
žna 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 do-
bijo vlagatelji na Občinski upravi – Oddelek za druž-
bene dejavnosti Občine Hrpelje - Kozina, Hrpelje, 
Reška cesta 14, kontaktna oseba je Vasja Valenčič, 
tel. 05/620-53-69.

Občina Hrpelje - Kozina
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Št. 410-5/2022-1 Ob-1606/22
Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju ra-

zvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Hrpe-
lje - Kozina za programsko obdobje 2015–2020 (Uradni 
list RS, št. 98/15) in Pravilnika o spremembi Pravilnika 
o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdar-
stva in podeželja v Občini Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, 
št. 47 /21), Odloka o rebalansu proračuna Občine Hrpelje 
- Kozina za leto 2022 (Uradni list RS, št. 199/21) in Pravil-
nika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list 
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) 
Občina Hrpelje - Kozina objavlja

javni razpis
za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje  
in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja  

v Občini Hrpelje - Kozina za leto 2022
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih 

sredstev za sofinanciranje ukrepov za ohranjanje in 
razvoj kmetijstva, gozdarstva ter podeželja, ki se dode-
ljujejo po pravilih o dodeljevanju pomoči.

Državne pomoči se dodeljujejo na podlagi pred-
pisov o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, in 
sicer: Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja 
kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Hrpelje - 
Kozina za programsko obdobje 2015–2020 in Pravilni-
ka o spremembi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju 
razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini 
Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 47/21), ter v skladu 
z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 in Uredbo Komisije 
(EU) št. 1407/2013.

Državne pomoči se dodelijo na podlagi podaljšanja 
sheme pomoči po skupinski izjemi do 30. 6. 2023 (po-
daljšanje na podlagi Uredbe EU št. 702/2014) ter podalj-
šanje sheme de minimis pomoči do 31. 12. 2023 (podalj-
šanje na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013), 
ki so bile potrjene s strani pristojnih ministrstev.

2. Okvirna višina sredstev
Skupna višina razpisanih sredstev za leto 2022, ki 

je na razpolago na proračunski postavki 11001 – Jav-
ni razpis za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje 
in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja, znaša 
25.000,00 EUR, od tega za:

Okvirna višina 
sredstev v EUR

UKREPI PO SKUPINSKIH IZJEMAH (na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014) 17.000
Ukrep 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih 
gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko pro izvodnjo:
Podukrep 1.1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
– nakup nove kmetijske mehanizacije, priključkov in opreme
– stroški ureditve trajnega nasada
– stroški nakupa in postavitve opreme za zaščito pred divjadjo, pticami in velikimi zvermi
Podukrep 1.2: Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov:
– stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo
UKREPI PO DE MINIMIS POMOČI (na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013) 8.000
– Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah in trženje kmetijskih pro izvodov 6.500
– Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev 1.500

Kolikor bodo pri posameznih ukrepih sredstva osta-
la neporabljena, se lahko prosta sredstva prenesejo na 
ukrepe, kjer bo prispelo večje število vlog od razpolož-
ljivih sredstev. Kolikor bo glede na število vlog in odo-
breno višino upravičenih stroškov predvidenih sredstev 
za javni razpis premalo, se bodo vsem upravičencem 
dodeljena sredstva sorazmerno znižala.

Najmanjši znesek dodeljene pomoči je 200,00 €. 
Najvišji znesek, ki ga lahko v okviru javnega razpisa za 
leto 2022 prejme posamezen upravičenec, je 7.500,00 €.

3. Merila za dodelitev sredstev in obdobje porabe
Komisija bo opravila izračun zneska pomoči posa-

meznemu upravičencu na podlagi vseh podanih vlog 
upravičencev na posamezen ukrep in razpoložljivih 
sredstev za posamezen ukrep. Upoštevali se bodo upra-
vičenci, ki izpolnjujejo vse razpisne pogoje.

Obdobje, za katero so namenjena sredstva iz tega 
javnega razpisa, je proračunsko leto 2022.

Ukrepi »skupinske izjeme«: vse investicije oziroma 
naložbe se lahko začnejo že pred izdajo upravnega akta 
o dodelitvi sredstev, upravičeni stroški pa so tisti, ki bodo 
nastali v obdobju od izdaje upravnega akta do 28. 10. 
2022 (rok za oddajo zahtevka za izplačilo sredstev).

Ukrepi »de minimis«: upoštevajo se investicije ozi-
roma naložbe, izvedene v letu 2022.

4. Splošna določila
4.1. Splošna določila:
1. Pomoč se lahko dodeli upravičencem, ki so 

opredeljeni v okviru posameznega ukrepa in so skladni 
s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kme-
tijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Hrpelje - Kozina 
za programsko obdobje 2015–2023.

2. Upravičenec mora imeti za nakazilo dodeljenih 
sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji.

3. Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega javnega 
razpisa, mora hraniti vso dokumentacijo, ki je bila pod-
laga za odobritev pomoči po javnem razpisu, še 10 let 
od datuma prejema sredstev.

4. Upravičenec mora predložiti izjavo o prejetih 
sredstvih za iste upravičene stroške oziroma izjavo, da 
ni prejel oziroma ne prejema oziroma ni v postopku pri-
dobivanja sredstev za iste upravičene stroške iz drugih 
javnih sredstev (državnih ali evropskih).

5. Pomoči se ne dodeli za davek na dodano vred-
nost.

6. Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti sub-
jekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do Obči-
ne Hrpelje - Kozina in do države.

7. Upravičencu, pri katerem se ugotovi, da je nava-
jal neresnične podatke, se sredstev ne odobri.
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8. V primeru nenamenske porabe sredstev, mora 
prejemnik sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zakoni-
timi zamudnimi obrestmi. Za nenamensko porabo sred-
stev šteje da: so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti 
nenamensko porabljena; je upravičenec za katerikoli 
namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke; 
je upravičenec za isti namen in iz istega naslova že pri-
dobil finančna sredstva. Prejemnik izgubi tudi pravico 
do pridobitve drugih sredstev po Pravilniku o ohranjanju 
in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in pode-
želja v Občini Hrpelje - Kozina za programsko obdobje 
2015–2023 za naslednji dve leti.

4.2. Splošna določila, ki se nanašajo na državne 
pomoči po skupinskih izjemah v kmetijstvu (na podlagi 
Uredbe Komisije (EU) številka 702/2014):

1. Do pomoči po razpisu za ukrepe na podlagi 
Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 niso upravičeni sub-
jekti, 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.
2. Določbe o pomoči po tem razpisu se ne upo-

rabljajo 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 neposre-
dno povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo 
in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi 
stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo;

– pomoč, ki je odvisna od prednostne uporabe do-
mačega blaga pred uporabo uvoženega blaga.

3. 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 po-
moč predložena pred začetkom izvajanja projekta ali 
dejavnosti.

4. Najvišji zneski pomoči po posameznih ukrepih, 
določenih s tem razpisom, ne smejo preseči najviš-
jih 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.

5. 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 de-
loma ali v celoti prekrivajo samo, če se s tako kumula-
cijo ne preseže najvišje intenzivnosti pomoči ali zneska 
pomoči, ki se uporablja za zadevno pomoč v skladu 
z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014.

6. 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 pre-
sežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta 
določena v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014.

7. 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.

4.3. Splošne določbe, ki se nanašajo za ukrepe 
pomoči »de minimis« (na podlagi Uredbe Komisije (EU) 
številka 1407/2013):

1. Do »de minimis« pomoči v skladu z Uredbo Ko-
misije (EU) št. 1407/2013 niso upravičena podjetja iz 
sektorjev:

– ribištva in akvakulture;
– primarne pro izvodnje kmetijskih pro izvodov iz se-

znama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske unije;
– predelave in trženja kmetijskih pro izvodov iz se-

znama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije 
v naslednjih primerih:

a) če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali 
količine zadevnih pro izvodov, ki so kupljeni od primarnih 
pro izvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg;

b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali 
v celoti prenese na primarne pro izvajalce.

2. Pomoč ne sme biti namenjena izvozu oziroma 
z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države 
članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženi-
mi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske 
mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno 
dejavnostjo.

3. Pomoč ne sme biti pogojena s prednostno rabo 
domačih pro izvodov pred uvoženimi.

4. Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro, 
majhna in srednje velika podjetja, ki so po Zakonu o fi-
nančnem 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.

5. Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu upra-
vičencu oziroma enotnemu podjetju na podlagi pra-
vila »de minimis« v skladu z Uredbo Komisije (EU) 
št. 1407/2013 ne sme preseči 200.000,00 EUR (v pri-
meru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem to-
vornem 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. Pomoč »de minimis« se ne uporablja za nabavo 
vozil cestni prevoz tovora.

6. »Enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so 
med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:

a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničar-
jev ali družbenikov drugega podjetja;

b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati 
večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega 
organa drugega podjetja;

c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv 
na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z na-
vedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni po-
godbi ali statutu;

d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega 
podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali 
družbeniki navedenega podjetja samo nadzoruje večino 
glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navede-
nega podjetja;

Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) do 
(d) tega odstavka, preko enega ali več drugih 3 podjetij, 
prav tako velja za enotno podjetje.

7. Če je podjetje dejavno v sektorjih iz prve toč-
ke splošnih določb, ki se nanašajo za ukrepe pomoči 
»de minimis«, ter je poleg tega dejavno v enem ali več 
sektorjih, ali opravlja še druge dejavnosti, ki sodijo na 
področje uporabe Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013, 
se ta uredba uporablja za pomoč, dodeljeno v zvezi 
s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če podjetje na ustre-
zen način, kot je ločevanje dejavnosti ali razlikovanje 
med stroški, zagotovi, da dejavnosti v sektorjih, ki so 
izključeni iz področja uporabe te uredbe, ne prejemajo 
pomoči »de minimis« na podlagi Uredbe Komisije (EU) 
št. 1407/2013.
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8. Pomoč »de minimis« se ne sme kumulirati z dr-
žavno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali 
državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, 
če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenziv-
nost pomoči ali znesek pomoči.

9. Pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu z Ured-
bo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s po-
močjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z Uredbo Ko-
misije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene 
v uredbi št. 360/2012.

10. Pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu 
z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumu-
lira s pomočjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z dru-
gimi uredbami »de minimis« do ustrezne zgornje meje 
(200.000 oziroma 100.000 EUR).

11. Prejemnik mora k vlogi predložiti:
– pisno izjavo o vseh drugih pomočeh »de mini-

mis«, ki jih je upravičenec oziroma enotno podjetje pre-
jelo na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 ali 
drugih uredb »de minimis« v predhodnih dveh in v teko-
čem proračunskem letu;

– pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) 
pomočeh za iste upravičene stroške in zagotovil, da 
z dodeljenim zneskom pomoči »de minimis«, ne bo 
presežena zgornja meja »de minimis« pomoči ter inten-
zivnosti pomoči po drugih predpisih;

– pisno izjavo s seznamom podjetij, s katerimi je 
lastniško povezan, tako da se preveri skupen znesek 
že prejetih »de minimis« pomoči za vsa, z njim pove-
zana podjetja.

5. Ukrepi
5.A. Skupinske izjeme
5.A.1. Pomoč za naložbe v opredmetena ali neo-

predmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zve-
zi s primarno kmetijsko pro izvodnjo

1. Z naložbo se skuša doseči vsaj enega od nasle-
dnjih ciljev:

– izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetij-
skega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov pro-
izvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo pro izvodnje;

– izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer 
ali standardov za dobrobit živali, če zadevna naložba 
presega veljavne standarde Unije;

– vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, pove-
zane z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetij-
stva, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, koma-
sacijo in izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem 
z energijo in vodo.

2. Pomoč se ne dodeli za:
– nakup pro izvodnih pravic, pravic do plačila in 

letnih rastlin;
– zasaditev letnih rastlin;
– dela v zvezi z odvodnjavanjem;
– nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zem-

ljišč;
– 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. Ukrep 1: Pomoč za naložbe v kmetijska gospo-

darstva za primarno pro izvodnjo:

– Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospo-
darstev

– Podukrep 1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pa-
šnikov

A.1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v rastlinsko in 

živinorejsko pro izvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
– stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije, pri-

ključkov in opreme (razen za traktorje – nakup traktorja 
ni upravičen strošek);

– stroški ureditve trajnega nasada;
– stroški nakupa in postavitev opreme za zašči-

to pred divjadjo, pticami in velikimi zvermi.
Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, ki so dejavna na podro-

čju primarne kmetijske pro izvodnje, imajo sedež na ob-
močju občine, so vpisana v register kmetijskih gospodar-
stev in imajo v lasti oziroma zakupu kmetijska zemljišča, 
ki ležijo na območju občine;

– dejavnost primarne kmetijske pro izvodnje oprav-
ljajo na najmanj 0,5 ha kmetijskih površin v uporabi.

K prijavi za vse ukrepe pod točko A.1.1 je potreb-
no predložiti:

– fotokopijo zbirne vloge (subvencijske vloge) v te-
kočem oziroma v preteklem letu, če rok za oddajo zbirne 
vloge v tekočem letu še ni potekel ali

– fotokopijo izpisa iz registra kmetijskih gospodar-
stev (kmetijska zemljišča v uporabi),

– ustrezna dokazila za načrtovano naložbo (pred-
računi za nakup opreme, strojev oziroma ustrezna do-
kazila o izvedenih delih),

– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti inve-
sticije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba (KSS),

– izjavo o kumulaciji sredstev (Izjava 1),
– izjavo o točnosti podatkov (Izjava 2),
– izjava o načinu ugotavljanja davčne osnove (Iz-

java 3),
– Izjava 4,
– parafiran vzorec pogodbe.
Dodatni pogoji za pridobitev pri posameznem upra-

vičenem strošku:
K prijavi »nakup nove kmetijske mehanizacije, pri-

ključkov in opreme
– Pri izračunu pravice do dodelitev sredstev kot tudi 

obravnavi vloženega zahtevka, se upošteva predračun 
priložen vlogi. V kolikor bo vlagatelj pri izstavitvi zahtev-
ka predložil račun za nakup druge kmetijske mehaniza-
cije oziroma račun, ki ne bo enak specifikaciji in predra-
čunu, mu sredstva ne bodo nakazana.

K prijavi »ureditev trajnega nasada« je potreb-
no predložiti:

– dokazilo o lastništvu zemljišča (posestni list, za-
kupna ali najemna pogodba),

– upoštevati je potrebno državne predpise, ki dolo-
čajo zasaditev, kar se izkazuje s potrdilom KGZ – KSS,

– načrt postavitve trajnega nasada s finančno kon-
strukcijo ter predračuni (načrt postavitve pripravi pristoj-
na institucija – KGZ – Kmetijska svetovalna služba).

K prijavi »stroški nakupa in postavitve opreme za 
zaščito pred divjadjo, pticami in velikimi zvermi« je po-
trebno priložiti:

– dokazilo o lastništvu zemljišča (posestni list, za-
kupna ali najemna pogodba).

Pogoj za pridobitev sredstev – za vse ukrepe pod 
točko A.1.1.:

– Kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispe-
vati k izpolnjevanju vsaj enega od ciljev ukrepa.
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– Minimalni pogoj za prijavo na razpis je 0,5 ha pri-
merljivih površin v obdelavi (za 1 ha primerljive kmetijske 
površine se šteje 1 ha njiv ali vrtov, 0,25 ha vinograda, 
0,25 ha intenzivnih sadovnjakov, 2 ha travnikov ali eks-
tenzivnih sadovnjakov, 4 ha pašnikov).

Višina sofinanciranja:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetij-

skih gospodarstvih brez DDV. Vlogo za pomoč v okviru 
tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva.

Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosi-
lec kmetijskega gospodarstva

A.1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
Pomoč se dodeli za namen urejanja kmetijskih ze-

mljišč in pašnikov
Upravičeni stroški:
– stroški nakupa opreme za ograditev in pregradi-

tev pašnikov z ograjo.
Upravičenci do pomoči:
– posamezna kmetijska gospodarstva in ali več 

kmetijskih gospodarstev, vključenih v skupno naložbo 
(pašna skupnost, agrarna skupnost …) na območju Ob-
čine Hrpelje - Kozina;

– kmetijska gospodarstva, ki so dejavna na podro-
čju primarne kmetijske pro izvodnje, imajo sedež na ob-
močju občine, so vpisana v register kmetijskih gospodar-
stev in imajo v lasti oziroma zakupu kmetijska zemljišča, 
ki ležijo na območju občine;

– minimalni pogoj za prijavo na razpis je 0,5 ha pri-
merljivih površin v obdelavi (za 1 ha primerljive kmetijske 
površine se šteje 1 ha njiv ali vrtov, 0,25 ha vinograda, 
0,25 ha intenzivnih sadovnjakov, 2 ha travnikov ali eks-
tenzivnih sadovnjakov, 4 ha pašnikov).

K vlogi je potrebno priložiti tudi:
– pravilno izpolnjen obrazec »Vloga – Skupinske 

izjeme – Ukrep A1.1., A1.2.«,
– fotokopijo zbirne vloge (subvencijske vloge) v te-

kočem oziroma v preteklem letu, če rok za oddajo zbirne 
vloge v tekočem letu še ni potekel ali

– fotokopijo izpisa iz registra kmetijskih gospodar-
stev (kmetijska zemljišča v uporabi),

– dokazilo o lastništvu zemljišča (posestni list, za-
kupna ali najemna pogodba za obdobje najmanj 5 let),

– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe 
(v primeru zakupa ali najema zemljišča),

– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti inve-
sticije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba (KSS),

– predračun za opremo,
– izjavo o kumulaciji sredstev (Izjava 1),
– izjavo o točnosti podatkov (Izjava 2),
– izjava o načinu ugotavljanja davčne osnove (Iz-

java 3),
– Izjava 4,
– parafiran vzorec pogodbe.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetij-

skih gospodarstvih brez DDV.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži no-

silec kmetijskega gospodarstva oziroma pooblaščena 
oseba.

5.B. Pomoči »de minimis«
5.B.2. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti 

na kmetijah in trženje kmetijskih pro izvodov
Namen naložbe:
– pomoč za začetek opravljanja dopolnilne dejavno-

sti na kmetiji ali posodobitev ali za modernizacijo in po-
sodobitev že obstoječe dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

Predmet podpore:
– predelava primarnih kmetijskih pridelkov (mleka, 

mesa, sadja, medu, čebeljih izdelkov ipd.) v skladu 
s predpisi o dopolnilnih dejavnostih na kmetijah.

Upravičeni stroški:
– stroški nakupa nove opreme ali naprav.
Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo ali se 

bodo ukvarjala z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetiji, so 
vpisana v register kmetijskih gospodarstev, imajo sedež 
kmetijskega gospodarstva na območju občine in bo na-
ložba izvedena na območju občine.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti 

ali izjava, da bodo registrirali dopolnilno dejavnost naj-
pozneje eno leto od prejema finančnih sredstev, če ta 
ni registrirana;

– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo in-
vesticije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to 
potrebno;

– poslovni načrt za izvedbo naložbe s predračunom 
stroškov;

– ustrezna dokazila o nakupu opreme oziroma do-
kazila o izvedenih delih, izvedenih aktivnostih;

– dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne 
dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaklju-
čeni naložbi;

– mnenje o upravičenosti naložbe, ki ga pripravi 
pristojna strokovna služba;

– v primeru že izvedene aktivnosti: predložiti račun 
tekočega leta in dokazilo o plačilu računa (plačilni nalog, 
potrdilo o izvedeni transakciji ipd.);

– v primeru še ne izvedene aktivnosti: predloži-
ti predračun tekočega leta – prosilci, ki predložijo pred-
račun, morajo do 28. 10. 2022 predložiti še račun in do-
kazilo o plačilu računa (plačilni nalog, potrdilo o izvedeni 
transakciji ipd.);

– pravilno izpolnjen obrazec »Vloga – de minimis 
– Ukrep B.«;

– podpisan vzorec pogodbe;
– izjavo o kumulaciji sredstev (Izjava 1);
– izjavo o povezanih podjetjih – enotno podjetje 

(Izjava 2);
– izjava o združitvi ali pripojitvi podjetij ter razdruži-

tvi podjetij (Izjava 3);
– izjava o točnosti podatkov (Izjava 4);
– izjavo o načinu ugotavljanja davčne osnove (Iz-

java 5);
– izjavo v skladu z Zakonom o integriteti in prepre-

čevanju korupcije (Izjava 6).
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov brez DDV.
Znesek na predloženem računu ali predraču-

nu – predračunih ob vložitvi vloge mora biti najmanj 
1.000 EUR brez DDV.

5.B.3. Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz 
odročnih krajev

Namen ukrepa je pokrivati operativne stroške tran-
sporta na odročnih, razpršenih območjih občine.

Cilji ukrepa:
– ohraniti dejavnost transporta in transportne mreže 

na odročnih krajih.
Predmet podpore:
– financiranje stroškov prometa za prevoze, ki niso 

ekonomsko upravičeni.
Upravičeni stroški:
– operativni stroški tovornega prevoza/kilometer 

v odročnih krajih.
Upravičenci do pomoči:
– sub jekti, ki so registrirani za opravljanje dejavno-

sti cestnega tovornega prometa.
Pogoji za pridobitev:
– dokazilo o registraciji dejavnosti tovornega pro-

meta;
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– mnenje o upravičenosti naložbe, ki ga pripravi pri-
stojna strokovna služba – Kmetijska svetovalna služba;

– dokazilo o opravljenem tovornem prometu na od-
ročnih območjih, z navedbo lokacij (prog) in razdalj za 
obdobje od 1. 1. 2021 do oddaje vloge;

– predložiti še dokazilo o opravljenih tovornih trans-
portih na odročnih območjih z navedbo razdalj, od od-
daje vloge do 30. 10. 2021 ter oceno razdalj tovornih 
transportov za ostale mesece;

– seznam lokalnih odročnih prog z navedbo razdalj 
in številom prevozov letno;

– zagotavljanje ustreznega in kakovostnega tovor-
nega prometa, skladno s področno zakonodajo.

K vlogi je potrebno priložiti tudi:
– pravilno izpolnjen obrazec »Vloga – de minimis 

– Ukrep B.,
– parafiran vzorec pogodbe,
– izjavo o kumulaciji sredstev (Izjava 1),
– izjavo o povezanih podjetjih – enotno podjetje 

(Izjava 2),
– izjava o združitvi ali pripojitvi podjetij ter razdruži-

tvi podjetij (Izjava 3),
– izjava o točnosti podatkov (Izjava 4),
– izjavo o načinu ugotavljanja davčne osnove (Iz-

java 5),
– izjavo v skladu z Zakonom o integriteti in prepre-

čevanju korupcije (Izjava 6).
Intenzivnost pomoči:
– do 100 % upravičenih stroškov.
6. Obdobje porabe sredstev
Obdobje, za katero so namenjena sredstva iz tega 

javnega razpisa, je proračunsko leto 2022.
Za ukrepe, ki spadajo med »skupinske izjeme« ve-

lja, da gre za državne pomoči, ki se ne smejo dodeljevati 
za že izvedene aktivnosti. Upravičenec lahko uveljavlja 
pomoč za ukrepe izvedene v obdobju od odobritve sred-
stev s strani Občine Hrpelje - Kozina in do 28. 10. 2022. 
Računi za izvedene aktivnosti morejo biti z datumom iz 
tega obdobja.

7. Rok in način prijave
Vlogo – prijavni obrazec z zahtevano dokumen-

tacijo v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj razpis za 
kmetijstvo – skupinske izjeme – Ukrep __ « ali vlogo pri-
javni obrazec z zahtevano dokumentacijo v zaprti kuverti 
s pripisom »Ne odpiraj razpis za kmetijstvo 2022 – de 
minimis – Ukrep ___ « – vložijo prijavitelji na naslov: 
Občina Hrpelje - Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6210 
Kozina, v sprejemno pisarno ali priporočeno po pošti. 
V primeru, da prijavitelj pošilja več vlog za več ukrepov, 
mora biti vsaka vloga v svoji kuverti. Na kuverti mora biti 
označen naziv in polni naslov prijavitelja.

Rok za vložitev vlog je do vključno 31. 3. 2022, 
najkasneje do 9. ure. Šteje se, da je vloga prispela pra-
vočasno, če je bila najkasneje zadnji dan razpisnega 
roka prejeta v sprejemni pisarni Občine Hrpelje - Kozina, 
Hrpelje, Reška cesta 14, 6210 Hrpelje - Kozina, ali če je 
bila najkasneje zadnji dan razpisnega roka oddana na 
pošti kot priporočena pošiljka.

Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila najkasneje 
zadnji dan razpisnega roka prejeta v sprejemni pisarni 
Občine Hrpelje - Kozina ali ni bila najkasneje zadnji dan 

razpisnega roka oddana na pošti kot priporočena pošilj-
ka. Nepravočasnih vlog komisija ne bo obravnavala in 
bodo naslovnikom vrnjene. Oddaja vloge pomeni, da se 
vlagatelj strinja z vsemi pogoji razpisa.

8. Pregled vlog: komisija, imenovana s sklepom 
župana, bo pri svojem delu upoštevala določila Pravil-
nika o postopkih za izvrševanje proračuna RS. Komisija 
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. Prijavitelje, ka-
terih vloge so nepopolne, se pisno pozove, naj v 8 dneh 
vloge dopolnijo. Komisija lahko zaradi pojasnitve določe-
nega primera od vlagatelja zahteva tudi dostavo druge 
dokumentacije, ki v tem razpisu ni zahtevana. Vloge, ki 
v postavljenem roku ne bodo dopolnjene, bodo s skle-
pom zavržene. Komisija bo obravnavala pravočasno 
prispele in popolne vloge ter pripravila predlog preje-
mnikov sredstev. Prijavitelji bodo obveščeni o izidu raz-
pisa v 30 dneh po zaključku razpisa s sklepom, ki ga na 
podlagi odločitve komisije izda direktor občinske uprave.

9. Dodatne informacije
Razpisno dokumentacijo zainteresirani dvignejo 

v sprejemni pisarni Občine Hrpelje - Kozina, Hrpelje, 
Reška cesta 14, 6240 Kozina. Razpisna dokumentacija 
je dosegljiva tudi na spletni strani Občine Hrpelje - Ko-
zina: www.hrpelje-kozina.si.

Vse informacije v zvezi z razpisom so na voljo na 
Občinski upravi Občine Hrpelje - Kozina, Hrpelje, Reška 
cesta 14, Kozina; tel. 05/620-53-68.

Občina Hrpelje - Kozina

Št. 410-26/2022-2 Ob-1607/22
Na podlagi 17. in 21. člena Zakona o športu (Uradni 

list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20 in 3/22 – ZDeb), 
8. člena Odloka o sofinanciranju letnega programa špor-
ta v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 63/21) in Letne-
ga programa športa v Občini Medvode za leto 2022, ki 
ga je na 21. seji, dne 16. 2. 2022, sprejel Občinski svet 
Občine Medvode, Občina Medvode objavlja

javni razpis
za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnega 

programa športa v Občini Medvode v letu 2022
1. Naročnik javnega razpisa: naročnik javnega raz-

pisa je Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 
1215 Medvode.

2. Predmet javnega razpisa in višina razpisanih 
sredstev

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja 
letnega programa športa v Občini Medvode v letu 2022 
iz sredstev proračuna Občine Medvode.

Za sofinanciranje izvajanja športnih programov in 
področij športa v letu 2022 so zagotovljena proračunska 
sredstva v okvirni višini 156.500 EUR. V letu 2022 se pro-
računska sredstva, skladno s sprejetim Letnim programom 
športa v Občini Medvode za leto 2022, št. 671-1/2022-2 
z dne 16. 2. 2022, ki je objavljen na splet ni strani Občine 
Medvode www.medvode.si, namenijo za sofinanciranje 
naslednjih programov in področij športa:

A PROGRAMI IN PODROČJA ŠPORTA 120.000 EUR
A1 ŠPORTNI PROGRAMI 103.800 EUR

Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine 19.500 EUR
ŠV-PRO: športna vzgoja otrok in mladine – prostočasni programi 3.000 EUR
ŠV-PRO PRI: športna vzgoja otrok in mladine – pripravljalni programi 16.500 EUR
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Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 56.300 EUR
ŠV-USM: športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 53.100 EUR
ŠV-USM KT: programi kategoriziranih športnikov 3.200 EUR

Kakovostni šport 15.000 EUR
KŠ: kakovostni šport – celoletni tekmovalni programi odraslih 15.000 EUR

Športna rekreacija 11.000 EUR
RE: celoletni športno-rekreativni programi odraslih 11.000 EUR

Šport starejših 2.000 EUR
ŠSTA: celoletni športno-rekreativni programi starejših 2.000 EUR

A2 RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU 2.200 EUR
Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnega kadra 2.200 EUR

A3 ORGANIZIRANOST V ŠPORTU 5.500 EUR
Delovanje športnih društev in športnih zvez 5.500 EUR

A4 ŠPORTNE PRIREDITVE 8.500 EUR
Druge lokalno pomembne športne prireditve 8.500 EUR

B PROGRAMI ŠPORTA ZA DOSEŽEK 36.500 EUR
B1 PROGRAMI ŠPORTA ZA DOSEŽEK 18.500 EUR

Programi športa za dosežek (prednostni programi športa v Občini Medvode) 18.500 EUR
B2 SOFINANCIRANJE PLAČ TRENERJEV 18.000 EUR

Sofinanciranje plač trenerjev 18.000 EUR

Proračunska sredstva v višini 120.000 EUR, ki so 
namenjena sofinanciranju dogovorjenih programov in 
področij športa pod točko A, so zagotovljena v prora-
čunski postavki 8.1.1.2 Šport – dogovorjeni programi; 
proračunska sredstva v višini 36.500 EUR, ki so na-
menjena sofinanciranju programov športa za dosežek 
(prednostnih programov športa v Občini Medvode) in 
sofinanciranju plač trenerjev pod točko B, so zagoto-
vljena v proračunski postavki 8.1.1.21 Programi športa 
za dosežek.

Razpisnik si pridržuje pravico, da javni razpis brez 
kakršnih koli posledic razveljavi ali razdeli le del razpo-
ložljivih sredstev.

V primeru, da bo za posamezno razpisano po-
dročje število prijav manjše od pričakovanih, se lahko 
sredstva znotraj proračunske postavke 8.1.1.2 Šport – 
dogovorjeni programi, ki so namenjena sofinanciranju 
dogovorjenih programov in področij športa pod točko A, 
prerazporedijo na tista razpisana področja, kjer je število 
prijav večje od pričakovanih.

Posamezni izvajalci športnih programov in področij 
lahko za iste programe le enkrat letno pridobijo sredstva 
občinskega proračuna, ne glede na javne razpise in pro-
računske postavke.

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci
Na javnem razpisu za sofinanciranje izvajanja let-

nega programa športa lahko kandidirajo naslednji iz-
vajalci:

– športna društva in športne zveze,
– zavodi, samostojni podjetniki posamezniki in dru-

ge pravne osebe, ki so registrirani za opravljanje dejav-
nosti v športu,

– ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen 
namen na področju športa, v skladu z zakonom, ki ureja 
ustanove,

– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki iz-
vajajo javnoveljavne programe,

– zasebni športni delavci.
Izvajalci, ki kandidirajo na javnem razpisu, ima-

jo pravico do sofinanciranja, če izpolnjujejo naslednje 
pogoje:

– imajo sedež v Občini Medvode in izvajajo športne 
programe pretežno za občane občine,

– so na dan objave javnega razpisa za sofinancira-
nje letnega programa športa najmanj eno leto registrirani 
v skladu z veljavnimi predpisi, glavna registrirana dejav-
nost po standardni klasifikaciji dejavnosti pa je izvajanje 
športnih programov:

– 93.120: dejavnost športnih klubov,
– 93.190: druge športne dejavnosti,

– izvajajo programe/področja športa skladno z Od-
lokom o sofinanciranju letnega programa športa v Občini 
Medvode (Uradni list RS, št. 63/21; v nadaljevanju: od-
lok) in letnim programom športa, se pravočasno prijavijo 
ter izpolnjujejo vse pogoje javnega razpisa,

– imajo za prijavljene športne programe in področja 
zagotovljene materialne in prostorske pogoje (lahko tudi 
pogodbeno) ter ustrezno izobražen ali usposobljen ka-
der za opravljanje strokovnega dela v športu,

– imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so 
razvidni viri prihodkov in stroškov izvedbe programov 
in področij,

– imajo urejeno evidenco članstva, kar velja za 
športna društva in zveze športnih društev, ter evidenco 
o udeležencih programov (vsi izvajalci).

Registracija dejavnosti športnih klubov/dejavnosti iz 
druge alineje se ne zahteva za društva, v katera se zdru-
žujejo občani zaradi zagotavljanja socialne vključenosti 
(npr. društva upokojencev) in pri katerih športna aktivnost 
v smislu vključevanja v celoletne športno-rekreativne pro-
grame za odrasle (RE) in celoletne športno-rekreativne 
programe za starejše (ŠSTA) predstavlja dodano vrednost 
pri zagotavljanju boljšega zdravja in ohranjanja mobilnosti.

4. Posebna določila javnega razpisa v letu 2022: 
v letu 2022 se izvajalcu prizna največ dve prijavljeni 
športni prireditvi.

5. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva 
morajo biti porabljena v letu 2022.

6. Razpisni rok: rok za oddajo prijave na javni razpis 
je 20 dni od objave razpisa v Uradnem listu Republike Slo-
venije. Rok za prijavo začne teči naslednji dan po objavi.

7. Informacije o razpisni dokumentaciji in način 
oddaje prijave

Občina Medvode javni razpis objavi na spletni strani 
www.medvode.si in v razglasnem delu Uradnega lista 
Republike Slovenije.
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Prijava mora biti najprej v celoti izpolnjena in od-
dana v elektronski sistem na spletnem naslovu medvo-
de.tendee.net. Vsa dokazila in priloge morajo biti prilo-
ženi v elektronski sistem v skenirani obliki.

Prijavitelj mora nato natisnjen kontrolni obrazec 
vloge, podpisan s strani odgovorne osebe in žigosan, 
vložiti v ovojnico, nanjo nalepiti natisnjen obrazec ovoj-
nica vloge in ovojnico oddati:

– po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Ob-
čina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 
Medvode ali

– v sprejemni pisarni Občine Medvode.
Za pravočasno se bo štela prijava, katere kontrolni 

obrazec bo najkasneje zadnji dan roka za oddajo prijav 
oddan priporočeno na pošto. Prijava, katere kontrolni 
obrazec bo oddan osebno v sprejemni pisarni Občine 
Medvode, mora biti oddana najkasneje zadnji delovni 
dan pred iztekom roka, in sicer v času uradnih ur.

Prijava, ki bo izpolnjena in oddana samo v elek-
tronski sistem, kontrolni obrazec vloge pa ne bo poslan 
skladno z besedilom te točke razpisa, bo zavržena.

Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev 
mora vsaka prijava izpolnjevati naslednje pogoje, da se 
šteje kot popolna:

– pravilno izpolnjeni obvezni obrazci;
– pravilno izpolnjeni obrazci programov in področij;
– izjave, oddane prek elektronskega sistema;
– obvezna dokazila in druge priloge, skenirane ter 

oddane preko elektronskega sistema;
– prijavne obrazce je treba izpolnjevati natančno po 

obrazcu in v slovenskem jeziku;
– prijava oddana v roku in na način, ki je določen 

v tej točki besedila razpisa.
8. Osebe pooblaščene za dajanje informacij o razpi-

su: dodatne informacije o javnem razpisu lahko izvajalci 
dobijo pri pristojnem oddelku občinske uprave Občine 
Medvode, na tel. 01/361-95-41 (Teja Zajec) oziroma na 
teja.zajec@medvode.si.

9. Postopek izbire izvajalcev za sofinanciranje izva-
janja letnega programa športa

Pogoji in merila za izbiro in vrednotenje letnega 
programa športa v Občini Medvode, po katerih se izbe-
rejo izvajalci letnega programa športa v letu 2022, so 
določeni z Odlokom o sofinanciranju letnega programa 
športa v Občini Medvode in Letnim programom športa 
v Občini Medvode za leto 2022.

Odpiranje prispelih prijav in postopek javnega raz-
pisa bo vodila komisija, ki jo imenuje župan Občine 
Medvode. Odpiraje prispelih prijav in delo komisije nista 
javna. Odpiranje prijav bo komisija opravila v petih de-
lovnih dneh po izteku roka za oddajo prijav.

Komisija bo pri odpiranju prijav, skladno z Zako-
nom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, 
št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – 
ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 36/20 – ZZUSUDJZ, 
61/20 – ZZUSUDJZ-A, 175/20 – ZIUOPDVE, 203/20 – 
ZIUPOPDVE in 3/22 – ZDeb), iz nadaljnjega postopka izlo-
čila vse prepozno prispele prijave, prijave, ki ne bodo vlože-
ne s strani upravičene osebe in prijave, ki ne bodo v danem 
roku ustrezno dopolnjene. Zavrnjene bodo vse prijave, ki ne 
bodo izpolnjevale osnovnih pogojev, določenih v besedilu 
javnega razpisa, razpisne dokumentacije in določb odloka, 
ki urejajo posamezno razpisano področje športa.

Izvajalci bodo z odločbo obveščeni o izidu javnega 
razpisa, in sicer najkasneje v šestdesetih dneh po izte-
ku roka za oddajo prijav. Z izbranimi izvajalci bo župan 
Občine Medvode sklenil pogodbe o sofinanciranju pro-
gramov športa v letu 2022.

Občina Medvode

Št. 410-18/2022-2 Ob-1608/22
Na podlagi 9. člena Pravilnika o sofinanciranju kul-

turnih dejavnosti v Občini Medvode (Uradni list RS, 
št. 27/05) in 219. člena Pravilnika o postopkih za izvr-
ševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16 in 
11/22) Občina Medvode objavlja

javni razpis
za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v Občini 

Medvode za leto 2022
1. Naročnik javnega razpisa: naročnik javnega raz-

pisa je Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 
1215 Medvode.

2. Predmet javnega razpisa in višina razpisanih 
sredstev

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje poslo-
vanja in redne dejavnosti registriranih kulturnih društev 
oziroma njihovih sekcij in kulturna dejavnost drugih dru-
štev, ki so registrirana tudi za kulturno dejavnost, v letu 
2022 iz sredstev proračuna Občine Medvode, in sicer se 
sredstva lahko dodelijo za:

a) poslovanje kulturnih društev;
b) redno dejavnost kulturnih društev;
c) redno vzdrževanje prostorov kulturnih društev;
d) nakup in vzdrževanje opreme kulturnih društev;
e) projekte in prireditve;
f) kulturno izmenjavo;
g) izobraževanje.
Okvirna višina sredstev, ki so namenjena za po-

dročja sofinanciranja iz prejšnjega odstavka, znaša 
145.000 EUR. Sredstva za področja 2.a, 2.b, 2.e, 2.f 
in 2.g v višini 120.000 EUR se zagotavljajo iz proračun-
ske postavke 8.1.1.6 Kulturna dejavnost, sredstva za 
področja 2.c in 2.d v višini 25.000 EUR se zagotavljajo 
iz proračunske postavke 8.1.1.18 Kulturni domovi – 
vzdrževanje.

Razpisnik si pridržuje pravico, da lahko javni razpis 
brez kakršnih koli posledic razveljavi ali razdeli le del 
razpisanih sredstev.

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci
Na javnem razpisu za sofinanciranje programov kul-

ture od točke 2.a do točke 2.d lahko kandidirajo društva, 
ki imajo v imenu društva: kulturno. Za področja sofinanci-
ranja od točke 2.e do točke 2.g lahko kandidirajo kulturna 
društva, druga društva, ki imajo v okviru svoje dejavnosti 
registrirano kulturno dejavnost, zveze kulturnih društev, 
ki jih ustanovijo kulturna društva, zavodi, gospodarske 
družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi 
zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavno-
sti na področju kulture, javni zavodi s področja vzgoje in 
izobraževanja ter samostojni kulturni izvajalci.

Izvajalci, ki kandidirajo za sofinanciranje na tem 
javnem razpisu, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

– imajo sedež v Občini Medvode;
– so registrirani za izvajanje kulturne dejavnosti 

najmanj eno leto;
– imajo zagotovljene materialne, kadrovske, pro-

storske in organizacijske možnosti za izpeljavo načrto-
vanih kulturnih dejavnosti;

– delujejo najmanj eno leto;
– imajo urejeno evidenco o članstvu;
– opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi;
– nimajo neporavnanih obveznosti do Občine Med-

vode;
– posamezni samostojni kulturni izvajalci morajo 

imeti stalno bivališče v Občini Medvode;
– izpolnjujejo druge pogoje, ki so določeni v Pravil-

niku o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Med-
vode (Uradni list RS, št. 27/05).
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4. Posebni pogoji javnega razpisa:
– v primeru velikega števila prijavljenih področij bo 

komisija določila najvišje število področij, ki jih bo sofi-
nancirala posameznemu izvajalcu;

– posamezni izvajalci lahko za iste programe le en-
krat letno pridobijo sredstva občinskega proračuna, ne 
glede na javne razpise in proračunske postavke.

5. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva 
morajo biti porabljena v letu 2022.

6. Razpisni rok: rok za oddajo prijave na javni razpis 
je 30 dni od objave razpisa v Uradnem listu Republike 
Slovenije. Rok za prijavo začne teči naslednji dan po 
objavi.

7. Informacije o razpisni dokumentaciji in način 
oddaje prijave

Občina Medvode javni razpis objavi na spletni strani 
www.medvode.si in v razglasnem delu Uradnega lista 
Republike Slovenije.

Prijava mora biti najprej v celoti izpolnjena in od-
dana v elektronski sistem na spletnem naslovu medvo-
de.tendee.net.

Nato vlagatelj natisnjen kontrolni obrazec vloge in 
samo ta izpis, podpisan s strani odgovorne osebe vla-
gatelja in žigosan, odda skladno z besedilom te točke 
razpisa. Vsa dokazila in priloge morajo biti priloženi 
v elektronski sistem v skenirani obliki.

Prijavitelji morajo natisnjen kontrolni obrazec vloge 
vložiti v ovojnico, nanjo nalepiti natisnjen obrazec ovoj-
nica vloge in ovojnico oddati:

– po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Ob-
čina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 
Medvode, ali

– v sprejemni pisarni Občine Medvode.
Za pravočasno se bo štela prijava, ki bo najkasneje 

zadnji dan roka za oddajo prijav oddana priporočeno 
na pošto. Prijava, ki bo oddana osebno v sprejemni 
pisarni Občine Medvode, mora biti oddana najkasneje 
zadnji delovni dan pred iztekom roka, in sicer v času 
uradnih ur.

Prijava, ki bo izpolnjena in oddana samo v elek-
tronski sistem, izpis s podatki o prijavi pa ne bo poslan 
skladno z besedilom te točke razpisa, bo zavržena.

Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev 
mora vsaka prijava izpolnjevati naslednje pogoje, da se 
šteje kot popolna:

– pravilno izpolnjeni obvezni obrazci;
– pravilno izpolnjeni obrazci programov in projek-

tov;
– izjave, oddane prek elektronskega sistema;
– obvezna dokazila in druge priloge, skenirane ter 

oddane preko elektronskega sistema;
– prijavne obrazce je treba izpolnjevati natančno po 

obrazcu in v slovenskem jeziku;
– prijava oddana v roku in na način, ki je določen 

v tej točki besedila razpisa.
8. Osebe pooblaščene za dajanje informacij o jav-

nem razpisu: dodatne informacije o javnem razpisu lah-
ko izvajalci dobijo v Oddelku za splošne, premoženj-
sko pravne in družbene zadeve Občine Medvode, prek 
tel. 361-95-30 (Martina Kutnar).

9. Obravnava prijav in rok, v katerem bodo izvajalci 
obveščeni o izidu javnega razpisa

Merila, po katerih se izberejo izvajalci programov 
kulturne dejavnosti v letu 2022, so določena v Pravilniku 
o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Medvode 
(Uradni list RS, št. 27/05).

Odpiranje prispelih prijav in postopek javnega raz-
pisa bo vodila komisija, ki jo imenuje župan Občine 
Medvode. Delo komisije ni javno. Odpiranje prijav bo 

komisija opravila v petih delovnih dneh po roku za odda-
jo prijav. Komisija bo pri odpiranju prijav, skladno z Za-
konom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, 
št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 
126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 
– ZDeb), iz nadaljnjega postopka izločila vse prepozno 
prispele prijave. Izvajalci, ki bodo oddali nepopolno pri-
javo oziroma prijavo s pomanjkljivo dokumentacijo, bodo 
pozvani, da jo v roku osmih dni dopolnijo. Prijave izvajal-
cev, ki v roku ne bodo dopolnjene, bodo zavržene. Prav 
tako bodo zavrnjene vse prijave, ki ne bodo izpolnjevale 
osnovnih pogojev, določenih v besedilu javnega razpisa, 
razpisne dokumentacije in določb pravilnika.

Razpisnik bo opravil izbiro najkasneje v 45 dneh po 
izteku roka za oddajo prijav. Izvajalci bodo s sklepom 
obveščeni o izidu javnega razpisa. Z izbranimi izvajalci 
bo župan Občine Medvode sklenil pogodbe o sofinanci-
ranju kulturnih dejavnosti v letu 2022.

Občina Medvode

Št. 410-13/2022-2 Ob-1609/22
Na podlagi 3. člena Pravilnika o sofinanciranju pro-

gramov s področja socialnega varstva občanov Občine 
Medvode (Uradni list RS, št. 9/16) in 219. člena Pravilni-
ka o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slo-
venije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 
61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 164/20 in 11/22) 
Občina Medvode objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov s področja socialnega 

varstva občanov Občine Medvode v letu 2022
1. Naročnik javnega razpisa: naročnik javnega raz-

pisa je Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 
1215 Medvode.

2. Predmet javnega razpisa in višina razpisanih 
sredstev

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dejavno-
sti izvajalcev s področja socialnega varstva, ki ne sodijo 
v zakonsko obvezo občine, predstavljajo in zagotavljajo 
pa specifične socialne potrebe občanom, društvom in-
teresnih in stanovanjskih dejavnosti občanov, njihovih 
združenj in zvez, ki delujejo na območju Občine Medvo-
de, imajo v Občini Medvode sedež ali so njihovi člani ob-
čani Občine Medvode, v letu 2022 iz sredstev proračuna 
Občine Medvode, in sicer se sredstva lahko dodelijo za:

a) poslovanje izvajalcev s sedežem na območju 
Občine Medvode;

b) projekte.
Okvirna višina sredstev, ki so namenjena za podro-

čji sofinanciranja iz prejšnjega odstavka, je 40.000 EUR. 
Sredstva se zagotavljajo iz proračunske postavke 
10.1.1.8 Sofinanciranje socialnih, zdravstvenih in hu-
manitarnih dejavnosti.

