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Javni razpisi

Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Upravičeni prijavitelji:
Na razpis se lahko prijavijo gospodarske družbe ter 

samostojni podjetniki, ki izpolnjujejo vse v nadaljevanju 
navedene pogoje:

– so ob oddaji vloge na ta javni razpis vsaj 18 me-
secev vpisani v sodni/poslovni register Slovenije,

– na dan oddaje vloge, poslujejo in imajo registriran 
sedež /ali podružnico ali poslovno enoto v eni od občin: 
Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok 
in Kostel, v kateri poteka poslovanje na območju občin 
Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok 
in Kostel (v kolikor imajo ob oddaji vloge registrirano le 
poslovno enoto bodo morali imeti na dan posredovanja 
prvega zahtevka za izplačilo registrirano podružnico ali 
sedež v eni od občin: Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, 
Črnomelj, Loški Potok in Kostel (zahtevku za izplačilo bo 
potrebno priložiti potrdilo – izpis iz sodnega registra), v 
kateri poteka poslovanje na območju občin Osilnica, Se-
mič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel, 
kar mora biti razvidno iz poslovnega registra AJPES,

– podjetje – prijavitelj ali katero koli od z njim pove-
zanih podjetij – ni prejemnik sredstev po prvem, drugem, 
tretjem, četrtem ali petem javnem razpisu Programa 
spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne pod-
pore Pokolpju v obdobju 2011–2016 (izjeme so oprede-
ljene v drugem odstavku tega poglavja). Za prejemnike 
štejejo podjetja, katerim je bilo s sklepom o sofinanci-
ranju odobreno sofinanciranje projekta, s katerim so 
kandidirali na kateremkoli od navedenih javnih razpisih, 
ne glede na to, če so sklenili pogodbo ali ne. Prepoved 
velja tudi za vsa v smislu poglavja 2.3.3. razpisne doku-
mentacije, s prejemnikom povezana podjetja,

– bodo, v kolikor bodo uvrščena med prejemnike 
sredstev, poslovala na sedežu enote ali v podružnici 
ali poslovni enoti ter izvajala projekt začetne investicije 
na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, 
Črnomelj, Loški Potok in Kostel vsaj do zaključka vseh 
obveznosti, ki izhajajo iz tega javnega razpisa oziroma 
iz sklenjene pogodbe,

– so ob prijavi registrirana za dejavnost, ki jo opravljajo 
in za dejavnost, ki bo predmet projekta začetne investicije,

– bodo v naslednjih treh letih (če gre za malo ali 
srednje veliko podjetje) oziroma petih letih (če gre za 
veliko podjetje) vsaj ohranila obstoječa delovna mesta 
oziroma število zaposlenih (glede na število zaposlenih 
na dan objave javnega razpisa),

– niso v stečajnem postopku, postopku prisilne po-
ravnave ali likvidacije,

– ne pridobivajo državne pomoči za podjetja v teža-
vah (Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje 

Št. 4300-34/2016/19 Ob-1223/17
Na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega re-

gionalnega 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), Proračuna Republi-
ke Slovenije za leto 2017 (DP2017), (Uradni list RS, 
št. 96/15 in 80/16), Zakona o izvrševanju proračunov 
Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 ZIPRS1718 
(Uradni list RS, št. 80/16), Uredbe o postopku, meri-
lih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje 
razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list 
RS, št. 56/11), Uredbe komisije (EU) št. 651/2014 z 
dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomo-
či za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 
107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187/2014 z dne 26. 6. 
2014), 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 in 77/16) in Pro-
grama spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne 
podpore Pokolpju v obdobju 2011–2016 (sklepi Vlade 
Republike Slovenije št. 30300-2/2011/4 z dne 7. 4. 
2011, 30301-1/2012/3, z dne 2. 2. 2012, št. 30301-
6/2012/3 z dne 4. 10. 2012) ter Spremenjenega pro-
grama spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja v obdobju 
od 2011 do 2020 (sklep Vlade Republike Slovenije 
št. 30301-2/2016/4 z dne 23. 6. 2016) Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 
1000 Ljubljana (v nadaljevanju: MGRT) objavlja

šesti javni razpis
za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja 
novih delovnih mest na območju občin Osilnica, 
Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok  

in Kostel v letu 2017 in 2018
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje inve-

sticij v opredmetena in/ali neopredmetena osnovna 
sredstva pri začetnih investicijah na območju občin 
Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Po-
tok ali Kostel.

Sklop A (investicijski projekti v ostale gospodarske 
dejavnosti) in 

Sklop A-turizem (investicijski projekti za področje 
turizma s poudarkom na zagotavljanju nočitvenih ka-
pacitet).