Razpisnik si pridržuje pravico, da lahko javni razpis 
brez kakršnih koli posledic razveljavi ali razdeli le del 
razpisanih sredstev.

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci
Na javnem razpisu za sofinanciranje lahko sode-

lujejo:
– dobrodelne organizacije, kot so prostovoljne in 

neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševa-
le socialne stiske in težave občanov Občine Medvode, 
ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom;

– organizacije za samopomoč, kot prostovoljne in 
neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom usta-
novijo posamezniki z namenom, da bi v njih skupno 
reševali socialne potrebe občanov Občine Medvode;
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– organizacije invalidnih oseb, kronično bolnih in 
oseb z dolgotrajnimi okvarami zdravja, oseb z motnja-
mi v duševnem ali telesnem razvoju, kot prostovoljne 
in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo te osebe ali 
drugi posamezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo 
posebne socialne programe, utemeljene na značilno-
stih teh oseb po posameznih funkcionalnih okvarah, ki 
ogrožajo materialni položaj teh oseb, občanov Občine 
Medvode;

– društva in zavodi, ki izvajajo programe s področja 
socialnega varstva drugih ranljivih skupin prebivalstva, 
in sicer otrok in mladine ter starejših občanov Občine 
Medvode.

Izvajalci s področja socialnega varstva, ki kandidira-
jo za sofinanciranje na tem razpisu, morajo izpolnjevati 
naslednje pogoje, in sicer:

– imajo sedež na območju Občine Medvode, ali 
izvajajo programe s področja socialnega varstva na 
območju Občine Medvode, ali ne glede na sedež in ob-
močje delovanja kot člane oziroma uporabnike aktivno 
vključujejo občane Občine Medvode;

– imajo urejeno evidenco o članstvu oziroma upo-
rabnikih;

– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadro-
vske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtova-
nih programov;

– imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so 
razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa, delež 
lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev 
iz drugih virov;

– so najmanj eno leto registrirani za opravljanje 
dejavnosti socialnega varstva oziroma je njihovo delo-
vanje na področju socialnega varstva določeno v statutu 
ali drugem temeljnem aktu organizacije, ki je starejši od 
enega leta;

– imajo iz drugih virov zagotovljenih najmanj 20 % 
stroškov ocenjene vrednosti programa;

– nimajo neporavnanih obveznosti do Občine Med-
vode;

– izpolnjujejo druge pogoje, ki so določeni s Pra-
vilnikom o sofinanciranju programov s področja soci-
alnega varstva občanov Občine Medvode (Uradni list 
RS, št. 9/16).

4. Posebni pogoji javnega razpisa:
– izvajalec lahko na javni razpis prijavi en program 

poslovanja in največ dva projekta;
– v primeru velikega števila uspešnih prijav izvajal-

cev, katerih programi po seštetih zneskih želenega sofi-
nanciranja bistveno presegajo razpisana sredstva, lahko 
komisija dodatno določi še minimalno število točk, ki jih 
mora posamezen program zbrati, da bi bil sofinanciran, 
in ki je višje kot 50 % vseh možnih točk.

Posamezni izvajalci socialno varstvenih programov 
občanov lahko za iste programe le enkrat letno pridobijo 
sredstva občinskega proračuna, ne glede na javne raz-
pise in proračunske postavke.

5. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva 
morajo biti porabljena v letu 2022.

6. Razpisni rok: rok za oddajo vloge na javni razpis 
je 15 dni od objave razpisa v Uradnem listu RS. Rok za 
prijavo začne teči naslednji dan po objavi.

7. Informacije o razpisni dokumentaciji in način 
oddaje prijave

Občina Medvode javni razpis objavi na spletni strani 
www.medvode.si in v Uradnem listu RS.

Prijava mora biti najprej v celoti izpolnjena in od-
dana v elektronski sistem na spletnem naslovu medvo-
de.tendee.net. Nato vlagatelj natisnjen kontrolni obrazec 
vloge, podpisan s strani odgovorne osebe in žigosan, 

odda skladno z besedilom te točke razpisa. Vsa doka-
zila in priloge morajo biti priloženi v elektronski sistem 
v skenirani obliki.

Prijavitelji morajo natisnjen kontrolni obrazec vloge 
vložiti v ovojnico, nanjo nalepiti natisnjen obrazec ovoj-
nica vloge in ovojnico oddati:

– po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Ob-
čina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 
Medvode, ali

– v sprejemni pisarni Občine Medvode.
Za pravočasno se bo štela prijava, ki bo najkasneje 

zadnji dan roka za oddajo prijav oddana priporočeno na 
pošto. Prijava, ki bo oddana osebno v sprejemni pisarni 
Občine Medvode, mora biti oddana najkasneje zadnji 
delovni dan pred iztekom roka, in sicer v času uradnih ur.

Prijava, ki bo izpolnjena in oddana samo v elek-
tronski sistem, izpis s podatki o prijavi pa ne bo poslan 
skladno z besedilom te točke razpisa, bo zavržena.

Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev 
mora vsaka prijava izpolnjevati naslednje pogoje, da se 
šteje kot popolna:

– pravilno izpolnjeni obvezni obrazci;
– pravilno izpolnjeni obrazci programov in projektov;
– izjave, oddane prek elektronskega sistema;
– obvezna dokazila in druge priloge, skenirane ter 

oddane preko elektronskega sistema;
– prijavne obrazce je treba izpolnjevati natančno po 

obrazcu in v slovenskem jeziku;
– prijava oddana v roku in na način, ki je določen 

v tej točki besedila razpisa.
8. Osebe pooblaščene za dajanje informacij o razpi-

su: dodatne informacije o javnem razpisu lahko izvajalci 
dobijo v Oddelku za splošne, premoženjsko pravne in 
družbene zadeve Občine Medvode, prek tel. 361-95-21 
(Gregor Rozman).

9. Obravnava prijav in rok, v katerem bodo izvajalci 
obveščeni o izidu javnega razpisa

Merila, po katerih se izberejo izvajalci socialno var-
stvenih programov občanov v letu 2022, so določena 
v Pravilniku o sofinanciranju programov s področja so-
cialnega varstva občanov Občine Medvode (Uradni list 
RS, št. 9/16).

Odpiranje prispelih prijav in postopek javnega razpi-
sa bo vodila komisija, ki jo imenuje župan občine. Delo 
komisije ni javno. Odpiranje prijav bo komisija opravila 
v petih delovnih dneh po roku za oddajo prijav. Komisija 
bo pri odpiranju prijav, skladno z Zakonom o splošnem 
upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 
8/10 in 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb), iz 
nadaljnjega postopka izločila vse prepozno prispele pri-
jave. Izvajalci, ki bodo oddali nepopolno prijavo oziroma 
prijavo s pomanjkljivo dokumentacijo, bodo pozvani, da 
jo v roku osmih dni dopolnijo. Prijave izvajalcev, ki v roku 
ne bodo dopolnjene, bodo zavržene. Prav tako bodo 
zavrnjene vse prijave, ki ne bodo izpolnjevale osnovnih 
pogojev, določenih v besedilu javnega razpisa, razpisne 
dokumentacije in določb pravilnika.

Razpisnik bo opravil izbiro najkasneje v 45 dneh po 
izteku roka za oddajo prijav. Izvajalci bodo s sklepom 
obveščeni o izidu javnega razpisa. Z izbranimi izvajalci 
bo župan občine sklenil pogodbe o sofinanciranju pro-
gramov socialnega varstva v letu 2022.

Občina Medvode

Št. 410-14/2022-2 Ob-1610/22
Na podlagi 3. člena Pravilnika o sofinanciranju pri-

reditev v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 13/17) in 
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219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje pro-
računa Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 
114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 
81/16, 164/20 in 11/22) Občina Medvode objavlja

javni razpis
za sofinanciranje prireditev v Občini Medvode  

v letu 2022
1. Naročnik javnega razpisa: naročnik javnega raz-

pisa je Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 
1215 Medvode.

2. Predmet javnega razpisa in višina razpisanih 
sredstev

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje priredi-
tev v Občini Medvode v letu 2022 iz sredstev proračuna 
Občine Medvode, in sicer:

– prireditev ob občinskem prazniku;
– mednarodnih prireditev;
– prireditev ob okroglih obletnicah od ustanovitve 

izvajalca;
– drugih občinskih prireditev, ki jih skozi vse leto 

izvajajo neprofitne organizacije, zavodi, društva in zve-
ze društev.

Okvirna višina sredstev, ki so namenjena za po-
dročja sofinanciranja prejšnjega odstavka, znaša 
34.000 EUR. Sredstva za prireditve iz prve, tretje in 
četrte alineje v višini 31.000 EUR se zagotavljajo iz pro-
računske postavke 1.4.1.8 Občinske prireditve, sredstva 
za prireditve iz druge alineje v višini 3.000 EUR se zago-
tavljajo iz proračunske postavke 1.4.1.21 Mednarodne 
prireditve.

Razpisnik si pridržuje pravico, da lahko javni razpis 
brez kakršnih koli posledic razveljavi ali razdeli le del 
razpisanih sredstev.

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci
Na javnem razpisu za sofinanciranje prireditev lah-

ko kandidirajo neprofitne organizacije, zavodi, društva in 
zveze društev, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– imajo svoj sedež na območju Občine Medvode;
– so registrirani najmanj eno leto;
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, ka-

drovske in organizacijske možnosti za uresničitev načr-
tovane prireditve;

– nimajo neporavnanih obveznosti do Občine Med-
vode;

– imajo izdelano uravnoteženo finančno konstruk-
cijo (prihodki morajo biti enaki odhodkom), iz katere so 
razvidni prihodki in odhodki izvajanja prireditve, delež 
lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev 
iz drugih virov;

– najmanj 20 % stroškov ocenjene vrednosti prire-
ditve mora biti zagotovljenih iz drugih virov.

4. Posebni pogoji javnega razpisa:
– v primeru velikega števila prijavljenih prireditev 

bo komisija določila minimalno število točk, ki jih mora 
zbrati posamezna prireditev, da bi bila sofinancirana;

– posamezni izvajalci lahko za isto prireditev le en-
krat letno pridobijo sredstva občinskega proračuna, ne 
glede na javne razpise in proračunske postavke;

– za prireditev ob občinskem prazniku se šteje pri-
reditev, ki se izvede od meseca junija do vključno 6. julija 
tekočega leta, in za katero organizator razpisni doku-
mentaciji priloži pisno odobritev Odbora za prireditve 
o načrtovani prireditvi ob občinskem prazniku;

– za mednarodno prireditev se šteje prireditev, kjer 
je najmanj četrtina aktivno sodelujočih na teh prireditvah 
iz druge države;

– javni zavodi, katerih ustanovitelj je Občina Med-
vode, lahko kandidirajo le za namene iz tretje alineje 
2. točke javnega razpisa.

Izvajalci lahko na javni razpis prijavijo največ dve 
prireditvi.

5. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva 
morajo biti porabljena v letu 2022.

6. Razpisni rok: rok za oddajo prijave na javni razpis 
je 15 dni od objave razpisa v Uradnem listu RS. Rok za 
prijavo začne teči naslednji dan po objavi.

7. Informacije o razpisni dokumentaciji in način 
oddaje prijave

Občina Medvode javni razpis objavi na spletni strani 
www.medvode.si in v Uradnem listu RS.

Prijava mora biti najprej v celoti izpolnjena in od-
dana v elektronski sistem na spletnem naslovu medvo-
de.tendee.net. Nato vlagatelj natisnjen kontrolni obrazec 
vloge, podpisan s strani odgovorne osebe in žigosan, 
odda skladno z besedilom te točke razpisa. Vsa doka-
zila in priloge morajo biti priloženi v elektronski sistem 
v skenirani obliki.

Prijavitelji morajo natisnjen kontrolni obrazec vloge 
vložiti v ovojnico, nanjo nalepiti natisnjen obrazec ovoj-
nica vloge in ovojnico oddati:

– po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Ob-
čina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 
Medvode, ali

– v sprejemni pisarni Občine Medvode.
Za pravočasno se bo štela prijava, ki bo najkasneje 

zadnji dan roka za oddajo prijav oddana priporočeno 
na pošto. Prijava, ki bo oddana osebno v sprejemni 
pisarni Občine Medvode, mora biti oddana najkasneje 
zadnji delovni dan pred iztekom roka, in sicer v času 
uradnih ur.

Prijava, ki bo izpolnjena in oddana samo v elek-
tronski sistem, izpis s podatki o prijavi pa ne bo poslan 
skladno z besedilom te točke razpisa, bo zavržena.

Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev 
mora vsaka prijava izpolnjevati naslednje pogoje, da se 
šteje kot popolna:

– pravilno izpolnjeni obvezni obrazci;
– pravilno izpolnjeni obrazci programov in projek-

tov;
– izjave, oddane prek elektronskega sistema;
– obvezna dokazila in druge priloge, skenirane ter 

oddane preko elektronskega sistema;
– prijavne obrazce je treba izpolnjevati natančno po 

obrazcu in v slovenskem jeziku;
– prijava oddana v roku in na način, ki je določen 

v tej točki besedila razpisa.
8. Osebe pooblaščene za dajanje informacij o jav-

nem razpisu: dodatne informacije o javnem razpisu lah-
ko izvajalci dobijo v Oddelku za splošne, premoženj-
sko pravne in družbene zadeve Občine Medvode, prek 
tel. 361-95-21 (Gregor Rozman).

9. Obravnava prijav in rok, v katerem bodo izvajalci 
obveščeni o izidu javnega razpisa

Merila, po katerih se izberejo izvajalci prireditev 
v letu 2022, so določena v Pravilniku o sofinanciranju 
prireditev v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 13/17).

Odpiranje prispelih prijav in postopek javnega razpi-
sa bo vodila komisija, ki jo imenuje župan občine. Delo 
komisije ni javno. Odpiranje prijav bo komisija opravila 
v petih delovnih dneh po roku za oddajo prijav. Komisija 
bo pri odpiranju prijav, skladno z Zakonom o splošnem 
upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 
8/10 in 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb), iz 
nadaljnjega postopka izločila vse prepozno prispele pri-
jave. Izvajalci, ki bodo oddali nepopolno prijavo oziroma 
prijavo s pomanjkljivo dokumentacijo, bodo pozvani, da 
jo v roku osmih dni dopolnijo. Prijave izvajalcev, ki v roku 
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ne bodo dopolnjene, bodo zavržene. Prav tako bodo 
zavrnjene vse prijave, ki ne bodo izpolnjevale osnovnih 
pogojev, določenih v besedilu javnega razpisa, razpisne 
dokumentacije in določb pravilnika.

Razpisnik bo opravil izbiro najkasneje v 45 dneh po 
izteku roka za oddajo prijav. Izvajalci bodo s sklepom 
obveščeni o izidu javnega razpisa. Z izbranimi izvajalci 
bo župan občine sklenil pogodbe o sofinanciranju prire-
ditev v letu 2022.

Občina Medvode

Št. 410-12/2022-2 Ob-1611/22
Na podlagi 3. člena Pravilnika o sofinanciranju otro-

ških in mladinskih programov v Občini Medvode (Uradni 
list RS, št. 22/16) in 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, 81/16, 164/20 in 11/22) Občina 
Medvode objavlja

javni razpis
za sofinanciranje otroških in mladinskih 
programov v Občini Medvode v letu 2022

1. Naročnik javnega razpisa: naročnik javnega raz-
pisa je Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 
1215 Medvode.

2. Predmet javnega razpisa in višina razpisanih 
sredstev

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje otroških 
in mladinskih programov za otroke in mlade iz Občine 
Medvode v letu 2022 iz sredstev proračuna Občine 
Medvode, in sicer se sredstva lahko dodelijo za:

a) poslovanje;
b) projekte.
Okvirna višina sredstev, ki so namenjena za podro-

čji sofinanciranja iz prejšnjega odstavka, je 9.500 EUR. 
Sredstva se zagotavljajo iz proračunske postavke 
8.1.1.10 Mladinska dejavnost.

Razpisnik si pridržuje pravico, da lahko javni razpis 
brez kakršnih koli posledic razveljavi ali razdeli le del 
razpisanih sredstev.

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci
Na javnem razpisu za sofinanciranje otroških in 

mladinskih programov lahko sodelujejo društva ali zveze 
društev, zavodi, ustanove ali zadruge, ki izvajajo progra-
me za mlade oziroma delujejo v mladinskem sektorju in;

– imajo sedež ali opravljajo dejavnost na območju 
Občine Medvode in izvajajo otroške oziroma mladinske 
programe za otroke in mlade iz Občine Medvode;

– imajo urejeno evidenco o otrocih oziroma mladih 
kot članih oziroma uporabnikih;

– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadro-
vske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtova-
nih programov;

– imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so 
razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa, delež 
lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev 
uporabnikov, delež sredstev iz drugih virov;

– so najmanj eno leto registrirani za izvajanje otro-
ških oziroma mladinskih programov oziroma je njihovo 
delovanje na področju izvajanja programov določeno 
v statutu ali drugem temeljnem aktu organizacije, ki je 
starejši od enega leta;

– imajo iz drugih virov zagotovljenih najmanj 20 % 
stroškov ocenjene vrednosti programa vsak prijavljeni 
program prijavitelja;

– nimajo neporavnanih obveznosti do Občine Med-
vode;

– izpolnjujejo druge pogoje, ki so določeni s Pravil-
nikom o sofinanciranju otroških in mladinskih programov 
v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 22/16).

4. Posebni pogoji javnega razpisa:
– za sofinanciranje po tem javnem razpisu ne mo-

rejo kandidirati izvajalci, ki jih je kot javne zavode usta-
novila Občina Medvode;

– izvajalec lahko na javni razpis prijavi en program 
poslovanja in največ dva projekta;

– v primeru velikega števila uspešnih prijav izva-
jalcev, katerih programi po seštetih zneskih želenega 
sofinanciranja bistveno presegajo razpisana sredstva, 
lahko komisija določi še dodatno število točk, ki jih mora 
posamezen program zbrati, da bi bil sofinanciran, in ki je 
višje kot 50 % vseh možnih točk.

Posamezni izvajalci otroških in mladinskih progra-
mov lahko za iste programe le enkrat letno pridobijo 
sredstva občinskega proračuna, ne glede na javne raz-
pise in proračunske postavke.

5. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva 
morajo biti porabljena v letu 2022.

6. Razpisni rok: rok za oddajo prijave na javni razpis 
je 15 dni od objave razpisa v Uradnem listu RS. Rok za 
prijavo začne teči naslednji dan po objavi.

7. Informacije o razpisni dokumentaciji in način 
oddaje prijave

Občina Medvode javni razpis objavi na spletni strani 
www.medvode.si in v Uradnem listu RS.

Prijava mora biti najprej v celoti izpolnjena in od-
dana v elektronski sistem na spletnem naslovu medvo-
de.tendee.net. Nato vlagatelj natisnjen kontrolni obrazec 
vloge, podpisan s strani odgovorne osebe in žigosan, 
odda skladno z besedilom te točke razpisa. Vsa doka-
zila in priloge morajo biti priloženi v elektronski sistem 
v skenirani obliki.

Prijavitelji morajo natisnjen kontrolni obrazec vloge 
vložiti v ovojnico, nanjo nalepiti natisnjen obrazec ovoj-
nica vloge in ovojnico oddati:

– po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Ob-
čina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 
Medvode, ali

– v sprejemni pisarni Občine Medvode.
Za pravočasno se bo štela prijava, ki bo najkasneje 

zadnji dan roka za oddajo prijav oddana priporočeno 
na pošto. Prijava, ki bo oddana osebno v sprejemni 
pisarni Občine Medvode, mora biti oddana najkasneje 
zadnji delovni dan pred iztekom roka, in sicer v času 
uradnih ur.

Prijava, ki bo izpolnjena in oddana samo v elek-
tronski sistem, izpis s podatki o prijavi pa ne bo poslan 
skladno z besedilom te točke razpisa, bo zavržena.

Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev 
mora vsaka prijava izpolnjevati naslednje pogoje, da se 
šteje kot popolna:

– pravilno izpolnjeni obvezni obrazci;
– pravilno izpolnjeni obrazci programov in projektov;
– izjave, oddane prek elektronskega sistema;
– obvezna dokazila in druge priloge, skenirane ter 

oddane preko elektronskega sistema;
– prijavne obrazce je treba izpolnjevati natančno po 

obrazcu in v slovenskem jeziku;
– prijava oddana v roku in na način, ki je določen 

v tej točki besedila razpisa.
8. Osebe pooblaščene za dajanje informacij o jav-

nem razpisu: dodatne informacije o javnem razpisu lah-
ko izvajalci dobijo v Oddelku za splošne, premoženj-
sko pravne in družbene zadeve Občine Medvode, prek 
tel. 361-95-21 (Gregor Rozman).
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9. Obravnava prijav in rok, v katerem bodo izvajalci 
obveščeni o izidu javnega razpisa

Merila, po katerih se izberejo izvajalci otroških in 
mladinskih programov v letu 2022, so določena v Pra-
vilniku o sofinanciranju otroških in mladinskih programov 
v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 22/16).

Odpiranje prispelih prijav in postopek javnega razpi-
sa bo vodila komisija, ki jo imenuje župan občine. Delo 
komisije ni javno. Odpiranje prijav bo komisija opravila 
v petih delovnih dneh po roku za oddajo prijav. Komisija 
bo pri odpiranju prijav, skladno z Zakonom o splošnem 
upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 
8/10 in 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb), iz 
nadaljnjega postopka izločila vse prepozno prispele pri-
jave. Izvajalci, ki bodo oddali nepopolno prijavo oziroma 
prijavo s pomanjkljivo dokumentacijo, bodo pozvani, da 
jo v roku osmih dni dopolnijo. Prijave izvajalcev, ki v roku 
ne bodo dopolnjene, bodo zavržene. Prav tako bodo 
zavrnjene vse prijave, ki ne bodo izpolnjevale osnovnih 
pogojev, določenih v besedilu javnega razpisa, razpisne 
dokumentacije in določb pravilnika.

Razpisnik bo opravil izbiro najkasneje v 45 dneh po 
izteku roka za oddajo prijav. Izvajalci bodo s sklepom ob-
veščeni o izidu javnega razpisa. Z izbranimi izvajalci bo 
župan občine sklenil pogodbe o sofinanciranju otroških 
in mladinskih programov v letu 2022.

Občina Medvode

Št. 410-15/2022-2 Ob-1612/22
Na podlagi 3. člena Pravilnika o sofinanciranju pro-

gramov društev in zvez društev s področja spodbujanja 
razvoja turizma v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 9/16) 
in 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje pro-
računa Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 
114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 
81/16, 164/20 in 11/22) Občina Medvode objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov društev in zvez 

društev s področja spodbujanja razvoja turizma 
v Občini Medvode v letu 2022

1. Naročnik javnega razpisa: naročnik javnega raz-
pisa je Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 
1215 Medvode.

2. Predmet javnega razpisa in višina razpisanih 
sredstev

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje progra-
mov društev in zvez društev s področja spodbujanja ra-
zvoja turizma v Občini Medvode v letu 2022 iz sredstev 
proračuna Občine Medvode, in sicer se sredstva lahko 
dodelijo za:

a) poslovanje;
b) prireditve;
c) projekte.
Okvirna višina sredstev, ki so namenjena za 

področja sofinanciranja iz prejšnjega odstavka, je 
35.000 EUR. Sredstva se zagotavljajo iz proračunske 
postavke 4.6.1.2 Spodbujanje razvoja turizma.

Razpisnik si pridržuje pravico, da lahko javni razpis 
brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le del 
razpoložljivih sredstev.

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji
Na javnem razpisu za sofinanciranje lahko sode-

lujejo društva in zveze društev, ki izvajajo programe 
s področja spodbujanja razvoja turizma in:

– imajo sedež na območju Občine Medvode;
– imajo v svojem imenu izpeljanko besede »turi-

stičen«;

– izvajajo programe za spodbujanje razvoja turizma 
in je iz njihovega temeljnega akta razvidno, da najmanj 
eno leto delujejo na področju turizma;

– imajo urejeno evidenco o članstvu;
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadro-

vske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtova-
nih programov;

– imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so 
razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa, delež 
lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev 
uporabnikov, delež sredstev iz drugih virov;

– imajo iz drugih virov zagotovljenih najmanj 20 % 
stroškov ocenjene vrednosti programa vsak prijavljeni 
program prijavitelja;

– nimajo neporavnanih obveznosti do Občine Med-
vode;

– izpolnjujejo druge pogoje, ki so določeni s Pra-
vilnikom o sofinanciranju programov društev in zvez 
društev s področja spodbujanja razvoja turizma v Občini 
Medvode (Uradni list RS, št. 9/16).

4. Posebni pogoji javnega razpisa:
– izvajalec lahko na javni razpis prijavi en program 

poslovanja in največ tri programe prireditev ali projektov 
(prijavitelj skupaj s prijavo predloži prioritetni vrstni red 
prijavljenih projektov oziroma prireditev z najpomemb-
nejšim navedenim na prvem mestu);

– v primeru velikega števila uspešnih prijav izvajal-
cev, katerih programi po seštetih zneskih želenega sofi-
nanciranja bistveno presegajo razpisana sredstva, lahko 
komisija dodatno določi še minimalno število točk, ki jih 
mora posamezen program zbrati, da bi bil sofinanciran, 
in ki je višje kot 50 % vseh možnih točk.

Posamezni izvajalci lahko za iste programe le en-
krat letno pridobijo sredstva občinskega proračuna, ne 
glede na javne razpise in proračunske postavke.

5. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva 
morajo biti porabljena v letu 2022.

6. Razpisni rok: rok za oddajo vloge na javni razpis 
je 15 dni od objave razpisa v Uradnem listu RS. Rok za 
prijavo začne teči naslednji dan po objavi.

7. Informacije o razpisni dokumentaciji in način 
oddaje prijave

Občina Medvode javni razpis objavi na spletni strani 
www.medvode.si in v Uradnem listu RS.

Prijava mora biti najprej v celoti izpolnjena in od-
dana v elektronski sistem na spletnem naslovu medvo-
de.tendee.net. Nato vlagatelj natisnjen kontrolni obrazec 
vloge, podpisan s strani odgovorne osebe in žigosan, 
odda skladno z besedilom te točke razpisa. Vsa doka-
zila in priloge morajo biti priloženi v elektronski sistem 
v skenirani obliki.

Prijavitelji morajo natisnjen kontrolni obrazec vloge 
vložiti v ovojnico, nanjo nalepiti natisnjen obrazec ovoj-
nica vloge in ovojnico oddati:

– po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Ob-
čina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 
Medvode, ali

– v sprejemni pisarni Občine Medvode.
Za pravočasno se bo štela prijava, ki bo najkasneje 

zadnji dan roka za oddajo prijav oddana priporočeno na 
pošto. Prijava, ki bo oddana osebno v sprejemni pisarni 
Občine Medvode, mora biti oddana najkasneje zadnji 
delovni dan pred iztekom roka, in sicer v času uradnih ur.

Prijava, ki bo izpolnjena in oddana samo v elek-
tronski sistem, izpis s podatki o prijavi pa ne bo poslan 
skladno z besedilom te točke razpisa, bo zavržena.

Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev 
mora vsaka prijava izpolnjevati naslednje pogoje, da se 
šteje kot popolna:
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– pravilno izpolnjeni obvezni obrazci;
– pravilno izpolnjeni obrazci programov in projektov;
– izjave, oddane prek elektronskega sistema;
– obvezna dokazila in druge priloge, skenirane ter 

oddane preko elektronskega sistema;
– prijavne obrazce je treba izpolnjevati natančno po 

obrazcu in v slovenskem jeziku;
– prijava oddana v roku in na način, ki je določen 

v tej točki besedila razpisa.
8. Osebe pooblaščene za dajanje informacij o razpi-

su: dodatne informacije o javnem razpisu lahko izvajalci 
dobijo v Oddelku za splošne, premoženjsko pravne in 
družbene zadeve Občine Medvode, prek tel. 361-95-21 
(Gregor Rozman).

9. Obravnava prijav in rok, v katerem bodo izvajalci 
obveščeni o izidu javnega razpisa

Merila, po katerih se izberejo izvajalci programov 
spodbujanja razvoja turizma v letu 2022, so določena 
v Pravilniku o sofinanciranju programov društev in zvez 
društev s področja spodbujanja razvoja turizma v Občini 
Medvode (Uradni list RS, št. 9/16).

Odpiranje prispelih prijav in postopek javnega razpi-
sa bo vodila komisija, ki jo imenuje župan občine. Delo 
komisije ni javno. Odpiranje prijav bo komisija opravila 
v petih delovnih dneh po roku za oddajo prijav. Komisija 
bo pri odpiranju prijav, skladno z Zakonom o splošnem 
upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 
8/10 in 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb), iz 
nadaljnjega postopka izločila vse prepozno prispele pri-
jave. Izvajalci, ki bodo oddali nepopolno prijavo oziroma 
prijavo s pomanjkljivo dokumentacijo, bodo pozvani, da 
jo v roku osmih dni dopolnijo. Prijave izvajalcev, ki v roku 
ne bodo dopolnjene, bodo zavržene. Prav tako bodo 
zavrnjene vse prijave, ki ne bodo izpolnjevale osnovnih 
pogojev, določenih v besedilu javnega razpisa, razpisne 
dokumentacije in določb pravilnika.

Razpisnik bo opravil izbiro najkasneje v 45 dneh po 
izteku roka za oddajo prijav. Izvajalci bodo s sklepom 
obveščeni o izidu javnega razpisa. Z izbranimi izvajalci 
bo župan občine sklenil pogodbe o sofinanciranju spod-
bujanja razvoja turizma v letu 2022.

Občina Medvode

Št. 610-0004/2022 Ob-1618/22
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje 

proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 
61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16 in 11/22), Od-
loka o proračunu Občine Sevnica za leto 2022 (Uradni 
list RS, št. 194/21), Pravilnika o postopku in merilih za 
vrednotenje kulturnih programov in projektov, ki se sofi-
nancirajo iz proračuna Občine Sevnica (Uradni list RS, 
št. 105/15) in Letnega programa kulture v Občini Sevni-
ca za leto 2022, Občina Sevnica objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov in projektov  

na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti  
v Občini Sevnica v letu 2022

1. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 
Sevnica.

2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje pro-
gramov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Ob-
čini Sevnica.

Sofinancirani bodo programi in projekti izvajalcev, 
ki delujejo na naslednjih področjih:

– glasbena (vokalna, instrumentalna) dejavnost,
– gledališka in lutkovna dejavnost,

– folklorna dejavnost,
– plesna dejavnost,
– likovna dejavnost,
– literarna dejavnost,
– foto, video in filmska dejavnost.
Po merilih pravilnika se ocenjuje tudi založništvo 

in izobraževanje prijaviteljev z vseh zgoraj naštetih po-
dročij.

Upravičeni stroški so stroški, ki so nastali pri izvaja-
nju programov in projektov na področju ljubiteljske kultur-
ne dejavnosti, so v skladu s predmetom in namenom raz-
pisa ter niso sofinancirani iz drugih delov sredstev občin-
skega proračuna. Sofinancirali bomo naslednje vsebine:

– redno sistematično delovanje (vaje, režiser – av-
torske pogodbe …),

– organizacijo in izvedbo kulturnih dogodkov (kon-
certi, predstave, razstave, projekcije in druge javne kul-
turne prireditve) na enem ali več področij dejavnosti, ki 
ga pripravlja in izvaja prijavitelj na nepridobiten način in 
je v interesu širše družbene skupnosti (najem dvorane, 
ozvočenje …),

– udeležbo na tekmovanju (stroški prevoza celo-
tnega društva oziroma skupine društva – račun prevo-
znika, potni nalogi posameznih članov z obrazložitvijo, 
kotizacije),

– vzdrževanje opreme (za vzdrževanje in nakup 
oblačil, instrumentov, kostumov in scene, pranje in lika-
nje ljudskih noš, plesnih kostumov),

– založništvo (izdajanje knjig, literarnih revij, alma-
nahov zgoščenk …, ki se nanašajo na zgodovinsko in 
kulturno dediščino društva, kraja ali občine – 30 % upra-
vičenih stroškov),

– izobraževanje in strokovno usposabljanje – naj-
več dva člana za izobraževanje (kotizacije, prevoz),

– pogostitve (20 % od odobrenih upravičenih stroš-
kov).

Upravičeni stroški so definirani za obdobje od 1. 1. 
2022 do 31. 12. 2022.

Kot dokazila za izkazovanje posameznih vrst stro-
škov se upoštevajo fotokopije računov, potnih nalogov, 
obračuni stroškov dela oziroma drugih nadomestil po-
sameznikom, avtorskih pogodb. Na listinah, iz katerih ni 
jasno razvidno, na kaj se nanašajo (na kateri program, 
projekt), mora izvajalec to ročno dopisati, sicer se stro-
šek ne bo priznal. K fotokopiji računa je potrebna obve-
zna priloga, in sicer dokazilo o plačilu le-tega.

Neupravičeni stroški so stroški, ki so financirani 
iz drugih postavk, tekoči stroški za poslovanje društva 
(računi za elektriko, komunalne storitve, telefonijo …), 
investicije v prostore ter vzdrževanje objektov, kjer se 
izvajajo kulturne dejavnosti, sofinanciranje dnevnic.

Predmet razpisa niso sredstva za investicijsko vzdr-
ževanje in investicije v prostore za izvajanje kulturnih 
programov in projektov.

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na 
javni razpis

Na razpis se lahko prijavijo izvajalci programov in 
projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti:

– društva, registrirana za izvajanje programov na 
področju kulture,

– resorne občinske zveze, če so izvajalci programa,
– ustanove in zasebni zavodi, ki so ustanovljeni za 

opravljanje dejavnosti v kulturi in so nepridobitni,
– posamezniki, ki so vpisani v razvid samostojnih 

ustvarjalcev pri Ministrstvu za kulturo.
Prijavitelji na razpis morajo izpolnjevati naslednje 

pogoje:
– imajo sedež društva v Občini Sevnica,
– so nosilci dejavnosti, ki aktivno delujejo najmanj 

6 mesecev,
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– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadro-
vske in organizacijske pogoje za uresničevanje kulturnih 
aktivnosti,

– imajo zagotovljene redne vaje,
– imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članari-

ni in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih,
– posamezniki, ki so vpisani v razvid samostojnih 

ustvarjalcev pri ministrstvu, pristojnem za kulturo, stalno 
prebivališče v Občini Sevnica.

Če je prijavitelj zveza, mora k prijavi priložiti sklep 
pristojnega organa resorne občinske zveze o prijavi 
projekta oziroma programa.

S posameznim kulturnim programom oziroma pro-
jektom lahko posamezni izvajalci kandidirajo za sredstva 
iz občinskega proračuna le na enem javnem razpisu 
Občine Sevnica v tekočem letu.

4. Okvirna vrednost razpisa: 48.000,00 EUR.
5. Merilo za izbor programov in projektov je Pravil-

nik o postopku in merilih za vrednotenje programov in 
projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki jih sofinan-
cira Občina Sevnica (Uradni list RS, št. 105/15) in je 
sestavni del razpisne dokumentacije.

6. Posredovanje potrebne dokumentacije:
– izpolnjena prijava na razpis in izpolnjeni obrazci 

iz razpisne dokumentacije (vsi prijavitelji),
– s podpisom in žigom potrjen vzorec pogodbe (vsi 

prijavitelji),
– kopija odločbe oziroma sklepa o registraciji, če se 

prijavitelj prvič prijavlja na razpis,
– kopija odločbe o statusu (samo samostojni ustvar-

jalci na področju kulture),
– temeljni akt društva, če se prijavitelj prvič prijavlja 

na razpis oziroma tisti, ki so v zadnjem letu spreminjali 
akt,

– sklep pristojnega organa resorne občinske zveze 
(samo zveze).

7. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti po-
rabljena v letu 2022.

8. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do 

vključno 8. 4. 2022 na naslov Občina Sevnica, Glavni 
trg 19a, 8290 Sevnica.

Pošiljke, oddane po pošti, morajo biti oddane ob-
vezno s priporočeno pošto najpozneje do 8. 4. 2022 
(datum poštnega žiga na dan 8. 4. 2022).

Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z ozna-
ko »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis za kulturne 
programe in projekte 2022« na prednji strani ter obve-
zno naveden naziv in naslov prijavitelja ali opremljena 
z obrazcem za opremo kuverte. Prijave, ki ne bodo od-
dane v skladu s temi navodili, bodo s sklepom zavržene.

Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno ali jih ne bo 
vložila upravičena oseba, bodo zavržene s sklepom. 
Pošiljatelji vlog, katerih vloge ne bodo popolne, bodo 
pozvani k dopolnitvi. Vlogo mora pošiljatelj dopolniti 
v osmih dneh od dneva vročitve poziva. Če pošiljatelj 
vloge ne bo dopolnil v zahtevanem roku, bo vloga zavr-
žena s sklepom.

9. Datum odpiranja prijav za dodelitev sredstev: 
strokovna komisija, imenovana s sklepom župana, bo 
z odpiranjem začela v roku enega tedna po zaključenem 
zbiranju vlog. Odpiranje ne bo javno.

10. Izid razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obve-

ščeni najpozneje v 30 dneh od datuma odpiranja prijav. 
Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe o sofinan-
ciranju programov.

Naročnik lahko do izdaje sklepov o dodelitvi sred-
stev prekine postopek predmetnega javnega razpisa.

11. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo 
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od 
4. 3. 2022 do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni 
strani Občine Sevnica www.obcina-sevnica.si in na sple-
tni strani KŠTM Sevnica (www.kstm.si). Zainteresirani 
jo lahko v tem roku dvignejo na Občini Sevnica, Glavni 
trg 19a, 8290 Sevnica.

12. Dodatne informacije in pojasnila: Maja Gra-
brijan, višja svetovalka za družbene dejavnosti, 
tel. 07/81-61-262 ali 041/480-091, e-pošta: maja.grabri-
jan@obcina-sevnica.si.

Občina Sevnica

Št. 610-0003/2022 Ob-1619/22
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje 

proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 
61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16 in 11/22), Od-
loka o proračunu Občine Sevnica za leto 2022 (Uradni 
list RS, št. 194/21) in Pravilnika za sofinanciranje mla-
dinskih programov in projektov ter programov za mlade 
v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 105/15), Občina 
Sevnica objavlja

javni razpis
za sofinanciranje mladinskih programov  

in projektov ter programov za mlade  
v Občini Sevnica v letu 2022

1. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 
Sevnica.

2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje mla-
dinskih programov in projektov ter programov za mlade 
v Občini Sevnica.

Sofinancirali se bodo mladinski programi in projekti, 
ki so namenjeni krepitvi in širitvi vrednot prostovoljnega 
dela in dela med mladimi, spodbujanju osebne avtono-
mije mladih in njihovi socialni integraciji ter druženju in 
uresničevanju njihovega interesa, in sicer predvsem:

– spodbujanju in razvijanju neformalnih oblik vzgo-
je, izobraževanja in usposabljanja za večje kompetence 
mladih,

– spodbujanju delovnih navad, prostovoljstva, soli-
darnosti in medgeneracijskega sodelovanja mladih,

– spodbujanju zdravega, aktivnega načina življenja 
mladih,

– dvigu kakovosti življenja in aktivnemu preživljanju 
prostega časa otrok in mladine,

– spodbujanju in razvijanju raziskovalnega, inova-
tivnega in ustvarjalnega dela,

– vključevanju mladih z manj priložnostmi, spodbu-
janju javnega dialoga o družbenih vprašanjih ter aktivni 
participaciji mladih pri upravljanju družbe,

– dejavnosti med šolskimi počitnicami,
– osveščanju in spremljanju drugačnosti, zmanj-

ševanju diskriminacije in socialne izključenosti mladih 
ter preprečevanju nasilja med mladimi in nad mladimi,

– razvijanju sodelovanja z zavodi, ustanovami in 
društvi, ki delajo na področju dela z otroki v Občini 
Sevnica.

Upravičeni stroški so stroški, ki so nastali pri izvaja-
nju mladinskih programov in projektov ter programov za 
mlade, so v skladu s predmetom in namenom razpisa ter 
niso sofinancirani iz drugih delov sredstev občinskega 
proračuna. Zraven sodijo tudi pogostitve (20 % od odo-
brenih upravičenih stroškov).

Upravičeni stroški so definirani za obdobje od 1. 1. 
2022 do 30. 11. 2022.

Kot dokazila za izkazovanje posameznih vrst stro-
škov se upoštevajo fotokopije računov, potnih nalogov, 
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obračuni stroškov dela oziroma drugih nadomestil po-
sameznikom, avtorskih pogodb. Na listinah, iz katerih ni 
jasno razvidno, na kaj se nanašajo (na kateri program, 
projekt), mora izvajalec to ročno dopisati, sicer se stro-
šek ne bo priznal. K fotokopiji računa je potrebna obve-
zna priloga, in sicer dokazilo o plačilu le-tega.

Neupravičeni stroški so stroški, ki so financirani 
iz drugih postavk, tekoči stroški za poslovanje društva 
(računi za elektriko, telefonijo, komunalne storitve, raču-
novodske storitve), investicije v prostore ter vzdrževanje 
objektov in opreme.

Predmet sofinanciranja ne morejo biti mladinski 
programi in projekti, programi za mlade, ki imajo naravo:

– dopolnilnega poklicnega ali univerzitetnega izo-
braževanja,

– rednega ali dopolnilnega izobraževanja v okviru 
ustanov, ki delujejo v skladu z določili Zakona o organi-
ziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja,

– investicij ali nakupa opreme,
– vključevanje odvisnikov v skupnost za zdravljenje 

odvisnosti,
– znanstvenih raziskovanj in strokovnih srečanj 

znanstvenega značaja.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na 

javni razpis
Na razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki izpolnjujejo 

naslednje pogoje:
– njihova vloga se nanaša na programe in projek-

te, ki so predmet sofinanciranja pravilnika, pri čemer se 
štejejo za nosilce ali uporabnike programov in projektov 
otroci in mladi v starosti do 29 let;

– so registrirani v RS kot pravna oseba, ki je pravi-
loma nevladna, neprofitna in opravlja registrirane dejav-
nosti, za katero se prijavljajo;

– so nosilci dejavnosti, ki aktivno delujejo vsaj 6 me-
secev in imajo sedež v Občini Sevnica;

– imajo materialne, prostorske, kadrovske in orga-
nizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih aktivnosti;

– so v izvajanje dejavnosti izvajalca aktivno vključe-
ni otroci in mladi iz območja Občine Sevnica;

– uveljavljajo programsko zasnovo, ki se odraža 
v letnem programu dela z več različnimi dejavnostmi 
oziroma programi;

– organizacije (razen pravnih oseb iz devete alineje 
tega člena) za izvajanje programa zagotovijo najmanj 
10 % delež sofinanciranja iz drugih virov in imajo jasno 
izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni 
prihodki in odhodki izvajanja dejavnosti, delež javnih 
sredstev iz drugih in pričakovano sofinanciranje;

– pravne osebe, ustanovljene po Zakonu o skupno-
sti študentov in druge pravne osebe, ki se sofinancira-
jo iz naslova koncesijskih dajatev na študentsko delo, 
za izvajanje programa zagotavljajo najmanj 50 % delež 
sofinanciranja iz drugih virov in imajo jasno izdelano 
finančno konstrukcijo.

Občinska resorna zveza mladinskih društev in or-
ganizacij se lahko prijavi le kot izvajalec projekta/progra-
ma, pri čemer mora predložiti sklep pristojnega organa 
zveze o odobritvi izvedbe projekta/programa.

4. Okvirna vrednost razpisa za leto 2022: 
15.135,00 EUR.

5. Merilo za izbor programov in projektov je Pravil-
nik za sofinanciranje mladinskih programov in projektov 
ter programov za mlade iz proračuna Občine Sevnica 
(Uradni list RS, št. 105/15).

6. Posredovanje potrebne dokumentacije:
– izpolnjena prijava na razpis in izpolnjeni obrazci 

iz razpisne dokumentacije (vsi prijavitelji),

– s podpisom in žigom potrjen vzorec pogodbe (vsi 
prijavitelji),

– kopija odločbe oziroma sklepa o registraciji (prija-
vitelji, ki se prvič prijavljajo),

– sklep pristojnega organa resorne občinske zveze 
(samo zveze),

– temeljni akt društva (prijavitelji, ki se prvič prijav-
ljajo oziroma tisti, ki so v zadnjem letu spreminjali akt).

Posameznemu prijavitelju se lahko sofinancira naj-
več tri programe. V kolikor prijavitelj na razpis prijavi 
več kot tri programe, se izberejo tisti trije, ki dosežejo 
najvišje število točk, ostali pa se s sklepom zavržejo.

7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodelje-
na sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti porablje-
na v obdobju od 1. 1. 2022 do 30. 11. 2022.

8. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijave morajo biti poslane s priporočeno pošiljko 

po pošti ali oddane osebno naslov: Občina Sevnica, 
Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, najkasneje do 8. 4. 2022.

Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je 
bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti 
s priporočeno pošiljko (datum poštnega žiga na dan 
8. 4. 2022) ali do konca delavnika oddana v sprejemni 
pisarni Občine Sevnica.

Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako 
»Ne odpiraj – Prijava na javni razpis – Mladina 2022« 
na prednji strani ter obvezno naveden naziv in naslov 
prijavitelja ali opremljena z obrazcem za opremo kuver-
te. Prijave, ki ne bodo oddane v skladu s temi navodili, 
bodo s sklepom zavržene.

Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno ali jih ne bo 
vložila upravičena oseba, bodo s sklepom zavržene. 
Pošiljatelji vlog, katerih vloge ne bodo popolne, bodo 
pisno pozvani k dopolnitvi vlog. Vlogo mora pošiljatelj 
dopolniti v osmih dneh od dneva vročitve poziva. Če 
pošiljatelj vloge ne bo dopolnil v zahtevanem roku, bo 
vloga s sklepom zavržena.

9. Datum odpiranja prijav za dodelitev sredstev: 
strokovna komisija, imenovana s sklepom župana Obči-
ne Sevnica, bo z odpiranjem začela v roku enega tedna 
po zaključenem zbiranju vlog. Odpiranje ne bo javno.

10. Izid razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno ob-

veščeni najpozneje v roku 30 dni od datuma odpiranja 
prijav. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe 
o sofinanciranju programov.

Naročnik lahko do izdaje sklepov o dodelitvi sred-
stev prekine postopek predmetnega javnega razpisa.

11. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo 
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od 
4. 3. 2022 do izteka prijavnega roka dosegljiva na splet-
ni strani Občine Sevnica (www.obcina-sevnica.si) in na 
spletni strani KŠTM Sevnica (www.kstm.si). Zaintere-
sirani jo lahko v tem roku dvignejo na Občini Sevnica, 
Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.

12. Dodatne informacije in pojasnila: Maja Gra-
brijan, višja svetovalka za družbene dejavnosti, 
tel. 07/81-61-262 ali 041/480-091, e-pošta: maja.grabri-
jan@obcina-sevnica.si.

Občina Sevnica

Št. 129-0001/2022 Ob-1620/22
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje 

proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 
61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16 in 11/22), Odlo-
ka o proračunu Občine Sevnica za leto 2022 (Uradni list 
RS, št. 194/21) in Pravilnika o sofinanciranju programov 
in projektov na področju socialnega in zdravstvenega 
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varstva v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 105/15) 
Občina Sevnica objavlja

javni razpis
zbiranja predlogov za sofinanciranje programov  

na področju socialnega in zdravstvenega varstva  
v Občini Sevnica v letu 2022

1. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 
Sevnica.

2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje 
nasled njih programov in/ali projektov s področja:

– socialnega varstva in
– zdravstvenega varstva.
Upravičeni stroški so stroški, ki so nastali pri izvaja-

nju programov na področju socialnega in zdravstvenega 
varstva, so v skladu s predmetom in namenom razpisa 
ter niso sofinancirani iz drugih delov sredstev občinske-
ga proračuna.

Upravičeni stroški prijavljenega programa so:
– stroški dela za izvedbo programa: stroški na-

domestil za delo (npr. podjemna pogodba, študentsko 
delo) in stroški nadomestil v zvezi z delom (npr. potni 
stroški),

– materialni stroški izvajanja programa (stroški 
oglaševanja, vabil, plakatov, stroški najema prostora in 
opreme za izvedbo programa),

– pogostitve (20 % od odobrenih upravičenih stro-
škov).

Upravičeni stroški so definirani za obdobje od 1. 1. 
2022 do 31. 12. 2022.

Kot dokazila za izkazovanje posameznih vrst stro-
škov se upoštevajo fotokopije računov, potnih nalogov, 
obračuni stroškov dela oziroma drugih nadomestil po-
sameznikom, avtorskih pogodb. Na listinah, iz katerih ni 
jasno razvidno, na kaj se nanašajo (na kateri program, 
projekt), mora izvajalec to ročno dopisati, sicer se stro-
šek ne bo priznal. K fotokopiji računa je potrebna obve-
zna priloga, in sicer dokazilo o plačilu le-tega.

Neupravičeni stroški so stroški, ki so financirani iz 
drugih postavk, tekoči stroški društva (telefonija, elektri-
ka, komunalne storitve, računovodske storitve), stroški 
bivanja udeležencev programa.

Sredstva niso namenjena sofinanciranju:
– programov, ki jih posamezni izvajalci izvajajo kot 

redne programe (zakonska ali pogodbena obveznost), 
za katere imajo zagotovljena sredstva iz drugih virov,

– investicij v prostore in nakup opreme izvajalcev 
programa.

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na 
javni razpis

Na razpis se lahko prijavijo vsi izvajalci, ki:
– so pravne osebe s statusom društva, ustanove 

ali zavoda in so po Uredbi o standardni klasifikaci-
ji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) regi-
strirani za opravljanje dejavnosti socialno varstvo brez 
nastanitve (SKD 88), dejavnost invalidskih organizacij 
(SKD 94.991) in/ali zdravstvo (SKD 86) oziroma imajo 
v svojem statutu/temeljnem aktu jasno opredeljeno de-
lovanje na razpisnem področju,

– so registrirani in imajo dejavnost socialnega var-
stva ali zdravstvenega varstva opredeljeno v ustanovi-
tvenih aktih,

– imajo sedež organizacije ali podružnico registri-
rano v Občini Sevnica oziroma ne glede na sedež, če je 
program/projekt dejavnosti zastavljen tako, da aktivno 
vključuje najmanj šest občanov Občine Sevnica, ki se 
izkazuje z obvezno poimensko prilogo aktivnih članov.

4. Okvirna višina razpoložljivih sredstev znaša: 
25.000 EUR.

5. Merilo za izbor programov in projektov je Pravil-
nik o sofinanciranju programov in projektov na področju 
socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Sevnica 
(Uradni list RS, št. 105/15).

6. Posredovanje potrebne dokumentacije:
– izpolnjena prijava na razpis in izpolnjeni obrazci 

iz razpisne dokumentacije (vsi prijavitelji),
– s podpisom in žigom potrjen vzorec pogodbe (vsi 

prijavitelji),
– kopija odločbe oziroma sklepa o registraciji (tisti, 

ki se prvič prijavljajo na razpis),
– temeljni akt društva (tisti, ki se prvič prijavljajo na 

razpis ozirom tisti, kateri so v zadnjem letu spreminjali 
akt).

Posameznemu prijavitelju se lahko sofinancirata 
največ dva programa. V kolikor prijavitelj na razpis prija-
vi več kot dva programa, se izbereta tista dva, ki doseže-
ta najvišje število točk, ostali pa se s sklepom zavržejo.

7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodelje-
na sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti porab-
ljena v letu 2022.

8. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do 

vključno 8. 4. 2022 na naslov Občina Sevnica, Glavni 
trg 19a, 8290 Sevnica.

Pošiljke, oddane po pošti, morajo biti oddane ob-
vezno s priporočeno pošto najpozneje do 8. 4. 2022 
(datum poštnega žiga na dan 8. 4. 2022).

Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z ozna-
ko »Ne odpiraj – prijava na javni razpis – socialno in 
zdravstveno varstvo za leto 2022« na prednji strani ter 
obvezno naveden naziv in naslov prijavitelja ali oprem-
ljena z obrazcem za opremo kuverte. Prijave, ki ne 
bodo oddane v skladu s temi navodili, bodo s sklepom 
zavržene.

Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno ali jih ne bo 
vložila upravičena oseba, bodo zavržene s sklepom. 
Pošiljatelji vlog, katerih vloge ne bodo popolne, bodo 
pozvani k dopolnitvi. Vlogo mora pošiljatelj dopolniti 
v osmih dneh od dneva vročitve poziva. Če pošiljatelj 
vloge ne bo dopolnil v zahtevanem roku, bo vloga zavr-
žena s sklepom.

9. Datum odpiranja prijav za dodelitev sredstev: 
strokovna komisija, imenovana s sklepom župana, bo 
z odpiranjem vlog začela v roku enega tedna po zaklju-
čenem zbiranju vlog. Odpiranje ne bo javno.

10. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega raz-
pisa pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni od datu-
ma odpiranja prijav. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene 
pogodbe o sofinanciranju programov.

11. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo 
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od 
4. 3. 2022 do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni 
strani Občine Sevnica (www.obcina-sevnica.si). Zainte-
resirani jo lahko v tem roku dvignejo na Občini Sevnica, 
Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.

12. Dodatne informacije in pojasnila: Maja Gra-
brijan, višja svetovalka za družbene dejavnosti, 
tel. 07/81-61-262 ali 041/480-091, e-pošta: maja.grabri-
jan@obcina-sevnica.si.

Občina Sevnica

Št. 322-0009/2021 Ob-1626/22
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje 

proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 
– ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Pravilnika o vrednotenju 
in sofinanciranju turističnih prireditev v Občini Sevnica 
(Uradni list RS, št. 25/09 – UPB, 103/11 in 11/18) in Od-
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loka o proračunu Občine Sevnica za leto 2022 (Uradni 
list RS, št. 194/21), Občina Sevnica objavlja

javni razpis
za sofinanciranje turističnih prireditev v Občini 

Sevnica za leto 2022
1. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 

Sevnica.
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpi-

sa je sofinanciranje izvedenih turističnih prireditev v Ob-
čini Sevnica, katerih cilj je povečanje turističnega obiska 
oziroma promocija kraja in prireditev, ki vplivajo na tu-
ristični razvoj posameznega kraja ter celotne občine.

3. Višina razpisnih sredstev: sredstva v višini 
13.027 EUR so zagotovljena na proračunski postavki 
14420 – Turizem, konto 412000 – Tekoči transferi ne-
pridobitnim organizacijam in ustanovam.

4. Pomen pojmov – upravičeni in neupravičeni stroški
Predmet razpisa so prireditve, ki se morajo prijaviti 

oziroma je potrebno zanje pridobiti dovoljenje pristojne 
policijske postaje oziroma pristojne upravne enote (v 
skladu z Zakonom o javnih zbiranjih (Uradni list RS, 
št. 64/11 – UPB5)). Izpolnjevanje navedenega kriterija 
je izvzeto pri prireditvah, ki so ocenjene le v sklopu varo-
vanja etnološke dediščine ali v sklopu urejanja turistične 
infrastrukture in sledenja strategiji razvoja turizma.

Posamezen organizator turistične prireditve lahko 
na javni razpis v tekočem letu prijavi do 3 prireditve.

Pomen pojmov, uporabljenih v tem razpisu:
– »Turistična prireditev« je prireditev, ki je name-

njena širšemu krogu obiskovalcev. V ta sklop prireditev 
ne sodijo prireditve, ki so organizirane za omejen krog 
udeležencev, razen če vsebujejo elemente varovanja 
etnološke dediščine ali elemente urejanja turistične in-
frastrukture in sledenja strategiji razvoja turizma.

– »Tradicionalna turistična prireditev« je prireditev, 
ki se v Občini Sevnica organizira pet let zaporedoma, 
kar pomeni večjo prepoznavnost v širši javnosti.

Upoštevajoč razmere, ki so nastale zaradi raz-
glašene epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 
(COVID 19) in sprejetih ukrepih, ki so se nanašala na 
izvedbo javnih dogodkov, društva v preteklih dveh letih 
niso mogla realizirati vseh planiranih prireditev, zato se 
prekinitev zaporedja realizacije prireditve v letih 2020 in 
2021 izvzame pri kriteriju ocenjevanja tradicionalnosti 
prireditve (do 5 let oziroma nad 5 let), v kolikor društvo 
prireditve ni uspelo realiziralo. To pomeni, da se društvu, 
ki prireditve v letih 2020 in 2021 ni izvedlo, upošteva 
zaporednost realiziranih prireditev v letu 2016, 2017, 
2018, 2019 in 2022.

– »Upravičeni stroški« so stroški, ki so nastali pri 
izvajanju aktivnostih prireditve, so v skladu s predme-
tom in namenom razpisa ter niso sofinancirani iz drugih 
delov sredstev občinskega proračuna.

Vrste upravičenih stroškov so:
– stroški promocije in izdelave promocijskega ma-

teriala,
– stroški dovoljenj (upravno dovoljenje, zapore …), 

varovanja prireditve in zavarovanja prireditve,
– stroški izdelave ter izposoje rekvizitov,
– materialni stroški in stroški storitev za potrebe 

izvedbe prireditve,
– stroški najema prostorov namenjenih za izvedbo 

prireditve,
– stroški najema tehnične opreme (osvetlitev, ozvo-

čenje, prireditveni šotori …),
– strošek izvajalcev programa/dogodkov (plači-

lo izvajalcev po računu, avtorski in podjemni pogodbi, 
SAZAS, IPF),

– strošek nakupa surovin živil hrane, kupljenih 
v trgovini za namen prireditve, v višini do 20 odstotkov 
od vseh dejanskih stroškov prireditve, za katere so 
bili predloženi računi in strošek nakupa goriva, kadar gre 
za nakup goriva za delovne naprave in stroje do višine 
10 litrov na posamezno prireditev.

Višina upravičenih stroškov mora biti enaka ali višja 
od zneska sofinanciranja za posamezno prireditev. V ko-
likor je višina upravičenih stroškov nižja od zneska dota-
cije, se izplačilo izvede v znesku upravičenih stroškov.

V kolikor društvo v letu 2022 ne realizira planirane 
prireditve zaradi sprejetih vladnih ukrepov vezanih na 
zaustavitev širjenja virusa COVID 19, lahko predloži 
račune in potrdila o plačilu računov za tiste upravičene 
stroške, ki jih je prijavilo na javni razpis in so nasta-
li pred izvedbo planirane prireditve. Ocenjevanje pla-
nirane, a neizvedene prireditve, se izvede le v tistem 
delu upravičenih stroškov, ki so bili ocenjeni s sklepom 
o sofinanciranju prireditve. Prilagodi se tudi ocenjeva-
nje izvedene prireditve, ki je bila zaradi ukrepov s strani 
društva realizirana v prilagojeni in/ali omejeni različici.

Računi, ki se nanašajo na izvajanje aktivnosti pri-
reditve, morajo biti opredeljivi in preverljivi oziroma do-
kazljivi. Računi morajo biti izdani v letu 2022 oziroma 
nastati v obdobju priprave in izvedbe prireditve.

– »Neupravičeni stroški« so stroški, ki so sofinan-
cirani iz drugih postavk, vsi stroški povezani s pogosti-
tvami (razen stroškov navedenih v prejšnjem odstavku, 
ki štejejo za upravičene stroške), plačevanjem članarin, 
najemnih in tekočih stroškov za poslovanje društva (ra-
čuni za elektriko, telefonijo ipd.), investicije v prostore, 
stroški organizacije pohodov in veselic, stroški plačeva-
nja zunanjih izvajalcev (storitev preko potnih stroškov, 
materialnih stroškov), sofinanciranje dnevnic, kilometrin 
ter honorarjev članom društva, strošek nakupa goriva, ki 
je višji od 10 litrov na posamezno prireditev ipd.

– »Vrednost prireditve« so predvideni odhodki pri-
javljene prireditve (navedeni v finančni konstrukciji, ki 
je del prijavnega obrazca). Prireditve, katerih vrednost 
dejanskih stroškov ni višja od 300 EUR, ne bodo pred-
met ocenjevanja.

5. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prija-
vitelji

5.1  Na razpis se lahko prijavijo:
Društva, združenja in zveze, ki so registrirane za 

izvajanje dejavnosti opredeljenih v javnem razpisu in 
delujejo v Občini Sevnica, ter so nosilci prireditve.

Do sredstev niso upravičena društva, ki so za isto 
prireditev že pridobila sredstva na drugih razpisih, ki jih 
objavlja Občina Sevnica oziroma so z vsebino programa 
kandidirala na državnih oziroma mednarodnih razpisih.

5.2 Izvajalci turističnih prireditev morajo izpolnjevati 
naslednje pogoje, in sicer da:

– imajo sedež v Občini Sevnica,
– bodo prireditev izvedli v obdobju december 2021–

november 2022 ter dostavili dokazila do 30. 11. 2022,
– imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani člana-

rini in ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakon,
– so registrirani in delujejo najmanj eno leto,
– imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo 

načrtovanih turističnih prireditev,
– občinski upravi redno dostavljajo letna poročila 

o realizaciji turističnih prireditev in plan aktivnosti za 
prihodnje leto; obvezna priloga oddanega poročila so 
fotografije, posnete med prireditvijo,

– so zveze širšega pomena na področju turizma,
– izpolnjujejo druge pogoje iz pravilnika.
Prireditve, ki bodo izvedene v mesecu decembru 

2022, ne bodo predmet obravnave tega javnega razpi-
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sa. Prijave za decembrske prireditve 2022 se oddajo na 
odprt javni razpis v prihodnjem letu.

5.3 Merila in kriteriji za vrednotenje turističnih pri-
reditev

Ocenjevanje prijavljenih prireditev se izvede na na-
slednje načine:

a. Prijavljena prireditev ima elemente turistične pri-
reditve in se ocenjuje po vseh merilih in kriterijih, od 
točke I. do VIII.

b. Prijavljena prireditev, ki nima elemente turistične 
prireditve, vsebuje pa elemente varovanja etnološke de-
diščine (pod točko V.), se ocenjuje po merilih in kriterijih 
pod točko V., VII. in VIII.

c.  Prijavljena prireditev, ki nima elemente turistične 
prireditve, vsebuje pa elemente urejanja turistične infra-
strukture in sledenje strategiji razvoja turizma (pod toč-
ko VI.), se ocenjuje po merilih in kriterijih pod točko VI., 
VII. in VIII.

V primeru, da prijavljena aktivnost, na podlagi kate-
re bodo dodeljena sredstva (na primer: obseg prireditve, 
tehnična zahtevnost, oglaševanje …) ne bo izvedena 
in/ali dokazilo ne bo predloženo, se bodo dodeljena 
sredstva v sorazmernem deležu prejetih točk za primer 
oglaševanja, znižala.

Vrednost točke se določi za vsako leto posebej 
v skladu s predvidenimi proračunskimi sredstvi za raz-
pisano leto. Višina sofinanciranja posamezne turistične 
prireditve je odvisna od skupnega števila zbranih točk 
in vrednosti točke.

Prireditve lahko prejmejo največ 110 točk. Iz na-
daljnje obravnave so izključene turistične prireditve, ki 
ne dosežejo vsaj 15 točk. Turistične prireditve, ki se 
financirajo ali sofinancirajo iz kateregakoli drugega jav-
nega razpisa Občine Sevnica, ne morejo biti predmet 
sofinanciranja po merilih tega pravilnika.

6. Uporaba kriterijev in obdobje porabe dodeljenih 
sredstev

6.1 Uporaba kriterijev:
Komisija bo glede na izpolnjevanje kriterijev razpi-

sa ocenila posamezno vlogo ter izločila vloge, ki niso 
v skladu z razpisanim področjem. Prijave na razpis bodo 
ovrednotene na podlagi Pravilnika o vrednotenju in sofi-
nanciranju turističnih prireditev v Občini Sevnica (Uradni 
list RS, št. 25/09 – UPB, 103/11 in 11/18).

6.2 Obdobje za porabo dodeljenih sredstev:
Dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa bodo 

porabljena predvidoma v letu 2022.
7. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijave morajo biti poslane s priporočeno pošiljko 

po pošti ali oddane osebno na naslov: Občina Sevnica, 
Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, najkasneje do 8. 4. 2022. 
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila 
zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s pri-
poročeno pošiljko (datum poštnega žiga na dan 8. 4. 
2022) ali do konca delavnika oddana v sprejemni pisarni 
Občine Sevnica (do 13. ure).

Prijave na javni razpis morajo biti izdelane na prijav-
nih obrazcih razpisne dokumentacije naročnika. Če vla-
gatelj hkrati prijavlja več prireditev (največ 3), je potreb-
no za vsako posamezno prireditev izpolniti svoj obrazec.

Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti in:
– opremljene z obrazcem za opremo kuverte, ki je 

del razpisne dokumentacije (pod točko 8.) ali pa
– z nazivom in naslovom prijavitelja ter z oznako: 

»Za sofinanciranje turističnih prireditev – ne odpiraj«.
S sklepom bodo zavržene vse prijave, ki ne bodo:
– oddane na veljavnem obrazcu za leto 2022,
– imele pravilno opremljene kuverte,
– oddane pravočasno na pošto oziroma osebno 

dostavljene v sprejemno pisarno občine.

8. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo raz-
pisno dokumentacijo

Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo 
od dneva objave javnega razpisa do konca razpisne-
ga roka, vsak delovni dan na Občini Sevnica, Glavni 
trg 19a, 8290 Sevnica, v pisarni št. 118 ali 102, na sple-
tni strani Občine Sevnica (www.obcina-sevnica.si) ter 
spletni strani KŠTM (www.kstm.si).

Pooblaščeni osebi za posredovanje informa-
cij o razpisni dokumentaciji sta Vlasta Kuzmički (vla-
sta.kuzmicki@obcina-sevnica.si, tel. 07/81-61-233 
ali 031/864-273) in Jasmina Veselinović (jasmi-
na.veselinovic@obcina-sevnica.si, tel. 07/81-61-205 ali 
051/319-070).

9. Datum odpiranja prijav
Strokovna komisija, imenovana s sklepom župana 

Občine Sevnica, bo vloge odprla predvidoma do 15. 4. 
2022 v prostorih Občine Sevnica. Odpiranje vlog ne bo 
javno.

V primeru nepopolno izpolnjenih prijav bodo prijavi-
telji pozvani, da v roku 8 dni dopolnijo vlogo. Nepopolne 
vloge, ki jih prijavitelj v tem roku ne bo dopolnil, bodo 
s sklepom zavržene.

10. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega 
razpisa s sklepom pisno obveščeni najpozneje v roku 
30 dni od dneva popolnosti prijav. Zoper sklep je mo-
žna pritožba v roku 8 dni pri županu Občine Sevnica. 
Po pravnomočnosti sklepov o dodelitvi sredstev, bodo 
z upravičenci sklenjene pogodbe, s katerimi se bodo 
uredili podrobnejši pogoji koriščenja sredstev.

Občina Sevnica

Št. 300-0013/2021 Ob-1627/22
Občina Sevnica na podlagi Odloka o proračunu 

Občine Sevnica za leto 2022 (Uradni list RS, št. 194/21), 
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Repu-
blike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 
– ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Pravilnika o dodeljevanju 
proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospo-
darstva v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 23/15 in 
11/18), Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 (Uradni 
list EU L 352, 24. 12. 2013) in priglasitve sheme »de 
minimis« pomoči št. M001-5883008-2015 z dne 3. 4. 
2015, št. M001-5883008-2015/I z dne 23. 2. 2018 in 
št. M001-5883008-2015/II z dne 14. 1. 2021, objavlja

javni razpis
o dodeljevanju proračunskih sredstev za 

pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini 
Sevnica v letu 2022

I. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 
Sevnica.

II. Predmet javnega razpisa je dodeljevanje nepo-
vratnih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva 
s subvencioniranjem naslednjih ukrepov, ki so se v raz-
pisnem obdobju izvajali na območju Občine Sevnica:

A Promocija izdelkov in storitev na sejmih
B Naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih 

investicij
C Finančne vzpodbude za lokalne turistične po-

nudnike
III. Višina razpoložljivih sredstev
Skupna višina razpoložljivih sredstev, namenjenih 

za izvedbo javnega razpisa, je 82.000 EUR, ki so zago-
tovljena v proračunu Občine Sevnica.

Ukrep A – 15.000 EUR
Ukrep B – 60.000 EUR
Ukrep C – 7.000 EUR
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Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi pogojev in 
meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa ter skladno 
s Pravilnikom o dodeljevanju proračunskih sredstev za 
pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Sevnica in 
njegovimi spremembami.

V kolikor bodo pri posameznih ukrepih sredstva 
ostala nerazporejena, se lahko prosta sredstva prene-
sejo na ukrepe, kjer bo prispelo večje število vlog od 
razpoložljivih sredstev. V kolikor bo glede na število vlog 
in odobreno višino upravičenih stroškov predvidenih 
sredstev za javni razpis premalo, se bodo vsem upravi-
čencem dodeljena sredstva sorazmerno znižala.

IV. Pogoji in merila za dodeljevanje sredstev
– Splošni pogoji
1. Pomoči se dodeljujejo po pravilu »de minimis«. 

Splošna določila za ukrepe pomoči »de minimis« so 
naslednja:

– pomoči se dodeljujejo 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 EU L 352, 24. 12. 2013),

– skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu pod-
jetju, ne sme presegati 200.000 EUR v obdobju zadnjih 
treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen po-
moči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev 
države, občine ali Unije, pri čemer v primeru podjetij, ki 
delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, 
znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000 EUR,

– pomoč ne sme biti namenjena za nabavo vozil za 
prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni 
tovorni prevoz,

– pomoč ne sme biti namenjena izvozu oziroma 
z izvozom povezani dejavnosti v tretje države ali države 
članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženi-
mi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske 
mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno 
dejavnostjo,

– pomoč ne sme biti pogojena s prednostno rabo 
domačih pro izvodov pred uvoženimi,

– dajalec pomoči pisno obvesti prejemnika, da je 
pomoč dodeljena po pravilu »de minimis«,

– dajalec pomoči mora od prejemnika pomoči pred 
dodelitvijo sredstev pridobiti:

– pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis, 
ki jih je podjetje prejelo na podlagi tega pravilnika ali dru-
gih uredb de minimis v predhodnih dveh in v tekočem 
proračunskem letu,

– pisno izjavo, ali gre za primer pripojenega pod-
jetja ali delitve podjetja,

– pisno izjavo s seznamom vseh z njim poveza-
nih podjetij,

– pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) 
pomočeh za iste upravičene stroške,

– zagotovilo, da z dodeljenim zneskom pomoči 
de minimis, ne bo presežena zgornja meja pomoči de 
minimis ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih,

– do de minimis pomoči niso upravičena podjetja 
iz sektorjev:

– ribištva in akvakulture,
– primarne pro izvodnje kmetijskih pro izvodov iz 

seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske 
skupnosti,

– pomoči, dodeljene podjetjem, ki delujejo na po-
dročju predelave in trženja kmetijskih pro izvodov iz se-
znama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:

– če je znesek pomoči določen na podlagi cene 
ali količine zadevnih pro izvodov, ki so kupljeni od pri-
marnih pro izvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,

– če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali 
v celoti prenese na primarne pro izvajalce.

2. Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti sub-
jekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do Obči-
ne Sevnica in Republike Slovenije.

3. Sredstva se lahko dodelijo upravičencem le za 
ukrepe, ki so se izvajali na območju Občine Sevnica 
v razpisnem obdobju, tj. od 21. 5. 2021 do 20. 5. 2022.

4. Pri upravičenih stroških se upošteva neto vre-
dnost računa (znesek davčne osnove brez DDV).

5. Občina Sevnica bo sofinancirala izvedbo posa-
meznih ukrepov ob predložitvi zahtevanih dokazil.

6. V primeru ugotovitve nenamenske porabe sred-
stev je prejemnik subvencijo dolžan vrniti skupaj s pri-
padajočimi zamudnimi obrestmi.

– Posebni pogoji in merila za posamezne ukrepe
A. Promocija izdelkov in storitev na sejmih
A.1 Upravičeni stroški
so stroški najetja in postavitve stojnice pri prvi ude-

ležbi na določenem sejmu v obdobju od 21. 5. 2021 do 
20. 5. 2022 (upoštevajo se računi in plačila računov iz 
upravičenega obdobja). DDV ni upravičen strošek.

Med upravičene stroške se uvrščajo stroški, ki so 
povezani s postavitvijo in najemom stojnice, kot na pri-
mer: izdelava transparenta za stojnico, strošek najema 
oziroma izdelave opreme za stojnico, šotori, strošek 
dovolilnice za dostop do stojnice, strošek prijavnine, za-
varovanja, takse za odpadke – ekološka taksa, strošek 
najema razstavnega prostora, stroški promocije, ogla-
ševanja – objava oglasov, strošek sejemskega kataloga 
in izdelava drugih katalogov o pro izvodih in storitvah za 
potrebe udeležbe na sejmu, vizitke, strošek električnega 
priključka, interneta in drugi podobni stroški.

Med neupravičene stroške se uvrščajo stroški, ki so 
povezani z degustacijo izdelkov in pridelkov na stojnici, 
potni stroški, dnevnice, stroški prenočišč udeležencev 
na sejmu.

Namen ukrepa je predstavitev podjetnikov in obrtni-
kov ter njihovih pro izvodov in storitev na sejmih doma 
in v tujini in s tem možnost za pridobitev novih poslov.

A.2 Upravičenci
so mikro, majhna in srednja enotna podjetja ali pa 

poslujejo kot samostojni podjetniki. Upravičenci morajo 
imeti sedež na območju Občine Sevnica ter izvajati 
ukrepe, za katere je dodeljena pomoč po tem pravilni-
ku, na območju Občine Sevnica. Upravičenci, ki nimajo 
sedeža na območju Občine Sevnica, morajo imeti na 
območju Občine Sevnica poslovno enoto ali poslovni 
prostor, kjer zaposlujejo za namen opravljanja dejavno-
sti in investirajo na območju Občine Sevnica.

Za mikro, majhna in srednja podjetja se uporablja 
definicija, ki jo navaja zakon o gospodarskih družbah.

Pri samostojnih podjetnikih posameznikih se vsi 
pogoji za mikro, majhna in srednja enotna podjetja smi-
selno upoštevajo.

Izraz »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 ve-
čino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega 
organa drugega podjetja;

– podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv 
na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z na-
vedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni po-
godbi ali statutu;

– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega pod-
jetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali druž-
beniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino gla-
sovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega 
podjetja.
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Podjetja, ki so v katerem koli izmed navedenih 
razmerij preko enega ali več drugih podjetij, prav tako 
veljajo za enotno podjetje.

A.3 Višina razpoložljivih sredstev
Višina razpoložljivih sredstev znaša 15.000 EUR.
Najvišji odstotek sofinanciranja je 50 % upravičenih 

stroškov oziroma največ 2.000 EUR za udeležbo na 
posameznem sejmu.

B. Naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih 
investicij

B.1 Upravičeni stroški
so stroški nakupa nove pro izvajalne in storitvene 

opreme za opravljanje dejavnosti, za katero je podjetje 
registrirano in katero tudi dejansko opravlja, ter nemate-
rialnih investicij, opravljenih v obdobju od 21. 5. 2021 do 
20. 5. 2022 (upoštevajo se računi in sklenjene leasing 
pogodbe z datumi in plačili računov oziroma obrokov iz 
upravičenega obdobja). DDV ni upravičen strošek.

a) Stroški nakupa nove pro izvajalne in storitvene 
opreme:

– upoštevajo se le stalna sredstva, ne drobni in-
ventar,

– posamezna nabavna vrednost opreme mora pre-
segati 2.000 EUR brez DDV,

– oprema je lahko sestavljena iz več računov, v koli-
kor se nanašajo na isto osnovno sredstvo in skupna vre-
dnost te opreme presega 2.000 EUR brez DDV, pri čemer 
mora biti vrednost posameznega računa (oziroma vre-
dnost upravičenega stroška) najmanj 400 EUR brez DDV,

– nakup nove pro izvajalne in storitvene opreme ter 
nematerialnih pravic je dovoljen le od tretjih oseb,

– subvencije se ne dodeljujejo za nakup:
a) telefonov, faksov in ostale telekomunikacijske 

opreme, računalnikov, pohištva (police, mize, stoli, oma-
re, regali, pulti itd.), kopirnih in računskih strojev, igralnih 
avtomatov, klimatskih naprav, reklamnih tabel, opreme 
za varovanje in video nadzor;

b) nepremičnin, šotorov, pregradnih sten, cerad, 
kontejnerjev;

c) čistilnih naprav, sončnih elektrarn, sončnih ko-
lektorjev, visokotlačnih čistilnih naprav, gradbenih odrov;

d) opreme, ki je sestavni del zgradbe (npr. vgra-
dna dvigala, strojne instalacije, elektrokomunikacijske 
opreme in storitev, ogrevalne opreme, sanitarne opre-
me, odsesovalnih sistemov);

e) vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo 
komercialni cestni tovorni prevoz;

f) transportnih sredstev, ki so namenjena prevozu 
oseb in/ali tovora v cestnem prometu (osebna in tovorna 
vozila) v primeru sklenitve leasing pogodbe;

g) traktorjev in štirikolesnikov;
h) med neupravičene stroške štejemo stroške, ki 

so nastali z dostavo, montažo, vgradnjo, vzdrževanjem, 
prikazom delovanja opreme ali drugimi tovrstnimi stori-
tvami, ki izhajajo iz nakupa opreme (v primeru stroškov 
dostave, montaže … morajo biti na računu izkazani 
kot samostojna postavka, razen v primeru opravljenih 
brezplačnih storitev, kar mora biti razvidno iz računa ali 
izjave dobavitelja),

– v primeru leasinga se kot skupna vrednost inve-
sticije šteje celoten znesek nabavne vrednosti predmeta 
leasing pogodbe, ki je bila sklenjena v razpisnem obdob-
ju, kot upravičen strošek za dodelitev subvencije pa se 
upoštevajo samo dejansko plačani obroki v razpisnem 
obdobju (samo glavnica, brez obresti in stroškov odo-
britve posla), za katere mora prijavitelj priložiti dokazila 
o plačilu in anuitetni načrt.

b) Stroški nakupa nematerialnih pravic (patenti, 
licence, tehnološko znanje, računalniška programska 

oprema), ki imajo uradno potrdilo ali certifikat s strani 
pooblaščenih institucij.

Kot upravičeni stroški se upoštevajo računalniški 
programi za produkcijsko delo (npr. Autocad ipd.), ki jih 
podjetje uporablja za opravljanje registrirane dejavnosti.

Subvencije se ne dodeljujejo za nakup pisarniških 
programov in operacijskih sistemov (npr. windows, office 
ipd.) ter programov, ki jih podjetje razvije samo ali v so-
delovanju z drugimi podjetji za potrebe izvajanja svoje 
dejavnosti, ki ni dostopno širšemu krogu kupcev. Nakup 
nematerialnih pravic je dovoljen le od tretjih oseb.

Namen ukrepa je spodbujanje investicijskih vla-
ganj v nakup nove pro izvajalne in storitvene opreme za 
oprav ljanje dejavnosti, za katero je podjetje registrirano 
in ki jo dejansko opravlja ter nakup nematerialnih pra-
vic. Investicijska vlaganja se nanašajo na ustanovitev 
novega podjetja, razširitve obstoječega podjetja ali zara-
di uvajanja novega pro izvodnega oziroma storitvenega 
programa (bolj produktivne, racionalnejše, energetsko 
varčne in ekološko varnejše tehnologije, izboljševanje 
kakovosti pro izvodov in storitev).

B.2 Upravičenci
so mikro, majhna in srednja enotna podjetja ali pa 

poslujejo kot samostojni podjetniki. Upravičenci morajo 
imeti sedež na območju Občine Sevnica ter izvajati 
ukrepe, za katere je dodeljena pomoč po tem pravilni-
ku, na območju Občine Sevnica. Upravičenci, ki nimajo 
sedeža na območju Občine Sevnica, morajo imeti na 
območju Občine Sevnica poslovno enoto ali poslovni 
prostor, kjer zaposlujejo za namen opravljanja dejavno-
sti in investirajo na območju Občine Sevnica.

Za mikro, majhna in srednja podjetja se uporablja 
definicija, ki jo navaja zakon o gospodarskih družbah.

Pri samostojnih podjetnikih posameznikih se vsi 
pogoji za mikro, majhna in srednja enotna podjetja smi-
selno upoštevajo.

Izraz »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 ve-
čino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega 
organa drugega podjetja;

– podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv 
na drugo podjetje na podlagi pogodbe sklenjene z nave-
denim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi 
ali statutu;

– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega pod-
jetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali druž-
beniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino gla-
sovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega 
podjetja.

Podjetja, ki so v katerem koli izmed navedenih 
razmerij preko enega ali več drugih podjetij, prav tako 
veljajo za enotno podjetje.

B.3 Dodatni pogoji
Investicijska vlaganja se nanašajo na dejavnost 

podjetij, ki nimajo trgovinskega značaja. V primeru, da 
ima podjetje registriranih več dejavnosti, ni upravičeno 
do sofinanciranja vlaganj za dejavnosti na področju tr-
govine.

Investicija, ki je predmet subvencije, se mora ohraniti 
v Občini Sevnica vsaj 2 leti po končani investiciji oziroma 
se lahko pred iztekom tega obdobja nadomesti z novo 
sodobnejšo opremo za izvajanje enake dejavnosti.

B.4 Višina razpoložljivih sredstev
Višina razpoložljivih sredstev znaša 60.000 EUR.
Najvišji odstotek sofinanciranja je 25 % upravičenih 

stroškov posamezne investicije, pri čemer višina pomoči 
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na posameznega upravičenca v tekočem koledarskem 
letu ne sme presegati 15 % od zneska skupno razpisa-
nih sredstev za ta ukrep. Prijavitelj lahko prijavi maksi-
malno vrednost investicij v višini, ki je v javnem razpisu 
za tekoče leto predvidena za ta ukrep (v kolikor prijavi 
večjo vrednost investicij, se upošteva določena maksi-
malna vrednost).

C. Finančne vzpodbude za lokalne turistične po-
nudnike

C.1 Upravičeni stroški
so stroški namenjeni izobraževanju ponudnikov za 

vključitev v sheme kakovosti – Zelena shema slovenske-
ga turizma (stroški promocijskih aktivnosti in zunanjih 
svetovanj, stroški pristojbin, ki jih zaračunajo upravitelji 
znakov, stroški tehnoloških nadgradenj ali drugih materi-
alnih stroškov, ki nastanejo kot posledica implementacije 
znaka), ki so nastali v obdobju od 21. 5. 2021 do 20. 5. 
2022 (upoštevajo se računi in plačila računov iz upravi-
čenega obdobja). DDV ni upravičen strošek.

Namen ukrepa je spodbuditi ponudnike, da vstopijo 
v Zeleno shemo slovenskega turizma in pridobijo med-
narodni uveljavljen in s strani Slovenia Green verificiran 
okoljski znak.

C.2 Upravičenci
so registrirani sobodajalci, mikro, majhna in sre-

dnja enotna podjetja ali pa poslujejo kot samostojni 
podjetniki. Upravičenci morajo imeti sedež na območju 
Občine Sevnica ter izvajati ukrepe, za katere je do-
deljena pomoč po tem pravilniku, na območju Občine 
Sevnica. Upravičenci, ki nimajo sedeža na območju Ob-
čine Sevnica, morajo imeti na območju Občine Sevnica 
poslovno enoto ali poslovni prostor, kjer zaposlujejo za 
namen opravljanja dejavnosti in investirajo na območju 
Občine Sevnica.

Za mikro, majhna in srednja podjetja se uporablja 
definicija, ki jo navaja zakon o gospodarskih družbah.

Pri samostojnih podjetnikih posameznikih se vsi 
pogoji za mikro, majhna in srednja enotna podjetja smi-
selno upoštevajo.

Izraz »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 ve-
čino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega 
organa drugega podjetja;

– podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv 
na drugo podjetje na podlagi pogodbe sklenjene z nave-
denim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi 
ali statutu;

– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega pod-
jetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali druž-
beniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino gla-
sovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega 
podjetja.

Podjetja, ki so v katerem koli izmed navedenih 
razmerij preko enega ali več drugih podjetij, prav tako 
veljajo za enotno podjetje.

C.3 Višina razpoložljivih sredstev
Višina razpoložljivih sredstev znaša 7.000 EUR.
Najvišji odstotek sofinanciranja je 100 % upraviče-

nih stroškov.
V. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodelje-

na sredstva na podlagi tega javnega razpisa morajo biti 
porabljena v letu 2022.

VI. Izjava o zaupnosti dokumentacije: dokumentaci-
ja, ki bo prispela na javni razpis, je zaupne narave in bo 
uporabljena izključno v postopku odločanja o dodelitvi 
sredstev.

VII. Rok in način prijave
Prijave morajo biti poslane s priporočeno pošiljko 

po pošti ali oddane osebno na naslov Občina Sevnica, 
Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, do 20. 5. 2022.

Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je 
bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti 
s priporočeno pošiljko (datum poštnega žiga na dan 
20. 5. 2022) ali do konca delavnika oddana v sprejemni 
pisarni Občine Sevnica.

Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti in
– opremljene z obrazcem za opremo kuverte, ki je 

del razpisne dokumentacije ali pa
– z nazivom in naslovom prijavitelja ter označene 

z oznako:
»Ne odpiraj javni razpis – Promocija izdelkov in 

storitev«
»Ne odpiraj javni razpis – Naložbe«
»Ne odpiraj javni razpis – Lokalni turistični ponu-

dniki«.
S sklepom bodo zavržene vse prijave, ki ne bodo:
– oddane na veljavnem obrazcu za leto 2022,
– imele pravilno opremljene kuverte ali
– oddane pravočasno na pošto oziroma osebno 

dostavljene v sprejemno pisarno občine.
VIII. Datum odpiranja prijav
Komisija za dodelitev pomoči (v nadaljevanju ko-

misija), imenovana s sklepom župana, bo z odpiranjem 
prijav začela predvidoma do 27. 5. 2022 v prostorih Ob-
čine Sevnice. Odpiranje ne bo javno.

V primeru nepopolno izpolnjenih prijav bodo prija-
vitelji pozvani, da jih v roku 8 dni dopolnijo. Nepopolne 
prijave, ki jih prijavitelj v tem roku ne bo dopolnil, bodo 
s sklepom zavržene.

IX. Izid razpisa: prijavitelji bodo z izidom javnega 
razpisa pisno seznanjeni najpozneje v roku 30 dni od 
dneva popolnosti prijav, in sicer s prejemom odločbe. 
Prijavitelj lahko zoper odločbo o dodelitvi sredstev vloži 
pritožbo na župana v roku 15 dni od prejema. Z upravi-
čenci bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo določeni 
podrobnejši pogoji koriščenja sredstev. Namensko rabo 
sredstev preverja komisija.

X. Razpisna dokumentacija je od dneva objave 
v Uradnem listu RS do izteka prijavnega roka dosegljiva 
na spletni strani Občine Sevnica (www.obcina-sevni-
ca.si) in na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine 
Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica. Dodatne infor-
macije posreduje Vlasta Kuzmički (tel. 07/81-61-233 ali 
031/864-273, e-naslov: vlasta.kuzmicki@obcina-sev-
nica.si) in Jasmina Veselinović (tel. 07/81-61-205 ali 
051/319-070, e-naslov: jasmina.veselinovic@obci-
na-sevnica.si).

Občina Sevnica

Št. 330-0002/2022 Ob-1625/22
Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni 

list RS, št. 45/08, 57/12, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18), 
Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2022 (Ura-
dni list RS, št. 197/20 in 207/21), Pravilnika o dode-
ljevanju pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvo-
ja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Tolmin 
(Uradni list RS, št. 21/16; v nadaljevanju: pravilnik), 
mnenja o skladnosti sheme državne pomoči Ministr-
stva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (št. priglasi-
tve: K-BE140-5881455-2016) z dne 22. 3. 2016, ki se 
vodi pod identifikacijsko številko: SA.44997(2016/XA), 
in mnenja o skladnosti sheme de minimis pomoči Mini-
strstva za finance (št. priglasitve: M002-5881455-2015/I) 
z dne 17. 3. 2016, Občina Tolmin objavlja
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javni razpis
o dodeljevanju pomoči za ohranjanje  

in spodbujanje razvoja kmetijstva in gozdarstva 
v Občini Tolmin v letu 2022

I. Naziv in sedež naročnika: Občina Tolmin, Ulica 
padlih borcev 2, 5220 Tolmin.

II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih 

finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja 
kmetijstva in gozdarstva v Občini Tolmin v letu 2022 po 
shemi državne pomoči po skupinskih izjemah v kme-
tijstvu, skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 
z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči 
v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju 
za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 
108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193 
z dne 1. 7. 2014, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 
702/2014/EU), in po shemi pomoči de minimis, skladno 
z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decem-
bra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delova-
nju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 
z dne 24. 12. 2013, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 
1407/2013/EU). Sredstva se dodelijo za naslednje na-
mene (vrste pomoči in ukrepov):

A.) Državne pomoči po skupinskih izjemah v kme-
tijstvu, skladno z Uredbo 702/2014/EU:

1. Pomoč za naložbe v primarno kmetijsko pro-
izvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.

B.) Pomoči de minimis v kmetijstvu, skladno z Ured-
bo 1407/2013/EU:

1. Pomoč za naložbe za opravljanje dopolnilnih 
dejavnosti na kmetijah,

2. Pomoč za pokrivanje operativnih stroškov ce-
stnega tovornega prometa,

3. Pomoč za naložbe v gradnjo in rekonstrukcijo 
gozdnih vlak,

4. Pomoč za naložbe v nakup opreme za sečnjo in 
spravilo lesa.

III. Višina razpisanih sredstev za posamezen ukrep, 
upravičeni stroški, upravičenci, pogoji za pridobitev 
sredstev, omejitve, finančne določbe, zahtevana doku-
mentacija ter merila za ocenjevanje vlog

Višina razpisanih sredstev proračuna Občine Tol-
min znaša skupaj 47.000,00 EUR.

Posamezni izrazi imajo po tem javnem razpisu na-
slednji pomen:

1. »Podjetje« je vsaka pravna ali fizična oseba, ki 
se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in izpolnjuje me-
rila iz Priloge I Uredbe 702/2014/EU, ne glede na njeno 
pravno obliko in način financiranja.

2. »Kmetijsko gospodarstvo« je enota, ki obsega 
zemljišče, objekte in naprave, ki se uporabljajo za pri-
marno kmetijsko pro izvodnjo.

3. »Nosilec kmetijskega gospodarstva« je pravna 
ali fizična oseba, ki je pooblaščena ali upravičena, da za 
kmetijsko gospodarstvo vlaga vloge iz naslova ukrepov 
tega javnega razpisa.

4. »Enotno podjetje« so vsa podjetja, ki so med 
seboj vsaj v enem od naslednjih razmerij:

– podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev 
ali družbenikov drugega podjetja;

– podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati ve-
čino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega 
organa drugega podjetja;

– podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv 
na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z na-
vedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni po-
godbi ali statutu;

– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega pod-
jetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali druž-
beniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino gla-
sovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega 
podjetja.

Kot enotno podjetje štejejo tudi podjetja, ki so v ka-
teremkoli razmerju iz prej navedenih štirih alinej med-
sebojno povezana prek enega ali več drugih podjetij.

5. Za opredelitev velikosti podjetja se uporabljajo 
določbe iz Priloge I Uredbe 702/2014/EU, kot sledi:

– »Mikro podjetje« je podjetje, ki ima manj kot 
10 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno 
vsoto, ki ne presega 2 milijona evrov.

– »Malo podjetje« je podjetje, ki ima manj kot 50 za-
poslenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki 
ne presega 10 milijonov evrov.

– »Srednje podjetje« je podjetje, ki ima manj kot 
250 zaposlenih in ima letni promet, ki ne presega 50 mi-
lijonov evrov in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 
43 milijonov evrov.

6. »Podjetje v težavah« je podjetje, za katerega 
velja vsaj ena od okoliščin, opredeljenih v štirinajstem 
odstavku 2. člena Uredbe 702/2014/EU.