Namen javnega razpisa je sofinanciranje manjših 
investicijskih projektov in spodbujanje začetnih investicij 
ter ustvarjanje in ohranjanje delovnih mest na območju 
občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški 
Potok in Kostel.
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gospodarskih družb v težavah, Uradni list RS, št. 44/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 51/11, 39/13, 56/13 in 
27/16 – ZFPPIPP-G),

– niso insolventna glede na 2. točko tretjega od-
stavka 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, po-
stopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju 
(Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 
10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US, 38/16 – odl. US 
in 63/16 – ZD-C),

– nimajo neporavnanih zapadlih obveznosti do Re-
publike Slovenije, pri čemer za ugotavljanje obstoja 
obveznosti do države ni pogoj, da bi bila le-ta že ugoto-
vljena s pravnomočnim izvršilnim naslovom,

– pravna/fizična oseba ali odgovorna oseba prav-
ne osebe ni v kazenskem postopku zaradi kateregakoli 
dejanja storjenega pri prijavi na katerikoli javni razpis 
ali pri izvajanju katerekoli pogodbe o sofinanciranju iz 
javnih sredstev, oziroma dokler trajajo pravne posledice 
obsodbe za pravno/fizično osebo ali odgovorno osebo 
pravne osebe,

– ne teče pravda med ministrstvom in prijaviteljem 
(obstoj pravde) v zvezi s prijavo na katerikoli javni razpis 
ali v zvezi z izvajanjem katerekoli pogodbe o sofinanci-
ranju iz javnih sredstev, zaradi neupravičene uporabe 
sredstev, do pravnomočne odločitve sodišča,

– da glede prijavitelja ali z njim povezanega podjetja 
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 – urad-
no prečiščeno besedilo),

– katerih dejavnosti niso izločene iz shem državnih 
pomoči v Evropski uniji,

– podjetje ne šteje kot MSP, če ima en ali več jav-
nih organov v njem neposredno ali posredno, skupaj 
ali posamezno v lasti 25 % ali več kot 25 % kapitala ali 
glasovalnih pravic.

Ne glede na tretjo alinejo prvega odstavka tega po-
glavja lahko podjetja, ki so prejemniki sredstev v smislu 
tretje alineje prvega odstavka tega poglavja, kandidirajo 
pod naslednjimi pogoji:

– da so investicijo, ki je bila sofinancirana z nepo-
vratnimi sredstvi, v celoti izvedli v skladu z vlogo na javni 
razpis in s pogodbo: nabavili vse v pogodbi predvidene 
stroje/opremo in ustvarili vsa predvidena delovna mesta, 
zaposlili vse delavce in je iz dokazil (pogodb o zaposlitvi) 
razvidno, da so bila delovna mesta ves čas – od dne, ko 
so bila ustvarjena, zasedena in da so pogodbe o zaposli-
tvi sklenjene za nedoločen čas oziroma vsaj za čas traja-
nja projekta (tri oziroma pet let po zaključku investicije) ali

– so po vročitvi sklepa o sofinanciranju, pred podpi-
som pogodbe (začetkom izvajanja projekta) odstopili od 
sklenitve pogodbe in še niso prejeli nobenih sredstev ali

– so odstopili od pogodbe po podpisu in vrnili vsa 
izplačana sredstva, skupaj s pripadajočimi obrestmi, če 
so sredstva že prejeli.

Ne glede na določila prvega odstavka tega poglavja 
na tem javnem razpisu lahko kandidirajo tudi tuja pod-
jetja, če imajo na dan oddaje vloge v RS registrirano 
podružnico najmanj 18 mesecev.

Upravičeni projekti:
Projekt je upravičen, če so izpolnjeni vsi spodaj 

navedeni pogoji:
– projekt se ni začel pred datumom oddaje vloge 

na javni razpis, investicija pa bo zaključena najkasneje 
do 23. 10. 2017, če je izvedba predvidena v letu 2017 
oziroma do 19. 10. 2018, če je investicija predvidena 
za leto 2018;

– gre za začetno investicijo – kot je definirana v 
drugem odstavku poglavja 2. Podatki o javnem razpisu, 
razpisne dokumentacije;

– pri pomoči, odobreni za diverzifikacijo proizvodnje 
poslovne enote na proizvode in storitve, ki jih ta poslov-
na enota prej ni proizvajala, iz tretje alineje točke a) 
prvega odstavka 10. člena Uredbe o dodeljevanju regi-
onalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regio-
nalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za 
zaposlovanje in investiranje (Uradni list RS, št. 93/14 
in 77/16), morajo upravičeni stroški za najmanj 200 od-
stotkov presegati knjigovodsko vrednost sredstev, ki se 
ponovno uporabijo. Upošteva se knjigovodska vrednost 
sredstev v poslovnem letu pred začetkom del;

– pri pomoči, odobreni za bistveno spremembo 
proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti iz če-
trte alineje točke a) prvega odstavka 10. člena Uredbe 
o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu 
uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter 
davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje (Uradni 
list RS, št. 93/14 in 77/16), morajo upravičeni stroški 
presegati znesek amortizacije sredstev, povezanih s 
proizvodnim procesom, ki naj bi se posodobil, v zadnjih 
treh poslovnih letih;