7. Za »1 ha primerljivih kmetijskih površin« se šteje:
– 1 ha njivskih površin (GERK 1100, 1150, 1170, 

1610) ali
– 2 ha travniških površin (GERK 1222, 1300, 1320) ali
– 0,25 ha trajnih nasadov – intenzivnih sadovnja-

kov, vinogradov, oljčnikov, matičnjakov, hmeljišč, na-
sadov špargljev, artičok in hitro rastočega panjevca, 
drevesnice (GERK 1160, 1161, 1180, 1181, 1211, 1212, 
1221, 1230, 1240) ali

– 0,1 ha rastlinjakov (GERK 1190, 1191, 1192) ali
– 8 ha plantaže gozdnega drevja (GERK 1420).
V primeru rabe kmetijskih zemljišč, ki je podlaga za 

preračun 1 ha primerljivih kmetijskih površin, se šteje 
raba po GERK-ih.

8. »Zemljišče v uporabi kmetijskega gospodarstva« 
je zemljišče, za katero ima nosilec kmetijskega gospo-
darstva pravico do uporabe kot lastnik ali zakupnik zem-
ljišča oziroma ima za uporabo zemljišča pridobljeno 
soglasje vseh lastnikov in solastnikov zemljišča ali drugo 
pravno podlago, iz katere izhaja pravica do uporabe 
zemljišča.

9. »Nezahtevna agromelioracija« so ukrepi izravna-
ve kmetijskih zemljišč, krčitve grmovja in dreves, nasi-
pavanja rodovitne zemlje, odstranitve kamnitih osamel-
cev, ureditve obstoječih poljskih poti, ureditve gorskih in 
kraških pašnikov, apnenja in založnega gnojenja, kot so 
opredeljeni z veljavnimi predpisi s področja kmetijskih 
zemljišč.

10. »Gozdna vlaka« je grajena ali negrajena goz-
dna prometnica, namenjena spravilu lesa s spravilnimi 
sredstvi.

A.) Državne pomoči, dodeljene po Uredbi 
702/2014/EU

Splošni pogoji dodeljevanja državne pomoči v kme-
tijstvu:

Državna pomoč v kmetijstvu se lahko dodeli, če 
izpolnjuje naslednje pogoje:

1. državna pomoč ne bo namenjena izvozu ali z iz-
vozom povezani dejavnosti v tretje države ali države čla-
nice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi 
količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske 
mreže ali z drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvo-
zno dejavnostjo;

2. državna pomoč ne bo pogojena s prednostno 
rabo domačih pro izvodov pred uvoženimi;
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3. državna pomoč ima spodbujevalni učinek. Šteje 
se, da ima pomoč spodbujevalni učinek, če je vloga za 
pomoč predložena pred začetkom izvajanja naložbe ali 
dejavnosti;

4. najvišje intenzivnosti državne pomoči ali zneski 
državne pomoči za ukrep »Pomoči za naložbe v pri-
marno kmetijsko pro izvodnjo na kmetijskih gospodar-
stvih« ne bodo presegli najvišjih intenzivnosti pomo-
či ali zneskov pomoči, določenih v 14. členu Uredbe 
702/2014/EU, ne glede na to ali se podpora za naložbo 
ali dejavnost v celoti financira iz občinskih in/ali nacio-
nalnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev 
Evropske unije;

5. državna pomoč z opredeljivimi upravičenimi stro-
ški, izvzeta v skladu z Uredbo 702/2014/EU, lahko ku-
mulira z vsako drugo državno pomočjo v zvezi z istimi 
upravičenimi stroški, ki se deloma ali v celoti prekrivajo, 
samo če s tako kumulacijo ne bo presežena najvišja in-
tenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki se uporablja za 
zadevno pomoč v skladu z Uredbo 702/2014/EU;

6. državna pomoč, izvzeta v skladu z Uredbo 
702/2014/EU, ne bo kumulirala s plačili iz drugega od-
stavka 81. člena in 82. člena Uredbe (EU) št. 1305/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 
2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kme-
tijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razve-
ljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2015 (UL L št. 347 
z dne 20. 12. 2013, str. 487) v zvezi z istimi upravičenimi 
stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenziv-
nost pomoči ali znesek pomoči, kot sta določena v Ured-
bi 702/2014/EU;

7. državna pomoč, izvzeta v skladu z Uredbo 
702/2014/EU, ne bo kumulirala z nobeno pomočjo de 
minimis v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila 
s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali 
znesek pomoči, kot sta določena v Uredbi 702/2014/EU.

Splošni pogoji, ki jih mora naložba ali dejavnost 
izpolnjevati, da se državna pomoč v kmetijstvu po tem 
javnem razpisu lahko dodeli:

1. naložba ali dejavnost se bo izvajala na območju 
Občine Tolmin;

2. naložba ali dejavnost se bo začela izvajati po 
datumu predložitve vloge za dodelitev državne pomoči 
v kmetijstvu na ta javni razpis;

3. naložba ali dejavnost bo zaključena pred predlo-
žitvijo zadnjega zahtevka za izplačilo dodeljene državne 
pomoči v kmetijstvu, pri čemer se kot zaključek naložbe 
šteje izveden tehnični prevzem, pridobljeno pravnomoč-
no uporabno dovoljenje, izjava gradbenega nadzora, da 
so dela zaključena, ali vključitev mehanizacije in opreme 
v pro izvodni proces;

4. finančna konstrukcija naložbe ali dejavnosti je 
zaprta;

5. predmet naložbe se mora ohraniti na območju 
Občine Tolmin in v uporabi za isti namen, za katerega 
je bila državna pomoč dodeljena, vsaj še 5 let po za-
ključku naložbe;

6. predmet naložbe ne sme biti prodan, oddan v na-
jem ali leasing tretjim osebam vsaj še 5 let po zaključku 
naložbe.

Državna pomoč v kmetijstvu se po tem javnem raz-
pisu dodeljuje preko naslednjega ukrepa:

1. Pomoč za naložbe v primarno kmetijsko pro-
izvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.

A. 1. Pomoč za naložbe v primarno kmetijsko pro-
izvodnjo na kmetijskih gospodarstvih

Višina razpisanih sredstev znaša za naložbe, na-
menjene:

– posodabljanju živinorejske in 
rastlinske pro izvodnje na kmetijskih 
gospodarstvih 30.000,00 EUR,
– urejanju kmetijskih zemljišč in/ali 
urejanju pašnikov 2.000,00 EUR.

Predmet, nameni in cilji pomoči:
Predmet pomoči so naložbe v opredmetena in ne-

opredmetena osnovna sredstva za lastno primarno pro-
izvodnjo kmetijskih pro izvodov na kmetijskih gospodar-
stvih (v nadaljnjem besedilu: naložbe v kmetijska gospo-
darstva), skladno s 14. členom Uredbe 702/2014/EU.

Namen pomoči za naložbe v kmetijska gospodar-
stva je posodabljanje, prestrukturiranje in povečanje 
konkurenčnosti, produktivnosti in stroškovne ter okoljske 
učinkovitosti kmetijskih gospodarstev, dejavnih v primar-
ni kmetijski pro izvodnji.

Do pomoči za naložbe v kmetijska gospodarstva so 
upravičene naložbe, ki:

1. so namenjene:
– posodabljanju živinorejske in rastlinske pro-

izvodnje na kmetijskih gospodarstvih in/ali
– urejanju kmetijskih zemljišč in/ali urejanju pašni-

kov in
2. zasledujejo vsaj enega od naslednjih ciljev:
– izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetij-

skega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov pro-
izvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo pro izvodnje;

– izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer 
ali standardov za dobrobit živali, če zadevna naložba 
presega veljavne standarde Evropske unije;

– vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, pove-
zane z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetij-
stva, vključno z izboljšanjem zemljišč.

Upravičeni stroški:
Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva se 

lahko dodeli za naslednje upravičene stroške:
1. stroški izdelave projektne dokumentacije za gra-

dnjo ali rekonstrukcijo hlevov in gospodarskih poslopij 
na kmetijskih gospodarstvih;

2. stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hle-
vov in gospodarskih poslopij ter urejanja izpustov na 
kmetijskih gospodarstvih;

3. stroški nakupa kmetijske mehanizacije do njene 
tržne vrednosti;

4. stroški nakupa in montaže opreme v hlevih in go-
spodarskih poslopjih na kmetijskih gospodarstvih;

5. stroški nakupa kmetijskih zemljišč do 10 odstot-
kov skupnih upravičenih stroškov naložbe, če je nakup 
kmetijskih zemljišč sestavni del naložbe;

6. stroški nakupa in postavitve rastlinjaka s pripada-
jočo opremo, z izjemo namakalnih naprav;

7. stroški nakupa in postavitve zaščite pred neugodni-
mi vremenskimi razmerami (mreža proti toči, zaščitna folija 
proti pokanju in ožigu plodov, zaščitna mreža proti ptičem);

8. stroški nakupa računalniške programske opreme, 
patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk;

9. stroški izdelave načrta ureditve kmetijskih zemljišč 
(nezahtevna agromelioracija) in ureditve pašnikov;

10. stroški izvedbe nezahtevnih agromelioracijskih 
del pri urejanju kmetijskih zemljišč;

11. stroški nakupa opreme za ograditev in pregra-
ditev pašnikov z ograjo;

12. stroški nakupa opreme za ureditev napajališč 
za živino;

13. davek na dodano vrednost za stroške iz prej 
navedenih točk, če ni povračljiv.

Pri opredelitvi vrste in višine upravičenih stroškov 
kmetijske mehanizacije, navedene v 3. točki prejšnje-
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ga odstavka, se upoštevajo zgornje višine posameznih 
upravičenih stroškov, ki so določene v katalogu stroškov 
kmetijske in gozdarske mehanizacije iz Pravilnika o se-
znamu kmetijske in gozdarske mehanizacije ter katalogu 
stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije (Uradni 
list RS, št. 7/16, 31/19; v nadaljnjem besedilu: katalog), 
in sicer so do pomoči po tem javnem razpisu upravičeni 
stroški nakupa kmetijske mehanizacije, ki se v katalogu 
uvršča v naslednje skupine:

1. traktorji, drugi vlečni stroji in oprema le-teh,
2. stroji za prekladanje materialov in oprema le-teh,
3. stroji za transport in oprema le-teh,
4. stroji za obdelavo tal in oprema le-teh,
5. stroji za gnojenje in oprema le-teh,
6. stroji za setev in sajenje in oprema le-teh,
7. stroji za nego in varstvo rastlin in oprema le-teh,
8. stroji za spravilo krme s travinja in oprema le-teh,
9. stroji za spravilo zrnatih, silažnih in predilnih polj-

ščin in oprema le-teh,
10. stroji za spravilo krompirja in čebule in oprema 

le-teh,
11. mobilna dvoriščna mehanizacija,
12. namenski sadjarski stroji in oprema le-teh,
13. namenski vrtnarski in zelenjadarski stroji in 

oprema le-teh.
Za stroške iz zgoraj naštetih skupin kmetijske me-

hanizacije, ki so navedeni v katalogu, mora vlagatelj 
k vlogi na javni razpis predložiti eno ponudbo. Če vla-
gatelj v vlogi za pridobitev sredstev uveljavlja višje stro-
ške, kot so določeni v katalogu, se pri izračunu priznane 
vrednosti stroškov upoštevajo najvišje priznane vredno-
sti iz kataloga. Če vlagatelj v vlogi za pridobitev sredstev 
uveljavlja nižje stroške kot so navedeni v katalogu, se pri 
izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo vred-
nosti iz predložene ponudbe.

Če stroški iz zgoraj naštetih skupin kmetijske meha-
nizacije niso določeni v katalogu, mora vlagatelj k vlogi 
na javni razpis priložiti tržno primerljive pisne ponudbe 
najmanj treh ponudnikov. Ponudbe so primerljive, če je 
vlagatelj vsem potencialnim ponudnikom poslal enako 
povpraševaje, v katerem je navedel minimalne pogoje, 
ki jih mora nek izdelek vsebovati, da bo lahko izbran. 
V kolikor ponudba ne vsebuje minimalnih pogojev, je 
vlagatelj ne more izbrati. Pri izračunu višine upravičenih 
stroškov se upošteva vrednost najugodnejše ponudbe.

Pri opredelitvi vrste in višine upravičenih stroškov 
izvedbe nezahtevnih agromelioracijskih del pri ureja-
nju kmetijskih zemljišč, navedenih v 10. točki prvega 
odstavka tega poglavja, se upoštevajo zgornje višine 
posameznih upravičenih stroškov, ki so določene v kata-
logu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti iz Pravilnika 
o katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti (Ura-
dni list RS, št. 7/16, 38/16, 73/17, 31/19) in so za potrebe 
tega javnega razpisa navedeni v Seznamu upravičenih 
stroškov in najvišjih priznanih vrednosti – nezahtevne 
agromelioracije, ki je Priloga 1 k razpisni dokumentaciji.

Za stroške, ki so navedeni v Prilogi 1, mora vlagatelj 
k vlogi na javni razpis predložiti eno ponudbo. Če vlaga-
telj v vlogi za pridobitev sredstev uveljavlja višje stroške, 
kot so določeni v Prilogi 1, se pri izračunu priznane vred-
nosti stroškov upoštevajo najvišje priznane vrednosti 
iz Priloge 1. Če vlagatelj v vlogi za pridobitev sredstev 
uveljavlja nižje stroške kot so navedeni v Prilogi 1, se pri 
izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo vred-
nosti iz predložene ponudbe.

Če stroški izvajanja nezahtevnih agromelioracij niso 
določeni v Prilogi 1, mora vlagatelj k vlogi na javni razpis 
priložiti tržno primerljive pisne ponudbe najmanj treh po-
nudnikov. Ponudbe so primerljive, če je vlagatelj vsem 

potencialnim ponudnikom poslal enako povpraševaje, 
v katerem je navedel minimalne pogoje, ki jih mora nek 
izdelek oziroma storitev vsebovati, da bo lahko izbran. 
V kolikor ponudba ne vsebuje minimalnih pogojev, je 
vlagatelj ne more izbrati. Pri izračunu višine upravičenih 
stroškov se upošteva vrednost najugodnejše ponudbe.

Upravičenci:
Do pomoči za naložbe v kmetijska gospodarstva je 

upravičeno kmetijsko gospodarstvo, ki ustreza kriterijem 
za mikro podjetje in izpolnjuje naslednje pogoje:

1. je vpisano v register kmetijskih gospodarstev 
v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijstvo,

2. ima naslov ali sedež na območju Občine Tolmin,
3. ima v uporabi najmanj 1 hektar primerljivih kme-

tijskih površin na območju Občine Tolmin,
4. ni naslovnik neporavnanega naloga za izterja-

vo na podlagi predhodnega sklepa Evropske komisije, 
s katerim je bila pomoč razglašena za nezakonito in 
nezdružljivo z notranjim trgom,

5. ni podjetje v težavah,
6. ima poravnane vse davke in prispevke,
7. ima poravnane vse obveznosti do Občine Tolmin.
Pogoji za pridobitev sredstev:
Poleg prej navedenih splošnih pogojev za dodelitev 

državne pomoči v kmetijstvu mora naložba v kmetijska 
gospodarstva izpolnjevati še naslednje posebne pogoje:

1. gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z ve-
ljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora, 
varstvu kulturne dediščine, varstvu naravnih vrednot in 
varstvu okolja;

2. za naložbe, za katere mora biti opravljena pre-
soja vplivov na okolje na podlagi Direktive 2011/92/EU 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 
2011 o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih pro-
jektov na okolje (UL L št. 26 z dne 28. 1. 2012, str. 1), 
mora biti s strani ministrstva, pristojnega za varstvo 
okolja, izvedena presoja vplivov na okolje in pridobljeno 
okoljevarstveno soglasje za izvedbo naložbe še pred 
datumom dodelitve državne pomoči v kmetijstvu;

3. naložba mora biti izvedena v skladu s standardi 
Evropske unije glede higiene, okolja in dobrega počutja 
živali;

4. rastlinjak mora biti montažno demontažnega tipa, 
minimalne površine 50 kvadratnih metrov, in po zaklju-
čeni naložbi vpisan v register kmetijskih gospodarstev 
v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijstvo;

5. urejanje kmetijskih zemljišč (nezahtevna agro-
melioracija) se mora izvajati najmanj na 0,5 hektara 
kmetijskih zemljišč v uporabi kmetijskega gospodarstva;

6. urejanje pašnikov se mora izvajati najmanj na 
0,5 hektara kmetijskih zemljišč v uporabi kmetijskega 
gospodarstva;

7. vlagatelj mora predložiti formalno popolno in prav-
no formalno ustrezno vlogo za dodelitev nepovratnih 
sredstev v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije;

8. vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega gospo-
darstva;

9. predračuni, ponudbe, računi in dokazila o plačilih 
stroškov se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega 
gospodarstva in v primeru naložb v kmetijsko mehaniza-
cijo in opremo vsebovati podatke o vrsti in tipu stroja ali 
opreme, nazivni moči in zmogljivosti, če je ta določljiva;

10. kmetijsko gospodarstvo mora z naložbo prispevati 
k izpolnjevanju vsaj enega od navedenih ciljev ukrepa;

11. računi in dokazila o plačilih stroškov, za katere 
se uveljavlja pomoč, morajo biti z datumom po predlo-
žitvi vloge na ta javni razpis in do vključno 30. 11. 2022;

12. pri izvedbi naložbe vlagatelj ne sme sodelovati 
s podjetji ali posamezniki, s katerimi bi zaradi sodelovanja 
lahko prišlo do dogovarjanja o netržnih pogojih poslovanja;
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13. vrednost upravičenih stroškov prijavljene na-
ložbe v posodabljanje živinorejske in rastlinske pro-
izvodnje na kmetijskih gospodarstvih mora po vlogi pri-
loženih predračunih in/ali ponudbah znašati najmanj 
2.000,00 EUR in največ 7.000,00 EUR. Skupna viši-
na upravičenih stroškov naložbe je lahko tudi višja od 
7.000,00 EUR, vendar pa se pri določitvi višine držav-
ne pomoči upravičeni stroški, ki presegajo zgornji prag 
upravičenih stroškov (7.000,00 EUR), ne upoštevajo;

14. vrednost upravičenih stroškov prijavljene nalož-
be v urejanje kmetijskih zemljišč in/ali urejanje pašnikov 
mora po vlogi priloženih predračunih in/ali ponudbah 
znašati najmanj 500,00 EUR in največ 2.000,00 EUR. 
Skupna višina upravičenih stroškov naložbe je lahko 
tudi višja od 2.000,00 EUR, vendar pa se pri določitvi 
višine državne pomoči upravičeni stroški, ki presegajo 
zgornji prag upravičenih stroškov (2.000,00 EUR), ne 
upoštevajo.

Omejitve:
Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva se ne 

dodeli za:
1. nakup pravic kmetijske pro izvodnje in plačilnih 

pravic;
2. nakup in zasaditev enoletnih rastlin;
3. dela, povezana z odvodnjavanjem;
4. nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zem-

ljišč;
5. naložbe za skladnost s standardi Evropske unije, 

z izjemo pomoči, dodeljene mladim kmetom v dveh letih 
od začetka njihovega delovanja;

6. za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne 
dokumentacije;

7. investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov 
Republike Slovenije ali Evropske unije, vključno s sofi-
nanciranjem prestrukturiranja vinogradov;

8. stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
9. obratna sredstva.
Višina sofinanciranja:
Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva znaša 

največ 50 odstotkov upravičenih stroškov.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči za naložbe 

v posodabljanje živinorejske in rastlinske pro izvodnje na 
kmetijskih gospodarstvih v letu 2022 je 1.000,00 EUR, 
najvišji znesek pa 3.500,00 EUR na kmetijsko gospo-
darstvo.

Najmanjši znesek dodeljene pomoči za nalož-
be v urejanje kmetijskih zemljišč in/ali urejanje pašni-
kov v letu 2022 je 250,00 EUR, najvišji znesek pa 
1.000,00 EUR na kmetijsko gospodarstvo.

Vsebina vloge in priloge:
Vloga za dodelitev državne pomoči v kmetijstvu 

(prijavni obrazec 1) obsega:
1. podatke o vlagatelju;
2. vsebinski, finančni in terminski načrt naložbe, ki 

je predmet vloge;
3. znesek zaprošenih nepovratnih sredstev;
4. izjavo vlagatelja o drugih že prejetih in zaproše-

nih pomočeh iz drugih javnih virov za iste upravičene 
stroške (kumulacija pomoči);

5. izjavo vlagatelja o z njim povezanih podjetjih;
6. izjavo vlagatelja o strinjanju z razpisnimi pogoji;

7. izjavo vlagatelja, dano pod kazensko in material-
no odgovornostjo, da so v vlogi navedena dejstva točna, 
popolna in resnična.

Vlagatelj mora vlogi (prijavnemu obrazcu 1) priložiti 
naslednje priloge:

1. ustrezna dovoljenja za izvedbo naložbe, če so 
v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, ureja-
nju prostora, varstvu kulturne dediščine, varstvu narav-
nih vrednot in varstvu okolja potrebna;

2. projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe in 
dokazila o stroških izdelave projektne dokumentacije;

3. presojo vplivov na okolje in okoljevarstveno so-
glasje ministrstva, pristojnega za varstvo okolja, če sta 
v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu okolja potrebni;

4. ponudbo(e) in/ali predračun(e) za prijavljeno na-
ložbo, ki so na dan oddaje vloge na ta javni razpis veljav-
ni in se glasijo na ime nosilca kmetijskega gospodarstva 
ter v primeru naložb v kmetijsko mehanizacijo in opremo 
vsebujejo podatke o vrsti in tipu stroja ali opreme, naziv-
ni moči in zmogljivosti, če je ta določljiva;

5. kopijo oddane zbirne vloge za tekoče leto (2022) 
ali za preteklo leto (2021), če rok za oddajo zbirne vloge 
v tekočem letu še ni potekel;

6. mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti nalož-
be, ki ga pripravi pristojna kmetijsko svetovalna služba;

7. načrt urejanja kmetijskih zemljišč s popisom del, 
ki ga pripravi pristojna kmetijsko svetovalna služba, lo-
kacijsko informacijo pristojnega organa lokalne skupno-
sti in na njeni podlagi potrebna soglasja, če je predmet 
naložbe urejanje kmetijskih zemljišč (nezahtevna agro-
melioracija);

8. načrt postavitve ali ureditve pašnikov s popisom 
del, opreme in tehnologijo paše, ki ga pripravi pristojna 
kmetijsko svetovalna služba, lokacijsko informacijo pri-
stojnega organa lokalne skupnosti in na njeni podlagi po-
trebna soglasja, če je predmet naložbe urejanje pašnikov;

9. dovoljenje vseh lastnikov in solastnikov objekta 
ali zemljišča za izvedbo naložbe, če je predmet naložbe 
objekt ali zemljišče v najemu ali zakupu;

10. originalno potrdilo pristojnega organa (FURS), 
da ima vlagatelj poravnane vse davke in prispevke, do-
ločene z zakonom, ki ni starejše od 30 dni od datuma 
oddaje vloge na ta javni razpis;

11. izjavo o (ne)vključitvi v sistem davka na dodano 
vrednost;

12. originalno potrdilo pristojnega organa (FURS) 
o nevključitvi v sistem davka na dodano vrednost (prilo-
žijo le vlagatelji, ki želijo uveljavljati DDV kot upravičen 
strošek naložbe);

13. v primeru, da je vlagatelj samostojni podjetnik 
posameznik ali pravna oseba, mora predložiti dokazilo, 
da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet 
podpore;

14. parafiran vzorec pogodbe;
15. izpis obveznih zdravstvenih zavarovanj, ki ga 

izda ZZZS Izpostava Tolmin, in/ali dokazilo o pokojnin-
skem in invalidskem zavarovanju, ki ga izda ZPIZ OE 
Nova Gorica, iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti 
- zavarovalne podlage 051, 052 in 007 (priložijo le vla-
gatelji, ki imajo na kmetijskem gospodarstvu kmečkega 
zavarovanca).

Merila in točkovalnik za ocenjevanje vlog:

1. okoljska sprejemljivost primarne kmetijske pridelave na kmetijskem gospodarstvu:
– kmetijsko gospodarstvo izvaja podukrep EK 3 točke
– kmetijsko gospodarstvo izvaja najmanj 2 podukrepa KOPOP 2 točki
– kmetijsko gospodarstvo izvaja 1 podukrep KOPOP 1 točka
– kmetijsko gospodarstvo ne izvaja podukrepov KOPOP 0 točk
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2. velikost kmetijskega gospodarstva:
– od vključno 15 ha (GERK) in več 3 točke
– od vključno 5 do 15 ha (GERK) 2 točki
– do 5 ha (GERK) 1 točka
3. starost nosilca kmetijskega gospodarstva:
– nosilec KMG je mlajši od 35 let oziroma je/bo dopolnil 35 let v letu 2022 3 točke
– nosilec KMG. je starejši od 35 let oziroma je/bo dopolnil največ 55 let v letu 2022 2 točki
– nosilec KMG je/bo dopolnil 56 ali več let v letu 2022 1 točka
4. kmečki zavarovanec:
– na KMG vlagatelja je vsaj 1 kmečki zavarovanec 2 točki
– na KMG vlagatelja ni kmečkega zavarovanca 0 točk
5. predmet naložbe:
– izdelava projektne dokumentacije za naložbo 4 točke
– naložbe v gradnjo in obnovo hlevov in gosp. poslopij ter urejanje izpustov 5 točk
– nakup kmetijske mehanizacije 1 točka
– nakup in montaža opreme v hlevih in gosp. poslopjih 5 točk
– nakup in postavitev rastlinjaka z opremo 3 točke
– nakup in postavitev zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami 4 točke
– nakup računalniške progr. opreme, patentov, licenc, avtorskih pravic in blag. znamk 2 točki
– izdelava načrta ureditve kmetijskih zemljišč (nezahtevna agromel.) in ureditve pašnikov 4 točke
– izvedba nezahtevnih agromelioracijskih del pri urejanju kmetijskih zemljišč 4 točke
– nakup opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo 2 točki
– nakup opreme za ureditev napajališč za živino 3 točke

B.) De minimis pomoči, dodeljene po Uredbi 
1407/2013/EU

Splošni pogoji dodeljevanja pomoči de minimis:
Pomoč de minimis v kmetijstvu se lahko dodeli, če 

izpolnjuje naslednje pogoje:
1. pomoč de minimis ne bo namenjena izvozu ali 

z izvozom povezani dejavnosti v tretje države ali države 
članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvože-
nimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribu-
cijske mreže ali z drugimi tekočimi izdatki, povezanimi 
z izvozno dejavnostjo;

2. pomoč de minimis ne bo pogojena s prednostno 
rabo domačih pro izvodov pred uvoženimi;

3. pomoč de minimis ne bo namenjena za nabavo 
vozil za cestni prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo 
komercialni cestni tovorni prevoz;

4. skupni znesek pomoči de minimis, dodeljen eno-
tnemu podjetju, ne bo presegel 200.000 evrov v kate-
remkoli obdobju treh proračunskih let, ne glede na obliko 
ali namen pomoči in ne glede na to, iz katerih javnih 
virov je pomoč dodeljena;

5. skupni znesek pomoči de minimis, dodeljen eno-
tnemu podjetju, ki deluje v komercialnem cestnem tovor-
nem prevozu, ne bo presegel 100.000 evrov v katerem-
koli obdobju treh proračunskih let, ne glede na obliko ali 
namen pomoči in ne glede na to, iz katerih javnih virov 
je pomoč dodeljena;

6. pomoč de minimis ne bo kumulirala z državno 
pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali držav-
no pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi 
se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost 
pomoči ali znesek pomoči, določen za posebne okoli-
ščine vsakega primera v uredbi o skupinskih izjemah ali 
sklepu Komisije;

7. pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo 
1407/2013/EU, lahko kumulira s pomočjo de minimis, 
dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 
z dne 25. aprila 2012 o uporabi členov 107 in 108 Po-
godbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis 

za podjetja, ki opravljajo storitve splošnega gospodar-
skega pomena (UL L št. 114 z dne 26. 4. 2012, str. 8), 
do zgornje meje, določene v zadnje navedeni uredbi;

8. pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo 
1407/2013/EU, lahko kumulira s pomočjo de minimis, 
dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis, do 
ustrezne zgornje meje iz četrte oziroma pete točke;

9. z dodeljenim zneskom pomoči de minimis ne bo 
presežena zgornja meja pomoči de minimis in intenziv-
nosti pomoči po drugih predpisih.

Do pomoči de minimis ni upravičeno podjetje, de-
javno na vsaj enem od naslednjih področij:

1. ribištvo in akvakultura, kakor ju zajema Ured-
ba Sveta (ES) št. 104/2000 z dne 17. decembra 1999 
o skupni ureditvi trgov za ribiške pro izvode in pro izvode 
iz ribogojstva (UL L št. 17 z dne 21. 1. 2000, str. 22);

2. primarna pro izvodnja kmetijskih pro izvodov iz 
seznama v Prilogi I k Pogodbi;

3. predelava in trženje kmetijskih pro izvodov iz se-
znama v Prilogi I k Pogodbi, če je znesek pomoči do-
ločen na podlagi cene oziroma količine zadevnih pro-
izvodov, ki so kupljeni od primarnih pro izvajalcev ali jih je 
na trg dalo zadevno podjetje, ali, če je pomoč pogojena 
s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne pro-
izvajalce.

Če je podjetje dejavno na vsaj enem od zgoraj na-
štetih področij in je poleg tega dejavno na enem ali več 
področjih, ali opravlja še druge dejavnosti, ki sodijo na 
področje uporabe Uredbe 1407/2013/EU, se prej na-
vedena uredba uporablja za pomoč, dodeljeno v zvezi 
s slednjimi področji ali dejavnostmi, če podjetje na ustre-
zen način, kot je ločevanje dejavnosti ali razlikovanje 
med stroški, zagotovi, da dejavnosti na področjih, ki so 
izključena iz področja uporabe Uredbe 1407/2013/EU, 
ne prejemajo pomoči de minimis na podlagi Uredbe 
1407/2013/EU.

Splošni pogoji, ki jih mora naložba ali dejavnost iz-
polnjevati, da se pomoč de minimis v kmetijstvu po tem 
javnem razpisu lahko dodeli:
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1. naložba ali dejavnost se izvaja na območju Ob-
čine Tolmin;

2. naložba ali dejavnost se je začela izvajati 1. ja-
nuarja 2022 ali kasneje;

3. naložba ali dejavnost je zaključena pred predloži-
tvijo zadnjega zahtevka za izplačilo dodeljene pomoči de 
minimis v kmetijstvu, pri čemer se kot zaključek naložbe 
šteje izveden tehnični prevzem, pridobljeno pravnomoč-
no uporabno dovoljenje, izjava gradbenega nadzora, da 
so dela zaključena, ali vključitev mehanizacije in opreme 
v pro izvodni proces;

4. finančna konstrukcija naložbe ali dejavnosti je 
zaprta;

5. predmet naložbe se mora ohraniti na območju 
Občine Tolmin in v uporabi za isti namen, za katerega 
je bila pomoč de minimis dodeljena, vsaj še 5 let po 
zaključku naložbe;

6. predmet naložbe ne sme biti prodan, oddan v na-
jem ali leasing tretjim osebam vsaj še 5 let po zaključku 
naložbe.

Pomoč de minimis v kmetijstvu se po tem javnem 
razpisu dodeljuje preko naslednjih ukrepov:

1. Pomoč za naložbe za opravljanje dopolnilnih 
dejavnosti na kmetiji,

2. Pomoč za pokrivanje operativnih stroškov ce-
stnega tovornega prometa,

3. Pomoč za naložbe v gradnjo in rekonstrukcijo 
gozdnih vlak,

4. Pomoč za naložbe v nakup opreme za sečnjo in 
spravilo lesa.

B. 1. Pomoč za naložbe za opravljanje dopolnilnih 
dejavnosti na kmetiji

Višina razpisanih sredstev znaša: 4.000,00 EUR
Predmet, nameni in cilji pomoči:
Predmet pomoči so naložbe v opredmetena osnov-

na sredstva za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na 
kmetijskih gospodarstvih (v nadaljnjem besedilu: nalož-
be v dopolnilne dejavnosti na kmetiji).

Namen pomoči za naložbe v dopolnilne dejavnosti na 
kmetiji je izboljšanje dohodkovnega položaja in utrjevanje 
tržnega položaja kmetijskih gospodarstev, povečanje pre-
poznavnosti storitev in pro izvodov s kmetij in ustvarjanje 
novih delovnih mest, spodbujanje raznolikosti gospodar-
skih dejavnosti in razvoj podjetništva na podeželju.

Do pomoči za naložbe v dopolnilne dejavnosti na 
kmetiji so upravičene naložbe, ki:

1. so namenjene opravljanju vsaj ene od naslednjih 
vrst dopolnilnih dejavnosti na kmetiji:

– predelava primarnih kmetijskih pridelkov, gozdnih 
sadežev in zelišč,

– predelava gozdnih lesnih sortimentov,
– prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov s kmetij,
– turizem na kmetiji,
– dejavnost, povezana s tradicionalnimi znanji na 

kmetiji, storitvami oziroma izdelki,
– storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo in 

opremo, zakol živali ter ročna dela in
2. zasledujejo vsaj enega od naslednjih ciljev:
– diverzifikacija dejavnosti na kmetijskem gospo-

darstvu v predelavo in trženje kmetijskih pro izvodov,
– uvajanje novih dopolnilnih dejavnosti na kmetiji,
– širitev in/ali posodabljanje obstoječih dopolnilnih 

dejavnosti na kmetiji,
– odpiranje novih delovnih mest.
Upravičeni stroški:
Pomoč za naložbe v dopolnilne dejavnosti na kme-

tiji se dodeljuje za naslednje upravičene stroške:
1. stroški izdelave projektne dokumentacije za gra-

dnjo ali rekonstrukcijo objektov in prostorov, namenjenih 
opravljanju dopolnilne dejavnosti na kmetiji;

2. stroški nakupa materiala in storitev, povezanih 
z gradnjo, rekonstrukcijo ali adaptacijo objektov in pro-
storov, namenjenih opravljanju dopolnilne dejavnosti na 
kmetiji;

3. stroški nakupa opreme in naprav, namenjenih 
opravljanju dopolnilne dejavnosti na kmetiji, do njihove 
tržne vrednosti;

4. davek na dodano vrednost za stroške iz prej na-
vedenih točk, če ni povračljiv.

Upravičenci:
Do pomoči za naložbe v dopolnilne dejavnosti na 

kmetiji je upravičen nosilec dopolnilne dejavnosti na 
kmetiji, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

1. ima stalno bivališče na območju Občine Tolmin;
2. dopolnilno dejavnost opravlja na kmetiji, ki ustre-

za kriterijem za mikro podjetje, je vpisano v register 
kmetijskih gospodarstev v skladu s predpisi, ki urejajo 
kmetijstvo, in ima naslov na območju Občine Tolmin;

3. ima dovoljenje in izpolnjuje vse, s predpisi s po-
dročja dopolnilnih dejavnosti na kmetiji zahtevane pogo-
je za opravljanje vrste dopolnilne dejavnosti na kmetiji, 
ki je predmet naložbe;

4. ni naslovnik neporavnanega naloga za izterja-
vo na podlagi predhodnega sklepa Evropske komisije, 
s katerim je bila pomoč razglašena za nezakonito in 
nezdružljivo z notranjim trgom;

5. ni v postopku osebnega stečaja;
6. ima poravnane vse davke in prispevke;
7. ima poravnane vse obveznosti do Občine Tolmin.
Pogoji za pridobitev sredstev:
Poleg prej navedenih splošnih pogojev za dodelitev 

pomoči de minimis mora naložba v dopolnilne dejavnosti 
na kmetiji izpolnjevati še naslednje posebne pogoje:

1. gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z ve-
ljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora, 
varstvu kulturne dediščine, varstvu naravnih vrednot in 
varstvu okolja;

2. dopolnilna dejavnost, ki je predmet naložbe, se 
mora na kmetiji opravljati še najmanj 5 let po zaključeni 
naložbi;

3. vlagatelj mora predložiti formalno popolno in prav-
no formalno ustrezno vlogo za dodelitev nepovratnih 
sredstev v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije;

4. predračuni, ponudbe, računi in dokazila o plači-
lih stroškov se morajo glasiti na ime nosilca dopolnilne 
dejavnosti in v primeru naložb v opremo in naprave vse-
bovati podatke o vrsti in tipu opreme ali naprave, nazivni 
moči in zmogljivosti, če je ta določljiva;

5. računi in dokazila o plačilih stroškov, za katere se 
uveljavlja pomoč, morajo biti z datumom od 1. 1. 2022 
do vključno 30. 11. 2022;

6. pri izvedbi naložbe vlagatelj ne sme sodelovati 
s podjetji ali posamezniki, s katerimi bi zaradi sodelo-
vanja lahko prišlo do dogovarjanja o netržnih pogojih 
poslovanja;

7. vrednost upravičenih stroškov prijavljene na-
ložbe mora po vlogi priloženih predračunih, ponudbah 
in/ali računih znašati najmanj 1.000,00 EUR in največ 
4.000,00 EUR. Skupna višina upravičenih stroškov na-
ložbe je lahko tudi višja od 4.000,00 EUR, vendar pa 
se pri določitvi višine pomoči de minimis upravičeni 
stroški, ki presegajo zgornji prag upravičenih stroškov 
(4.000,00 EUR), ne upoštevajo.

Višina sofinanciranja:
Pomoč za naložbe v dopolnilne dejavnosti na kmeti-

ji znaša največ 50 odstotkov upravičenih stroškov.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči za nalož-

be v dopolnilne dejavnosti na kmetiji v letu 2022 je 
500,00 EUR, najvišji znesek pa 2.000,00 EUR na nosil-
ca dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
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Vsebina vloge in priloge:
Vloga za dodelitev pomoči de minimis v kmetijstvu 

(prijavni obrazec 2) obsega:
1. podatke o vlagatelju;
2. vsebinski, finančni in terminski načrt naložbe, ki 

je predmet vloge;
3. znesek zaprošenih nepovratnih sredstev;
4. izjavo vlagatelja o drugih že prejetih in zaproše-

nih pomočeh iz drugih javnih virov za iste upravičene 
stroške (kumulacija pomoči);

5. izjavo vlagatelja o vseh drugih pomočeh de mini-
mis, prejetih na podlagi Uredbe 1407/2013/EU ali drugih 
uredb de minimis v predhodnih dveh proračunskih letih 
in v tekočem proračunskem letu (kumulacija pomoči);

6. izjavo vlagatelja o z njim povezanih podjetjih;
7. izjavo vlagatelja o združitvi ali pripojitvi podjetja 

in razdružitvi podjetja;
8. izjavo o ločitvi dejavnosti ali stroškov;
9. izjavo vlagatelja o strinjanju z razpisnimi pogoji;
10. izjavo vlagatelja, dano pod kazensko in mate-

rialno odgovornostjo, da so v vlogi navedena dejstva 
točna, popolna in resnična.

Vlagatelj mora vlogi (prijavnemu obrazcu 2) priložiti 
naslednje priloge:

1. ustrezna dovoljenja za izvedbo naložbe, če so 
v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, ureja-
nju prostora, varstvu kulturne dediščine, varstvu narav-
nih vrednot in varstvu okolja potrebna;

2. projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe in 
dokazila o stroških izdelave projektne dokumentacije;

3. mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti nalož-
be, ki ga pripravi pristojna kmetijsko svetovalna služba;

4. dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti 
na kmetiji;

5. kopijo oddane zbirne vloge za tekoče leto (2022) 
ali za preteklo leto (2021), če rok za oddajo zbirne vloge 
v tekočem letu še ni potekel;

6. dovoljenje vseh lastnikov in solastnikov objekta 
ali zemljišča za izvedbo naložbe, če je predmet naložbe 
objekt ali zemljišče v najemu ali zakupu;

7. ponudbo(e) in/ali predračun(e) oziroma račun(e) 
ter dokazila o plačilih računa(ov) za prijavljeno naložbo, 
ki so na dan oddaje vloge na ta javni razpis veljavni in se 
glasijo na ime nosilca dopolnilne dejavnosti ter v primeru 
naložb v opremo in naprave vsebujejo podatke o vrsti 
in tipu opreme ali naprave, nazivni moči in zmogljivosti, 
če je ta določljiva;

8. originalno potrdilo pristojnega organa (FURS), da 
ima vlagatelj poravnane vse davke in prispevke, določe-
ne z zakonom, ki ni starejše od 30 dni od datuma oddaje 
vloge na ta javni razpis;

9. izjavo o (ne)vključitvi v sistem davka na dodano 
vrednost;

10. originalno potrdilo pristojnega organa (FURS) 
o nevključitvi v sistem davka na dodano vrednost (prilo-
žijo le vlagatelji, ki želijo uveljavljati DDV kot upravičen 
strošek naložbe);

11. parafiran vzorec pogodbe;
12. izpis obveznih zdravstvenih zavarovanj, ki ga izda 

ZZZS Izpostava Tolmin, in/ali dokazilo o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju, ki ga izda ZPIZ OE Nova Gorica, 
iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti - zavarovalne 
podlage 051, 052 in 007 (priložijo le vlagatelji, ki imajo na 
kmetijskem gospodarstvu kmečkega zavarovanca).

Merila in točkovalnik za ocenjevanje vlog:

1. starost nosilca dopolnilne dejavnosti:
– nosilec DP je mlajši od 35 let oziroma je/bo dopolnil 35 let v letu 2022 3 točke
– nosilec DP je starejši od 35 let oziroma je/bo dopolnil največ 55 let v letu 2022 2 točki
– nosilec DP je/bo dopolnil 56 ali več let v letu 2022 1 točka
2. zaposlenost nosilca dopolnilne dejavnosti:
– nosilec DP je zaposlen le na kmetiji 2 točki
– nosilec DP je zaposlen izven kmetije 0 točk
3. cilj naložbe:
– naložba bo prispevala k odprtju novega delovnega mesta na kmetijskem gospodarstvu 3 točke
– naložba je potrebna za začetek opravljanja nove vrste dopolnilne dejavnosti na kmetiji 2 točki
– naložba je potrebna za posodobitev in/ali širitev obstoječih vrst dop. dej. na kmetiji 1 točka
4. kmečki zavarovanec:
– na KMG vlagatelja je vsaj 1 kmečki zavarovanec 2 točki
– na KMG vlagatelja ni kmečkega zavarovanca 0 točk
5. predmet naložbe:
– izdelava projektne dokumentacije za naložbo 4 točke
– gradnja ali obnova objekta/prostora za dopolnilno dejavnost 5 točk
– nakup opreme in naprav za dopolnilno dejavnost 3 točke
6. naložba je namenjena opravljanju naslednje vrste dopolnilne dejavnosti:
– predelave primarnih kmetijskih pridelkov, gozdnih sadežev, zelišč 4 točke
– predelave gozdnih lesnih sortimentov 4 točke
– prodaje kmetijskih pridelkov in izdelkov s kmetij 1 točka
– turizma na kmetiji 3 točke
– dejavnosti, povezane s tradicionalnimi znanji na kmetiji 2 točki
– storitev s kmet. in gozd. mehanizacijo in opremo, zakolom živali, ročnimi deli 1 točka



Stran 776 / Št. 29 / 4. 3. 2022 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

B. 2. Pomoč za pokrivanje operativnih stroškov ce-
stnega tovornega prometa

Višina razpisanih sredstev znaša: 2.500,00 EUR
Predmet in cilji pomoči:
Predmet pomoči je pokrivanje operativnih stroškov 

cestnega tovornega prometa na odročnih območjih Ob-
čine Tolmin (v nadaljnjem besedilu: pomoč za pokrivanje 
stroškov dejavnosti transporta) s ciljem ohraniti dejav-
nost transporta in transportne mreže za prevoze, ki niso 
ekonomsko upravičeni.

Upravičeni stroški:
Pomoč za pokrivanje stroškov dejavnosti transporta 

se dodeljuje za naslednje upravičene stroške:
1. operativni stroški tovornega prevoza,
2. davek na dodano vrednost za stroške iz prejšnje 

točke, če ni povračljiv,

za opravljene prevoze na naslednjih odročnih območjih 
Občine Tolmin:

– območje I: Ljubinj,
– območje II: Baška grapa.
Upravičenci:
Do pomoči za pokrivanje stroškov dejavnosti tran-

sporta je upravičeno kmetijsko gospodarstvo, ki ustreza 
kriterijem za mikro, malo ali srednje podjetje in izpolnjuje 
naslednje pogoje:

1. je vpisano v register kmetijskih gospodarstev 
v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijstvo,

2. ima naslov ali sedež na območju Občine Tolmin,
3. je registrirano za opravljanje dejavnosti cestnega 

tovornega prometa,
4. opravlja dejavnost cestnega tovornega prome-

ta med kmetijskimi gospodarstvi na odročnih območjih 
Občine Tolmin,

5. ni naslovnik neporavnanega naloga za izterja-
vo na podlagi predhodnega sklepa Evropske komisije, 
s katerim je bila pomoč razglašena za nezakonito in 
nezdružljivo z notranjim trgom,

6. ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali li-
kvidacije,

7. ima poravnane vse davke in prispevke,
8. ima poravnane vse obveznosti do Občine Tolmin.
Pogoji za pridobitev sredstev:
Poleg prej navedenih splošnih pogojev morajo za 

dodelitev pomoči de minimis biti izpolnjeni še naslednji 
posebni pogoji:

1. vlagatelj mora predložiti formalno popolno in 
pravno formalno ustrezno vlogo za dodelitev nepovra-
tnih sredstev v skladu z zahtevami razpisne dokumen-
tacije;

2. vsa dokazila o opravljenih prevozih in višini stro-
škov, za katere se uveljavlja pomoč, se morajo glasiti 
na ime vlagatelja in morajo biti izdana z datumom od 
1. 1. 2022 do vključno 30. 11. 2022;

3. pri izvedbi dejavnosti vlagatelj ne sme sodelovati 
s podjetji ali posamezniki, s katerimi bi zaradi sodelo-
vanja lahko prišlo do dogovarjanja o netržnih pogojih 
poslovanja;

4. vrednost upravičenih stroškov prijavljene dejav-
nosti mora po vlogi priloženih dokazilih o stroških zna-
šati najmanj 2.000,00 EUR in največ 5.000,00 EUR. 
Skupna višina upravičenih stroškov dejavnosti je lahko 
tudi višja od 5.000,00 EUR, vendar pa se pri določitvi 
višine pomoči de minimis upravičeni stroški, ki prese-
gajo zgornji prag upravičenih stroškov (5.000,00 EUR), 
ne upoštevajo.

Višina sofinanciranja:
Pomoč za pokrivanje stroškov dejavnosti transporta 

znaša največ 50 odstotkov upravičenih stroškov.

Najmanjši znesek dodeljene pomoči za pokri-
vanje stroškov dejavnosti transporta v letu 2022 je 
1.000,00 EUR, najvišji znesek pa 2.500,00 EUR na 
kmetijsko gospodarstvo.

Vsebina vloge in priloge:
Vloga za dodelitev pomoči de minimis v kmetijstvu 

(prijavni obrazec 3) obsega:
1. podatke o vlagatelju;
2. vsebinski, finančni in terminski načrt dejavnosti, 

ki je predmet vloge;
3. znesek zaprošenih nepovratnih sredstev;
4. izjavo vlagatelja o drugih že prejetih in zaproše-

nih pomočeh iz drugih javnih virov za iste upravičene 
stroške (kumulacija pomoči);

5. izjavo vlagatelja o vseh drugih pomočeh de mini-
mis, prejetih na podlagi Uredbe 1407/2013/EU ali drugih 
uredb de minimis v predhodnih dveh proračunskih letih 
in v tekočem proračunskem letu (kumulacija pomoči);

6. izjavo vlagatelja o z njim povezanih podjetjih;
7. izjavo vlagatelja o združitvi ali pripojitvi podjetja 

in razdružitvi podjetja;
8. izjavo o ločitvi dejavnosti ali stroškov;
9. izjavo vlagatelja o strinjanju z razpisnimi pogoji;
10. izjavo vlagatelja, dano pod kazensko in mate-

rialno odgovornostjo, da so v vlogi navedena dejstva 
točna, popolna in resnična.

Vlagatelj mora vlogi (prijavnemu obrazcu 3) priložiti 
naslednje priloge:

1. seznam prog cestnega tovornega prometa na 
odročnih območjih Občine Tolmin, z navedbo razdalj in 
številom prevozov v obdobju od 1. 1. 2022 do vključno 
30. 11. 2022;

2. originalno potrdilo pristojnega organa (FURS), da 
ima vlagatelj poravnane vse davke in prispevke, določe-
ne z zakonom, ki ni starejše od 30 dni od datuma oddaje 
vloge na ta javni razpis;

3. izjavo o (ne)vključitvi v sistem davka na dodano 
vrednost,

4. originalno potrdilo pristojnega organa (FURS) 
o nevključitvi v sistem davka na dodano vrednost (prilo-
žijo le vlagatelji, ki želijo uveljavljati DDV kot upravičen 
strošek naložbe);

5. dokazilo, da je vlagatelj registriran za opravljanje 
dejavnosti cestnega tovornega prometa;

6. parafiran vzorec pogodbe.
Merila za ocenjevanje vlog:
– frekvenca prevozov, ki jih vlagatelj opravlja na 

posameznem odročnem območju, določenih s tem jav-
nim razpisom;

– skupno število kilometrov, ki jih vlagatelj opravi na 
odročnih območjih, določenih s tem javnim razpisom, 
v obdobju od 1. 1. 2022 do vključno 30. 11. 2022, in ki jih 
lahko izkaže z verodostojnimi knjigovodskimi listinami;

– število odročnih območij, določenih s tem javnim 
razpisom, na katerih vlagatelj opravlja dejavnost cestne-
ga tovornega prometa.

B. 3. Pomoč za naložbe v gradnjo in rekonstrukcijo 
gozdnih vlak

Višina razpisanih sredstev znaša: 5.000,00 EUR
Predmet, nameni in cilji pomoči:
Predmet pomoči so naložbe v gradnjo in rekon-

strukcijo gozdnih vlak na kmetijskih gospodarstvih (v 
nadaljnjem besedilu: naložbe v urejanje gozdnih vlak).

Namen pomoči za naložbe v urejanje gozdnih vlak 
je povečati odprtost gozdov in s tem omogočiti trajno-
stno in učinkovitejše gospodarjenje z gozdom ter olajšati 
pridobivanje gozdnih dobrin.

Do pomoči za naložbe v urejanje gozdnih vlak so 
upravičene naložbe, ki zasledujejo vsaj enega od na-
slednjih ciljev:
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1. večja izraba pro izvodnega potenciala gozdov,
2. nižji stroški gospodarjenja z gozdom,
3. ohranjanje gozdnih sestojev z rednimi negoval-

nimi, vzdrževalnimi in sanacijskimi deli.
Upravičeni stroški:
Pomoč za naložbe v urejanje gozdnih vlak se dode-

ljuje za naslednje upravičene stroške:
1. stroški novogradnje in rekonstrukcije gozdnih vlak,
2. davek na dodano vrednost za stroške iz prejšnje 

točke, če ni povračljiv.
Pri opredelitvi vrste in višine upravičenih stroškov 

urejanja gozdnih vlak, navedenih v 1. točki prejšnje-
ga odstavka, se upoštevajo zgornje višine posameznih 
upravičenih stroškov, ki so določene v katalogu stroškov 
in najvišjih priznanih vrednosti iz Pravilnika o katalogu 
stroškov in najvišjih priznanih vrednosti (Uradni list RS, 
št. 7/16, 38/16, 73/17, 31/19) in so za potrebe tega jav-
nega razpisa navedeni v Seznamu upravičenih stroškov 
in najvišjih priznanih vrednosti – gozdne vlake, ki je Pri-
loga 2 k razpisni dokumentaciji.

Za stroške, ki so navedeni v Prilogi 2, mora vlagatelj 
k vlogi na javni razpis predložiti eno ponudbo. Če vlaga-
telj v vlogi za pridobitev sredstev uveljavlja višje stroške, 
kot so določeni v Prilogi 2, se pri izračunu priznane vred-
nosti stroškov upoštevajo najvišje priznane vrednosti 
iz Priloge 2. Če vlagatelj v vlogi za pridobitev sredstev 
uveljavlja nižje stroške kot so navedeni v Prilogi 2, se pri 
izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo vred-
nosti iz predložene ponudbe.

Če stroški urejanja gozdnih vlak niso določeni v Pri-
logi 2, mora vlagatelj k vlogi na javni razpis priložiti tržno 
primerljive pisne ponudbe najmanj treh ponudnikov. Po-
nudbe so primerljive, če je vlagatelj vsem potencialnim 
ponudnikom poslal enako povpraševaje, v katerem je 
navedel minimalne pogoje, ki jih mora nek izdelek ozi-
roma storitev vsebovati, da bo lahko izbran. V kolikor 
ponudba ne vsebuje minimalnih pogojev, je vlagatelj ne 
more izbrati. Pri izračunu višine upravičenih stroškov se 
upošteva vrednost najugodnejše ponudbe.

Upravičenci:
Do pomoči za naložbe v urejanje gozdnih vlak je 

upravičeno kmetijsko gospodarstvo, ki ustreza kriterijem 
za mikro podjetje in izpolnjuje naslednje pogoje:

1. je vpisano v register kmetijskih gospodarstev 
v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijstvo,

2. ima naslov ali sedež na območju Občine Tolmin,
3. ima v lasti najmanj 2 hektara gozdnih površin na 

območju Občine Tolmin,
4. ni naslovnik neporavnanega naloga za izterja-

vo na podlagi predhodnega sklepa Evropske komisije, 
s katerim je bila pomoč razglašena za nezakonito in 
nezdružljivo z notranjim trgom,

5. ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali li-
kvidacije,

6. ima poravnane vse davke in prispevke,
7. ima poravnane vse obveznosti do Občine Tolmin.
Pogoji za pridobitev sredstev:
Poleg prej navedenih splošnih pogojev za dodelitev 

pomoči de minimis mora naložba v urejanje gozdnih vlak 
izpolnjevati še naslednje posebne pogoje:

1. novogradnja ali rekonstrukcija gozdne vlake se 
mora izvajati v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi 
objektov, urejanju prostora, varstvu okolja, varstvu kul-
turne dediščine, ohranjanju narave, vodah in gradnji 
gozdnih prometnic;

2. za naložbo mora biti s strani Zavoda za gozdove 
Slovenije izdelan elaborat vlake;

3. novogradnja ali rekonstrukcija gozdne vlake 
mora biti skladna s pogoji iz gozdnogojitvenega načrta 
Zavoda za gozdove Slovenije;

4. strokovni pregled gozdne vlake, ki je predmet 
naložbe, opravi Zavod za gozdove Slovenije;

5. po zaključeni naložbi bo gozdna vlaka omogo-
čala letno spravilo najmanj 3 kubičnih metrov lesa na 
100 metrov gozdne vlake;

6. vzdrževanje in uporaba gozdne vlake, ki je pred-
met naložbe, se mora izvajati v skladu s predpisi s po-
dročja gozdnih prometnic;

7. vlagatelj mora predložiti formalno popolno in 
pravno formalno ustrezno vlogo za dodelitev nepovra-
tnih sredstev v skladu z zahtevami razpisne dokumen-
tacije;

8. vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega gospo-
darstva;

9. predračuni, ponudbe, računi in dokazila o plačilih 
stroškov se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega 
gospodarstva in biti pripravljeni na način, da je predmet 
naložbe mogoče nedvoumno uvrstiti v seznam upravi-
čenih stroškov iz Priloge 2;

10. računi in dokazila o plačilih stroškov, za ka-
tere se uveljavlja pomoč, morajo biti z datumom od 
1. 1. 2022 do vključno 30. 11. 2022;

11. pri izvedbi naložbe vlagatelj ne sme sodelovati 
s podjetji ali posamezniki, s katerimi bi zaradi sodelo-
vanja lahko prišlo do dogovarjanja o netržnih pogojih 
poslovanja;

12. vrednost upravičenih stroškov prijavljene na-
ložbe mora po vlogi priloženih predračunih, ponudbah 
in/ali računih znašati najmanj 1.000,00 EUR in največ 
7.000,00 EUR. Skupna višina upravičenih stroškov na-
ložbe je lahko tudi višja od 7.000,00 EUR, vendar pa 
se pri določitvi višine pomoči de minimis upravičeni 
stroški, ki presegajo zgornji prag upravičenih stroškov 
(7.000,00 EUR), ne upoštevajo.

Višina sofinanciranja:
Pomoč za naložbe v urejanje gozdnih vlak znaša 

največ 50 odstotkov upravičenih stroškov.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči za naložbe 

v urejanje gozdnih vlak v letu 2022 je 500,00 EUR, naj-
višji znesek pa 3.500,00 EUR na kmetijsko gospodarstvo.

Vsebina vloge in priloge:
Vloga za dodelitev pomoči de minimis v kmetijstvu 

(prijavni obrazec 4) obsega:
1. podatke o vlagatelju;
2. vsebinski, finančni in terminski načrt naložbe, ki 

je predmet vloge;
3. znesek zaprošenih nepovratnih sredstev;
4. izjavo vlagatelja o drugih že prejetih in zaproše-

nih pomočeh iz drugih javnih virov za iste upravičene 
stroške (kumulacija pomoči);

5. izjavo vlagatelja o vseh drugih pomočeh de mini-
mis, prejetih na podlagi Uredbe 1407/2013/EU ali drugih 
uredb de minimis v predhodnih dveh proračunskih letih 
in v tekočem proračunskem letu (kumulacija pomoči);

6. izjavo vlagatelja o z njim povezanih podjetjih;
7. izjavo vlagatelja o združitvi ali pripojitvi podjetja 

in razdružitvi podjetja;
8. izjavo o ločitvi dejavnosti ali stroškov;
9. izjavo vlagatelja o strinjanju z razpisnimi pogoji;
10. izjavo vlagatelja, dano pod kazensko in mate-

rialno odgovornostjo, da so v vlogi navedena dejstva 
točna, popolna in resnična.

Vlagatelj mora vlogi (prijavnemu obrazcu 4) priložiti 
naslednje priloge:

1. ustrezna dovoljenja za izvedbo naložbe, če so 
v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, ureja-
nju prostora, varstvu okolja, varstvu kulturne dediščine, 
ohranjanju narave, vodah in gradnji gozdnih prometnic 
potrebna;
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2. elaborat gozdne vlake Zavoda za gozdove Slo-
venije;

3. seznam gozdnih površin (številka parcele, veli-
kost) v lasti vlagatelja na območju Občine Tolmin, izdan 
s strani ZGS, OE Tolmin;

4. overjena soglasja za novogradnjo ali rekonstruk-
cijo in uporabo gozdne vlake vseh lastnikov in solastni-
kov parcel na trasi gozdne vlake, ki je predmet naložbe;

5. ponudbo(e) in/ali predračun(e) oziroma račun(e) 
ter dokazila o plačilih računa(ov) za prijavljeno naložbo, 
ki so na dan oddaje vloge na ta javni razpis veljavni in 
se glasijo na ime nosilca kmetijskega gospodarstva, ter 
so pripravljena na način, da je predmet naložbe mogo-
če nedvoumno uvrstiti v seznam upravičenih stroškov 
iz Priloge 2;

6. kopijo oddane zbirne vloge za tekoče leto (2022) 
ali za preteklo leto (2021), če rok za oddajo zbirne vloge 
v tekočem letu še ni potekel;

7. originalno potrdilo pristojnega organa (FURS), da 
ima vlagatelj poravnane vse davke in prispevke, določe-
ne z zakonom, ki ni starejše od 30 dni od datuma oddaje 
vloge na ta javni razpis;

8. izjavo o (ne)vključitvi v sistem davka na dodano 
vrednost;

9. originalno potrdilo pristojnega organa (FURS) 
o nevključitvi v sistem davka na dodano vrednost (prilo-
žijo le vlagatelji, ki želijo uveljavljati DDV kot upravičen 
strošek naložbe);

10. v primeru, da je vlagatelj samostojni podjetnik 
posameznik ali pravna oseba, mora predložiti dokazilo, 
da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet 
podpore;

11. parafiran vzorec pogodbe.

Merila in točkovalnik za ocenjevanje vlog:

1. starost nosilca kmetijskega gospodarstva:
– nosilec KMG je mlajši od 35 let oziroma je/bo dopolnil 35 let v letu 2022 3 točke
– nosilec KMG je starejši od 35 let oziroma je/bo dopolnil največ 55 let v letu 2022 2 točki
– nosilec KMG je/bo dopolnil 56 ali več let v letu 2022 1 točka
2. odprtost gozdov z gozdnimi vlakami na območju, kjer se ureja gozdna vlaka:
– gozdovi niso odprti 4 točke
– gozdovi so odprti 0 točk
3. število vključenih lastnikov gozdov:
– gozdna vlaka vključuje več kot 5 lastnikov gozdnih parcel 4 točke
– gozdna vlaka vključuje 2 do 5 lastnikov gozdnih parcel 2 točki
– gozdna vlaka vključuje le enega lastnika gozdnih parcel 0 točk
4. dolžina urejanja gozdne vlake:
– vlagatelj se na javni razpis prijavlja za gozdne vlake v dolžini 400 m in več 4 točke
– vlagatelj se na javni razpis prijavlja za gozdne vlake v dolžini od 200 do 399 m 2 točki
– vlagatelj se na javni razpis prijavlja za gozdne vlake v dolžini od 100 do 199 m 1 točka
– vlagatelj se na javni razpis prijavlja za gozdne vlake v dolžini manj kot 100 m 0 točk
5. funkcije gozdne vlake:
– gozdna vlaka bo poleg spravila lesa omogočila tudi ježo in kolesarjenje 4 točke
– gozdna vlaka bo omogočila le spravilo lesa 0 točk

B. 4. Pomoč za naložbe v nakup opreme za sečnjo 
in spravilo lesa

Višina razpisanih sredstev znaša: 3.500,00 EUR
Predmet, nameni in cilji pomoči:
Predmet pomoči so naložbe v nakup opreme, po-

trebne pri opravljanju sečnje in spravila lesa na kme-
tijskih gospodarstvih (v nadaljnjem besedilu: naložbe 
v gozdarsko opremo).

Namen pomoči za naložbe v gozdarsko opremo je 
izboljšati učinkovitost gospodarjenja v zasebnih gozdo-
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vih z uvajanjem pro izvodnih izboljšav pri sečnji in spra-
vilu lesa in povečati varnost pri delu v gozdu.

Do pomoči za naložbe v gozdarsko opremo so 
upravičene naložbe, ki zasledujejo vsaj enega od na-
slednjih ciljev:

1. uvajanje pro izvodnih izboljšav pri sečnji in spra-
vilu lesa,

2. večja varnost pri delu v gozdu,
3. večja izraba pro izvodnega potenciala gozdov.
Upravičeni stroški:
Pomoč za naložbe v gozdarsko opremo se dodelju-

je za naslednje upravičene stroške:
1. stroški nakupa in dobave opreme za sečnjo in 

spravilo lesa do njene tržne vrednosti,
2. stroški usposabljanja za delo z opremo, ki 

je predmet naložbe iz prejšnje točke,
3. davek na dodano vrednost za stroške iz prej na-

vedenih točk, če ni povračljiv.
Pri opredelitvi vrste in višine upravičenih stroškov 

opreme za sečnjo in spravilo lesa, navedene v 1. točki 
prejšnjega odstavka, se upoštevajo zgornje višine posa-
meznih upravičenih stroškov, ki so določene v katalogu 
stroškov in najvišjih priznanih vrednosti iz Pravilnika o se-
znamu kmetijske in gozdarske mehanizacije ter katalogu 
stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije (Uradni 
list RS, št. 7/16, 31/19), ter zgornje višine posameznih 
upravičenih stroškov gozdarske zaščitne opreme, ki so za 
potrebe tega javnega razpisa navedeni v Seznamu upra-
vičenih stroškov in najvišjih priznanih vrednosti – goz-
darska oprema, ki je Priloga 3 k razpisni dokumentaciji.

Za stroške, ki so navedeni v Prilogi 3, mora vlagatelj 
k vlogi na javni razpis predložiti eno ponudbo. Če vlaga-
telj v vlogi za pridobitev sredstev uveljavlja višje stroške 
kot so določeni v Prilogi 3, se pri izračunu priznane vred-
nosti stroškov upoštevajo najvišje priznane vrednosti 
iz Priloge 3. Če vlagatelj v vlogi za pridobitev sredstev 
uveljavlja nižje stroške kot so navedeni v Prilogi 3, se pri 
izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo vred-
nosti iz predložene ponudbe.

Če stroški gozdarske opreme niso določeni v Prilo-
gi 3, mora vlagatelj k vlogi na javni razpis priložiti tržno 
primerljive pisne ponudbe najmanj treh ponudnikov. Po-
nudbe so primerljive, če je vlagatelj vsem potencialnim 
ponudnikom poslal enako povpraševaje, v katerem je 
navedel minimalne pogoje, ki jih mora nek izdelek vse-
bovati, da bo lahko izbran. V kolikor ponudba ne vsebuje 
minimalnih pogojev, je vlagatelj ne more izbrati. Pri izra-
čunu višine upravičenih stroškov se upošteva vrednost 
najugodnejše ponudbe.

Upravičenci:
Do pomoči za naložbe v gozdarsko opremo je upra-

vičeno kmetijsko gospodarstvo, ki ustreza kriterijem za 
mikro podjetje in izpolnjuje naslednje pogoje:

1. je vpisano v register kmetijskih gospodarstev 
v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijstvo,

2. ima naslov ali sedež na območju Občine Tolmin,
3. ima v lasti najmanj 2 hektara gozdnih površin na 

območju Občine Tolmin,
4. ni naslovnik neporavnanega naloga za izterja-

vo na podlagi predhodnega sklepa Evropske komisije, 
s katerim je bila pomoč razglašena za nezakonito in 
nezdružljivo z notranjim trgom,

5. ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali li-
kvidacije,

6. ima poravnane vse davke in prispevke,
7. ima poravnane vse obveznosti do Občine Tolmin.
Pogoji za pridobitev sredstev:
1. vlagatelj mora predložiti formalno popolno in 

pravno formalno ustrezno vlogo za dodelitev nepovra-

tnih sredstev v skladu z zahtevami razpisne dokumen-
tacije;

2. vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega gospo-
darstva;

3. predračuni, ponudbe, računi in dokazila o plačilih 
stroškov se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega 
gospodarstva in v primeru naložb v opremo vsebovati 
podatke o vrsti in tipu opreme ter nazivni moči;

4. računi in dokazila o plačilih stroškov, za katere se 
uveljavlja pomoč, morajo biti z datumom od 1. 1. 2022 
do vključno 30. 11. 2022;

5. pri izvedbi naložbe vlagatelj ne sme sodelovati 
s podjetji ali posamezniki, s katerimi bi zaradi sodelo-
vanja lahko prišlo do dogovarjanja o netržnih pogojih 
poslovanja;

6. vrednost upravičenih stroškov prijavljene na-
ložbe mora po vlogi priloženih predračunih, ponudbah 
in/ali računih znašati najmanj 600,00 EUR in največ 
4.000,00 EUR. Skupna višina upravičenih stroškov na-
ložbe je lahko tudi višja od 4.000,00 EUR, vendar pa 
se pri določitvi višine pomoči de minimis upravičeni 
stroški, ki presegajo zgornji prag upravičenih stroškov 
(4.000,00 EUR), ne upoštevajo.

Višina sofinanciranja:
Pomoč za naložbe v gozdarsko opremo znaša naj-

več 50 odstotkov upravičenih stroškov.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči za naložbe 

v gozdarsko opremo v letu 2022 je 300,00 EUR, najvišji 
znesek pa 2.000,00 EUR na kmetijsko gospodarstvo.

Vsebina vloge in priloge:
Vloga za dodelitev pomoči de minimis v kmetijstvu 

(prijavni obrazec 5) obsega:
1. podatke o vlagatelju;
2. vsebinski, finančni in terminski načrt naložbe, ki 

je predmet vloge;
3. znesek zaprošenih nepovratnih sredstev;
4. izjavo vlagatelja o drugih že prejetih in zaproše-

nih pomočeh iz drugih javnih virov za iste upravičene 
stroške (kumulacija pomoči);

5. izjavo vlagatelja o vseh drugih pomočeh de mini-
mis, prejetih na podlagi Uredbe 1407/2013/EU ali drugih 
uredb de minimis v predhodnih dveh proračunskih letih 
in v tekočem proračunskem letu (kumulacija pomoči);

6. izjavo vlagatelja o z njim povezanih podjetjih;
7. izjavo vlagatelja o združitvi ali pripojitvi podjetja 

in razdružitvi podjetja;
8. izjavo o ločitvi dejavnosti ali stroškov;
9. izjavo vlagatelja o strinjanju z razpisnimi pogoji;
10. izjavo vlagatelja, dano pod kazensko in mate-

rialno odgovornostjo, da so v vlogi navedena dejstva 
točna, popolna in resnična.

Vlagatelj mora vlogi (prijavnemu obrazcu 5) priložiti 
naslednje priloge:

1. seznam gozdnih površin (številka parcele, veli-
kost) v lasti vlagatelja na območju Občine Tolmin, izdan 
s strani ZGS, OE Tolmin;

2. ponudbo(e) in/ali predračun(e) oziroma račun(e) 
ter dokazila o plačilu računa(ov) za prijavljeno naložbo, 
ki so na dan oddaje vloge na ta javni razpis veljavni in 
se glasijo na ime nosilca kmetijskega gospodarstva ter 
v primeru naložb v opremo vsebujejo podatke o vrsti in 
tipu opreme ter nazivni moči;

3. kopijo oddane zbirne vloge za tekoče leto (2022) 
ali za preteklo leto (2021), če rok za oddajo zbirne vloge 
v tekočem letu še ni potekel;

4. mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti nalož-
be, ki ga pripravi Zavod za gozdove Slovenije;

5. originalno potrdilo pristojnega organa (FURS), da 
ima vlagatelj poravnane vse davke in prispevke, določe-
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ne z zakonom, ki ni starejše od 30 dni od datuma oddaje 
vloge na ta javni razpis;

6. izjavo o (ne)vključitvi v sistem davka na dodano 
vrednost;

7. originalno potrdilo pristojnega organa (FURS) 
o nevključitvi v sistem davka na dodano vrednost (prilo-
žijo le vlagatelji, ki želijo uveljavljati DDV kot upravičen 
strošek naložbe);

8. v primeru, da je vlagatelj samostojni podjetnik 
posameznik ali pravna oseba, mora predložiti dokazilo, 
da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet 
podpore;

9. parafiran vzorec pogodbe;
10. dokazilo, da je nosilec kmetijskega gospodar-

stva usposobljen za delo v gozdu in/ali ima pridobljeno 
nacionalno poklicno kvalifikacijo za gozdarstvo in/ali ima 
pridobljeno gozdarsko izobrazbo (priložijo le ustrezno 
usposobljeni vlagatelji);

11. izpis obveznih zdravstvenih zavarovanj, ki ga 
izda ZZZS Izpostava Tolmin, in/ali dokazilo o pokojnin-
skem in invalidskem zavarovanju, ki ga izda ZPIZ OE 
Nova Gorica, iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti 
- zavarovalne podlage 051, 052 in 007 (priložijo le vla-
gatelji, ki imajo na kmetijskem gospodarstvu kmečkega 
zavarovanca);

12. dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti 
storitev z gozdarsko mehanizacijo: sečnja, spravilo lesa 
iz gozda, izdelava drv in lesnih sekancev (priložijo le 
vlagatelji, ki imajo – ali pa ima član kmetijskega gospo-
darstva vlagatelja – registrirano katero od naštetih vrst 
dopolnilnih dejavnosti);

13. potrdilo o plačani članarini strojnemu krožku 
s sedežem v Občini Tolmin za leto 2022 (priložijo le vla-
gatelji, ki so – ali pa je član kmetijskega gospodarstva 
vlagatelja – član(i) strojnega krožka s sedežem v Občini 
Tolmin).

Merila in točkovalnik za ocenjevanje vlog:

1. starost nosilca kmetijskega gospodarstva:
– nosilec KMG je mlajši od 35 let oziroma je/bo dopolnil 35 let v letu 2022 4 točke
– nosilec KMG je starejši od 35 let oziroma je/bo dopolnil največ 55 let v letu 2022 2 točki
– nosilec KMG je/bo dopolnil 56 ali več let v letu 2022 1 točka
2. usposobljenost nosilca kmetijskega gospodarstva:
– nosilec KMG ima pridobljeno vsaj eno nacionalno poklicno kvalifikacijo za gozdarstvo ali najmanj 
srednjo poklicno gozdarsko izobrazbo 4 točke
– nosilec KMG je usposobljen za delo v gozdu 2 točki
– nosilec KMG ni usposobljen za delo v gozdu 0 točk
3. velikost gozdne posesti kmetijskega gospodarstva:
– od vključno 10 ha in več 3 točke
– od vključno 4 do 10 ha 2 točki
– do 4 ha 1 točka
4. kmečki zavarovanec:
– na KMG vlagatelja je vsaj 1 kmečki zavarovanec 2 točki
– na KMG vlagatelja ni kmečkega zavarovanca 0 točk
5. registracija dejavnosti:
– nosilec ali član KMG ima registrirano katero od naslednjih dopolnilnih dejavnosti storitev z gozdarsko 
mehanizacijo: sečnja, spravilo lesa iz gozda, izdelava drv in lesnih sekancev, in/ali je član strojnega 
krožka s sedežem v Občini Tolmin 2 točki
– nosilec ali član KMG nima registrirane nobene od dopolnilnih dejavnosti storitev z gozdarsko 
mehanizacijo, naštetih v prejšnji alineji, in ni član strojnega krožka s sedežem v Občini Tolmin 0 točk

IV. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Javni razpis je odprt od dneva objave v Uradnem 

listu Republike Slovenije do vključno petka, 1. aprila 
2022, do 11. ure.

Vlagatelj odda vlogo, ki vsebuje izpolnjene in pod-
pisane (v primeru pravne osebe tudi žigosane) vse se-
stavne dele prijavnega obrazca za ukrep, na katerega 
se vlagatelj prijavlja. Vlogi obvezno priloži priloge, ki so 
navedene pri posameznem prijavnem obrazcu.

Vloge morajo biti poslane s priporočeno pošto ali 
oddane osebno v zaprti ovojnici, opremljeni z naslovom 
pošiljatelja in označeni z ustrezno oznako ukrepa:

»Ne odpiraj, javni razpis – kmetijstvo 2022: Naložbe 
v kmetijska gospodarstva«,

»Ne odpiraj, javni razpis – kmetijstvo 2022: Naložbe 
v dopolnilne dejavnosti na kmetiji«,

»Ne odpiraj, javni razpis – kmetijstvo 2022: Opera-
tivni stroški transporta«,

»Ne odpiraj, javni razpis – kmetijstvo 2022: Naložbe 
v urejanje gozdnih vlak«,

»Ne odpiraj, javni razpis – kmetijstvo 2022: Naložbe 
v gozdarsko opremo«,
na naslov: Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 
Tolmin.

Ne glede na način vložitve morajo vloge prispeti 
na Občino Tolmin najkasneje v petek, 1. aprila 2022, 
do 11. ure.

V primeru, da vlagatelj pošilja več vlog za več 
ukrepov, mora biti vsaka vloga vložena v svoji ustrezno 
opremljeni ovojnici.

V. Obravnavanje vloge
Prispele vloge bo po izteku prijavnega roka obrav-

navala Komisija za kmetijstvo (v nadaljevanju: komisija), 
ki jo imenuje župan Občine Tolmin. Odpiranje vlog bo iz-
vedeno v roku 8 dni od dneva zaključka razpisnega roka 
za vložitev vlog. Odpiranje vlog ne bo javno.
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Komisija bo opravila pregled vlog ter jih obravna-
vala na podlagi pogojev in ocenila na podlagi meril, do-
ločenih s tem javnim razpisom. Komisija lahko preveri 
utemeljenost in realnost v vlogi navedenih upravičenih 
stroškov prijavljenih naložb in dejavnosti ter v ta namen 
zahteva dodatna dokazila in pojasnila.

Prepozno prejete vloge in vloge v nepravilno 
oprem ljenih ovojnicah pristojni organ občinske uprave 
zavrže s sklepom. Zavržene bodo tudi vloge, predložene 
s strani neupravičenega vlagatelja.

Odpirajo se le pravočasno in v pravilno opremljenih 
ovojnicah prejete vloge, in sicer v vrstnem redu, kot so 
bile prejete. Na odpiranju vlog komisija ugotavlja for-
malno popolnost vlog. Vloga je formalno popolna, če 
vsebuje vse obrazce in zahtevane priloge, določene 
v razpisni dokumentaciji.

Vlagatelja, katerega vloga je formalno nepopolna, 
komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove, 
da vlogo dopolni. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni od 
dneva vročitve poziva za dopolnitev vloge. Formalno 
nepopolno vlogo, ki jo vlagatelj v prej navedenem roku 
ne dopolni ali jo dopolni neustrezno, pristojni organ ob-
činske uprave zavrže s sklepom.

Komisija v roku 8 dni od dneva izteka roka za do-
polnitev vlog opravi strokovni pregled formalno popolnih 
vlog, v okviru katerega za posamezno vlogo ugotovi 
njeno pravno formalno ustreznost. Vloga je pravno for-
malno ustrezna, če izpolnjuje pogoje in je skladna z na-
meni in upravičenimi stroški, določenimi s tem javnim 
razpisom.

Vlogo, ki je pravno formalno neustrezna, pristojni 
organ občinske uprave zavrne s sklepom.

Vse pravno formalno ustrezne vloge komisija oceni 
na podlagi meril, za posamezen ukrep določenih s tem 
javnim razpisom. Ocenjuje se stanje na dan oddaje vlo-
ge. Ocenjevanje vlog bo temeljilo na podlagi predložene 
dokumentacije: prijavnega obrazca in ustreznih dokazil in 
podatkov iz uradnih evidenc. V primeru, da za posame-
zno merilo vlagatelj ne priloži vseh podatkov oziroma so 
podatki nepravilni, se vloga v tem delu oceni z 0 točkami.

Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog 
upravičencev do dodelitve pomoči v kmetijstvu.

V primeru, da z javnim razpisom zagotovljena sred-
stva za posamezen ukrep po predlogu komisije niso 
razdeljena v celoti, se nerazdeljena sredstva na predlog 
komisije lahko prerazporedijo na enega ali več drugih 
ukrepov, določenih s tem javnim razpisom. O prerazpo-
reditvi sredstev odloči župan s sklepom.

Znesek pomoči v kmetijstvu, ki se dodeli posame-
znemu vlagatelju, se določi na podlagi določb pravilnika 
in tega javnega razpisa, rezultatov ocenjevanja vlog, 
višine zaprošenih sredstev s strani vlagatelja in višine 
razpoložljivih sredstev.

Na podlagi predloga komisije pristojni organ občin-
ske uprave izda posameznemu vlagatelju sklep, s kate-
rim odloči o dodelitvi ali o nedodelitvi pomoči v kmetij-
stvu. Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa s sklepom 
pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni od dneva 
odpiranja vlog. Zoper sklep je v 8 dneh od dneva vroči-
tve možna pritožba na župana. Župan o pritožbi odloči 
v roku 8 dni s sklepom. Odločitev župana je dokončna.

Na podlagi pravnomočnega sklepa o dodelitvi po-
moči v kmetijstvu in skladno z določbami pravilnika in 
tega javnega razpisa Občina Tolmin in upravičenec skle-
neta pogodbo o dodelitvi pomoči v kmetijstvu, s katero 
uredita medsebojne pravice in obveznosti.

Upravičencu se dodeljena pomoč v kmetijstvu iz 
proračuna Občine Tolmin izplača na podlagi zahtevka, 
kateremu mora upravičenec priložiti poročilo in dokazila 

o izvedeni naložbi ali dejavnosti, določena s tem javnim 
razpisom in s pogodbo o dodelitvi pomoči v kmetijstvu.

VI. Nadzor in sankcije
Nadzor nad namensko porabo dodeljenih pomoči 

v kmetijstvu opravljata pristojni organ občinske uprave 
in komisija.

Upravičenec do pomoči v kmetijstvu, pri katerem 
se ugotovi, da:

1. dodeljenih sredstev delno ali v celoti ni porabil za 
namen, za katerega so bila dodeljena, ali

2. so mu bila sredstva dodeljena na podlagi nere-
sničnih navedb v vlogi, ali

3. je za isti namen in iz istega naslova že pridobil 
sredstva, ali

4. je kršil druga določila pogodbe o dodelitvi pomoči 
v kmetijstvu,
je dolžan vrniti dodeljeno pomoč v kmetijstvu v celoti, 
skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki se obraču-
najo od dneva nakazila do dneva vračila sredstev.

Komisija bo po odpiranju vlog resničnost podatkov 
lahko vzorčno preverila na terenu.

VII. Kraj, čas ter kontaktna oseba, pri kateri lah-
ko predlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo in do-
bijo dodatna pojasnila o javnem razpisu

Brezplačna razpisna dokumentacija je od dneva 
objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka do-
segljiva na spletni strani Občine Tolmin (www.tolmin.si) 
ali pa jo v tem roku v času uradnih ur vlagatelji lahko 
dvignejo v tajništvih Občine Tolmin, Ulica padlih borcev 
2, 5220 Tolmin. Dodatne informacije in pojasnila v zvezi 
z javnim razpisom lahko zainteresirani dobijo ob pone-
deljkih, sredah in petkih od 8. do 11. ure pri:

– Janji Bičič, na tel. 05/381-95-30 ali na elektron-
skem naslovu janja.bicic@tolmin.si, in

– Sebastjanu Kumarju, na tel. 05/620-23-88 ali na 
elektronskem naslovu sebastjan.kumar@tolmin.si.

Občina Tolmin

Št. 410-0004/2022-5 Ob-1629/22
Občina Komen objavlja na podlagi 219. člena Pra-

vilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – 
ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), 6. člena Pravilnika o sofinan-
ciranju programov veteranskih, domoljubnih organizacij 
ter drugih posebnih skupin v Občini Komen (Uradni list 
RS, št. 1/17) in Odloka o proračunu Občine Komen za 
leto 2022 (Uradni list RS, št. 207/21)

javni razpis
za sofinanciranje programov veteranskih, 

domoljubnih organizacij ter drugih posebnih 
skupin v Občini Komen v letu 2022

1. Naziv in sedež naročnika: Občina Komen, Ko-
men 86, 6223 Komen.

2. Pravna podlaga: Pravilnik o sofinanciranju pro-
gramov veteranskih, domoljubnih organizacij ter dru-
gih posebnih skupin v Občini Komen (Uradni list RS, 
št. 1/17), Odlok o proračunu Občine Komen za leto 2022 
(Uradni list RS, št. 207/21), Pravilnik o postopkih za 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16).

3. Predmet razpisa in razpisna področja: predmet 
razpisa je sofinanciranje programov veteranskih in do-
moljubnih organizacij ter programov upokojenskih orga-
nizacij in univerz za tretje življenjsko obdobje.

4. Upravičenci do sofinanciranja
Upravičenci do sofinanciranja programov veteran-

skih in domoljubnih organizacij so veteranske in domo-
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ljubne organizacije s sedežem ali enoto (krajevna orga-
nizacija, občinski odbor) v Občini Komen, ki delujejo na 
območju občine.

Upravičenci do sofinanciranja programov upokojen-
skih organizacij ter univerz za tretje življenjsko obdobje 
so upokojenske organizacije ter univerze za tretje živ-
ljenjsko obdobje s sedežem v Občini Komen, ki delujejo 
na območju občine.

5. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo društva, ki izpolnjujejo 

naslednje pogoje:
– so po veljavni zakonodaji registrirana najmanj 

leto pred objavo javnega razpisa,
– imajo urejeno evidenco o članstvu,
– imajo zagotovljene osnovne materialne, kadrov-

ske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih 
aktivnosti,

– programi, ki so predmet sofinanciranja, morajo 
imeti jasno finančno konstrukcijo in vire financiranja,

– občinski upravi Občine Komen vsaj enkrat letno 
dostavljajo poročilo o realizaciji programov ter namenski 
porabi sredstev, ki so jih v preteklem letu prejeli iz občin-
skega proračuna, razen v primeru, ko kandidirajo prvič,

– za isti program niso sofinancirani iz drugih virov 
proračuna občine,

– imajo do občine poravnane vse obveznosti, v ko-
likor so bili sofinancirani iz proračuna v preteklih letih,

– izpolnjujejo druge pogoje določene z razpisom.
6. Okvirna vrednost sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Ko-

men za leto 2022 na proračunski postavki 180417 'So-
financiranje programa veteranskih, domoljubnih in sta-
novskih organizacij po razpisu' v višini 5.000,00 EUR.

Dodeljena proračunska sredstva morajo biti pora-
bljena do 31. 12. 2022.

7. Razpisni kriteriji
Upravičenost, izbor in višino sofinanciranja progra-

mov bo ugotavljala in predlagala strokovna komisija na 
podlagi naslednjih kriterijev in meril:

opis kriterija število točk
Število članov iz Občine Komen do 50 5
 50–100 10
 100–200 15
 nad 200 20
Jasno opredeljeni cilji ter namen programa – jasno opredeljeni 10
 – opredeljeni le deloma 5
Jasno opredeljene ciljne skupine uporabnikov – jasno opredeljene 10
 – opredeljene le deloma 5
Kakovost programa – kakovosten 10
 – zadovoljiv 5
Zahtevnost programa – zahteven 10
 – manj zahteven 5
Izdaja publikacij, biltenov oziroma drugih tiskovin  10
Program se bo izvajal oziroma bo potekal – program se izvaja dnevno 20
 – program se izvaja enkrat tedensko 10
 – program se izvaja enkrat mesečno 5
 – program se izvaja nekajkrat na leto 3
 – program je izveden enkrat letno 1
Program vsebuje organizacijo predavanj, delavnic, drugih 
izobraževanj ter strokovnih ekskurzij, izletov za člane 
oziroma za širšo okolico, pohodov, srečanj …

– do 5 dogodkov
– nad 5 dogodkov

5
10

Novost v programu  10
Organizacija prireditve občinskega ali širšega pomena na 
območju Občine Komen 

upošteva se največ 3 prireditve 20/prireditev
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8. Razpisni rok: rok za prijavo na javni razpis je 
30 dni od njegove objave v Uradnem listu RS.

9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– obrazce za prijavo na javni razpis,
– navodila za pripravo predlogov,
– vzorec pogodbe o sofinanciranju programov.
Prijavitelj mora ob prijavi na javni razpis predložiti 

v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec z vsemi 
obveznimi prilogami.

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do 
izteka prijavnega roka dosegljiva:

– na spletni strani Občine Komen: www.ko-
men.si/objave/razpisi

– v sprejemni pisarni Občine Komen v poslovnem 
času občinske uprave.

10. Oddaja in dostava vlog
Prijava na javni razpis mora biti obvezno vložena 

na predpisanih razpisnih obrazcih z vsemi obveznimi 
prilogami in mora biti na ustreznih mestih podpisana in 
ožigosana.

Vloga mora biti oddana osebno v sprejemni pisarni 
Občine Komen ali pa poslana po pošti na naslov: Občina 
Komen, Komen 86, 6223 Komen, v razpisanem roku, 
v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani:

– v spodnjem desnem kotu naslov občine,
– v spodnjem levem kotu besedilo »Ne odpiraj – 

vloga za sofinanciranje programov veteranskih, domo-
ljubnih organizacij ter drugih posebnih skupin«.

Na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja.

Vloga je pravočasna, če je bila (najkasneje) zadnji 
dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporoče-
no pošiljko ali dostavljena v sprejemno pisarno Občine 
Komen.

Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh 
obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in 
razpisna dokumentacija.

V skladu s 5. členom Zakona o upravnih taksah 
(Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno bese-
dilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 
– ZKZaš) je pri oddaji vloge potrebno plačati upravno ta-
kso v višini 22,60 EUR. Upravna taksa se plača na pod-
račun Občine Komen, št. SI56 01249-4490309166, koda 
namena OTHR, sklic/referenca: SI11 75485-7111002. 
Morebitne taksne oprostitve so navedene v določbah 
21.–28.a člena Zakona o upravnih taksah.

Oddaja vloge pomeni, da se prosilec strinja z vsemi 
pogoji ter merili razpisa.

Prijav se ob osebni vložitvi ne bo pregledovalo.
11. Odpiranje vlog in obveščanje o izidu
Po poteku razpisnega roka bo komisija za odpiranje 

vlog odprle vse vloge, ki bodo prispele do razpisanega 
roka. Odpiranje vlog ne bo javno. Odpirajo se samo 
v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene ku-
verte, ki vsebujejo vloge, in sicer v vrstnem redu, v ka-
terem so bile predložene.
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Prijavitelje, katerih vloge so nepopolne, se v roku 
osmih dni od odpiranja vlog pozove, naj vloge dopolnijo 
v roku osmih dni od prejema poziva k dopolnitvi vlo-
ge. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili 
v navedenem roku, se s sklepom zavržejo. Prav tako 
se s sklepom zavržejo prepozne vloge in vloge, ki jih ni 
vložil upravičen izvajalec.

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni 
najpozneje v roku 60 dni od datuma odpiranja prijav.

12. Način sofinanciranja: na podlagi sklepa o izbiri 
bo občina sklenila z izvajalcem, ki bo izbran za sofi-
nanciranje, pogodbo, s katero se uredijo medsebojne 
pravice in obveznosti.

13. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: do-
datne informacije v zvezi z razpisom dobijo zaintere-
sirani po tel. 05/73-10-461 pri Soraji Balantič oziroma 
po elektronski pošti: soraja.balantic@komen.si, v času 
uradnih ur.

Občina Komen

Št. 410-0002/2022-5 Ob-1648/22
Občina Komen objavlja na podlagi 219. člena Pra-

vilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republi-
ke Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 
– ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in Odloka o proračunu 
Občine Komen za leto 2022 (Uradni list RS, št. 207/21)

javni razpis
za sofinanciranje programov, projektov, prireditev, 

ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna 
Občine Komen za leto 2022

1. Naziv in sedež naročnika: Občina Komen, Ko-
men 86, 6223 Komen.

2. Pravna podlaga: Pravilnik o postopkih za izvr-
ševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), 

Odlok o proračunu Občine Komen za leto 2022 (Uradni 
list RS, št. 207/21).

3. Predmet razpisa: predmet razpisa je sofinanci-
ranje programov, projektov, prireditev, ki niso predmet 
drugih financiranj iz proračuna Občine Komen in pome-
nijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb ali prepo-
znavnosti občine, izboljšajo kakovost življenja občanov 
in dostopnost do različnih dejavnosti.

4. Upravičenci do sofinanciranja:
– društva s sedežem v Občini Komen;
– društva s sedežem v drugi občini, če programe, 

projekte, prireditve izvajajo na območju Občine Komen.
Do sofinanciranja niso upravičena društva, ki so 

prejela sredstva za isti program, projekt, prireditev iz 
proračuna Občine Komen.

5. Okvirna vrednost sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Ko-

men za leto 2022 na proračunski postavki 180418 'Sofi-
nanciranje programov, ki niso predmet drugih razpisov' 
v višini 7.700 EUR.

Dodeljena proračunska sredstva morajo biti pora-
bljena do 31. 12. 2022.

6. Razpisni rok: rok za prijavo na javni razpis je 
30. 9. 2022.

7. Vsebina, način in rok oddaje prijav
Prijava na javni razpis mora biti obvezno vložena 

na predpisanih razpisnih obrazcih z vsemi obveznimi 
prilogami in mora biti na ustreznih mestih podpisana in 
ožigosana.

Prijava mora biti oddana osebno v sprejemni pisarni 
Občine Komen ali pa poslana po pošti na naslov: Občina 
Komen, Komen 86, 6223 Komen, v razpisanem roku, 
v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani:

– v spodnjem desnem kotu naslov občine,
– v spodnjem levem kotu besedilo »Ne odpiraj – pri-

java na JR za programe, projekte, prireditve«.
Na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja.

Vloga je pravočasna, če je bila najkasneje zadnji 
dan roka za oddajo vlog (30. september 2022) oddana 
na pošti s priporočeno pošiljko ali dostavljena v sprejem-
no pisarno Občine Komen.

Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh 
obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in 
razpisna dokumentacija.

V skladu s 5. členom Zakona o upravnih taksah 
(Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno bese-
dilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 
– ZKZaš) je pri oddaji vloge potrebno plačati upravno ta-
kso v višini 22,60 EUR. Upravna taksa se plača na pod-
račun Občine Komen, št. SI56 01249-4490309166, koda 
namena OTHR, sklic/referenca: SI11 75485-7111002. 
Morebitne taksne oprostitve so navedene v določbah 
21.–28.a člena Zakona o upravnih taksah.

Oddaja vloge pomeni, da se prosilec strinja z vsemi 
pogoji ter merili razpisa.