– v naslednjih treh letih (če gre za malo ali srednje 
veliko podjetje) oziroma petih letih (če gre za veliko 
podjetje) zagotavlja vsaj ohranitev (če ne povečanja) ob-
stoječih delovnih mest oziroma število zaposlenih (šteto 
od dneva oddaje vloge oziroma povprečja zadnjega ob-
računskega obdobja, če je to število večje);

– če je prijavitelj srednje veliko ali veliko podjetje 
mora v okviru začetne investicije ustvariti vsaj eno novo 
delovno mesto;

– je v celoti pripravljen za izvedbo in ima, skupaj s 
predvidenimi nepovratnimi sredstvi, zagotovljena sred-
stva za kritje finančne konstrukcije za izvedbo projekta 
in zagotovljena sredstva za financiranje, dokler ne bodo 
nakazana nepovratna sredstva;

– se bo izvajal v Republiki Sloveniji, na območju 
ene ali več navedenih občin: Osilnica, Semič, Metlika, 
Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel;

– je prijavitelj že pridobil vsa potrebna dovoljenja in 
soglasja (izjema je uporabno dovoljenje);

– bo ob zaključku projekta prijavitelj lahko poročal 
o primerjavi dejanskega stanja projekta začetne inve-
sticije s cilji, predstavljenimi v Razpisnem obrazcu št. 3 
»Dispozicija projekta« točka 8) in pojasnil morebitna 
odstopanja v primeru le-teh;

– aktivnosti še niso bile začete pred oddajo vloge 
na ta javni razpis in jih je mogoče izvesti v okviru rokov, 
ki jih predpisuje ta javni razpis;

– se bo izvajal v skladu z veljavno slovensko in 
evropsko zakonodajo;

– bo izveden bodisi v letu 2017, bodisi v letu 2018 
tako, da bo sofinanciranje projekta enoletno (ne razde-
ljeno na dve leti).

Višina razpisanih sredstev
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 

1.250.000,00 EUR, in sicer
– za leto 2017: 625.000,00 EUR, od tega

– 300.000 EUR za sklop A in
– 325.000 EUR za sklop A-turizem

– za leto 2018 prav tako: 625.00,00 EUR, od tega
– 300.000 EUR za sklop A in
– 325.000 EUR za sklop A-turizem.

Višina sofinanciranja upravičenih stroškov zače-
tnih investicij je lahko, ob upoštevanju pravil državnih 
pomoči (poglavje 2.5. razpisne dokumentacije) najmanj 
10.000,00 in največ 50.000 evrov za sklopa A in A tu-
rizem.

V kolikor se po pregledu in ocenjevanju vlog ugoto-
vi, da bi razpisana sredstva ostala neporabljena, lahko 
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strokovna komisija spremeni višino sredstev posame-
znih sklopov ali pa prerazporedi sredstva z enega sklo-
pa na drugega.

Pravila državnih pomoči
Sredstva po tem razpisu se bodo dodeljevala na 

podlagi Regionalne sheme državnih pomoči (št. prigla-
sitve: BE02-2399245-2014) in njenih sprememb.

Višina sofinanciranja v nobenem primeru ne sme 
preseči:

45 % vrednosti upravičenih stroškov za mala pod-
jetja,

35 % vrednosti upravičenih stroškov za srednje ve-
lika podjetja in

25 % vrednosti upravičenih stroškov za velika pod-
jetja.

Za opredelitev velikosti podjetja se upoštevajo do-
ločila iz Priloge 1 Uredbe komisije (EU) št. 651/2014 z 
dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči 
za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 
in 108 Pogodbe (UL L št. 187/2014 z dne 26. 6. 2014; 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?u
ri=OJ:L:2014:187:FULL&from=SL)

Obdobje upravičenosti stroškov
Obdobje, za katerega so namenjena razpisana 

sredstva, sta proračunski leti 2017 in 2018. MGRT bo 
sofinanciralo le upravičene stroške nastale od oddaje 
vloge na razpis

– do najkasneje vključno 23. 10. 2017 za projekte, 
za katere je predvidena izvedba v letu 2017 in

– do najkasneje vključno 19. 10. 2018 za projekte, 
za katere je predvidena izvedba v letu 2018.

Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so stroški nakupa opredmetenih 

in neopredmetenih osnovnih sredstev, povezani s stro-
ški začetne naložbe.

Predmet sofinanciranja projekta po tem javnem raz-
pisu so le upravičeni stroški. Odstotek sofinanciranja se 
nanaša na vrednost upravičenih stroškov in ne na celo-
tno vrednost projekta. Vsebinsko so upravičeni stroški 
po tem javnem razpisu naslednji:

– stroški gradbenih in obrtniških del,
– stroški nakupa objektov,
– stroški nakupa strojev in opreme,
– stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sred-

stev, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom paten-
tiranih pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega 
tehničnega znanja.

Upravičeni stroški in dodatni pogoji glede upravi-
čenih stroškov morajo biti skladni s 14. členom Uredbe 
Komisije (ES) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o upo-
rabi členov 107 in 108 Pogodbe pri državni regionalni 
pomoči za naložbe.