Prijav se ob osebni vložitvi ne bo pregledovalo.
8. Odpiranje prijav
Odpiranje prijav bo komisija praviloma opravljala na 

tri mesece. Komisija se bo praviloma sestala najkasneje 
do 15. v mesecu in obravnavala vse vloge, ki bodo prispe-
le do vključno zadnjega dne pred dnevom odpiranja vlog.

Odpiranje vlog ne bo javno. Odpirajo se samo 
v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene ku-
verte, ki vsebujejo vloge, in sicer v vrstnem redu, v ka-
terem so bile predložene.

Prijave, ki ne bodo oddane pravočasno, ne bodo 
obravnavane. Prav tako ne bodo obravnavane prijave, 
ki bodo na razpis prispele pravočasno, vendar po more-
bitni porabi za razpis zagotovljenih sredstev.
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9. Merila za ocenjevanje in vrednotenje prijav
Komisija pri odločanju o oblikovanju predloga o so-

financiranju upošteva naslednja merila:
1. Prispevek k prepoznavnosti in ugledu Občine 

Komen (0–30 točk)
1.1. Prispevek programov, projektov, prireditev 

k prepoznavnosti in ugledu Občine Komen (0–10 točk)
A. Velik prispevek k prepoznavnosti in ugledu ob-

čine (7–10 točk)
B. Srednji prispevek k prepoznavnosti in ugledu 

občine (4–6 točk)
C. Manjši prispevek k prepoznavnosti in ugledu 

občine (0–3 točk)
1.2. Pričakovana udeležba, doseg programov, pro-

jektov, prireditev (0–10 točk)
A. Velika udeležba, doseg (7–10 točk)
B. Srednje velika udeležba, doseg (4–6 točk)
C. Manjša udeležba, doseg (0–3 točk)
1.3. Promocijski učinek programov, projektov, pri-

reditev (0–10 točk)
A. Velik promocijski učinek (7–10 točk)
B. Srednji promocijski učinek (4–6 točk)
C. Majhen promocijski učinek (0–3 točk)
2. Jasna opredeljenost ciljev in namena (0–20 točk)
2.1. Jasna opredeljenost ciljev in namena progra-

mov, projektov, prireditev (0–10 točk)
A. Dobra opredeljenost ciljev in namena programov, 

projektov, prireditev (7–10 točk)
B. Srednje dobra opredeljenost ciljev in namena 

programov, projektov, prireditev (4–6 točk)
C. Slabša opredeljenost ciljev in namena progra-

mov, projektov, prireditev (0–3 točk)
2.2. Izvedljivost programov, projektov, prireditev 

(0–10 točk)
A. Zahtevna izvedljivost programov, projektov, pri-

reditev (6–10 točk)
B. Manj zahtevna izvedljivost programov, projektov, 

prireditev (0–5 točk)
3. Kvaliteta, inovativnost, izvirnost (0–30 točk)
3.1. Kvaliteta programov, projektov, prireditev 

(0–10 točk)
A. Zelo kvaliteten program, projekt, prireditev 

(7–10 točk)
B. Kvaliteten program, projekt, prireditev (4–6 točk)
C. Manj kvaliteten program, projekt, prireditev 

(0–3 točk)
3.2. Inovativnost in izvirnost programov, projektov, 

prireditev (0–10 točk)
A. Inovativnost in izvirnost programov, projektov, 

prireditev (6–10 točk)
B. Neinovativnost in neizvirnost programov, projek-

tov, prireditev (0–5 točk)
3.3. Atraktivnost programov, projektov, prireditev 

(0–10 točk)
A. Velika atraktivnost programov, projektov, priredi-

tev za obiskovalce od drugod (7–10 točk)
B. Srednje velika atraktivnost programov, projektov, 

prireditev za obiskovalce od drugod (4–6 točk)
C. Manjša atraktivnost programov, projektov, prire-

ditev za obiskovalce od drugod (0–3 točk)
4. Reference prijavitelja in dosedanje sodelovanje 

z Občino Komen (0–20 točk)
4.1. Reference (0–10 točk)
A. Uspešnost na mednarodnem nivoju (7–10 točk)
B. Uspešnost na državnem nivoju (4–6 točk)
C. Uspešnost na občinskem nivoju (0–3 točk)
4.2. Dosedanje sodelovanje z Občino Komen 

(0–10 točk)
A. Sodelovanje na prireditvah ali projektih z Občino 

Komen (1–10 točk)

B. Prijavitelj do sedaj ni sodeloval na prireditvah ali 
projektih z Občino Komen (0 točk)

5. Pomen programov, projektov, prireditev za ob-
čane Občine Komen in za Občino Komen (0–100 točk)

A. Velik pomen programov, projektov, prireditev 
(0–50 točk)

B. Izjemen pomen programov, projektov, prireditev 
(50–100 točk)

Točke, dodeljene za posamezna merila, se sešte-
vajo. Možnih točk je 200. Vrednost točke je 15,00 EUR.

Prijavljeni programi, projekti, prireditve, ki ne bodo 
dosegli najmanj 15 točk, se izločijo iz nadaljnjega po-
stopka in niso upravičeni do sofinanciranja na podlagi 
tega razpisa.

10. Izid razpisa: prijavitelji bodo o odločitvi obvešče-
ni pisno v roku 60 dni od odpiranja.

11. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo 
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je ob-
javljena na spletni strani Občine Komen www.komen.si 
ali pa jo zainteresirani dvignejo v času uradnih ur v spre-
jemni pisarni občine.

12. Način sofinanciranja: na podlagi sklepa o izbiri 
bo občina sklenila z izvajalcem, ki bo izbran za sofi-
nanciranje, pogodbo, s katero se uredijo medsebojne 
pravice in obveznosti.

13. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: do-
datne informacije v zvezi z razpisom dobijo zaintere-
sirani po tel. 05/73-10-461 pri Soraji Balantič oziroma 
po elektronski pošti: soraja.balantic@komen.si, v času 
uradnih ur.

Občina Komen

Št. 129-1/2022-2 Ob-1630/22
Občina Trebnje na podlagi 99. člena Zakona o so-

cialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno pre-
čiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 
– ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – 
ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 
31/18 – ZOA-A, 28/19 in 189/20 – ZFRO in 196/21 – 
ZDOsk), Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 
2022 (Uradni list RS, št. 36/21, 135/21, 184/21 in 26/22) 
in 5. člena Pravilnika o postopku za izbiro in merilih za 
sofinanciranje programov in investicij na področju social-
nega varstva v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 58/07, 
16/08, 33/10) in na podlagi Letnega programa socialne-
ga varstva v Občini Trebnje za leto 2022, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov s področja socialnega 

varstva v Občini Trebnje za leto 2022
I. Naročnik javnega razpisa: Občina Trebnje, Goliev 

trg 5, 8210 Trebnje.
II. Predmet javnega razpisa
Javna sredstva se zagotovijo za sofinanciranje na-

slednjih programskih sklopov:
1. Programi socialnega varstva drugih ranljivih skupin:
a) Programi na področju humanitarne dejavnosti, 

in sicer:
– programi, ki omogočajo vključitev v skupnost ose-

bam z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju in 
drugi programi s področja varovanja duševnega zdravja;

– programi, ki omogočajo neodvisno življenje inva-
lidov in drugi programi pomoči invalidom;

– programi, namenjeni odpravljanju socialnih stisk 
ter pomoči socialno ogroženim posameznikom in dru-
žinam;

– programi, namenjeni svetovanju, pomoči in samo-
pomoči ter preprečevanju socialne izključenosti;
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– programi, ki omogočajo neodvisno življenje ose-
bam s posebnimi potrebami ter drugi programi pomoči 
osebam s posebnimi potrebami ter njihovim družinam;

– programi za kronične bolnike, ki s svojo dejavno-
stjo skrbijo za enakopravno vključevanje kroničnih bol-
nikov v življenje z zdravimi, za ohranjanje in izboljšanje 
kakovosti življenja s kronično boleznijo ter za prepreče-
vanje napredovanja kronične bolezni v invalidnost.

b) Programi za delo z zasvojenimi, in sicer:
– programi dela z zasvojenimi (informiranje, pod-

pora, zmanjševanje škode, terensko delo, svetovanje, 
urejanje, rehabilitacija);

– preventivni programi, namenjeni osveščanju in 
zmanjševanju vpliva dejavnikov tveganja ter prepreče-
vanju zasvojenosti.

c) Preventivni programi, in sicer:
– programi medgeneracijskih in drugih skupin za 

samopomoč ter drugi programi, ki v bivalnem okolju skr-
bijo za zmanjšanje socialne izključenosti starostnikov;

– preventivni programi za ogrožene skupine otrok 
in mladostnikov;

– preventivni programi za preprečevanje nasilja 
v družinah;

– programi za usposabljanje in razvoj mreže pro-
stovoljcev;

– preventivni programi za družine;
– drugi programi, ki so utemeljeni na podlagi analiz 

in izraženih socialnih težavah;
2. Programi društev upokojencev s sedežem v Ob-

čini Trebnje
– programi medgeneracijskih in drugih skupin za 

samopomoč ter drugi programi, ki v bivalnem okolju skr-
bijo za zmanjšanje socialne izključenosti starostnikov;

– program obdaritve starejših ob novem letu in ju-
bilantov;

– drugi programi, ki so utemeljeni na podlagi analiz 
in izraženih socialnih težavah.

III. Na razpis se lahko prijavijo:
a) javni socialno varstveni zavodi;
b) dobrodelne organizacije kot prostovoljne in nepro-

fitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale soci-
alne stiske in težave občanov Občine Trebnje, ustanovijo 
posamezniki v skladu z zakonom, ali verske skupnosti;

c) humanitarne organizacije, zavodi, ustanove in 
druge fizične ali pravne osebe ter verske skupnosti, 
registrirane za opravljanje dejavnosti na področju soci-
alnega varstva;

d) organizacije za samopomoč, kot prostovoljne in 
neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom usta-
novijo posamezniki z namenom, da bi v njih skupno 
reševali socialne potrebe svojih občanov;

e) invalidske organizacije, kot prostovoljne in ne-
profitne organizacije, ki jih ustanovijo invalidi ali drugi 
posamezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo 
posebne socialne programe in storitve, utemeljene na 
značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih 
okvarah, ki ogrožajo socialni položaj invalidov – občanov 
Občine Trebnje;

f) druga društva, zavodi, zasebne ustanove in za-
sebniki, ki izvajajo občinske programe na področju soci-
ale ali občinske programe za izboljšanje kvalitete življe-
nja za občane Občine Trebnje, ob pogoju, da so regi-
strirani za opravljanje dejavnosti na področju socialnega 
varstva oziroma je iz ustanovitvenega akta razvidno, da 
so registrirani za opravljanje glavne dejavnosti na podro-
čju socialnega varstva,
ob pogoju, da:

a) imajo sedež v občini in delujejo na območju Obči-
ne Trebnje za občane Občine Trebnje, razen invalidskih 

in dobrodelnih organizacij, ki so zasnovane tako, da 
združujejo člane na področju regije (v tem primeru se 
upošteva število članov iz Občine Trebnje);

b) so registrirani in delujejo na področju socialno 
varstvenih dejavnosti. V kolikor prijavitelji ne delujejo 
najmanj eno leto na področju socialno varstvenih de-
javnosti, o njihovi vključitvi na javni razpis, na podlagi 
strokovne presoje programa, odloča pristojna komisija 
za področje socialnega varstva, imenovana s strani 
župana;

c) imajo urejeno evidenco članstva;
d) imajo zagotovljene materialne, prostorske, ka-

drovske in organizacijske pogoje za uresničevanje na-
črtovanih programov;

e) se povezujejo in sodelujejo z drugimi sorodnimi 
organizacijami na izbranem področju;

f) imajo v svojih aktih jasno opredeljeno delovanje 
na področju, na katerega se prijavljajo v okviru socialno 
varstvenega razpisa;

g) prijavljajo program socialnega varstva ali projekt, 
ki je predmet javnega razpisa in imajo izdelano finančno 
konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki za 
izvedbo programa, delež lastnih sredstev, delež upo-
rabnikov in sredstva, pridobljena iz drugih virov (občina, 
sponzorstva, donatorstva, voluntersko delo ...).

Na programski sklop Programi društev upokojencev 
s sedežem v Občini Trebnje se lahko prijavijo le društva 
upokojencev, ki imajo sedež v Občini Trebnje.

Prijavitelji lahko v posameznem vsebinskem sklo-
pu prijavijo največ pet različnih programov naenkrat, ki 
pa jih lahko strokovna služba združi, če meni, da je to 
smotrno. Odstopanja v številu programov so možna le 
za tiste programe, ki so v posebnem interesu Občine 
Trebnje.

IV. Skupna višina sredstev razpisa v letu 2022 je 
47.000,00 EUR, in sicer:

– 40.000,00 EUR: za programe socialnega varstva 
drugih ranljivih skupin (Programi na področju humani-
tarne dejavnosti, Programi za delo z zasvojenimi, Pre-
ventivni programi);

– 7.000,00 EUR: za programe društev upokojencev 
s sedežem v Občini Trebnje.

Posamezni programi lahko s strani Občine Trebnje 
prejmejo sredstva v višini največ 50 % vseh predvidenih 
odhodkov programa, razen programov, določenih skla-
dno s Pravilnikom.

Sredstva, ki se razdelijo, so namenjena za sofi-
nanciranje:

– stroškov izvedbe programov in projektov, ki jih 
posamezni izvajalci izvajajo kot razvojne in dopolnilne 
programe ter programe rehabilitacij, ki so pomembni 
za lokalno skupnost. Pri tem se upoštevajo stroški 
dela in materialni stroški, ki so nujni za izvajanje pro-
grama oziroma projekta, in sicer: stroški dela, stroški 
dodatnega usposabljanja, stroški supervizije za stro-
kovne delavce, stroški nagrade ter materialni stroški 
v zvezi z delom prostovoljcev, stroški uporabe objekta 
za izvedbo programa, stroški administracije v zvezi 
z izvedbo prijavljenega programa. V primeru dvoma, 
ali gre za upravičene stroške, odloča pristojna komisija 
za področje socialnega varstva, imenovana s strani 
župana;

– stroškov tistih programov in projektov, za katere 
se finančna sredstva ne morejo pridobiti iz drugih na-
slovov.

Strokovna služba bo pri pripravi predloga sofinanci-
ranja izbranih izvajalcev oziroma programov, upoštevala 
upravičenost posameznega stroška za izvajanje ter pri-
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merjavo višine stroškov na uporabnika med posamezni-
mi istovrstnimi programi oziroma projekti.

Strokovna služba pri pripravi predloga sofinancira-
nja izbranih izvajalcev oziroma programov, ne bo upo-
števala tistih odhodkov, ki jih Občina Trebnje v skladu 
s svojo usmeritvijo ne more sofinancirati. Odhodki bodo 
ocenjeni v skladu z merili razpisa in glede na njihov po-
men za izvajanje.

Sredstva se razdelijo glede na:
– doseženo število točk,
– višino razpoložljivih sredstev,
– realno prikazano finančno konstrukcijo.
Pri financiranju upokojenskih društev s sedežem 

v Občini Trebnje, se sredstva razdelijo še glede na:
– število jubilantov in obdarovancev,
– število članov posameznega društva,
– število udeležencev posameznega programa.
Način financiranja je podrobneje opredeljen v Pra-

vilniku.
V. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti po-

rabljena v letu 2022, v skladu s predpisi, ki urejajo pora-
bo proračunskih sredstev.

VI. Merila za izbor programov/projektov
Za ocenjevanje posameznih programov in projektov 

bodo uporabljena merila iz Pravilnika:
1. Splošna merila, ki so za vse prijavitelje enaka:
– kvaliteta in realnost predloženega programa,
– sodelovanje uporabnikov in prostovoljcev v pro-

gramu,
– finančna konstrukcija programa,
– posebni interes Občine Trebnje.
2. Dodatna merila, ki so opredeljena po posame-

znih programskih sklopih.
3. Merila za sofinanciranje programov društev, ki 

nimajo sedeža v Občini Trebnje.
VII. Razpisna dokumentacija
Prijavitelji morajo vlogo na razpis posredovati v za-

pečatenem ovitku, z navedbo javnega razpisa, na ka-
terega se nanaša, po pošti kot priporočeno pošiljko ali 
oddati na vložišču Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje, 
na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentaci-
je. Razpisno dokumentacijo lahko prevzamete osebno 
v sprejemni pisarni Občine Trebnje, ali na internetni 
strani Občine Trebnje http://www.trebnje.si/.

Obrazec SPL se nanaša na prijavitelja programov in 
se izpolni za vsakega prijavitelja enkrat, obrazec A pa se 
nanaša na posamezen program, zato se izpolni v celoti 
za vsak program posebej.

VIII. Rok in način predložitve vlog
Vloge na javni razpis morajo biti predložene najka-

sneje dne 8. 4. 2022 na naslov: Občina Trebnje, Goliev 
trg 5, Trebnje, s pripisom: Ne odpiraj – Javni razpis – 
socialno varstvo oziroma najkasneje 8. 4. 2022 oddane 
na pošti kot priporočene pošiljke.

Vloga, ki prispe po roku, se ne odpira in se zape-
čatena vrne prijavitelju. Obravnavane bodo le vloge, 
ki bodo pravilno izpolnjene in oddane na predpisanih 
obrazcih. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja 
s pogoji ter kriteriji razpisa.

IX. Izid razpisa
Odpiranje prejetih vlog vodi strokovna služba. Od-

pirajo se samo v roku predložene in pravilno označene 
vloge po vrstnem redu, v katerem so bile predložene. 
O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje tudi ugo-
tovitve o popolnosti vlog. Vlagatelje nepopolnih vlog se 
pisno pozove k dopolnitvi vlog. Vloge, ki ne bodo dopol-
njene v roku, ki bo naveden v pozivu za dopolnitev, se 
s sklepom zavržejo.

Na podlagi ocene vlog strokovna služba pripra-
vi predlog sofinanciranja izbranih izvajalcev in ga predlo-
ži v obravnavo pristojni komisiji za področje socialnega 
varstva, imenovani s strani župana. Pristojna komisija 
najkasneje v petinštiridesetih dneh po roku, določenem 
za odpiranje vlog, odloči o razdelitvi razpoložljivih fi-
nančnih sredstev, ki so za sofinanciranje programov in 
investicij socialnega varstva zagotovljena v proračunu 
Občine Trebnje. Strokovna komisija bo v vseh fazah po-
stopka v skladu s 35. členom Zakona o integriteti in pre-
prečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno 
prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb) dosledno 
spoštovala določbe o izogibanju nasprotju interesov.

Izvajalcem letnega programa socialnega varstva 
izda direktor občinske uprave sklepe o izbranih progra-
mih, ki se bodo sofinancirali in o višini sofinanciranja ter 
o neizbranih programih. Zoper izdane sklepe je dopu-
stna pritožba županu občine v roku 15 dni. O vloženi 
pritožbi župan ravna po Zakonu o splošnem upravnem 
postopku. Župan z vsemi izbranimi izvajalci vsebin pro-
gramov in investicij socialnega varstva sklene pogodbe 
za tekoče koledarsko leto. Če izbrani izvajalec ne pod-
piše pogodbe v petnajstih dneh od prejema pogodbe 
v podpis, se šteje, da je odstopil od svoje zahteve za 
sofinanciranje.

Izvajalci letnega programa socialnega varstva so 
seznanjeni in soglašajo z možnostjo uvedbe ukrepa 
proporcionalnega zmanjšanja pravic porabe do višine 
5 %, skladno z Odlokom o proračunu Občine Trebnje 
za leto 2022.

X. Dodatne informacije: vse dodatne informacije 
v zvezi z razpisom lahko interesenti dobijo od dneva 
objave na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Treb-
nje pri Majdi Šalehar (e-mail: majda.salehar@trebnje.si, 
tel. 07/34-81-133).

Občina Trebnje

Št. 410-0013/2022-3 Ob-1634/22
Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov 

nevladnih organizacij s področja turizma v Občini Diva-
ča (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/16 in 22/21), 
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS 
(Uradni list RS, št. 50/07, 114/07, 61/08, 99/09 in 3/13), 
določil Odloka o proračunu Občine Divača za leto 2022 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 65/2021) in odloči-
tve Komisije za izvedbo javnega razpisa za sofinancira-
nje programov nevladnih organizacij s področja turizma 
v Občini Divača, Občina Divača objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov nevladnih organizacij 

s področja turizma v Občini Divača za leto 2022  
(v nadaljevanju razpis)

1. Naročnik: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 
6215 Divača.

2. Predmet razpisa
Občina Divača razpisuje finančna sredstva iz prora-

čuna Občine Divača za leto 2022, postavka 14039002 
– Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva – 14030504 
Sredstva za delovanje turističnih društev – namenjena 
za sofinanciranje letnih programov nevladnih organiza-
cij, ki delujejo z namenom ohranjanja in pospeševanja 
dejavnosti na področju turizma v Občini Divača.

Sredstva se lahko dodelijo za dejavnosti, ki se izva-
jajo na območju Občine Divača ter za tiste dejavnosti, ki 
se izvajajo izven območja Občine Divača pod pogojem, 
da so namenjene občanom Občine Divača in promociji 
občine skozi njihovo dejavnost.
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Predmet sofinanciranja so naslednje vsebine pro-
gramov:

– izobraževalne vsebine splošnega pomena,
– predstavitev in promocija dejavnosti nevladne or-

ganizacije ter območja delovanja,
– so-organizacija prireditev in predstavitev na prire-

ditvah lokalnega in širšega pomena,
– materialni stroški vezani na izvedbo programa,
– ne-programski stroški,
– informativne in promocijske dejavnosti,
– druge izredne aktivnosti.
Predmet sofinanciranja na podlagi tega javnega 

razpisa niso:
– profitni oziroma pridobitni programi nevladnih or-

ganizacij,
– stroški dela oziroma stroški plač prijaviteljev,
– stroški vlaganj v nakup oziroma vzdrževanje ne-

premičnin ali opreme, ki jih ima prijavitelj v lasti, najemu 
ali upravljanju.

3. Pogoji za prijavo na razpis
Upravičenci do sredstev so nevladne organizacije, 

ki delujejo na področju turizma in izpolnjujejo naslednje 
pogoje:

– imajo sedež na območju Občine Divača in izvaja-
jo svoje programe na območju Občine Divača in širše,

– so registrirana skladno s predpisi Zakona o dru-
štvih in Zakona o nevladnih organizacijah in imajo dejav-
nost s področja turizma opredeljeno v ustanovitvenem 
aktu,

– imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo 
programov,

– imajo urejeno evidenco o članstvu,
– delujejo na področju turizma več kot eno leto,
– opravljajo dejavnost na neprofitni (nepridobitni) 

osnovi,
– imajo pravočasno in v celoti izpolnjene pogodbe-

ne obveznosti do Občine Divača iz predhodnega javne-
ga razpisa, če so na njem sodelovali.

Vlagatelji, ki so za prijavljeni program že prejeli 
sredstva na drugih razpisih Občine Divača oziroma so 
bili (bodo) njihovi programi v letu 2022 kakorkoli že fi-
nancirani iz proračuna Občine Divača, niso upravičeni 
do sredstev po tem razpisu.

4. Predvidena višina razpisanih sredstev znaša 
16.000,00 EUR, od tega je:

– 14.000,00 EUR namenjenih za redno dejavnost in
– 2.000,00 EUR za kritje ne-programskih stroškov.
Način vrednotenja programov in točkovanje je po-

drobneje razloženo v prijavnem obrazcu.
5. Obdobje porabe sredstev: dodeljena sredstva 

morajo biti porabljena v letu 2022. Vlagatelj mora Ob-
čini Divača najkasneje do 18. 11. 2022 podati poročilo 
o porabi sredstev za redno dejavnost in ne-programske 
stroške.

6. Zadnji rok za predložitev prijav je ponedeljek, 
9. 5. 2022.

7. Vlagatelji se prijavijo na razpis na obrazcu »Pri-
java na javni razpis za sofinanciranje programov nevla-
dnih organizacij s področja turizma v Občini Divača 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 doku-
mentaciji.

8. Razpisno dokumentacijo, ki vsebuje: javni razpis, 
pojasnila k razpisu, obrazec za prijavo na razpis, izjave, 
vzorec pogodbe in obrazce za poročila se dvigne v spre-
jemni pisarni. Razpis in obrazci so dosegljivi tudi preko 
internetne strani Občine Divača http://www.divaca.si.

9. Popolne vloge z vsemi zahtevanimi prilogami 
pošljejo prijavitelji v zaprti kuverti na naslov: Občina 
Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača. Na prednji 
strani kuverte mora biti na vidnem mestu napis »Ne 
odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje programov ne-
vladnih organizacij s področja turizma v Občini Divača 
za leto 2022.

Na hrbtni strani kuverte mora biti označen naziv in 
polni naslov prijavitelja. Kot pravočasne vloge se štejejo 
vloge oddane do vključno zadnjega dne roka za predlo-
žitev prijav osebno v sprejemni pisarni v poslovnem 
času ali oddane priporočeno po pošti.

10. 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 do-
stavljene, 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 za-
radi pojasnitve oziroma preveritve v vlogi navedenih 
podatkov od vlagatelja zahteva tudi dostavo druge do-
kumentacije, ki v tem razpisu ni zahtevana. Vloge, ki 
v postavljenem roku ne bodo dopolnjene, bodo s skle-
pom zavržene.

Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh ob-
veznih sestavin, zahtevanih z razpisno dokumentacijo.

Strokovna komisija bo opravila pregled popolnih 
vlog, preverila izpolnjevanje pogojev ter na podlagi me-
ril ovrednotila programe za redno dejavnosti in ne-pro-
gramske stroške. Komisija bo programe vrednotila v fazi 
prijave na razpis in v fazi dostave poročila o realizaciji 
programa. Vrednost točke se za redno dejavnost določi 
v skladu s predvidenimi proračunskimi sredstvi za razpi-
sano leto. Višina sofinanciranja posameznega programa 
je odvisna od skupnega števila zbranih točk in vrednosti 
točke. Za sofinanciranje ne-programskih stroškov se 
upošteva strošek izdanega računa.

Nato bo komisija pripravila predlog prejemnikov 
in ne-prejemnikov sredstev ter razdelitev razpisanih 
sredstev in ga skupaj z zapisnikom predložila direk-
torju občinske uprave oziroma osebi, ki je od pred-
stojnika pooblaščena za sprejetje odločitve o dodelitvi 
sredstev.

Prijavitelji bodo obveščeni o izidu razpisa najka-
sneje v roku 90 dneh po zaključku razpisa s sklepom, ki 
ga na podlagi odločitve komisije izda direktor občinske 
uprave oziroma oseba, ki je od predstojnika pooblašče-
na za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev.

11. Izbor in višina sredstev
Upravičencem bo posredovan sklep o odobritvi ozi-

roma ne-odobritvi sredstev in višina odobrenih sredstev. 
Na sklep je možna pritožba v roku 8 dni po prejemu 
sklepa.

Z upravičenci bodo sklenjene pogodbe, v katerih 
bodo določene pravice in obveznosti obeh pogodbenih 
strank.

12. Dodatne informacije: dodatne informacije v zve-
zi z razpisom dobijo vlagatelji na občinski upravi Občine 
Divača, na naslovu Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača, 
kontaktna oseba je Nataša Macarol, tel. 05/73-10-938.

13. Merila za dodelitev sredstev
Prijavljeni programi vlagateljev se bodo točkovali na 

podlagi spodaj navedenih meril.



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 29 / 4. 3. 2022 / Stran 789 

Redna dejavnost (14.000,00 EUR sredstev):

1. Materialni stroški vezani na izvedbo programa št. točk
Kontinuiteta delovanja nevladne organizacije, glede na leto ustanovitve do 5 let delovanja/1 točka

od 6 do 15 let delovanja/2 točki
od 16 do 30 let delovanja/3 točke

nad 30 let delovanja/4 točke
Jubilejna priznanja ob okroglih obletnicah 3 točke/dogodek
Število članov nevladne organizacije do 10 članov/1 točka

nad 10 članov/2 točki
nad 30 članov/4 točke

Število mladih članov od 15–29 leta do 5 mladih – dodatnih 5 točk
nad 5 mladih – dodatnih 10 točk

Stroški za nakup simboličnih nagrad 1 točka/skupina simboličnih nagrad
Delovne akcije namenjene ohranjanju narave (čistilne akcije, akcije za 
ocenjevanje najlepše urejenih hiš, dvorišč ...)

4 točke/delovna akcija

2. Izobraževalne vsebine splošnega pomena št. točk
Izobraževanje člana nevladne organizacije z namenom izboljšanja 
dejavnosti nevladne organizacije

2 točki/na člana, ki se izobražuje

Izobraževanje člana za turističnega vodnika 4 točke/člana
Izobraževanja v okviru strokovnih ekskurzij 4 točke/na strokovno ekskurzijo
Organizacija delavnic za mlade in odrasle 4 točke/na ustvarjalno delavnico
So-organizacija delavnic za mlade in odrasle 2 točki/na so-organizacijo ustvarjalne 

delavnice
Predavanja, razstave, simpoziji, okrogle mize … 3 točke/na dogodek
Sodelovanje na predstavitvah, sejmih … (lahko tudi posamezni člani 
nevladne organizacije)

1 točka/5 individualnih dogodkov

3. Predstavitvene, informativne in promocijske aktivnosti št. točk
Stalni promocijski material (izdelava zgibanke, sodelovanje pri izdaji 
knjige, prospekta …)

4 točke/na aktivnost

Občasni promocijski material (letaki, plakati, plačljivi oglasi …) 1 točka/na aktivnost
Izdelava in vzdrževanje internetne strani 1 točka
4. So-organizacija in organizacija manjših prireditev lokalnega in širšega 
pomena

št. točk

Prireditve mednarodnega značaja (mednarodne delavnice, mednarodni 
extempore …)

5 točk/na organizacijo aktivnosti
2 točki/na so-organizacijo aktivnosti

Prireditve rekreacijskega značaja (pohodi) 3 točke/na organizacijo aktivnosti
1,5 točke/na so-organizacijo aktivnosti

Prireditve tradicionalnega značaja (martinovanje, pustovanje, kresovanja, 
prihod dedka Mraza …)

2 točki/na organizacijo aktivnosti
1 točka/na so-organizacijo aktivnosti

5. Druge izredne aktivnosti št. točk
Druge aktivnosti, ki jih ni mogoče uvrstiti v nobeno od zgoraj navedenih 
točk

od 1 do 5 točk/odvisno od »teže« 
aktivnosti, ki jo presodi strokovna 

komisija

Programi po merilih od 1 do 5 se točkujejo. Vse iz-
redne aktivnosti, ki jih je vlagatelj izvedel, pa ne prijavil 
v programu, se vključijo v poročilo in se vrednotijo na 
enak način kot prijavljen program. Vrednost točke se 
določi v skladu s predvidenimi proračunskimi sredstvi 
za razpisano leto. Višina sofinanciranja posameznega 
programa je odvisna od skupnega števila zbranih točk, 
vrednosti točke, realizacije programa in višine razpisa-
nih sredstev.

Ne-programski stroški (2.000,00 EUR sredstev)
Pri povračilu ne-programskih stroškov se upošteva maksimalno do 80 % vrednosti izdanega računa skupaj
z DDV. Upoštevajo se računi za obdobje november 2021 do september 2022.

Ne-programski stroški so stroški, ki so povezani 
z registrirano dejavnostjo vlagatelja in niso zajeti v stro-
ških izvedbe samega programa so pa nujno potrebni za 
izvedbo programa.
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Med ne-programske stroške spadajo naslednji stro-
ški:

– stroški porabe električne energije,
– stroški porabe vode,
– stroški uporabe vadbenega prostora,
– stroški drugih komunalnih storitev,
– stroški najema prostora in
– izredni stroški (nujna popravila, katerih opustitev 

bi pomenila večjo škodo za dejavnost nevladne organi-
zacije). Presojo nujnosti oceni strokovna komisija.

Med ne-programske stroške ne spadajo:
– stroški investicijskih vlaganj,
– stroški nakupa opreme,
– stroški telefona,
– stroški raznih servisov in vzdrževanj.

Občina Divača

Št. 360-3/2022 Ob-1635/22
Mestna občina Celje na podlagi določb Zako-

na 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), Pravilnika o postopkih za izvrševanje pro-
računa Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 
114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 
3/13, 81/16 in 11/22), 21. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno preči-
ščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 
14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 
– ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Odloka o pro-
računu Mestne občine Celje za leto 2022 (Uradni list 
RS, št. 194/21) ter 10. in 32. člena Statuta Mestne 
občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 
5/19) objavlja

javni razpis
za dodelitev enkratne finančne pomoči pri 

poravnavi stroškov ogrevanja v Mestni občini Celje 
v ogrevalni sezoni 2021/2022

I. Namen javnega razpisa: sredstva po tem razpisu se 
dodelijo z namenom dodelitve enkratne finančne pomoči 
fizičnim osebam – občanom in občankam (v nadaljevanju: 
občani) Mestne občine Celje, katere je najbolj prizadela 
znatna podražitev stroškov ogrevanja v začetku leta 2022.1

1 Finančna pomoč je primarno namenjena subvencio-
niranju stroškov plinskega ogrevanja, ni pa namenjena sub-
vencioniranju stroškov ogrevanja z električno energijo, saj 
bo ta strošek subvencioniran s strani državnega proračuna.

II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev finančne po-

moči fizičnim osebam, občanom Mestne občine Celje, 
katere je v mesecu januarju 2022 za 30 % ali več v pri-
merjavi s stroškom ogrevanja v mesecu januarju 2021 
prizadela podražitev stroškov ogrevanja, in sicer kot en-
kratna denarna pomoč pri poravnavi stroškov ogrevanja.

Pri dodelitvi pomoči se upošteva razlika med stro-
škom ogrevanja za mesec januar 2022, povečana za 
29,99 % ali več, v primerjavi s stroškom ogrevanja za 
mesec januar 2021.

III. Višina razpisanih sredstev: sredstva so zago-
tovljena v proračunu Mestne občine Celje za leto 2022 
v okvirni višini 300.000,00 EUR.

IV. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu
Upravičenci do pomoči so fizične osebe s stalnim in 

dejanskim bivališčem v Mestni občini Celje.
Vlagatelj mora imeti poravnane zapadle obveznosti 

iz naslova ogrevanja (še zlasti za mesec januar 2021 in 
za mesec januar 2022 – v zvezi s slednjo je v primeru, da 
ta obveznost ni poravnana, možna izvedba asignacije).

V. Merila za sodelovanje na razpisu
Merilo za pridobitev pomoči pri poravnavi stroškov 

ogrevanja je povprečni mesečni neto dohodek na osebo 
v gospodinjstvu, prejet v mesecih november 2021, de-
cember 2021 in januar 2022, ki znaša:

– do 450,99 EUR na družinskega člana v 3- ali več-članski družini
– do 500,00 EUR na družinskega člana v 2-članski družini
– do 800,00 EUR za samsko osebo

priznanje 50 % sofinanciranja razlike 
povišanja stroška

– od 451,00 EUR do 650,00 EUR na družinskega člana v 3- ali
več-članski družini

priznanje 30 % sofinanciranja razlike 
povišanja stroška

V primeru, da zagotovljena sredstva ne bodo zado-
stovala za pokritje vseh upravičenih zahtevkov vlaga-
teljev, bodo vloge, iz katerih bo izhajalo, da je primarno 
ogrevanje plinsko, imele prednost pri obravnavi pred 
drugimi vlogami.

V drugem koraku, v kolikor zagotovljena sredstva 
ne bodo zadostovala niti za pokritje upravičenih zahtev-
kov vlagateljev, katerih primarno ogrevanje je plinsko, 
pa se višina sofinanciranja, določena v tabeli v prvem 
odstavku te točke razpisa, glede na višino zagotovljenih 
proračunskih sredstev, upoštevaje število prejetih po-
polnih in upravičenih vlog, ustrezno sorazmerno zniža.

Kot dokazila, ki jih mora vlagatelj priložiti vlogi v iz-
kaz izpolnjevanja pogojev in meril, štejejo:

– položnica za ogrevanje za mesec januar 2021 
in položnica za ogrevanje za mesec januar 2022 z do-

kazilom o poravnavi stroškov ogrevanja vsaj za mesec 
januar 2021;

– dokazilo o številu članov gospodinjstva (npr. izja-
va o številu članov gospodinjstva, dana v okviru Obraz-
ca št. 1 ali drugo dokazilo);

– izkaz dohodkov vlagatelja in njegovih družin-
skih članov za mesece november 2021, december 
2021 in januar 2022 (kot npr.: bančni izpisek, plačilna 
lista, izpisek ZPIZ, odločba ZRSZ o nadomestilu za 
brezposelnost, odločba CSD o denarni socialni po-
moči ipd.);

– ostala dokazila o drugih dohodkih vlagatelja 
in njegovih družinskih članov za mesece november 
2021, december 2021 in januar 2022 (npr. dohodki 
iz tujine).

Strokovna komisija lahko na podlagi diskrecijske 
pravice upošteva tudi specifične posebne okoliščine 
posameznega primera ter sprejme v obravnavo vlogo, 
ki sicer ne izpolnjuje z razpisom določenih kriterijev ozi-
roma ne vsebuje zahtevanih, v prejšnjem odstavku tega 
člena predpisanih dokazil, ali jo obravnava po za stranko 
ugodnejšem kriteriju.
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VI. Rok oddaje vlog in način prijave
Vloga mora biti oddana v glavno pisarno Mestne 

občine Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, najka-
sneje do dne 16. 3. 2022.

Vloga se šteje za pravočasno oddano, če je do 
zadnjega dne določenega roka za oddajo vlog oddana 
osebno v glavno pisarno Mestne občine Celje ali je do 
tega dne oddana s priporočeno poštno pošiljko.

Vloga mora vsebovati:
– izpolnjen Obrazec št. 0 (nalepljen na pisemsko 

ovojnico);
– izpolnjen in lastnoročno podpisan Obrazec št. 1;
– lastnoročno podpisano pogodbo v dveh izvodih 

ter
– dokazila, navedena v četrtem odstavku točke V. 

tega razpisa.
Vlogo s priloženo zahtevano dokumentacijo je po-

trebno dostaviti ali poslati v zaprti pisemski ovojnici na 
naslov Mestne občine Celje, Glavna pisarna, Trg celjskih 
knezov 9, 3000 Celje.

Na sprednjo stran pisemske ovojnice je potrebno 
prilepiti pravilno izpolnjen in označen Obrazec št. 0, ki 
je priložen razpisni dokumentaciji.

VII. Poraba sredstev
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v skladu 

s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila po-

rabljena za namen, za katerega so bila dodeljena, ali 
so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov ali 
je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, bo občina 
zahtevala vračilo dodeljenih sredstev s pripadajočimi 
zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva 
nakazila dalje.

VIII. Reševanje vlog
Vloge, ki na pod točko VI. navedeni naslov ne bodo 

prispele v predpisanem roku, se zaprte vrnejo vlagate-
ljem in ne bodo obravnavane.

Odpiranje pravočasno prispelih in pravilno označe-
nih vlog bo strokovna komisija opravila v roku 8 dni od 
roka za oddajo vlog. Zaradi večjega števila zainteresira-
nih vlagateljev odpiranje ponudb na podlagi tretjega od-
stavka 222. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje 
proračuna Republike Slovenije ne bo javno. Odpirajo se 
samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označe-
ne pisemske ovojnice. Nepravilno označene vloge ne 
bodo obravnavane in bodo vrnjene pošiljatelju.

Če vloga ne bo popolna, bo vlagatelj obveščen 
s pozivom na dopolnitev izključno po elektronski po-
šti oziroma v primeru, da elektronske pošte nima, po 
telefonu. Vlagatelji morajo navesti takšne kontaktne 
podatke (e-pošta in/ali telefonska številka), na katerih 
so zanesljivo dosegljivi. Vloge, ki bodo pravočasno 
dopolnjene, se štejejo za prispele z datumom prispe-
tja dopolnitve. S tem datumom bodo tudi uvrščene 
v vrstni red prispelih vlog. Nepopolne vloge, ki jih 
vlagatelj ne bo dopolnil v določenem roku, bo komisi-
ja zavrgla. Rok, določen za dopolnitev, bo začel šteti 
naslednji dan po pošiljanju elektronskega sporočila na 
kontaktni naslov vlagatelja oziroma po opravljenem 
telefonskem klicu ali sporočilu na kontaktno telefon-
sko številko vlagatelja, v kolikor ta nima elektronskega 
naslova, ne glede na to, kdaj je elektronsko pošto ali 
telefonsko sporočilo vlagatelj dejansko prebral. Vloge, 
ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne 
zavrnejo.

Posamezni vlagatelj lahko odda le eno vlogo. V pri-
meru oddaje dveh ali več vlog se šteje tista, ki je bila 
oddana zadnja.

IX. Izid razpisa
Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo ime-

nuje župan. O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji 
obveščeni z odločbo predvidoma v roku 15 dni od obrav-
nave vlog na komisiji.

Mestna občina Celje lahko javni razpis po svoji pro-
sti presoji brez kakršnih koli posledic razveljavi ali dodeli 
le določen del razpoložljivih sredstev.

X. Dodatne informacije: vprašanja v zvezi s pred-
metnim razpisom lahko zainteresirani vlagatelji zastavijo 
najkasneje do dne 11. 3. 2022 po elektronski pošti na 
naslov: mestna.obcina@celje.si ali po telefonu na tele-
fonsko številko: 03/426-56-00, in sicer v dopoldanskem 
času med 10. in 11. uro ter v popoldanskem času med 
14. in 15. uro.

Mestna občina Celje

 Ob-1647/22
Na podlagi Pravilnika o delovanju Garancijske she-

me za Obalno-kraško regijo in Občino Ilirska Bistrica, 
sklepa Nadzornega sveta Garancijske sheme za Obal-
no-kraško regijo in Občino Ilirska Bistrica, Uredbe komi-
sije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. december 2013 o upo-
rabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije pri pomoči de minimis (Uradni list Evropske unije 
L 352/1) in priglašene sheme de minimis pomoči pri Mi-
nistrstvu za finance, Sektor za državne pomoči (št. Pri-
glasitve M001-5868696-2014/III) z dne 4. 2. 2021, ob-
javlja Regionalni razvojni center Koper (v nadaljevanju: 
RRC Koper) v sodelovanju z občinami Ankaran, Divača, 
Hrpelje - Kozina, Izola, Komen, Mestna občina Koper, 
Piran, Sežana, območnimi obrtno-podjetniškimi zborni-
cami Izola, Koper, Piran, Sežana ter Delavsko hranilnico 
d.d., Ljub ljana

razpis
garancij in posojil iz Garancijske sheme za 

Obalno-kraško regijo in Občino Ilirska Bistrica 
(RRC GS) za leto 2022

1. Predmet razpisa
Predmet razpisa so ugodna dolgoročna bančna po-

sojila in garancije za ta posojila iz sredstev RRC GS za 
razvoj mikro in malih podjetij (v nadaljevanju: RRC GS), 
ki jih razpisuje RRC Koper v sodelovanju z občinami 
Ankaran, Divača, Hrpelje - Kozina, Ilirska Bistrica, Izola, 
Komen, Mestna občina Koper, Piran, Sežana, območni-
mi obrtno-podjetniškimi zbornicami Izola, Koper, Piran, 
Sežana ter Delavska hranilnica d.d. Ljub ljana.

Namen produkta je spodbujanje podjetij za izvedbo 
investicij, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na 
trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti, 
pa tudi izboljšanje financiranja obratnih sredstev in nove 
zaposlitve. Garancija RRC GS predstavlja povečano 
možnost pridobitve posojila za tista podjetja1, ki nimajo 
zadostnih jamstev za zavarovanje bančnega posojila ali 
za podjetja, ki želijo del svojih jamstev sprostiti za nov 
investicijski ciklus. Ugodnost posojila je izražena v nižji 
obrestni meri, ročnosti posojila in možnosti koriščenja 
moratorija pri vračilu posojila.

1 Z izrazom podjetje so v nadaljevanju mišljene gospo-
darske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, fizične 
osebe z dopolnilno dejavnostjo na kmetiji, zasebni zavodi, 
zadruge, socialna podjetja in društva.

2. Višina garancijsko-posojilnega potenciala RRC GS
RRC Koper v letu 2022 razpisuje posojila v predvi-

denem skupnem znesku 1.000.000,00 eur.
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Sredstva so namenjena za pospeševanje razvoja 
mikro in malih podjetij, s sedežem v občinah:

OBČINA RAZPIS RRC GS
Ankaran 30.600,00
Hrpelje - Kozina 5.000,00
Ilirska Bistrica 9.000,00
Izola 79.000,00
Koper 484.400,00
Piran 161.000,00
Sežana 226.000,00
OOZ Sežana 5.000,00

Višina razpisanih sredstev se lahko spremeni v pri-
meru dodatnih vplačil občin, ki sodelujejo v razpisu ter 
sredstev, ki so oziroma bodo na voljo.

Garancije oziroma soglasja za posojila se dodelijo 
iz sredstev občine, v kateri ima prosilec svoj sedež in 
lokacijo naložbe oziroma za prosilce, ki investirajo na 
območju teh občin.

3. Pogoji za kandidiranje
3.1 Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja, 

ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospo-
darsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske 
družbe, samostojni podjetniki posamezniki, fizične ose-
be, ki imajo registrirano dopolnilno dejavnost, zadruge, 
zavodi in društva ter socialna podjetja in ki imajo se-
dež dejavnosti in lokacijo naložbe oziroma investirajo 
(podrobneje definirano v zadnjem odstavku prejšnjega 
člena tega razpisa) na območju občin, navedenih v ta-
beli 2. člena tega razpisa (v nadaljevanju upravičenci). 
Upravičenci se določajo po linijah skladno z razpisom2.

– se ukvarja z izvozom oziroma z izvozom pove-
zane 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 dejav-
nostjo,

– bi pridobilo pomoč, ki daje prednost uporabi do-
mačih pro izvodov pred uvoženimi,

– ima neporavnane davčne obveznosti do Repu-
blike Slovenije,

– je v postopku vračanja neupravičeno prejete dr-
žavne pomoči na osnovi določbe Komisije, ki je prejeto 
pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s sku-
pnim trgom Skupnosti,

– je v postopku prisilne poravnave, stečaja ali li-
kvidacije, po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje 
podjetij,

– ima neporavnane obveznosti do RRC Koper,
– ne izpolnjuje ostalih pogojev, določenih v tem 

razpisu.
3.2 De minimis
Dodelitev in obseg sredstev, ki jih prejme posame-

zen upravičenec, predstavlja dodelitev sredstev pomoči 
po pravilu de minimis. Za ta namen se upošteva Ured-
ba Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. december 
2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije po pomoči de minimis (Uradni list EU 
L 352, 24. 12. 2013), na osnovi katere ni možno zdru-
ževanje pomoči za posamezen projekt, ki bi presegel 
zgornjo mejo pomoči.