Podrobnosti so navedene v Razpisni dokumentaciji.
Zadnji rok za izstavitev zahtevkov za izplačilo:
– v letu 2017 je 23. 10. 2017 za projekte, za katere 

je predvidena izvedba v letu 2017 in
– v letu 2018 19. 10. 2018 za projekte, za katere je 

predvidena izvedba v letu 2018.
Razpisni roki in način prijave
Vloge za sklopa A in A-turizem (vsi obrazci in zah-

tevane priloge) je potrebno vložiti na naslov: Ministrstvo 
za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 
1000 Ljubljana. Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, 
ki bodo, ne glede na način dostave, prispele v vložišče 
ministrstva (v njegovem poslovnem času od ponedelj-
ka do četrtka od 9. do 15.30 oziroma v petek od 9. do 
14.30) najkasneje do torka, 14. marca 2017, do 12. ure.

Vloga na razpis mora biti oddana v skladu z na-
vodili, ki so v razpisni dokumentaciji, in sicer v zaprti 
ovojnici z navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez 
okrajšav, in sicer v zaprti ovojnici z navedbo na sprednji 
strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – Vloga 
– 6 JR Pokolpje 4300-34/2016«, z oznako sklopa, na 
katerega se prijavitelj prijavlja (A, A-turizem) in s polnim 
nazivom in naslovom prijavitelja.

Odpiranje vlog
Odpiranje vlog ne bo javno, izvajalo se bo v po-

slovnih prostorih MGRT v Ljubljani na Kotnikovi ulici 5, 
in sicer: 15., 16., 17. in 20. marca 2017 za sklop A in 
A-turizem.

Merila, na podlagi katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo zahteve in pogoje javnega razpisa, izberejo prejemniki 
sredstev:

Merila za sklop A
Tabela a: Merila za sklop A Najvišje  možno število točk
A. Elementi projekta 60
A1 Število novo ustvarjenih delovnih mest 36
A2 Namen in cilji investicije 13
A3 Izhodišča za varstvo okolja 4
A4 Vpliv projekta na okolje 4
A5 Razmerje stroški / cilji projekta začetne investicije 3
B. Ocena investitorja 52
B1 Bonitetna ocena 26
B2 Certifikati kakovosti 4
B3 Inovativnost 4

B4
Število zaposlenih za NČ ali za DČ vsaj do 30. 6. 2017 na dan objave 
javnega razpisa

6

B5 Število zaposlenih po delovnih urah za preteklo leto 5
B6 Zgodovina pridobivanja nepovratnih sredstev 5
B7 Sedež ali podružnica 2
C. Tržna analiza + pogodbe 8
Skupaj A+B+C 120
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Merila za sklop A-turizem
Tabela b: Merila za sklop A-turizem Najvišje možno število točk
D. Elementi projekta 68
D1 Število novo ustvarjenih delovnih mest 18
D2 Število novih ležišč 21
D3 Število obstoječih ležišč na območju Pokolpja 18
D4 Kategorija nastanitvenega obrata 6
D5 Dodatna ponudba 5
E. Ocena investitorja 44
E1 Bonitetna ocena 26

E2
Število zaposlenih na dan objave javnega razpisa za NČ ali za DČ vsaj 
do 30. 6. 2017 4

E3 Število zaposlenih v predhodnem obračunskem obdobju po delovnih urah 7
E4 Zgodovina pridobivanja nepovratnih sredstev 5
E5 Sedež ali podružnica 2
F. Tržna analiza + pogodbe 8
Skupaj D+E+F 120

90/14), Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije 
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedi-
lo), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 
– uradno prečiščeno besedilo, 110/11 – ZDIU12, 46/13 
– ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – 
ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZfisP in 
96/15 – ZIPRS1617), Zakona o izvrševanju proračunov 
Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 /ZIPRS1718/ 
(Uradni list RS, št. 96/15, 46/16 in 80/16 – ZIPRS1718), 
Proračuna Republike Slovenije za leto 2017 /DP2017/ 
(Uradni list RS, št. 96/15 in 80/16), Uredbe o postopku, 
merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje 
razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list 
RS, št. 56/11), Uredbe o porabi sredstev evropske kohe-
zijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdo-
bju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta 
(Uradni list RS, št. 29/15, 36/16 in 58/16), Partnerske-
ga sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za 
obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3 z 
dne 30. 10. 2014, Operativnega programa za izvaja-
nje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 
št. CCI 2014SI16MAOP001, različica 2.0 z dne 4. 7. 
2016, Slovenska Strategija Pametne Specializacije (po-
trjena na Vladi RS, dne 20. 9. 2015 in Evropski komisiji, 
dne 3. 11. 2015, v nadaljevanju: S4), Zakona o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni 
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 
58/09, 64/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – 
ZPCP-2D, 47/15, 46/76 in 49/16 – popr.), Zakona o 
osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno preči-
ščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 
63/13 in 46/16 – ZOFVI-K) in odločitve Službe Vlade 
Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko 
politiko v vlogi organa upravljanja o podpori javnemu 
razpisu, št. 3032-156/2016/12 z dne 31. 1. 2017, Repu-
blika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 
šport, Masarykova 16, Ljubljana, objavlja

javni razpis
»Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje 

prožnega prehajanja med izobraževanjem in 
okoljem v osnovnih šolah«

1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega or-
gana, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija, Mini-

Spodnja meja za sofinanciranje vlog po vseh merilih 
skupaj je najmanj 62 točk, pri čemer se bo vloge sofinan-
ciralo po vrstnem redu vlog, od tistih, ki bodo dosegle 
največ proti tistim, ki bodo dosegle manj točk, do porabe 
sredstev, v skladu s predvideno dinamiko sofinanciranja 
posameznih projektov.

Kdaj in kje lahko zainteresirani dvignejo razpisno 
dokumentacijo

Vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočila 
izdelavo popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, 
so navedeni v Razpisni dokumentaciji, ki bo od dne ob-
jave javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani 
MGRT http://www.mgrt.gov.si/si/javne_objave/javni_raz-
pisi/. Interesenti lahko prevzamejo Razpisno dokumen-
tacijo brezplačno. Kot sestavni del Razpisne dokumen-
tacije veljajo tudi objavljeni odgovori na vprašanja.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Št. 5442-129/2016/3 Ob-1240/17
Na podlagi določb Uredbe (EU) št. 1303/2013 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 
2013 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 ter 
o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L 
št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320; v nadaljnjem bese-
dilu: Uredba 1303/2013/EU), Uredbe (EU) št. 1304/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 
2013 o Evropskem socialnem skladu in razveljavi-
tvi Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006 (UL L št. 347 
z dne 20. 12. 2013, str. 470, Uredbe (EU, Euratom) 
št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo 
za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sve-
ta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L št. 298 z dne 
26. 10. 2012, str. 1), Zakona o državni upravi (Uradni 
list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 
– odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 
– ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 65/14 – ZVRS-H in 
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strstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 
16, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

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

Javni razpis za dodelitev sredstev delno financira 
Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega skla-
da. Javni razpis za dodelitev sredstev se izvaja v okviru 
Operativnega programa za izvajanje evropske kohezij-
ske politike v obdobju 2014–2020, 10. prednostne osi: 
»Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo 
zaposljivost«, prednostne naložbe 10.1: »Izboljšanje 
enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse 
starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložno-
stnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in 
kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik 
učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pri-
dobljenih kompetenc«, specifičnega cilja 10.1.3: »Spod-
bujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni ka-
rierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh 
izobraževalnega sistema«. V skladu z OP 2014–2020 
v okviru omenjenega specifičnega cilja mora Slovenija 
največ pozornosti nameniti krepitvi kompetenc mladih, 
ki so ključne za izboljšanje ustvarjalnosti, podjetnosti in 
inovativnosti. V ta namen se bo z izvajanjem različnih 
modelov prehajanja med izobraževanjem in okoljem iz-
boljšalo kompetence šolajočih se posameznikov na eni 
strani in opolnomočilo strokovne delavce v izobraževa-
nju. Prav tako bomo zasledovali tudi cilje Strategije pa-
metne specializacije na področju, ki spodbuja sistemske 
in dolgoročnejše ukrepe znotraj vzgojno-izobraževalne-
ga sistema za pridobivanje ključnih znanj in kompetenc.

Namen javnega razpisa je razviti, preizkusiti in im-
plementirati model spodbujanja kompetence podjetnosti 
v osnovnih šolah (v nadaljevanju OŠ), s katerim bi omo-
gočili šolajočim prožnejšo prehajanje med osnovno šolo 
in okoljem. Z modelom želimo opolnomočiti šolajoče z 
znanjem, jim zagotoviti čim več praktičnih izkušenj, jih 
naučiti, kako pridobljeno znanje uporabiti, kako delovati 
proaktivno in samoiniciativno. Tako bodo šolajoči po 
končanem šolanju bolje opremljeni z znanjem, veščina-
mi in spretnostmi, s katerimi bodo učinkoviteje vstopali 
na trg delovne sile kot samostojni posamezniki s čimer 
se jim zagotovi prožnejši prehod med izobraževanjem in 
okoljem. Zato je ključno, da se v okviru projekta zagotovi 
povezovanje osnovne šole z okoljem. Šola bo z njimi 
sodelovala in vzpostavila partnerstvo za zagotavljanje 
praktičnih izkušenj šolajočemu in odpiranje vzgoje in 
izobraževanja v okolje. S celostnim modelom se bo tako 
vzpostavila kultura podjetnosti tako v šolskem prostoru 
kot izven njega.