Na podlagi tega pravila skupni znesek pomoči, do-
deljen »enotnemu podjetju«3, ne sme preseči zgornje 
meje 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračun-
skih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne gle-
de na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine 
ali Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem 
cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena 
meja pomoči 100.000,00 EUR).

2 Število zaposlenih se preverja z izjavo o zaposlenih 
na zadnji dan preteklega meseca glede na mesec oddaje 
vloge na RRC KP. V primeru s.p. se kot zaposlena oseba 
po tem razpisu šteje tudi oseba, ki je nosilka dejavnosti in 
je zavarovana za polni delovni čas (iz Obrazca M1 mora 
biti razviden polni delovni čas in zavarovalna osnova 005). 
Smiselno se upošteva tudi 66. člen Zakona o delovnih 
razmerjih.

Za opredelitev podjetja po tem razpisu se upo-
števajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) 
št. 651/2014 z dne 17. 6. 2014.

Opozarjamo na drugi odstavek 6. člena Priloge 1 
Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014, ki govori o tem, da 
se za podjetje, ki ima partnerska podjetja ali povezana 
podjetja, podatki, tudi glede števila zaposlenih, določijo 
na podlagi računovodskih izkazov in drugih podatkov 
podjetja ali na podlagi konsolidiranih zaključnih računov 
podjetja, v katerega je podjetje vključeno za namene 
konsolidacije, če ti obstajajo. Podatkom se prištejejo 
podatki za vsako partnersko podjetje.

Do sredstev po tem razpisu ni upravičeno podjetje, ki:
– posluje v sektorjih:

– ribištva in akvakulture,
– premogovništva,
– primarne pro izvodnje kmetijskih pro izvodov iz 

seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske 
skupnosti,

– predelave in trženja kmetijskih pro izvodov iz 
seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:

– če je znesek pomoči določen na podlagi cene 
ali količine zadevnih pro izvodov, ki so kupljeni od pri-
marnih pro izvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,

– če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali 
v celoti prenese na primarne pro izvajalce in

3 »Enotno podjetje« je opredeljeno v Pravilih delovanja 
RRC GS, ki so dostopna na spletni strani RRC Koper.

Če je podjetje za iste upravičene stroške že prejelo 
ali namerava prejeti tudi drugo državno pomoč, skupni 
znesek prejete pomoči ne sme preseči dovoljenih inten-
zivnosti državnih pomoči.

Prejemnik pomoči mora pred dodelitvijo sredstev 
dati izjavo:

– o že prejetih de minimis pomočeh, vključno z na-
vedbo, pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v re-
levantnem obdobju še kandidiral za de minimis pomoč,

– o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za 
iste upravičene stroške,

– s seznamom vseh, z njimi povezanih podjetij,
ter zagotoviti, da z dodeljenim zneskom pomoči de mi-
nimis ne bo presežena gornja meja de minimis pomoči 
ter intenzivnosti pomoči pri drugih predpisih.

Višina pomoči (bruto ekvivalent nepovratnih sred-
stev) v primeru ugodnega kredita bo izračunana na 
podlagi referenčne obrestne mere, ki velja ob dodelitvi 
pomoči.

Višina pomoči (bruto ekvivalent nepovratnih sred-
stev) v primeru danih garancij bo izračunana na podlagi 
premij varnega pristana iz obvestila Komisije.

RRC Koper bo pisno obvestil upravičenca, da je 
pomoč dodeljena po pravilu de minimis.

Upravičenci, katerih vloge bodo v postopku ocenje-
vanja ocenjene pozitivno, morajo:



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 29 / 4. 3. 2022 / Stran 793 

– hraniti vso dokumentacijo v zvezi s projektom 
v skladu z veljavnimi predpisi, vendar najmanj 5 let 
od datuma prenehanja garancije, za potrebe bodočih 
preverjanj,

– zagotoviti dostop do celotne dokumentacije v zvezi 
s projektom vsem organom, ki so vključeni v spremljanje 
izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa.

3.3 Posojilni in garancijski pogoji
Za upravičene stroške se upoštevajo neto vredno-

sti (brez DDV), razen za upravičence, ki niso zavezanci 
za DDV.

Posojilo lahko krije do največ 90 % vrednosti upra-
vičenih stroškov projekta. Za razliko mora upravičenec 
zagotoviti lastna sredstva.

Upravičenec po tem razpisu lahko kandidira za:
– garancije iz sredstev RRC GS za ugodna poso-

jila bank:
– za financiranje investicij (materialne in nemate-

rialne investicije in do 20 % obratnih sredstev, povezanih 
s predmetno investicijo) – linija RRC GS-investicije);

– za financiranje samo obratnih sredstev, ne nuj-
no povezanih z investicijo, pod pogojem, da je iz vloge 
oziroma iz poslovnega načrta razvidno, da ta sredstva 
potrebuje za razvoj oziroma širitev dejavnosti – linija 
RRC GS-obratna sredstva),

– za nove zaposlitve oziroma samozaposlitve (li-
nija RRC GS-zaposlovanje) in

– ugodna posojila bank iz prejšnjih alinej brez ga-
rancij RRC Koper iz sredstev RRC GS.

Obrestna mera bank za vse linije:

BANKA OBRESTNA MERA
Delavska hranilnica d.d. 6 mesečni EURIBOR 

+ 1,55 %

Garancijsko-posojilna linija je odprta za:
3.3.1. Dolgoročna posojila za investicije pod na-

slednjimi pogoji (linija RRC GS-investicije) – 65 % vseh 
sredstev na razpolago

Zap. št. POSTAVKA POGOJI
I. POSOJILO

a) Namen spodbujanje podjetij v širitev dejavnosti, raziskave in inovacije, konkurenčno 
uveljavljanje na trgu ter razvoj novih produktov 

b) Upravičenci Mikro in mala podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo 
z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, 
samostojni podjetniki posamezniki, fizične osebe, ki opravljajo dejavnost 
vpisano v drug ustrezen register, fizične osebe, ki imajo registrirano dopolnilno 
dejavnost, ter socialna podjetja, zadruge, zavodi in društva.

c) Upravičeni stroški stroški materialnih in nematerialnih investicij ter obratna sredstva, ki so 
v kombinaciji z investicijo in lahko znašajo največ do 20 % predračunske 
vrednosti investicije; maksimalni znesek posojila, namenjenega financiranju 
obratnih sredstev, je 20.000 EUR

d) Potrebni lastni viri Najmanj 10 % do 30 % lastnih sredstev od višine upravičenih stroškov
e) Minimalna in maksimalna 

višina posojila
Od 5.000,00 EUR do 120.000,00 EUR 

f) Stroški posojila pri banki Stroški odobritve in vodenja posojila po razpisu znašajo:
Delavska hranilnica d.d. Ljub ljana:
Stroški odobritve: v skladu z vsakokrat veljavno Tarifo Delavske hranilnice 
d.d. Ljub ljana z možnostjo odstopanja navzgor oziroma navzdol glede na 
bonitetno oceno kreditojemalca.
Stroški vodenja: 0,30 % od odobrene glavnice kredita za prvo leto in 0,30 % od 
višine neodplačane glavnice za vsako naslednje leto, min. 80,00 EUR letno 
z možnostjo odstopanja navzgor oziroma navzdol glede na bonitetno oceno 
kreditojemalca.
Ostali stroški: v skladu s vsakokrat veljavno Tarifo Delavske hranilnice d.d.

g) Stroški obdelave vloge 
pri RRC Koper

0 EUR 
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Zap. št. POSTAVKA POGOJI
h) Odplačilna doba posojila od 1 do 7 let za financiranje, možen je moratorij do 1 leta, če ga odobri banka; 

moratorij se šteje v odplačilno dobo posojila
i) Način črpanja v EUR, s predložitvijo dokazil za dokumentarno uporabo, skrajni rok črpanja 

posojila je 6 mesecev od datuma podpisa posojilne pogodbe
j) Zavarovanje posojila po pogojih banke in v skladu s pogodbo, sklenjeno med RRC Koper in banko

II. GARANCIJA RRC Koper
a) Višina garancije v višini 50 % do 80 % glavnice posojila brez obresti (odvisno od izpolnjevanja 

meril in kriterijev)
b) Zavarovanje garancije RRC Koper garancijo zavaruje s: 3 menicami upravičenca in overjenim 

poroštvom lastnikov oziroma drugim, za RRC Koper sprejemljivim 
zavarovanjem (odvisno od bonitete upravičenca) 

c) Strošek garancije 0,5 % od višine garancije

3.3.2 Dolgoročna posojila za obratna sredstva pod 
naslednjimi pogoji (linija RRC GS-obratna sredstva) – 
30 % vseh sredstev na razpolago

Zap. št. POSTAVKA POGOJI
I. POSOJILO

a) Namen zagotavljanje likvidnih sredstev za razvoj, širitev dejavnosti, raziskava trga 
Upravičenci Mikro in mala podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba, 

ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske 
družbe, samostojni podjetniki posamezniki, fizične osebe, ki opravljajo 
dejavnost vpisano v drug ustrezen register, fizične osebe, ki imajo registrirano 
dopolnilno dejavnost, ter socialna podjetja, zadruge, zavodi in društva.

b) Upravičeni stroški obratna sredstva, ne nujno povezana z investicijo. Upravičeni so stroški za 
obdobje od 3 mesecev pred oddajo vloge na banki ali RRC Koper. 

c) Minimalna in maksimalna 
višina posojila

Od 5.000,00 EUR do 30.000,00 EUR

d) Stroški posojila pri banki Stroški odobritve in vodenja posojila po razpisu znašajo:
Delavska hranilnica d.d. Ljub ljana:
Stroški odobritve: v skladu z vsakokrat veljavno Tarifo Delavske hranilnice 
d.d. Ljub ljana z možnostjo odstopanja navzgor oziroma navzdol glede na 
bonitetno oceno kreditojemalca.
Stroški vodenja: 0,30 % od odobrene glavnice kredita za prvo leto in 0,30 % od 
višine neodplačane glavnice za vsako naslednje leto, min. 80,00 EUR letno 
z možnostjo odstopanja navzgor oziroma navzdol glede na bonitetno oceno 
kreditojemalca.
Ostali stroški: v skladu z vsakokrat veljavno Tarifo Delavske hranilnice d.d.

e) Stroški obdelave vloge 
pri RRC Koper

0 EUR 

f) Odplačilna doba posojila od 1 do 3 let za financiranje, možen je moratorij do 6 mesecev, če ga odobri 
banka; moratorij se šteje v odplačilno dobo posojila

g) Način črpanja v EUR, s predložitvijo dokazil za dokumentarno uporabo, skrajni rok črpanja 
posojila je 6 mesecev od datuma podpisa posojilne pogodbe

h) Zavarovanje posojila po pogojih banke in v skladu s pogodbo, sklenjeno med RRC Koper in banko
II. GARANCIJA RRC Koper
a) Višina garancije v višini 50 % do 80 % glavnice posojila brez obresti 
b) Zavarovanje garancije RRC Koper garancijo zavaruje s: 3 menicami upravičenca in overjenim 

poroštvom lastnikov oziroma drugim, za RRC Koper sprejemljivim 
zavarovanjem (odvisno od bonitete upravičenca) 

c) Strošek garancije 0,5 % od višine garancije

3.3.3 Dolgoročna posojila za zaposlovanje pod 
naslednjimi pogoji (linija RRC GS-zaposlovanje) – 
5 % vseh sredstev na razpolago

Zap. št. POSTAVKA POGOJI
I. POSOJILO

a) Namen spodbujanje delodajalcev za ustvarjanje novih delovnih mest in 
samozaposlitev podjetnikov začetnikov

Upravičenci Mikro in mala podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo 
z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, 
samostojni podjetniki posamezniki, fizične osebe, ki opravljajo dejavnost 
vpisano v drug ustrezen register, fizične osebe, ki imajo registrirano dopolnilno 
dejavnost, ter socialna podjetja, zadruge, zavodi in društva.
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Zap. št. POSTAVKA POGOJI
b) Upravičeni stroški realizirane samozaposlitve podjetnikov začetnikov od 1. 1. 2022 in realizirana 

nova delovna mesta pri delodajalcih od 1. 1. 2022 dalje do oddaje vloge na 
RRC Koper

c) Maksimalna višina 
posojila

5.000,00 EUR za vsako delovno mesto in realizirano samozaposlitev, ki 
ustreza razpisnim pogojem

d) Stroški posojila pri banki Stroški odobritve in vodenja posojila po razpisu znašajo:
Delavska hranilnica d.d. Ljub ljana:
Stroški odobritve: v skladu z vsakokrat veljavno Tarifo Delavske hranilnice d.d. 
Ljub ljana z možnostjo odstopanja navzgor oziroma navzdol glede na bonitetno 
oceno kreditojemalca.
Stroški vodenja: 0,30 % od odobrene glavnice kredita za prvo leto in 0,30 % od 
višine neodplačane glavnice za vsako naslednje leto, min. 80,00 EUR letno 
z možnostjo odstopanja navzgor oziroma navzdol glede na bonitetno oceno 
kreditojemalca.
Ostali stroški: v skladu z vsakokrat veljavno Tarifo Delavske hranilnice d.d.

e) Stroški obdelave vloge 
pri RRC Koper

0 EUR 

f) Odplačilna doba posojila od 1 do 3 let za financiranje, možen je moratorij do 6 mesecev, če ga odobri 
banka; moratorij se šteje v odplačilno dobo posojila

g) Način črpanja v EUR, s predložitvijo dokazil za dokumentarno uporabo, skrajni rok črpanja 
posojila je 6 mesecev od datuma podpisa posojilne pogodbe

h) Zavarovanje posojila po pogojih banke in v skladu s pogodbo, sklenjeno med RRC Koper in banko
II. GARANCIJA RRC Koper
a) Višina garancije v višini od 50 do 80 % glavnice posojila brez obresti
b) Zavarovanje garancije RRC Koper garancijo zavaruje s: 3 menicami upravičenca in overjenim 

poroštvom lastnikov oziroma drugim, za RRC Koper sprejemljivim 
zavarovanjem (odvisno od bonitete upravičenca) 

c) Strošek garancije 0,5 % od višine garancije

3.4 Pogoji za črpanje
Upravičenec lahko črpa posojilo po tem razpisu le 

namensko, in sicer:
– linija RRC GS-investicije: za dovoljene upravi-

čene stroške iz 4. točke tega razpisa, znotraj obdobja 
upravičenih stroškov za poravnavo obveznosti za inve-
sticijo, izjemoma tudi za poplačilo že plačanih obvezno-
sti podjetja pri nedokončanih investicijah ob soglasju 
RRC Koper;

– linija RRC GS-obratna sredstva: za dovoljene 
upravičene stroške iz tretje alineje 4. točke tega razpi-
sa, znotraj obdobja upravičenih stroškov za poravnavo 
obveznosti za obratna sredstva; refundacija stroškov za 
obratna sredstva je dovoljena za obdobje do treh mese-
cev pred oddajo vloge na banki ali RRC Koper;

– linija RRC GS-zaposlovanje: za realizirana nova 
delovna mesta in samozaposlitve.

Garancije ni mogoče dobiti za tista bančna posojila, 
ki nadomeščajo obstoječa posojila ali leasing pogodbe 
upravičenca, ki je predlagatelj vloge.

4. Upravičeni stroški
Garancija se odobri za dolgoročno namensko po-

sojilo. Posojilo se lahko porabi za:
– materialne investicije, ki pomenijo stroške nakupa 

strojev in opreme, nakupa zemljišč v povezavi z inve-
sticijo, stroške komunalnega in infrastrukturnega opre-
mljanja zemljišč v povezavi z investicijo, stroški gradnje 
in nakupa objekta,

– stroške nematerialnih investicij, ki pomenijo pre-
nos tehnologije v obliki nakupa patentnih pravic, licenc, 
znanja in nepatentiranega tehničnega znanja,

– obratna sredstva (nakup materiala, blaga, oziro-
ma denar za financiranje storitev in projektov, promocije, 
plač, stroškov testiranja).

Med upravičene stroške po pravilu de minimis ne 
spada:

– nakup cestno prevoznih sredstev v podjetjih, ki 
opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz,

– poplačilo obstoječih obveznosti upravičencev do 
bank in drugih finančnih institucij,

– odkup delnic ali poslovnih deležev gospodarskih 
družb,

– vlaganja za zasebno rabo,
– poplačilo obveznosti med povezanimi osebami po 

zakonu, ki ureja gospodarske družbe,
– davek na dodano vrednost (v nadaljevanju DDV), 

razen v primeru, ko prejemnik pomoči po pravilu de mi-
nimis nima pravice do odbitka vstopnega DDV.

Predmet projekta je dovoljeno kupiti le od tretjih 
oseb po tržnih pogojih. Tretja oseba ne sme biti več kot 
25 % povezana s podjetjem.

Državna pomoč po pravilu de minimis se odobri 
za upravičene stroške projekta, nastale od 1. 1. 2022 
do 31. 12. 2022. Za datum nastanka se šteje nastanek 
dolžniško upniškega razmerja.

Prednost pri dodelitvi garancij bodo imeli upravičenci:
– ki imajo perspektivne in donosne programe,
– katerih projekti so razvojno (uvajanje novih tehno-

logij, inovacije), tržno in ekološko naravnani,
– ki povečujejo število novih delovnih mest,
– ki sodijo v mlada podjetja po tem razpisu,
– ki se ukvarjajo z dejavnostjo, ki:

– pomeni strateško prednost za Obalno-kraško 
regijo Slovenija in Občino Ilirska Bistrica

– pomeni strateško prednost tudi za lokalno skup-
nost.

Prednost pri dodelitvi garancije RRC Koper bodo 
imeli tudi upravičenci z boljšo boniteto poslovanja.
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Podrobnejša razdelitev meril je objavljena v Prilogi 
razpisne dokumentacije.

5. Vsebina vloge
Vsebina vloge za dodelitev posojila in odobritev 

garancije je razvidna iz Obrazca 1 – Vloga, ki ga lahko 
upravičenci dobijo na naslednjih mestih:

– v Regionalno razvojnem centru Koper, 
Ulica 15. maja 19, 6000 Koper, tel. 05/66-37-583 (Irena 
Cergol) ali na spletnih straneh www.rrc-kp.si pod rubriko 
Garancijska shema https://www.rrc-kp.si/sl/za-podjetni-
ke/kreditiranje-podjetij.html,

– Center za pospeševanje podjetništva Piran d.o.o., 
Liminjanska cesta 96, 6320 Portorož, tel. 041/870-401 
(Alberto Manzin),

– Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov, 
Partizanska 4, Sežana, tel. 05/73-44-362 ali na www.
ora.si,

– Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška 14, Ilirska Bistri-
ca, tel. 05/71-12-310 (Tina Kocjan).

Izpolnjene vloge z vso potrebno dokumentacijo 
(vključno s pozitivnim bančnim sklepom o odobritvi po-
sojila, z navedbo vseh pogojev), se oddajo na zgoraj na-
vedenem mestu. Nepopolne vloge in vloge, ki ne bodo 
ustrezale razpisnim pogojem, bodo zavrnjene. Obrav-
navale se bodo le vloge, oddane na izvirnih obrazcih.

6. Rok za oddajo vlog: razpis je odprt do 31. 12. 
2022 oziroma do porabe sredstev. Upravičenci lahko od-
dajo vloge od dneva objave naprej. Popolne vloge, od-
dane do 5. dne v tekočem mesecu, bodo obravnavane 
najkasneje do konca tekočega meseca. Popolne vloge 
bo obravnaval Garancijski odbor RRC GS praviloma en-
krat mesečno. RRC Koper bo upravičence pisno obvestil 
z odločitvijo pristojnih organov v 15 dneh po sprejemu 
odločitve na Garancijskem odboru.

7. Ostale informacije: vse ostale informacije v zvezi 
s tem razpisom, dobijo upravičenci na mestu, naštetem 
v 5. točki tega razpisa.

Regionalni razvojni center Koper
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Razpisi delovnih mest

 Ob-1596/22

Svet zavoda Gimnazije Jesenice, Trg Toneta Ču-
farja 1, 4270 Jesenice, na podlagi sklepa, sprejetega na 
seji dne 11. 1. 2022, razpisuje delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja 

izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 
– ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – Zvaj, 
123/21 in 172/21, v nadaljevanjem besedilu: ZOFVI).

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, or-
ganizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Predvideni začetek dela bo dne 1. 9. 2022.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja 

polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo pet let. Za 

čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi 
na delovnem mestu ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahteva-
nih pogojev (dokazila o: izobrazbi (ftk overjena), nazivu 
(ftk overjena), opravljenem strokovnem izpitu (ftk over-
jena), opravljenem ravnateljskem izpitu (ftk overjena), 
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo iz 
kazenske evidence Ministrstva za pravosodje, ki ne sme 
biti starejše od 30 dni, potrdilo sodišča, da oseba ni 
v kazenskem postopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni 
in potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva de-
janja zoper spolno nedotakljivost, ki ga izda Ministrstvo 
za pravosodje, ki ne sme biti starejše od 30 dni) pošljite 
v 15 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Gim-
nazije Jesenice, Trg Toneta Čufarja 1, 4270 Jesenice, 
z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja – ne odpiraj«.

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja 
zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi 
kratek življenjepis.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Svet zavoda Gimnazije Jesenice

 Ob-1597/22

Svet Osnovne šole Hinka Smrekarja, Gorazdova 
ulica 16, 1000 Ljub ljana, na podlagi 58. člena Zakona 
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 
– ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 
25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21 in 207/21; v nadaljevanju 
ZOFVI) ter 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, 
št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 
sklepa 2. redne seje Sveta zavoda z dne 17. 2. 2022, 
razpisuje delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/kandidatka mora za imenovanje na funk-

cijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati pogoje v skladu 
s 53. členom ZOFVI. Kandidati/kandidatke morajo imeti 
pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposob-

nosti za uspešno vodenje zavoda. Predvideni začetek 
dela bo dne 1. 9. 2022. Delo na delovnem mestu rav-
natelja/ravnateljice se opravlja polni delovni čas. Izbrani 
kandidat/kandidatka bo imenovan/imenovana za dobo 
5 let. Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba 
o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja/ravnateljice.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev:

– dokazilo o izobrazbi,
– dokazilo o pridobljenem nazivu,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (ni 

pogoj),
– opis in dokazilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in 

izobraževanju (izpis obdobij zavarovanja v RS ali drugo 
dokazilo o obdobju dela v VIZ),

– potrdilo o nekaznovanosti iz kazenske eviden-
ce Ministrstva za pravosodje (ne sme biti starejše od 
30 dni),

– potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva 
dejanja zoper spolno nedotakljivost za namen »Varstvo 
otrok in mladoletnikov« iz kazenske evidence Ministr-
stva za pravosodje (ne sme biti starejše od 30 dni),

– potrdilo sodišča, da kandidat/kandidatka ni v ka-
zenskem postopku (ne sme biti starejše od 30 dni).

Pisne prijave z dokazili pošljite po pošti v 8 dneh po 
objavi razpisa v Uradnem listu RS na naslov: Svet zavo-
da Osnovne šole Hinka Smrekarja, Gorazdova ulica 16, 
1000 Ljub ljana, z oznako: »Prijava na razpis za ravna-
telja – Ne odpiraj«.

Kandidat/kandidatka mora k prijavi priložiti pro-
gram vodenja zavoda za mandatno obdobje in kratek 
življenjepis.

V primeru oddaje nepopolne vloge bo kandidat/-ka 
pisno pozvan/-a, da vlogo dopolni v roku 8 dni, v nasprot-
nem primeru se takšna vloga šteje za nepopolno in bo iz 
izbirnega postopka izločena. Kandidati/-ke bodo pisno 
obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.

Svet zavoda Osnovne šole Hinka Smrekarja

Št. 014-1/2022-1 Ob-1601/22
Svet zavoda Osnovne šole Louisa Adamiča Gro-

suplje, Tovarniška cesta 14, 1290 Grosuplje, na podlagi 
sprejetega sklepa dne 28. 2. 2022, in v skladu z 58. čle-
nom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izo-
braževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečišče-
no 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 nadaljevanju ZOFVI) ter 35. členom Zakona o zavo-
dih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 
127/06 – ZJZP) razpisuje prosto delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/kandidatka mora za imenovanje na funk-

cijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati pogoje v skladu 
s 53. členom ZOFVI.

Kandidat/kandidatka mora imeti pedagoške, vod-
stvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno 
vodenje zavoda.

Predvideni začetek dela bo 1. 9. 2022. Delo na de-
lovnem mestu ravnatelja se opravlja s polnim delovnim 
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časom. Izbrani kandidat/kandidatka bo imenovan/ime-
novana za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim/njo 
sklenjena pogodba o zaposlitvi za delovno mesto rav-
natelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev:

– dokazilo o izobrazbi,
– dokazilo o pridobljenem nazivu,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu,
– dokazilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraže-

vanju – potrdilo ZPIZ-a (zaželen opis delovnih izkušenj),
– potrdilo o nekaznovanosti Ministrstva za pravo-

sodje, ki ob oddaji vloge ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem po-

stopku, ki ob oddaji vloge ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva 

dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ga izda Ministr-
stvo za pravosodje in ob oddaji vloge ne sme biti sta-
rejše od 30 dni.

Kandidat/kandidatka mora k prijavi priložiti tudi pro-
gram vodenja zavoda za mandatno obdobje 2022–2027, 
lahko pa priloži tudi kratek življenjepis.

Pisne prijave z dokazili pošljite po pošti ali oddaj-
te osebno v tajništvu šole (o oddaji se izda potrdilo) 
v 8 dneh po objavi razpisa v Uradnem listu RS na na-
slov: Svet zavoda Osnovne šole Louisa Adamiča Gro-
suplje, Tovarniška cesta 14, 1290 Grosuplje, s pripisom 
»Prijava na razpis za ravnatelja – Ne odpiraj«.

Vloga bo šteta za pravočasno, če bo oddana na 
pošti s priporočeno pošiljko zadnji dan roka ali vročena 
v tajništvu šole pred potekom roka v delovnem času 
tajništva. V primeru oddaje nepopolne vloge bo kandi-
dat/kandidatka pisno pozvan/pozvana, da vlogo dopolni 
v roku 8 dni, v nasprotnem primeru se takšna vloga šteje 
za nepopolno in bo iz izbirnega postopka izločena.

Kandidati/kandidatke bodo pisno obvestilo o imeno-
vanju prejeli/prejele v zakonitem roku.

Svet zavoda Osnovne šole Louisa Adamiča 
Grosuplje

 Ob-1613/22
Razpisna komisija Inštituta za javno upravo pri 

Pravni fakulteti v Ljub ljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljub-
ljana, razpisuje na podlagi 10. in 11. člena Akta o preo-
blikovanju Inštituta za javno upravo pri Pravni fakulteti 
v Ljub ljani v zavod delovno mesto

direktorja inštituta
Poleg splošnih pogojev mora kandidat izpolnjevati 

še naslednje posebne pogoje:
– da ima izobrazbo univerzitetni diplomirani pravnik,
– da ima doktorat znanosti s področja upravnoprav-

nih znanosti,
– da ima naziv univerzitetnega učitelja na Univerzi 

v Ljub ljani, Pravna fakulteta, in je habilitiran za področje 
upravnopravnih znanosti,

– da ima najmanj pet let delovnih izkušenj,
– da izkazuje sposobnost za vodenje inštituta,
– da obvlada slovenski in najmanj en tuj jezik.
Direktor inštituta organizira in vodi delo inštituta ter 

poslovanje, ga zastopa in predstavlja in je odgovoren za 
zakonitost njegovega dela.

Direktor inštituta vodi strokovno delo inštituta.
Direktor bo imenovan za mandatno obdobje petih 

let z možnostjo ponovnega imenovanja.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z dokazili o iz-

polnjevanju pogojev in kratkim življenjepisom najkasneje 

v roku 8 dni od objave tega razpisa, v zaprti kuverti na 
naslov inštituta. Razpisna komisija nepopolnih in nepra-
vočasnih vlog ne bo upoštevala.

Kandidati, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje, 
bodo povabljeni na razgovor. O odločitvi o imenovanju 
bodo kandidati obveščeni v 15 dneh od objave.

Razpisna komisija Inštituta za javno upravo  
pri Pravni fakulteti v Ljub ljani

 Ob-1614/22
Na podlagi 53.a in 58. člena Zakona o organizaciji 

in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni 
list RS, št. 16/07 – UPB5 in nadaljnji) in sklepa Sveta 
Srednje tehniške in poklicne šole Trbovlje z dne 28. 2. 
2022, Svet Srednje tehniške in poklicne šole Trbovlje 
razpisuje prosto delovno mesto

ravnatelja m/ž
Kandidat mora za imenovanje za ravnatelja izpol-

njevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje 
v skladu s 53., 58., 92., 96., 100. in 107.a členom Zako-
na o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
– ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5 in nadaljnji), 
in sicer:

– da ima izobrazbo druge stopnje, pridobljeno z uni-
verzitetnim študijskim programom ali z magistrskim štu-
dijskim programom druge stopnje,

– da izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za sve-
tovalnega delavca na Srednji tehniški in poklicni šoli 
Trbovlje,

– ima opravljen strokovni izpit na področju vzgoje 
in izobraževanja,

– ima pridobljeno pedagoško-andragoško izobraz-
bo,

– ima naziv svetovalec ali svetnik oziroma najmanj 
pet let naziv mentor,

– ima opravljen ravnateljski izpit oziroma si ga bo 
pridobil najkasneje v 1 letu po začetku mandata,

– ima najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in 
izobraževanju,

– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega 
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 
na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest me-
secev,

– ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega de-
janja zoper spolno nedotakljivost,

– ni bil zoper njega uveden kazenski postopek za-
radi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost (po-
trdilo sodišča),

– da predloži svoj program vodenja šole.
Na razpis se lahko prijavijo tudi kandidati, ki izpol-

njujejo pogoje po 143. in 145. členu ZOFVI (Uradni list 
RS, št. 12/96 in 64/01), po 43. členu Zakona o spre-
membah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in finan-
ciranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI-A (Uradni list 
RS, št. 64/01) ter 9. členu Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje 
in izobraževanja – ZOFVI-H (Uradni list RS, št. 58/09 in 
popr. 64/09 ter 65/09 in 20/11).

Kandidat mora imeti pedagoško-andragoške, vod-
stvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno 
vodenje šole oziroma zavoda ter biti usposobljen za delo 
z računalnikom.

Predviden pričetek dela bo 1. 7. 2022. Delo na 
delovnem mestu ravnatelja se opravlja za 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.
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Popolne pisne prijave s kratkim življenjepisom, pro-
gramom vodenja in s priloženimi overjenimi kopijami vseh 
dokazil o izpolnjevanju zahtevanih pogojev ter z original-
nima potrdiloma Ministrstva za pravosodje, in sicer potrdi-
lom o nekaznovanosti ter potrdilom iz evidence izbrisanih 
obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, 
in potrdilo pristojnega Okrajnega sodišča o nepričetem 
kazenskem postopku, vsa potrdila v skladu s 107.a čle-
nom ZOFVI, ki ne smejo biti starejša od 15 dni idr. pošljite 
v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet Srednje tehni-
ške in poklicne šole Trbovlje, Šuštarjeva kolonija 7a, 1420 
Trbovlje, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja – ne 
odpiraj«. Zadnji dan prijave je 12. 3. 2022.

Kandidati posredujte tudi elektronski naslov za ob-
veščanje med razpisnim postopkom.

Prijavljeni kandidati boste pisno obvestilo o imeno-
vanju prejeli v zakonitem roku.

Svet Srednje tehniške in poklicne šole Trbovlje

 Ob-1616/22
Na podlagi sklepa 5. redne seje sveta šole z dne 

17. 1. 2022 razpisuje Svet zavoda Osnovne šole Trnovo, 
Karunova 14/a, 1000 Ljub ljana, prosto delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo rav-

natelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni 
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 
58/09, 64/09 – 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 in 172/21).

Kandidat/ka mora imeti pedagoške, vodstvene, or-
ganizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Predvideni začetek dela bo dne 1. 9. 2022.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja 

polni delovni čas.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let. 

Za čas mandata bo sklenjena pogodba o zaposlitvi na 
delovnem mestu ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih 
pogojev:

– dokazila o izobrazbi,
– dokazilo o nazivu,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (za 

ravnatelja je lahko imenovan/a tudi kandidat/ka, ki nima 
ravnateljskega izpita, vendar si ga mora pridobiti najka-
sneje v enem letu po začetku mandata),

– dokazilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobra-
ževanju,

– potrdilo Ministrstva za pravosodje o nekaznova-
nosti, ki ni starejše od 30 dni,

– potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem po-
stopku, ki ni starejše od 30 dni,

– potrdilo Ministrstva za pravosodje iz evidence 
izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno ne-
dotakljivost, ki ni starejše od 30 dni,
kandidati/ke pošljejo v zaprti ovojnici v roku 8 dni po 
objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Tr-
novo, Karunova 14/a, 1000 Ljub ljana, z oznako »Prijava 
na razpis za ravnatelja«.

Kandidat/ka mora k prijavi priložiti program vodenja 
zavoda za mandatno obdobje.

Zaželeno je, da kandidat/ka predloži tudi kratek 
življenjepis in opis delovnih izkušenj v vzgoji in izobra-
ževanju.

Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan 
roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto.

Nepopolne vloge bodo zavržene.
Kandidati/ke bodo prejeli/e obvestilo o imenovanju 

v zakonitem roku.
Svet zavoda OŠ Trnovo

 Ob-1621/22
Svet zavoda Osnovne šole Cvetka Golarja Ljutomer 

je na podlagi 58. člena Zakona o organizaciji in financi-
ranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07, 
36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 
– ZPCP-2D, 47/15 – ZOFVI-J, 46/16 – ZOFVI-K, 25/17 
– ZVaj) na 2. seji sveta zavoda dne 24. 2. 2022 soglasno 
sprejel sklep o razpisu delovnega mesta

ravnatelja/ravnateljice
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja 

izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 
57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-I-269/12-24 in 47/15, 
16/16, 25/17 – ZVaj; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI) 
in 84. členom Kazenskega zakonika (Uradni list RS, 
št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 
38/16, 27/17, 23/20 in 91/20).

Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, orga-
nizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Predvideni začetek dela je 23. 6. 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 dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev:

– dokazilo o izobrazbi,
– dokazilo o pridobljenem nazivu,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilu o opravljenem ravnateljskem izpitu,
– opis delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
– potrdilo iz kazenske evidence Ministrstva za pra-

vosodje, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem po-

stopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo iz evidence izbrisanih oseb za kazniva 

dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ga izda Ministr-
stvo za pravosodje, ki ne sme biti starejše od 30 dni,

– program vodenja zavoda za mandatno obdobje,
– kratek življenjepis (zaželjen),
– izjavo, s katero dovoljuje obdelavo in uporabo 

njegovih osebnih podatkov za namen in v zvezi s po-
stopkom imenovanja.

Pošljite v zaprti ovojnici v 10 dneh po objavi razpisa 
v Uradnem listu Republike Slovenije, na naslov: Svet 
zavoda Osnovne šole Cvetka Golarja Ljutomer, Cvetka 
Golarja ulica 6, 9240 Ljutomer, z oznako »Prijava na 
razpis ravnatelja – Ne odpiraj«.

Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan 
roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto. Dokazila 
o izpolnjevanju razpisanih pogojev morajo biti originalna 
ali overjene kopije originalov. Kandidati bodo pisno ob-
vestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični 
obliki, so uporabljeni za ženske in moške.

Svet zavoda Osnovne šole Cvetka Golarja 
Ljutomer
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 Ob-1622/22
Svet zavoda Osnovne šole Janka Glazerja Ruše 

na podlagi sklepa 3. seje z dne 24. 2. 2022 in v skladu 
z 58. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgo-
je in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 
– popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 
46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21 in 
207/21; v nadaljevanju ZOFVI) ter 35. členom Zakona 
o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC 
in 127/06 – ZJZP) razpisuje prosto delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/kandidatka mora za imenovanje na funk-

cijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati pogoje v skladu 
s 53. členom ZOFVI.

Kandidat/kandidatka mora imeti pedagoške, vod-
stvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno 
vodenje zavoda. Predviden začetek dela bo dne 16. 8. 
2022. Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja 
s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat/kandidatka 
bo imenovan/imenovana za dobo 5 let. Za čas mandata 
bo z njim/njo sklenjena pogodba o zaposlitvi za delovno 
mesto ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev:

– dokazilo o izobrazbi,
– dokazilo o pridobljenem nazivu,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– opis in dokazilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in 

izobraževanju (izpis zavarovanja v RS ali drugo dokazilo 
o obdobju dela v VIZ),

– potrdilo o nekaznovanosti iz kazenske eviden-
ce Ministrstva za pravosodje – ne sme biti starejše od 
30 dni,

– potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva 
dejanja zoper spolno nedotakljivost za namen »Varstvo 
otrok in mladoletnikov« iz kazenske evidence Ministr-
stva za pravosodje – ne sme biti starejše od 30 dni,

– potrdilo sodišča, da kandidat/kandidatka ni v ka-
zenskem postopku – ne sme biti starejše od 30 dni.

Kandidat/kandidatka mora k prijavi priložiti program 
vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa priloži 
tudi kratek življenjepis.

Pisne prijave z dokazili pošljite po pošti v 8 dneh 
po objavi razpisa v Uradnem listu RS na naslov: Svet 
Osnovne šole Janka Glazerja Ruše, Lesjakova ulica 4, 
2342 Ruše, z oznako »Prijava na razpis za ravnate-
lja/ravnateljico – Ne odpiraj«.

Vloga bo šteta za pravočasno, če bo oddana na 
pošti s priporočeno pošiljko zadnji dan roka ali vročena 
v tajništvu šole do 12. ure zadnji dan roka. V primeru 
oddaje nepopolne vloge bo kandidat/kandidatka pisno 
pozvan/pozvana, da vlogo dopolni v roku 8 dni, v na-
sprotnem primeru se takšna vloga šteje za nepopolno 
in bo iz izbirnega postopka izločena.

Kandidati/kandidatke bodo pisno obvestilo o imeno-
vanju prejeli/prejele v zakonitem roku.

Svet zavoda Osnovne šole Janka Glazerja Ruše

 Ob-1623/22
Svet zavoda Vrtca Pobrežje Maribor, Cesta XIV. di-

vizije 14a, 2000 Maribor, na podlagi sklepa 3. seje z dne 
22. 2. 2022, razpisuje prosto delovno mesto

ravnatelja – m/ž
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja 

izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni 

list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 
58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 
57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – 
Zvaj, 123/21, 172/21 in 207/21).

Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, orga-
nizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Predvideni začetek dela bo v mesecu juliju 2022.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja za 

polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let.
Za čas mandata bo s kandidatom sklenjena pogod-

ba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.
Pisna prijava z originalnimi dokazili ali overjenimi 

kopijami dokazil mora vsebovati:
– dokazila o izobrazbi, nazivu in opravljenem stro-

kovnem izpitu s področja vzgoje in izobraževanja,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (če 

ravnateljskega izpita kandidat nima, si ga mora pridobiti 
najkasneje v enem letu po začetku mandata, v naspro-
tnem primeru mu mandat preneha po zakonu),

– potrdilo iz kazenske evidence in potrdilo iz evi-
dence izbrisanih oseb za kazniva dejanja zoper spolno 
nedotakljivost (oboje izda Ministrstvo za pravosodje, ob 
oddaji prijave ne sme biti starejše od 30 dni),

– potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem po-
stopku (ob oddaji prijave ne sme biti starejše od 30 dni),

– program vodenja vrtca za mandatno obdobje,
– kratek življenjepis, z dokazilom o dosedanjih de-

lovnih izkušnjah v VIZ (najmanj 5 let).
Pisno prijavo naj kandidati v zaprti ovojnici pošljejo 

na naslov: Svet zavoda Vrtec Pobrežje Maribor, Cesta 
XIV. divizije 14a, 2000 Maribor, z oznako »Prijava na 
razpis za ravnatelja – Ne odpiraj«.

Za pravočasno bodo štele prijave, ki bodo, do 
vključno 16. 3. 2022, oddane na pošto in poslane pripo-
ročeno ali priporočeno s povratnico ali bodo najkasneje 
ta dan osebno dostavljene v tajništvo vrtca v času ura-
dnih ur na zgoraj omenjeni naslov.

Kandidati naj v prijavi navedejo svoj elektronski 
naslov za sprejemanje obvestil v času razpisnega po-
stopka.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapi-
sani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni 
za ženske in moške.

Svet zavoda Vrtca Pobrežje Maribor

 Ob-1624/22
Svet zavoda Osnovne šole Frana Kranjca Celje, 

Hrašovčeva ulica 1, 3000 Celje, na podlagi sklepa, 
sprejetega na 4. seji Sveta zavoda z dne 24. 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 – ZOFVI (Uradni 
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 
58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 
57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 
– ZVaj, v nadaljevanju: ZOFVI).

Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, orga-
nizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Predviden začetek dela bo 4. 9. 2022. Delo na 
delovnem mestu ravnatelja se opravlja za polni delovni 
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čas. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas 
mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na 
delovnem mestu ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev:

– dokazilo o izobrazbi (ftk overjena),
– dokazilo o pridobljenem nazivu (ftk overjena),
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu (ftk 

overjena),
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (ftk 

overjena) – ni obvezno, kandidati si ga morajo pridobiti 
najkasneje v 1. letu mandata,

– opis delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju in 
dokazila o dosedanji delovni dobi,

– potrdilo o nekaznovanosti Ministrstva za pravo-
sodje, ki ne sme biti starejše od 30 dni,

– potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem po-
stopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni,

– potrdilo iz evidence izbrisanih oseb za kazniva 
dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ga izda Ministr-
stvo 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 

njegovih osebnih podatkov za namen in v zvezi s po-
stopkom imenovanja
pošljite do vključno 14. 3. 2022 v zaprti kuverti na na-
slov Svet zavoda Osnovne šole Frana Kranjca Celje, 
Hrašovčeva ulica 1, 3000 Celje, s pripisom »Prijava na 
razpis za ravnatelja«.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Svet zavoda Osnovne šole Frana Kranjca Celje

 Ob-1628/22
Svet zavoda OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova, 

Negova 20, 9245 Spodnji Ivanjci, na podlagi sklepa 
seje Sveta zavoda z dne 24. 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 izobraževanje (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).

– Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, 
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vode-
nje zavoda.

– Predvideni začetek dela bo dne 1. 7. 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 o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazi-
la 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 potr-
dilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja 
zoper spolno nedotakljivost iz Ministrstva za pravosodje, 
ki ni starejše od 30 dni), izjavo, s katero dovoljuje obde-

lavo in uporabo njegovih osebnih podatkov za namen 
in v zvezi s postopkom imenovanja, pošljite v 8 dneh 
po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda OŠ dr. Antona 
Trstenjaka Negova, Negova 20, 9245 Spodnji Ivanjci, 
z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja – Ne odpiraj«.

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja za-
voda za mandatno obdobje in kratek življenjepis. Vloga 
se bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan roka s pri-
poročeno 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 raz-
pisu ne gre za reelekcijo.

Svet zavoda OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova

 Ob-1633/22
Svet zavoda OŠ Milke Šobar – Nataše, Kurirska 

steza 8, 8340 Črnomelj, je na podlagi sprejetega sklepa 
št. 8-21/22 dne 23. 2. 2022 soglasno sprejel sklep o raz-
pisu delovnega mesta

ravnatelja
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja 

izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 
– ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj; 
nadaljnjem besedilu: ZOFVI).

Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, orga-
nizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Predvideni začetek dela bo dne 1. 9. 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 dokazili o izpolnjevanju zahteva-
nih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem 
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, 
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo 
o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni 
v kazenskem postopku) pošljite v petnajstih dneh po 
objavi razpisa na naslov: Svet zavoda OŠ Milke Šobar 
– Nataše (Kurirska steza 8), z oznako »Prijava na razpis 
za ravnatelja«.

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja 
zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi 
kratek življenjepis.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Sveta zavoda OŠ Milke Šobar – Nataše, Črnomelj

 Ob-1638/22
Na podlagi sklepa, ki ga je sprejel svet OŠ Šent-

vid na redni seji dne 17. 2. 2022, Svet Osnovne šole 
Šentvid, Prušnikova ulica 98, 1210 Ljub ljana Šentvid, 
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, 2/15 Odl. US: U-l-269/12-24 in 47/15; v na-
daljnjem besedilu: ZOFVI).
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Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, or-
ganizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Predvideni začetek dela bo 1. 9. 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 dokazili o izpolnjevanju zahteva-
nih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem 
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, 
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo 
o nekaznovanosti, potrdilo sodišča, da kandidat ni v ka-
zenskem postopku ter potrdilo iz evidence izbrisanih 
obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost) 
pošljite v 15 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet 
zavoda Osnovne šole Šentvid, Prušnikova ulica 98, 
1210 Ljub ljana Šentvid, z oznako »Prijava na razpis za 
ravnatelja«.

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja 
zavoda za mandatno obdobje in kratek življenjepis.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Svet Osnovne šole Šentvid

 Ob-1649/22
Svet zavoda Gimnazije Moste, Zaloška 49, 1000 

Ljub ljana, na podlagi sklepa, sprejetega na 13. redni 
seji Sveta zavoda Gimnazije Moste dne 28. 2. 2022, 
razpisuje delovno mesto

ravnatelja
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja 

izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 
– ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 
123/21, 172/21 in 207/21; v nadaljevanju: ZOFVI).

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, or-
ganizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Predvideni začetek dela bo dne 1. 9. 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.

Kandidati naj k pisni prijavi predložijo naslednje:
1) dokazila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev
– o izobrazbi,
– o pridobljenem nazivu,
– opravljenem strokovnem izpitu,
– opravljenem ravnateljskem izpitu oziroma mora 

kandidat ravnateljski izpit opraviti v roku enega leta od 
začetka mandata,

– delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju (izpis 
obdobij zavarovanja ZPIZ-a),

– potrdilo o nekaznovanosti iz kazenske evidence 
Ministrstva za pravosodje, ki ob oddaji ne sme biti sta-
rejše od 30 dni,

– potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem po-
stopku (krajevno pristojno sodišče), ki ob oddaji vloge 
ne sme biti starejše od 30 dni,

– potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva 
dejanja zoper spolno nedotakljivost (namen: Varstvo 
otrok in mladoletnikov), ki ga izda Ministrstvo za pravo-
sodje in ob oddaji vloge ne sme biti starejše od 30 dni,

2) program vodenja zavoda za mandatno obdobje,
3) kratek življenjepis (zaželen),
4) izjavo, s katero dovoljuje obdelavo in uporabo 

svojih osebnih podatkov za namen in v zvezi s postop-
kom imenovanja ravnatelja,

5) kandidati na prijavo napišejo tudi svoj elektronski 
naslov in telefonsko številko za obveščanje med razpi-
snim postopkom zaradi morebitnega poziva za dopol-
nitev vloge.

Navedeno pisno prijavo z dokazili in izjavami po-
šljite v osmih dneh po objavi razpisa v zaprti ovojnici 
na naslov: Svet zavoda Gimnazija Moste, Zaloška 49, 
1000 Ljub ljana, z oznako »Prijava na razpis za ravna-
telja – ne odpiraj«.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Svet zavoda Gimnazije Moste

 Ob-1651/22
Svet zavoda Splošne bolnišnice Celje na podlagi 

34. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 
s spremembami in dopolnitvami), 27. člena Statuta Splo-
šne bolnišnice Celje in sklepa Sveta zavoda z dne 25. 2. 
2022 razpisuje prosto delovno mesto

direktorja zavoda (m/ž)
za štiriletno mandatno obdobje

Kandidati morajo poleg splošnih pogojev, določenih 
z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje:

– imeti morajo univerzitetno izobrazbo;
– imeti najmanj 5 let vodstvenih delovnih izkušenj;
– imeti ustrezna organizacijska in upravljalska znanja;
– predložiti morajo vizijo in strategijo razvoja zavo-

da ter opredeliti svojo vlogo pri realizaciji le-tega.
Prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev, 

s programom in življenjepisom, naj kandidati predloži-
jo do 20. 3. 2022 v zaprti ovojnici na naslov: Splošna 
bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, Splošno kadrovsko 
pravni sektor, 3000 Celje, z oznako: »Prijava na razpis 
za direktorja Splošne bolnišnice Celje – ne odpiraj!«.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni po 
objavi razpisa.

Svet zavoda Splošne bolnišnice Celje

Št. 704-7/2022/2 Ob-1657/22
Na podlagi drugega odstavka 10. člena Zakona 

o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečišče-
no besedilo, 33/07 – ZSReg-B, 45/08, 91/13 in 189/20 
– ZFRO) ter skladno z Odredbo o številu in sedežih 
notarskih mest (Uradni list RS, št. 40/94, 8/95, 16/97, 
24/98, 117/05, 68/06, 7/07, 8/07, 69/08, 23/09 in 38/09) 
in Pravilnikom o merilih in načinu preverjanja strokovne 
usposobljenosti kandidatov za notarja (Uradni list RS, 
št. 20/22) Ministrstvo za pravosodje razpisuje

dve prosti notarski mesti
s sedežem v Ljub ljani

Razpisni pogoji:
Za notarja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje 

iz 8. člena Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – 
uradno prečiščeno besedilo, 33/07 – ZSReg-B, 45/08, 
91/13 in 189/20 – ZFRO, v nadaljevanju: ZN). Uporabljeni 
izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so upo-
rabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.

Prijava mora vsebovati:
1. dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti (2. toč-

ka prvega odstavka 8. člena ZN),
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2. opis praktičnih (delovnih) izkušenj in dokazila, 
iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja iz 5. točke 
prvega odstavka 8. člena ZN,

3. dokazilo, da ima kandidat opremo in prostore, ki 
so potrebni in primerni za opravljanje notariata (8. točka 
prvega odstavka 8. člena ZN), pri čemer morajo biti iz 
dokazila o izpolnjevanju pogojev glede prostorov razvi-
dni zemljiško knjižni podatki, v primeru neskladja med 
dejanskim in zemljiško knjižnim stanjem pa tudi vse pred-
hodne listine, iz katerih bo razvidno, da je zadnjo pogod-
bo podpisala upravičena oseba,

4. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije ali druge države 

članice Evropske unije ali Evropskega gospodarskega 
prostora ali državljan Švicarske konfederacije ali države 
članice Organizacije za gospodarsko sodelovanje in ra-
zvoj (1. točka prvega odstavka 8. člena ZN),

– je poslovno sposoben (2. točka prvega od-
stavka 8. člena ZN),

– ima v Republiki Sloveniji pridobljen strokovni na-
slov univerzitetni diplomirani pravnik ali strokovna naslo-
va diplomirani pravnik (UN) in magister prava oziroma je 
v tujini končal primerljivo izobraževanje s področja prava, 
ki se dokazuje s tujo listino o izobraževanju in priloženim 
mnenjem o izobraževanju ali z odločbo o priznavanju 
izobraževanja za namen zaposlovanja ali z odločbo o no-
strifikaciji (3. točka prvega odstavka 8. člena ZN),

– je opravil pravniški državni izpit, z navedbo datu-
ma opravljenega izpita (4. točka prvega odstavka 8. čle-
na ZN),

– ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega de-
janja, zaradi katerega je moralno nevreden za opravlja-
nje notariata (6. točka prvega odstavka 8. člena ZN),

– še ni dopolnil 64 let (9. točka prvega od-
stavka 8. člena ZN),

5. izjavo, da lahko Ministrstvo za pravosodje za na-
men tega razpisnega postopka pridobi podatke iz prve 
do šeste alinee 4. točke iz uradnih evidenc.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski na-
slov kandidata, telefonsko številko, na kateri je doseg-
ljiv, enotno matično številko občana (EMŠO) ter kratek 
življenjepis.

V primeru pisnega preizkusa usposobljenosti in/ali 
ustnega razgovora (10.a člen ZN) bodo kandidati obve-
ščeni pisno, ustno in/ali preko elektronskega naslova.

Kandidati naj se v primeru prijave na prosto notar-
sko mesto s sedežem v Ljub ljani sklicujejo na številko 
704-7/2022.

Pisne prijave na razpisano notarsko mesto spreje-
ma Ministrstvo za pravosodje, Ljub ljana, Župančičeva 
ulica 3, 15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje
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 Ob-1652/22
Na podlagi prvega odstavka 146.d člena Zakona 

o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno pre-
čiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 
– ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – 
ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 
61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE in 158/20) 
ter v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada, Slo-
venskega okoljskega javnega sklada, št. 0141-7/2019-2, 
z dne 7. 5. 2019 (objavljeni na spletni strani https://www.
ekosklad.si/informacije/predpisi/predpisi/splosni-pogoji-po-
slovanja), Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, objavlja

spremembo
Javnega poziva 74SUB-OB19 Nepovratne 

finančne spodbude občanom za nove naložbe 
rabe obnovljivih virov energije in večje energijske 

učinkovitosti stanovanjskih stavb
Javni poziv 74SUB-OB19 Nepovratne finančne spod-

bude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov 
energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih 
stavb (Uradni list RS, št. 36/19, 108/20, 184/20, 51/21, 
100/21, 202/21 in 26/22) se spremeni tako, kot sledi:

Besedilo 4.f točke (datum izvedbe naložbe) se spre-
meni tako, da se glasi:

»Do nepovratne finančne spodbude po tem javnem 
pozivu je vlagatelj upravičen za naložbo, ki izpolnjuje 
pogoje tega javnega poziva in je izvedena do 31. 12. 
2022. Kot datum izvedbe naložbe se po tem javnem 
pozivu šteje datum opravljene storitve, ki je naveden na 
računu, iz katerega nedvoumno izhaja, da je naložba 
v celoti izvedena. V kolikor datum opravljene storitve na 
računu ni naveden, se kot datum izvedbe naložbe šteje 
datum izdaje računa.«

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

Druge objave

 Ob-1653/22

Obvestilo
o zaključku Javnega poziva 93SUB-SO21 
Nepovratne finančne spodbude/pomoči  

za naprave za samooskrbo  
z električno energijo

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, objavlja, 
da je Javni poziv 93SUB-SO21 Nepovratne finančne 
spodbude/pomoči za naprave za samooskrbo z elek-
trično energijo (Uradni list RS, št. 196/21), zaključen.

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

Št. 340-0008/2021 Ob-1604/22
Občina Hoče - Slivnica, Pohorska cesta 15, 2311 

Hoče, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premo-
ženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 11/18 in 79/18) in 35. člena Uredbe o stvar-
nem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list 
RS, št. 31/18), objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo lesa na panju

Predmet javnega zbiranja ponudb je prodaja lesa 
(398,2 m3 bruto odkazanega drevja) na panju v katastr-
skih občinah Čreta, Radizel in Spodnje Hoče. Celotna 
razpisna dokumentacija za javno zbiranje ponudb za 
prodajo lesa na panju je objavljena na spletni strani Ob-
čine Hoče - Slivnica, www.hoce-slivnica.si, pod rubriko 
Obrazci in razpisi, pododdelek Razpisi.

Dodatne informacije v zvezi z javnim zbiranjem po-
nudb je mogoče dobiti na elektronskem naslovu: stan-
ko.rafolt@hoce-slivnica.si.

Občina Hoče - Slivnica
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Št. 2153-1/2019/14(134-03) Ob-1615/22
V register političnih strank se pri politični stranki 

Domovinska liga, s skrajšanim imenom DOM in s se-
dežem v Ljub ljani, Stegne 35, ter z matično številko: 
4112849000, vpiše sprememba statuta stranke.

Št. 2153-6/2021/16(134-03) Ob-1637/22
V register političnih strank se pri politični stranki Gi-

banje SVOBODA, s sedežem v Ljub ljani, Miklošičeva 
cesta 7, ter z matično številko: 2698684000, vpiše spre-
memba statuta in skrajšano ime SVOBODA.

Objave po Zakonu  
o političnih strankah
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Št. 101-44/2021-4 Ob-3721/21
Upravna enota Ljub ljana z dnem 24. 12. 2021 sprej-

me v hrambo statut z nazivom “Statut Sindikata zapo-
slenih na RTV Slovenija« in ga vpiše v evidenco statutov 
sindikatov, pod zaporedno številko 9 za sindikat z ime-
nom: Sindikat zaposlenih na RTV Slovenija, kratico: 
SZRTV in sedežem: Tavčarjeva 17, Ljub ljana.

Št. 101-4/2022-5 Ob-1375/22
Statut Sindikata kovinske in elektroindustrije 

Slovenije – Sindikalne podružnice Metrel mehanika 
d.o.o. (kratica: SKEI Metrel mehanika), Ljub ljanska 
cesta 80, Horjul, ki je v hrambi pri Upravni enoti Ljub-
ljana na podlagi odločbe številka 101-36/2009-2 z dne 
27. 10. 2009, in je vpisan v evidenco statutov sindikatov 
pod zaporedno številko 209, se z dnem 3. 2. 2022 izbri-
še iz evidence statutov sindikatov.

Št. 101-3/2022-5 Ob-1376/22
Statut Sindikata podjetja Bayer Pharma Ljub-

ljana, Bravničarjeva ulica 13, Ljub ljana, ki je v hram-
bi pri Upravni enoti Ljub ljana na podlagi odločbe šte-
vilka 06/02-02400-3/94 z dne 25. 1. 1994, in je vpisan 
v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno števil-
ko 85, se z dnem 3. 2. 2022 izbriše iz evidence statutov 
sindikatov.

Št. 101-3/2021-13 Ob-1517/22
Izrek odločbe Upravne enote Grosuplje, šte-

vilka 028-25/98-TR, z dne 26. 10. 1998 se spremeni 
tako, da se pravilno glasi: Sindikat zdravstva in so-
cialnega varstva Slovenije v Bolnišnici za otroke 
Šentvid, s skrajšanim imenom SZSVS v BOŠ in Pravila 
za delovanje sindikata v zavodu – Sindikat zdravstva 
in socialnega varstva Slovenije v Bolnišnici za otroke 
Šentvid, s sedežem Šentvid pri Stični 44, 1296 Šentvid 
pri Stični, ki so jih člani sindikata sprejeli na občnem 
zboru 4. januarja 2022, hrani Upravna enota Grosuplje, 
Taborska cesta 1, Grosuplje.

Pravila za delovanje sindikata zavoda – Sindikat 
zdravstva in socialnega varstva Slovenije v Bolnišnici za 
otroke Šentvid, so vpisana pod zaporedno številko 31.

Št. 101-2/2021-4 Ob-1572/22
Pravila Sindikata Skei Ekop Ribnica, Lepovče 23, 

Ribnica, ki so shranjena na Upravni enoti Ribnica, na 
podlagi odločbe št. 101-3/2011, izdane dne 12. 12. 2011, 
pod zaporedno številko 34, se z dnem 24. 12. 2021 vza-
me iz hrambe in izbriše iz evidence statutov sindikatov.

Evidence sindikatov
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 Ob-1656/22
Ime medija: TV Exodus.
Izdajatelj: Exodus, medijske in druge dejavnosti d.o.o.
Direktor: Zoran Kodela, Ul. Veljka Vlahoviča 51, 

2000 Maribor.
Lastnik: Zoran Kodela (100 %).

Objave po Zakonu o medijih
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Št. 02110-4/2022-3 Ob-1617/22
Območna geodetska uprava Koper, Piranska 

cesta 2, 6000 Koper, na podlagi 30. člena Zakona o ge-
odetski dejavnosti – ZGeoD-1 (Uradni list RS, št. 77/10 
in nasl.) ter sedmega odstavka 11. člena Zakona o evi-
dentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni list RS, št. 47/06, 
65/07 – odl. US, 79/12 – odl. US, 61/17 – ZAID, 7/18 
in 33/19) poziva osebe, ki menijo, da so pravni nasle-
dniki po verjetno umrlem Pegan Antonu, Avber 6, 6210 
Sežana, lastniku vpisane lastninske pravice na podlagi 
poizvedovalnega zapisnika z dne 11. 6. 1879, št. 60, za 
parcelo *216 k.o. 2421-Avber, da se javijo v 30 dneh od 
dneva objave oklica v Uradnem listu RS in na enotnem 
državnem portalu e-uprave vstopijo v postopek eviden-
tiranja urejene meje parcele 928/4 v k.o. 2421-Avber, ki 
ga vodi geodetsko podjetje Geodetsko podjetje Sežana 
d.o.o, Bazoviška c. 2, 6210 Sežana.

Oseba, ki meni, da je pravni naslednik, mora izka-
zati obstoj svojega pravnega nasledstva.

Če se na objavo oklica ne javi nihče, velja domne-
va, da neznani lastnik nepremičnine soglaša s predla-
gano mejo.

Območna geodetska uprava Koper
dne 28. 1. 2022

Objave po Zakonu  
o evidentiranju nepremičnin
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Oklici o začetku vzpostavitve 
pravnega naslova

N 71/2019 Os-1196/22

Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici 
Katji Rožič Bračko, v nepravdni zadevi vzpostavljanja 
etažne lastnine po Zakonu o vzpostavitvi etažne lastnine 
na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega 
zemljišča (ZVEtL-1) na stavbi z naslovom Polanska 
cesta 1, Slivnica, Orehova vas, na predlog predlaga-
telja Leona Pišek, Polanska cesta 40, Orehova vas, za 
vzpostavitev pravnega naslova, dne 6. 1. 2022 izdalo 
sklep o začetku postopka vzpostavitve pravnega naslo-
va: prodajne pogodbe z dne 24. 2. 2005 sklenjene med 
Mileno Maltarić, kot prodajalko in Kristino Mlakar, kot 
kupko, s katero je prodajalka kupki prodala in izročila 
stanovanja št. 3 v I. nadstropju in delno pritličju večsta-
novanjske stavbe na lokaciji Polanska cesta 1, Slivnica, 
Orehova vas, v izmeri 47,70 m2.

Sodišče zato poziva vse morebitne imetnike po-
sameznih delov na zgoraj navedeni nepremičnini, da 
v enem mesecu od objave tega oklica, z ugovorom 
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma 
popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin 
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice 
v korist priglasitelja.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 12. 1. 2022

Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

II N 404/2021 Os-1372/22

Okrožno sodišče v Kranju je po okrožnem sodniku 
Gregorju Berdenu, v nepravdni zadevi predlagateljice 
Anje Pavlič, Mladinska cesta 13b, Bled, ki jo zastopa 
David Gradišek, odvetnik v Kranju, zoper nasprotnega 
udeleženca Boštjana Lavtar, pogrešan, naslov neznan, 
zaradi zaupanja otroka v varstvo in vzgojo ter določitve 
preživnine, na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem 
postopku (v nadaljnjem besedilu: ZPP), v zvezi z 42. čle-
nom Zakona o nepravdnem postopku (v nadaljnjem 
besedilu: ZNP-1), postavilo nasprotnemu udeležencu 
Boštjanu Lavtarju, neznano prebivališče, začasno za-
stopnico odvetnico Mojco Košir, Cesta železarjev 8/b, 
Jesenice.

Začasna zastopnica ima v postopku, v katerem je 
postavljena, vse pravice in dolžnosti zakonite zastopnice 
nasprotnega udeleženca.

Te pravice in dolžnosti ima začasna zastopnica 
od dneva postavitve in vse do takrat, dokler nasprotni 
udeleženec ali njegov pooblaščenec ne nastopita pred 
sodiščem oziroma dokler organ za socialne zadeve ne 
sporoči sodišču, da mu je postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 20. 1. 2022

Objave sodišč

I D 2523/2020 Os-1156/22

Okrajno sodišče v Ljub ljani je po okrajni (triažni) so-
dnici Nadji Podobnik Oblak v zapuščinski zadevi po po-
kojni Mariji Fon, hčeri Matija Briškija, rojeni 18. 2. 1933, 
EMŠO 1802933505688, umrli 7. 9. 2020, nazadnje sta-
nujoči na naslovu Ob potoku 44, Škofljica, državljanki 
Republike Slovenije, sklenilo, da se Petru Riku Fonu 
v skladu s 5. točko drugega odstavka 82. člena Zako-
na o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi s 163. členom 
Zakona o dedovanju (ZD) postavi začasno zastopnico 
– odvetnico Natašo Ljubič iz Ljub ljane.

Začasna zastopnica ima v tem postopku pravice in 
dolžnosti zakonite zastopnice in bo imenovano osebo 
zastopala od dneva postavitve in vse do takrat, dokler 
le-ta ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, 
oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne 
sporoči, da je postavil skrbnika (83. člen ZPP).

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 11. 1. 2022

2874 Z 271/2021 Os-1470/22

Okrajno sodišče v Ljub ljani je v zadevi zavaro-
vanja terjatve upnice Republike Slovenije, matična 
št. 5854814000, davčna št. 17659957, Gregorčičeva 
ulica 20, Ljub ljana, ki jo zastopa zak. zast. Državno odve-
tništvo Republike Slovenije, Šubičeva ulica 2, Ljub ljana, 
proti dolžniku Janezu Zupančič, EMŠO 1506972500504, 
Tržaška cesta 40, Ljub ljana - dostava, zaradi zavarova-
nja 497,97 EUR, sklenilo:

Dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona o prav-
dnem postopku – ZPP postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Du-
šan Kecman, Vurnikova ulica 2, 1000 Ljub ljana.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do ta-
krat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nasto-
pi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za 
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 11. 2. 2022

VL 87770/2021 Os-1580/22

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika A1 Slove-
nija, d.d., Ameriška ulica 4, Ljub ljana, ki ga zastopa odv. 
Odvetniška pisarna Lepoša d.o.o., p.p. 1252, Maribor 
– poštni predali, proti dolžniku Andreju Jurgalič, Mestni 
trg 1, Ljub ljana - dostava, ki ga zastopa zak. zast. Peter 
Pakiž – odvetnik, Čufarjeva ulica 3, Ljub ljana, zaradi 
izterjave 2.536,99 EUR, sklenilo:

Dolžniku Andreju Jurgalič, Mestni trg 1, Ljub-
ljana - dostava, se na podlagi 4. točke drugega od-
stavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP 
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju 
– ZIZ postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Peter 
Pakiž, Čufarjeva ulica 3, Ljub ljana.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, 
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen 
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za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 31. 1. 2022

VL 61400/2021 Os-1641/22
Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 

verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika A1 Slove-
nija, d.d., Ameriška ulica 4, Ljub ljana, ki ga zastopa odv. 
Odvetniška pisarna Monika Lipovec d.o.o., Bleiweisova 
cesta 30, Kranj, proti dolžniku Mihi Ferhatović, Maslje-
va ulica 3, Domžale, ki ga zastopa zak. zast. Suzana 
Ogrinc – odvetnica, Savska cesta 20, Domžale, zaradi 
izterjave 1.037,59 EUR, sklenilo:

Dolžniku Mihi Ferhatović, Masljeva ulica 3, Domža-
le, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena 
Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. čle-
nom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi za-
časna zastopnica.

Za začasno zastopnico se postavi Suzana Ogrinc 
– odvetnica, Savska cesta 20, Domžale.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse 
dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne na-
stopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 26. 1. 2022

II N 14/2022-11 Os-1340/22
Okrožno sodišče v Novem mestu je v nepravdni 

zadevi opr. št. II N 14/2022 predlagatelja CSD Dolenj-
ska in Bela krajina, Resslova ulica 7b, Novo mesto, 
ki ga po pooblastilu direktorice Irene Kralj zastopa 
strokovna delavka Brigita Mokbel, zoper nasprotnega 
udeleženca: 1. Marjan Kotar Grampovčnik, Zaloška 
cesta 69, Ljub ljana, roj. 11. 12. 1981 in 2. Darija Golar, 
Resslova ulica 7b, Novo mesto, roj. 28. 7. 1986, zara-
di postopka po 174. členu Družinskega zakonika, na 
podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona 
o pravdnem postopku v zvezi z 42. členom Zakona 
o nepravdnem postopku, nasprotni udeleženki Dariji 
Golar zaradi nezmožnosti vročitve sodnih pisanj po-
stavilo začasno zastopnico Vesno Bajec, odvetnico 
v Novem mestu.

Začasna zastopnica bo zastopala interese naspro-
tne udeleženke v nepravdni zadevi vse dotlej, dokler se 
ne ugotovi njeno prebivališče oziroma dokler nasprotna 
udeleženka ali njen pooblaščenec ne nastopita pred 
sodiščem.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 31. 1. 2022

II N 21/2022-8 Os-1373/22
Okrožno sodišče v Novem mestu je v nepravdni 

zadevi opr. št. II N 21/2022 predlagatelja CSD Dolenjska 
in Bela krajina, Resslova ulica 7b, Novo mesto, ki ga 
po pooblastilu direktorice Irene Kralj zastopa strokovna 
delavka Brigita Mokbel, zoper nasprotnega udeležen-
ca: 1. Uroš Golar, ZPKZ Ljub ljana, Povšetova ulica 5, 
Ljub ljana, roj. 28. 9. 1984 in 2. Darija Golar, Resslova 
ulica 7b, Novo mesto, roj. 28. 7. 1986, zaradi postopka 
po 174. členu Družinskega zakonika, na podlagi 4. točke 
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postop-
ku v zvezi z 42. členom Zakona o nepravdnem postop-
ku, nasprotni udeleženki Dariji Golar zaradi nezmožno-

sti vročitve sodnih pisanj postavilo začasno zastopnico 
Vesno Bajec, odvetnico v Novem mestu.

Začasna zastopnica bo zastopala interese naspro-
tne udeleženke v nepravdni zadevi vse dotlej, dokler se 
ne ugotovi njeno prebivališče oziroma dokler nasprotna 
udeleženka ali njen pooblaščenec ne nastopita pred 
sodiščem.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 1. 2. 2022

Oklici dedičem in neznanim upnikom

D 70/2021 Os-1175/22

Okrajno sodišče v Brežicah vodi zapuščinski po-
stopek po pokojni Ivani Kramer, rojeni 27. 5. 1926, 
nazadnje stanujoči Veliki Obrež 56, Dobova, ki je umrla 
11. 1. 2021.

Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedova-
nju 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 navedene-
ga roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo in 
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, 
s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Brežicah
dne 13. 1. 2022

D 232/2021 Os-1111/22

Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapu-
ščinski postopek po pokojni Alenki Marguč, rojeni 14. 6. 
1954, državljanki RS, umrli 15. 1. 2021, nazadnje sta-
nujoči Iršičeva ulica 6, Celje.

Na podlagi četrtega odstavka 142.a člena Zakona 
o dedovanju poziva sodišče vse zapustničine upnike, 
da priglasijo svoje terjatve pri tem sodišču najkasneje 
v roku 6 mesecev od objave tega oklica, v katerem 
lahko zahtevajo tudi, da se zapuščina brez dedičev pre-
nese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu 
z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju. Upni-
ki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo podatke 
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustničinih 
obveznostih.

Če morebitni upniki v določenem roku sodišču ne 
bodo predložili prijave zahteve za prenos zapuščine 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev in potrdila 
o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez 
dedičev, bo sodišče opravilo in zaključilo zapuščinski 
postopek tako, da bo bo zapuščino brez dedičev izročilo 
Republiki Sloveniji.

Okrajno sodišče v Celju
dne 6. 1. 2022

D 86/2019 Os-1194/22

V zapuščinski zadevi po pokojnem Antonu Perko, 
rojen 2. 11. 1919, umrl 18. 12. 1995, nazadnje stanujoč 
1722 Surrey, Mountain Home AR 72653, Kanada, sodi-
šče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju izdaja 
oklic neznanim dedičem I. oziroma II. dednega reda.

Po doslej znanih podatkih se je k dedovanju prigla-
sil en dedič II. dednega reda.

S tem oklicem zato sodišče poziva morebitne druge 
dediče po pokojnem, ki mislijo, da imajo pravico do dedi-
ščine na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v roku 
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enega leta od objave tega oklica na sodni deski/spletni 
strani sodišče in v Uradnem listu RS.

Po preteku enega leta bo sodišče nadaljevalo za-
puščinski postopek na podlagi podatkov, s katerimi raz-
polaga.

Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 17. 1. 2022

D 6/2018 Os-1370/22
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici je v zapuščinski 

zadevi po pokojni Marti Kovačič, roj. Kovačič, roj. 18. 4. 
1950, Cankarjeva ulica 17, 6250 Ilirska Bistrica, ki je 
umrla 11. 12. 2017, s sklepom opr. št. D 6/2018 z dne 
27. 1. 2022 na podlagi prvega odstavka in 4. točke dru-
gega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku 
(ZPP) v zvezi s 163. členom Zakona o dedovanju (ZD), 
zap. nečakinji Sonji Kovačič, roj. 27. 10. 1972, nezna-
nega prebivališča, postavilo začasnega zastopnika od-
vetnika Valterja Urbančiča, Bazoviška cesta 32, 6250 
Ilirska Bistrica.

Začasni zastopnik bo zap. nečakinjo Sonjo Kovačič 
zastopal vse do takrat, dokler navedena ali njen poobla-
ščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da ji 
je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 27. 1. 2021.

IV D 3026/2017 Os-1051/22
Pri Okrajnem sodišču v Ljub ljani je v teku zapuščin-

ski postopek po pok. Francu Štok (tudi Francesco Stok), 
roj. 21. 1. 1916, umrli 16. 1. 1973, v Trstu, nazadnje 
stanujoč Via Teodoro Mayer 13, Trst, Italija, državljan 
Republike Italije.

Kot zakoniti dediči po zapustniku po pridobljenih 
podatkih, poleg sina Bogdana Stoka, pridejo v poštev 
tudi njegovi vnuki Roberto Stok in Lorenzo Stok (po že 
pokojnem zapustnikovem sinu Renatu Stoku) ter Cinzia 
Muha in Franco Muha ter Giliola Cosetto (po že pokojni 
zapustnikovi hčerki Renati Stok), za katere pa sodišče 
drugih podatkov ni moglo pridobiti.

Sodišče tako na podlagi prvega in tretjega od-
stavka 206. člena Zakona o dedovanju poziva zgoraj 
navedene osebe oziroma vse, ki mislijo, da bi lahko 
prišli v poštev kot zakoniti dediči po zapustniku, da se 
priglasijo sodišču v roku enega leta od objave tega okli-
ca v Uradnem listu RS in spletni strani sodišča.

Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski posto-
pek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na 
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 30. 12. 2021

III D 125/2018 Os-1107/22
V zapuščinski zadevi po pok. Stanislavu Premrlu, 

sin Ivana Premrla, rojen 9. 5. 1960, umrl 10. 11. 2017, 
nazadnje stanujoč na naslovu Preloge 13, državljan 
Republike Slovenije, gre za zapuščino brez dedičev, 
zato sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a čle-
na Zakona o dedovanju (ZD) izdaja oklic neznanim 
upnikom.

Upniki lahko pri naslovnem sodišču pridobijo podat-
ke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustnikovih 
obveznostih ter v 6 mesecih od dneva objave oklica zah-
tevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečaj-
no maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 

142.b člena ZD (če prijavijo to zahtevo v zapuščinskem 
postopku in priložijo potrdilo o vložitvi predloga za zače-
tek stečaja zapuščine brez dedičev).

Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko 
Slovenijo, ki ne odgovarja za zapustnikove dolgove, če 
noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos 
te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 28. 12. 2021

III D 2033/2020 Os-1296/22
V zapuščinski zadevi po pokojnem Jožetu Antonu 

Novaku, sinu Antona Krnca, rojenem 7. 9. 1946, EMŠO 
0709946500371, umrlem 20. 6. 2020, nazadnje sta-
nujočem na naslovu Nusdorferjeva ulica 11, Ljub ljana, 
državljanu Republike Slovenije, je naslovno sodišče od-
redilo izdajo oklica.

Po zapustniku, ki ni napravil oporoke, je bil vlo-
žen predlog za omejitev dedovanja.

Vse osebe, ki bi prišle v poštev kot zakoniti dediči 
v prvem in drugem dednem redu, so se dedovanju po 
zapustniku odpovedale.

Ker sodišče ne razpolaga s potrebnimi podatki, ka-
tere osebe pridejo v poštev kot zakoniti dediči v tretjem 
dednem redu, na podlagi 206. člena Zakona o dedo-
vanju (ZD) poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do 
dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo naslovne-
mu sodišču v roku enega leta od objave tega oklica na 
spletni strani in na sodni deski naslovnega sodišča in 
v Uradnem listu RS.

Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski posto-
pek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na 
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 25. 1. 2022

I D 1254/2019 Os-1178/22
V zapuščinski zadevi po pokojnem Milošu Joras, 

roj. 14. 1. 1940, umrl 10. 7. 2019, drž. RS, razvezan, 
nazadnje stan. Gosposvetska cesta 69, Maribor, gre za 
zapuščino brez dedičev.

Sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a čle-
na Zakona o dedovanju (ZD) morebitne upnike obve-
šča, da lahko pri naslovnem sodišču pridobijo podatke 
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih 
obveznostih ter v šestih mesecih od dneva objave okli-
ca zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z do-
ločbami 142.b člena ZD.

Po teh določbah lahko upnik zahteva, da se zapu-
ščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine 
brez dedičev, če v šestih mesecih po prejemu obvestila 
o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih mesecih 
od dneva objave oklica, če gre za neznanega upni-
ka: (1) prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in 
(2) vloži predlog za začetek postopka stečaja zapuščine 
brez dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v ste-
čajno maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti 
potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine 
brez dedičev.

Če v danem roku nihče od upnikov ne bo pričel ste-
čaja zapuščine brez dedičev, bo premoženje, ki je pred-
met dedovanja, postalo last Republike Slovenije, ki na 
podlagi 142.a člena ZD ne odgovarja za zapustnikove 
dolgove.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 13. 1. 2022
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I D 705/2018 Os-1244/22
V zapuščinski zadevi po pokojnem Milanu Cizerl, 

roj. 6. 6. 1967, umrl 3. 4. 2018, drž. RS, razvezan, na-
zadnje stan. Cesta Osvobodilne fronte 44, Maribor, gre 
za zapuščino brez dedičev.

Sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a čle-
na Zakona o dedovanju (ZD) morebitne upnike obve-
šča, da lahko pri naslovnem sodišču pridobijo podatke 
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih 
obveznostih ter v šestih mesecih od dneva objave okli-
ca zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z do-
ločbami 142.b člena ZD.

Po teh določbah lahko upnik zahteva, da se zapu-
ščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine 
brez dedičev, če v šestih mesecih po prejemu obvestila 
o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih mesecih 
od dneva objave oklica, če gre za neznanega upni-
ka: (1) prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in 
(2) vloži predlog za začetek postopka stečaja zapuščine 
brez dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v ste-
čajno maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti 
potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine 
brez dedičev.

Če v danem roku nihče od upnikov ne bo pričel ste-
čaja zapuščine brez dedičev, bo premoženje, ki je pred-
met dedovanja, postalo last Republike Slovenije, ki na 
podlagi 142.a člena ZD ne odgovarja za zapustnikove 
dolgove.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 12. 1. 2022

D 604/2021 Os-1170/22
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski po-

stopek po pok. Štefaniji Gorjup, pok. Valentina, z zad-
njim stalnim prebivališčem Via Media 30, Trst, Italija, ki 
je bila s sklepom Okrajnega sodišča v Novi Gorici opr. 
št. I N 59/2020 z dne 2. 9. 2021 razglašena za mrtvo, 
kot datum smrti pa se določi 12. 4. 1909.

Zapustničini zakoniti dediči sodišču niso znani.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedo-

vanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dedišči-
ne v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo tukaj-
šnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, sicer bo 
sodišče po preteku enoletnega roka odločilo o zapuščini 
na osnovi podatkov, s katerimi bo razpolagalo in v skla-
du z določbami Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 9. 12. 2021

D 607/2021 Os-1171/22
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski po-

stopek po pok. Šuligoj Petru, pok. Petra, z zadnjim stal-
nim prebivališčem Štandrež, Italija, ki je bil s sklepom 
Okrajnega sodišča v Novi Gorici opr. št. I N 65/2020 
z dne 2. 9. 2021 razglašen za mrtvega, kot datum smrti 
pa se določi 12. 4. 1909.

Zapustnikovi zakoniti dediči sodišču niso znani.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedo-

vanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dedišči-
ne v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo tukaj-
šnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, sicer bo 
sodišče po preteku enoletnega roka odločilo o zapuščini 
na osnovi podatkov, s katerimi bo razpolagalo in v skla-
du z določbami Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 9. 12. 2021

D 610/2021 Os-1172/22
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski po-

stopek po pok. Simonetti Marijani, roj. Šuligoj, z zadnjim 
stalnim prebivališčem Via Molin a Veneto 52, Trst, Italija, 
ki je bila s sklepom Okrajnega sodišča v Novi Gorici opr. 
št. I N 60/2020 z dne 2. 9. 2021 razglašena za mrtvo, kot 
datum smrti pa se določi 12. 4. 1909.

Zapustničini zakoniti dediči sodišču niso znani.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedo-

vanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dedišči-
ne v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo tukaj-
šnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, sicer bo 
sodišče po preteku enoletnega roka odločilo o zapuščini 
na osnovi podatkov, s katerimi bo razpolagalo in v skla-
du z določbami Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 9. 12. 2021

D 2/2021 Os-1197/22
Pri Okrajnem sodišču v Ormožu je v teku zapu-

ščinski postopek po pokojnem Ferdinandu Koradi, roj. 
18. 2. 1944, umrlem 11. 12. 2020, nazadnje stanujočem 
Rucmanci 21, Sveti Tomaž. Tekom postopka so se vsi 
upravičenci do dedovanja dedovanju odpovedali, zato 
je zapuščina brez dedičev. Sodišče zato na podlagi dru-
gega odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju (ZD) 
izdaja oklic neznanim upnikom.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in zapu-
stnikovih obveznostih.

Sodišče seznanja upnike, da lahko v šestih mesecih 
od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez 
dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev 
v skladu z določbami 142.b člena tega zakona. Po določ-
bi 142.b člena ZD lahko upnik zahteva, da se zapuščina 
brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez 
dedičev, če v šestih mesecih po prejemu obvestila o za-
puščini brez dedičev oziroma v šestih mesecih od dneva 
objave oklica, če gre za neznanega upnika: 1. prijavi to 
zahtevo v zapuščinskem postopku in 2. vloži predlog za 
začetek 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.

Sodišče opozarja doslej znane in neznane upnike, 
da bo zapuščina brez dedičev po pokojnem prešla na 
Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno 
vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso 
stečaja zapuščine, in da Republika Slovenija ne odgo-
varja za zapustnikove dolgove.

Okrajno sodišče v Ormožu
dne 17. 1. 2022

D 325/2020 Os-1108/22
Po pokojni Mariji Zupanič, rojeni Bezjak dne 24. 9. 

1932, umrli dne 10. 5. 2020, z zadnjim stalnim prebiva-
liščem Stojnci 138, Markovci, ni dedičev.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in zapu-
stnikovih obveznostih.

Zapustnikove upnike se poziva, da lahko v šestih 
mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapu-
ščina 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 za-
puščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine 
brez dedičev, če v šestih mesecih po prejemu obvestila 



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 29 / 4. 3. 2022 / Stran 813 

o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih mesecih od 
dneva objave oklica, če gre za neznanega upnika, prijavi 
to zahtevo v zapuščinskem postopku in vloži predlog za 
začetek stečaja zapuščine brez dedičev. Prijavi zahteve 
za prenos zapuščine v stečajno maso zapuščine brez 
dedičev mora upnik priložiti potrdilo o vložitvi predloga za 
začetek stečaja zapuščine brez dedičev.

Če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za 
prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine, 
bo zapuščina brez dedičev prešla na Republiko Sloveni-
jo, ki ne odgovarja za zapustnikove dolgove.

Okrajno sodišče na Ptuju
dne 11. 1. 2022

Oklici pogrešanih

N 16/2020 Os-1526/22
Pri Okrajnem sodišču v Šmarju pri Jelšah je v teku 

nepravdna zadeva predlagatelja Bojana Fistrič, Bevkova 
cesta 8, Ljub ljana – dostava, ki ga zastopa Maksimilja-
na Kincl Mlakar, odvetnica v Šmarju pri Jelšah, zoper 
nasprotno udeleženko Antonijo Gobec, Trška cesta 30, 
Podčetrtek, zaradi razglasitve pogrešane Antonije Gobec, 
nazadnje stan. Trška cesta 30, Podčetretek, za mrtvo.

Iz spisovne dokumentacije izhaja, da naj bi Antonija 
Gobec nazadnje stanovala Podčetrtek 29, Podčetrtek 
(sedaj Trška cesta 30, Podčetrtek), bila samska, brez 
otrok, nima sorodnikov in naj bi umrla 1935 ter naj bi bila 
pokopana na krajevnem pokopališču v Podčetrtku, kjer 
pa o njenem grobu ni nobenih podatkov. Pridobila naj bi 
parc. št. 65 in 66, k.o. Podčetrtek po Prisojilni pogodbi 
z dne 4. 2. 1922, A 15/22 po umrli Frančiški Lesjak, pri 
nasprotni udeleženki pa je zaznamovano, da je bila za-
radi umobolnosti popolnoma preklicana. Možnost, da je 
nasprotna udeleženka tudi Marija Gobec, saj iz matične 
knjige umrlih za Marijo Gobec izhaja, da je vsled iste 
bolezni dne 20. 12. 1935 umrla v Podčetrtku, nazadnje 
stanujoča Podčetrtek 29, roj. pa je bila 4. 3. 1892.

Na podlagi drugega odstavka 126. člena ZNP sodi-
šče poziva pogrešano Antonijo Gobec (tudi Marijo), da se 
oglasi, in vse, ki kaj vedo o njenem življenju, da to sporo-
čijo sodišču v treh mesecih po objavi tega oklica, sicer bo 
sodišče po poteku roka pogrešanko razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 13. 1. 2022

N 47/2021 Os-1344/22
Pri Okrajnem sodišču v Velenju je v teku nepravdna 

zadeva predlagatelja Nepremičnine Muminović d.o.o., 

Aškerčeva cesta 5c, Šoštanj, proti nasprotni udeleženki 
Tereziji Doličić, Cesta talcev 27, Velenje, zaradi postop-
ka dokazovanja smrti.

Iz spisovne dokumentacije izhaja, da je pri nepre-
mičnini z ID znakom: parcela 964 2751/9 vknjižena 
v korist nasprotne udeleženke Terezije Doličić dosmrtna 
stanovanjska in hasnovalna pravica na podlagi Prisojil-
ne listine z dne 23. 6. 1928. Terezija Doličić se je rodila 
1. 8. 1881, kasnejši podatki o pogrešani pa ne obstajajo.

Sodišče glede na zakonska določila poziva pogre-
šano Terezijo Doličić, da se oglasi, in vse, ki kaj vedo 
o njenem življenju, da to sporočijo sodišču v enem me-
secu po objavi tega oklica, sicer bo sodišče po preteku 
tega roka pogrešano razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Velenju
dne 1. 2. 2022

Kolektivni delovni spori

X Pd 717/2021 Os-1602/22
Predlagatelj: POLICIJSKI SINDIKAT SLOVENI-

JE – PSS, Štefanova ulica 2, Ljub ljana, matična št.: 
5383986000.

Nasprotni udeleženec: REPUBLIKA SLOVENIJA, 
Gregorčičeva 20, Ljub ljana, matična št. 5854814000.

Delovno in socialno sodišče v Ljub ljani na podlagi 
51. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih obve-
šča vse zainteresirane, da je uveden kolektivni delov-
ni spor med predlagateljem in nasprotno udeleženko 
zaradi ugotovitve, da je nasprotna udeleženka v letu 
2020 kršila določbo 22.d člena Kolektivne pogodbe za 
policiste (KPP) glede notranje seznanitve s prostimi 
delovnimi mesti, ko pred objavo javnega natečaja ni iz-
vedla notranje seznanitve s prostimi delovnimi mesti po 
22.d členu KPP in zaradi predloga, da sodišče nasprotni 
udeleženki naloži, da za vsako prosto delovno mesto 
v Policiji pred izvedbo internega ali javnega natečaja 
izvede notranjo seznanitev s prostimi delovnimi mesti 
skladno z 22.d členom KPP.

Vse osebe, organi ali organizacije, ki so nosilci pra-
vic in obveznosti v razmerju, o katerem se odloča, imajo 
možnost, da se postopka udeležijo. Svojo udeležbo 
v postopku lahko prijavijo ves čas postopka, na naroku 
ali s pisno vlogo.

Pripravljalni narok in prvi narok za glavno obravna-
vo je razpisan na dan 11. 5. 2022 ob 10.30, soba št. 1, 
I. nadstropje Delovnega in socialnega sodišča, Reslje-
va 14, Ljub ljana.

Delovno in socialno sodišče v Ljub ljani
dne 22. 2. 2022
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Drugo preklicujejo

BORTOA D.O.O., FINŽGARJEVA ULICA 17, Dob, 
izvod licence št. G012039/08802/004 za vozilo, reg. 
št. LJ39AAF, veljavnost do 16. 7. 2025. gnq-343930

BORTOA D.O.O., FINŽGARJEVA ULICA 17, Dob, 
izvod licence, št. G012039/08802/001, za vozilo, reg. 
št. LJ41AAF, veljavnost do 16. 7. 2025. gnp-343931

BORTOA D.O.O., FINŽGARJEVA ULICA 17, Dob, 
izvod licence, št. G012039/08802/003, za vozilo, reg. 
št. LJ95-KGL, veljavnost do 16. 7. 2025. gno-343932

BORTOA D.O.O., FINŽGARJEVA ULICA 17, Dob, 
izvod licence, št. G012039/08802/002, za vozilo, reg. 
št. LJ24AAF, veljavnost do 16. 7. 2025. gnn-343933

Drobež Samo, Linhartova 98, Ljub ljana, potrdilo 
o statusu VV, št. 73, izdajatelj Upravna enota Ljub ljana, 
leto izdaje 2000. gnx-343923

Gregorič Tomaž, Prvačina 115, Prvačina, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500053797000, izdal Cetis 
Celje d.d. gnj-343937

GT STAR D.O.O., LJUB LJANSKA CESTA 60A, Ce-
lje, izvod licence, št. GE010610/08434/001, za vozilo, 
reg. št. LJIE-451, veljavnost do 15. 4. 2024. gnm-343934

Kveder Mitja, Vrhpolje 36, Moravče, digitalno ta-
hografsko kartico, št. 1070500055102000, izdal Cetis 
Celje d.d. gnr-343929

Preklici

LLB d.o.o., Fazanska ulica 4, Portorož – Portorose, 
izvod licence, št. GE007739/06650/004, za vozilo reg. 
št. KP EM748, veljavnost do 26. 11. 2025. gnt-343927

PETEK TOURS, LELA PETEK S.P., Kuzma 57, 
Kuzma, licenco, št. 016410. gnv-343925

Petrovič Simon, Trnovska vas 9, Trnovska vas, digi-
talno tahografsko kartico, št. 1070500029407002, izdal 
Cetis Celje d.d. gnw-343924

SITAK, STORITVE, D.O.O., MALA ULICA 8, Ljub-
ljana, taksi nalepko, št. G011167/08691/015, za vozi-
lo Mercedes Benz, reg. št. LJ-333-FR, veljavnost do 
13. 12. 2024. gnu-343926

ŠPEDICIJA GOJA d.o.o., Rajšpova ulica 22, Ptuj, 
izvod licence, št. GE009764/02132/051, za vozilo, reg. 
št. MB GOJA 24, veljavnost do 19. 4. 2023. gnk-343936

TRAMPUŽ TRANSPORT d.o.o., Partizan-
ska cesta 79, Sežana, digitalno tahografsko kartico, 
št. 1070500020218002, izdal Cetis Celje d.d., na ime 
Danijel Gulja. gns-343928

TRANSPORT STARIN D.O.O., ŠTUDLJAN-
SKA CESTA 104, Domžale, potrdilo za voznika, 
št. 014638/AD16-3-1437/2017, izdano na ime Goran 
Lazić, veljavnost do 9. 3. 2022. gnl-343935

VODOVNIK TRANSPORT D.O.O., ČEŠMI-
NOVA ULICA 18A, Domžale, potrdilo za voznika, 
št. 016684/BGD16-2-4534/2021, izdano na ime Abdić 
Selvedin, veljavnost od 26. 8. 2021 do 20. 5. 2022, izda-
jatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gny-343922
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