Zato se v okviru modela predvideva:
– pripravo vsebinskih okvirov in podlag za model v 

skladu z Evropskim referenčnim okvirom za spodbujanje 
podjetnosti;

– izvedbo konkretnih projektov, ki temeljijo na nače-
lih podjetnosti in katerih rezultat je storitev ali proizvod;

– opolnomočenje šolajočih s kompetenco podje-
tnosti z omogočanjem praktične izkušnje preizkušanja 
ustvarjalnih in inovativnih rešitev v realnem okolju – v 
lokalnem okolju šole, ki se izkaže v konkretnih izdelkih 
in rezultatih (opolnomočenost šolajočih s kompetenco 
podjetnosti vpliva tudi na izgradnjo karierne poti posa-
meznika);

– opolnomočenje strokovnih delavcev v vzgoji in 
izobraževanju s kompetenco podjetnosti;

– razvoj didaktičnih pristopov za vključevanje kom-
petence podjetnosti v kurikulum;

– izvedba evalvacije kompetence podjetnosti pri 
šolajočih;

– spodbujanje in celovita promocija kompetence 
podjetnosti med šolajočimi in šolo;

– redno spremljanje kompetence.
Predmet tega javnega razpisa je torej razvoj di-

daktičnih pristopov in strategij ter podpornega okolja 
in s tem modela spodbujanja podjetnosti v osnovnih 
šolah, usmerjenega v izvajanje odprtega in prožnega 
prehajanja med izobraževanjem in okoljem. V okviru 
tega modela se mora mladim zagotoviti razvoj in uresni-
čevanje idej v okolju, pridobivanje izkušenj za večanje 
možnosti zaposljivosti, predvsem pa razvoj podjetnosti 
in ustvarjalnosti, uresničevanje konkretnih projektov ob 
partnerskem sodelovanju s šolo in okoljem, z raziskoval-
nim sektorjem, s socialnimi partnerji in z NVO. Razvojni 
model mora vključevati tudi razvoj uporabe novih peda-
goških strategij in oblik dela, v okviru katerih bodo stro-
kovni delavci izvajali dejavnosti, ki prispevajo k razvoju 
ključnih kompetenc skladno s Priporočili Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o ključnih 
kompetencah za vseživljenjsko učenje (2006/962/ES) 
(UL L 394/10 z dne 30. 12. 2006), ter Sklepi Sveta o pod-
jetnosti v izobraževanju in usposabljanju, št. 14402/14 
ter EROP.

Ključna cilja javnega razpisa torej sta:
– razvoj, preizkušanje, implementacija, spremljanje 

in evalviranje celovitega modela podjetnosti v osnovni 
šoli in odprtega ter prožnega prehajanja med osnovno 
šolo in okoljem;

– opolnomočenje šolajočih (učencev v osnovni šoli) 
in strokovnih delavcev (učiteljev, svetovalnih delavcev, 
drugih strokovnih delavcev, vodstvenih delavcev in rav-
nateljev v OŠ) s kompetenco podjetnosti.

V okviru tega se predvideva v začetnem razvoj-
nem delu poudarek predvsem na aktivnosti pilotiranja in 
preizkušanja, v fazi implementacije pa bolj na uvajanju 
uspešnih evalviranih pristopov v vzgojno-izobraževalni 
sistem. Predlagatelj je pri tem dolžan zagotoviti transpa-
rentnost in objektivnost v postopku izbire, katerega od 
mnogih mogočih pristopov k spodbujanju kompetence 
podjetnosti bo pilotiral in preizkusil. Pobudnik prej ome-
njenih pristopov je lahko bodisi partner konzorcija bodisi 
druga organizacija, ki v primeru izbora postane zunanji 
izvajalec. Na ta način se zagotovi odprtost procesa 
uvajanja podjetnosti v šole na eni strani, prav tako pa 
se spodbudi uvajanje drugačnih, inovativnih pristopov 
na drugi.

Ciljne skupine javnega razpisa so učenci osnovnih 
šol in strokovni ter vodstveni delavci osnovnih šol.

Ključni pričakovani rezultat je implementacija ra-
zvojnega modela spodbujanja podjetnosti v najmanj 
120 osnovnih šolah.

Predvidene aktivnosti:
1. Analiza stanja in pregled različnih pristopov
2. Celovito načrtovanje, razvijanje in implementa-

cija modela, v okviru katerega se predvideva izbor, 
preizkus in povezovanje ter nadgradnja pilotnih pobud, 
novih pedagoških strategij, pristopov oziroma praks na 
področju projekta

3. Celovita vzpostavitev podpornega okolja za ra-
zvojne in implementacijske OŠ

4. Celovito načrtovanje implementacije modela in 
izvedba projekta

5. Načrt in izvedba spremljave in evalvacije
6. Promocija projekta.
Podrobneje so posamezne aktivnosti opredeljene 

v prilogi Navodila.
Določitev lokacije izvajanja aktivnosti:
Javni razpis je namenjen razvijanju kompetence 

podjetnosti v osnovnih šolah v Republiki Sloveniji, in 
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sicer je namen javnega razpisa razvoj enotnega modela 
uvajanja podjetnosti v osnovnih šolah, zato se upora-
bljajo pravila, ki veljajo za sistemske ukrepe, pri katerih 
je pričakovan učinek za celoten sistem vzgoje in izobra-
ževanja v RS. Skladno s splošnim pravilom glede pro-
gramskih območij iz prvega odstavka 70. člena uredbe 
o skupnih določbah (1303/2013) in načelom odstopanja, 
opredeljenim v drugem odstavku 13. člena uredbe o 
ESS (1304/2013), se bo pri financiranju aktivnosti, ki jih 

izvaja upravičenec v korist obeh programskih območij 
(kohezijske regije Vzhodna Slovenija in kohezijske regi-
je Zahodna Slovenija), uporabilo t. i. sorazmerni pristop 
(pro-rata) financiranja aktivnosti.

Za določitev razmerja med programskima območje-
ma se uporablja t. i. sorazmerni ključ, tj. podatek glede 
števila šol in šolajočih otrok v posamezni kohezijski 
regiji, kar pomeni delitev finančnih sredstev v razmerju 
53 % KRVS in 47 % KRZS.

Prijavitelj mora dosegati naslednje kazalnike učinka ter rezultata:

ID Kazalnik učinka Kategorija regij Ciljna vrednost

10.11 Število vzgojno-izobraževalnih zavodov, vključenih v projekte Vzhod 63

10.11 Število vzgojno-izobraževalnih zavodov, vključenih v projekte Zahod 57

Skupaj 120

ID Kazalnik rezultata Kategorija regij Ciljna vrednost

10.5 Delež šol, ki so uspešno izvedle strategije prožnih oblik učenja Vzhod 85 %

10.5 Delež šol, ki so uspešno izvedle strategije prožnih oblik učenja Zahod 85 %

Poleg navedenih kazalnikov se bo v okviru projekta 
spremljalo tudi naslednje kazalnike:

– število vključenih učencev;
– število vključenih strokovnih delavcev (ločeno 

strokovni delavci in ravnateljev);
– število vključenih mentorjev iz posameznih po-

dročij;
– število usposabljanj;
– število pripravljenih pedagoških gradiv.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
V okviru javnega razpisa bo izbran en projekt za 

sofinanciranje, saj je med drugim cilj priprava sistemske 
podlage za umestitev kompetence podjetnosti kot tran-
sverzalne kompetence v vzgoji in izobraževanju.

3.1. Prijavitelj
Prijavitelj na javnem razpisu je poslovodeči partner 

konzorcija, ki projekt prijavi v imenu konzorcija. Kot pri-
javitelj lahko kandidira subjekt javnega prava. Prijavitelj 
mora izoblikovati konzorcij, Kot prijavitelj lahko kandi-
dira subjekt javnega prava. Prijavitelj mora izoblikovati 
konzorcij, ki vključuje minimalno 120 VIZ, javne zavode 
(ki so v ustanovitvenih aktih zadolženi za usposabljaje 
in delo s strokovnimi delavci in ravnatelji v OŠ) in vsaj 
enega partnerja iz vsake od preostalih alinej/skupin 
potencialnih upravičencev. Zaželeno je, da so razvijalci 
in/ali izvajalci pilotnih pobud partnerji projekta. Zaželeno 
je, da so razvijalci in/ali izvajalci pilotnih pobud partnerji 
projekta.

Potencialni upravičenci konzorcija so:
– OŠ: v konzorcij mora biti vključenih minimalno 

120 OŠ, od katerih je okvirno četrtina razvojnih OŠ in tri 
četrtine implementacijskih OŠ;

– javni zavodi, ki so v ustanovitvenih aktih zadolženi 
za usposabljanje in delo s strokovnimi delavci in ravna-
telji na ravni osnovne šole;

– pedagoške fakultete;
– zbornice, ki so reprezentativne v skladu z zako-

nom, ki ureja gospodarske zbornice, ali neprofitni zavodi 

z izkušnjami in referencami na področju spodbujanja 
podjetnosti v OŠ. Zbornice ali neprofitni zavodi bodo v 
okviru projekta sorazvijali model in zagotavljali mrežo 
mentorjev strokovnim delavcem in učencem iz minimal-
no 120 OŠ;

– NVO s področja:
– prostovoljne organizacije ali mladinske organi-

zacije, ki zagotavljajo mrežo posameznikov, ki bodo v 
okviru projekta sorazvijale model in zagotavljale mrežo 
mentorjev strokovnim delavcem in učencem na mini-
malno 120 OŠ;

– javni zavodi na področju kulture in nevladne 
kulturne organizacije, ki so ustanovljene kot društva, ki 
bodo v okviru projekta sorazvijali model in zagotavljali 
mrežo mentorjev strokovnim delavcem in učencem na 
minimalno 120 OŠ;

– zasebni zavodi, ustanove in druge nevladne 
organizacije, ki so registrirani za opravljanje kulturno-
-umetniških dejavnosti ter za posredovanje kulturnih 
dobrin v Sloveniji in lahko zagotovijo mrežo kulturnikov 
in umetnikov, ki bodo v okviru projekta sorazvijali model 
in zagotavljali mrežo mentorjev strokovnim delavcem in 
učencem na minimalno 120 OŠ;

– javne raziskovalne organizacije1 – raziskovalne 
ustanove bodo v okviru projekta sorazvijale model (v 
vsebinskem delu, ki se navezuje na to področje) in bodo 
zagotavljale mrežo mentorjev strokovnim delavcem in 
učencem na minimalno 120 OŠ.

1 Javne raziskovalne organizacije v okviru predme-
tnega javnega razpisa so: javni raziskovalni zavodi in 
javni visokošolski zavodi, ki jih je ustanovila Republika 
Slovenija ter druge raziskovalne organizacije, ki izvajajo 
raziskovalno dejavnost v obliki raziskovalnih programov, ki 
jih sofinancira ARRS in niso ustanovljene po ZGD (Zakon 
o gospodarskih družbah: Uradni list RS, št. 65/09 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12 in 
44/13 – odl. US). 
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Potencialni partnerji morajo imeti izkušnje na po-
dročju spodbujanja podjetnosti v izobraževanju. V okvi-
ru modela je predvidena tudi vzpostavitev mentorstva 
na področju gospodarstva, NVO in raziskovalnih usta-
nov.

Predvidena je vzpostavitev strateškega sveta za 
podjetnost v izobraževanju. Pristojnosti strateškega sve-
ta so:

– priprava strategije o spodbujanju kompetence 
podjetnosti v izobraževanju;

– redno in strokovno spremljanje izvajanja projekta 
skladno z določili razpisa, vključno s spremljanjem tran-
sparentnosti in objektivnosti izbora pilotnih pristopov;

– preučitev vsakoletne evalvacije oziroma spremlja-
nja modela in na podlagi tega podajanje strokovnih in 
tehničnih usmeritev konzorciju tako za model kot vklju-
čevanja aktualnih vsebin;

– vsebinsko povezovanje predvidenih konzorcijev 
na ravni OŠ, SŠ in UNI izobraževanja.2

2 V letu 2017 se v okviru dveh JR predvideva vzposta-
vitev konzorcija na področju srednješolskega izobraževanja 
in konzorcij na področju univerzitetnega izobraževanja. 

OŠ je v projekt lahko vključena kot:
– razvojna OŠ v okviru posamičnega projekta in 

modela: so OŠ, ki sodelujejo pri razvoju modela spod-
bujanja kompetenc podjetnosti in didaktičnih pristopov. 
Model preizkušajo, spremljajo, evalvirajo in implementi-
rajo na ravni šole ter ga v drugi fazi prenašajo skupaj z 
ostalimi partnerji na implementacijske šole;

– implementacijska OŠ: so tiste, ki sodelujejo pri 
preizkušanju in implementaciji modela spodbujanja 
kompetenc podjetnosti in didaktičnih pristopov, a šele v 
drugem implementacijskem delu.

3.2. Konzorcijska pogodba
Vsi konzorcijski partnerji podpišejo konzorcijsko po-

godbo (priloga 5 prijavnega obrazca).
3.3. Izjave konzorcijskih partnerjev
Vsi konzorcijski partnerji (vključno s poslovodečim) 

priložijo podpisano in ožigosano izjavo (priloga 7 in 8 
prijavnega obrazca). Ta vsebuje tudi naslednje splošne 
pogoje na razpisu:

Pogoji Dokazila
1 je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu 

v Republiki Sloveniji,
– Pogoji se bodo preverili 
v uradnih evidencah
– Izjava o izpolnjevanju obveznih 
pogojev

2 ni sofinanciran za isti namen iz drugih sredstev državnega ali lokalnega 
proračuna,

– Pogoji se bodo preverili 
v aplikaciji ERAR
– Izjava o izpolnjevanju obveznih 
pogojev

3 ni prejel drugih javnih sredstev financiranja, vključno s sredstvi Evropske 
unije, za stroške, ki so predmet tega javnega razpisa,

4 ima na dan oddaje vloge poravnane vse zapadle obveznosti v zvezi 
s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov 
v vrednosti 50 eurov ali več,

– Pogoji se bodo preverili 
v uradnih evidencah
– Izjava o izpolnjevanju obveznih 
pogojev5 ni pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, 

6 ni v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije, 
z njegovimi posli ne upravlja sodišče.

– Pogoji se bodo preverili 
v uradnih evidencah
– Izjava o izpolnjevanju obveznih 
pogojev

5. točka zgoraj navedenih pogojev velja kot osnovni 
pogoj tudi za zakonitega zastopnika prijavitelja in kon-
zorcijskega partnerja.

Izpolnjevanje zgoraj naštetih pogojev bodo prijavi-
telji, konzorcijski partnerji in njihovi zakoniti zastopniki 
potrdili s podpisano izjavo.

3.4. Ostali pogoji
– Prijavitelj mora v elaboratu projekta upoštevati 

programske dokumente na razpisanem področju:
– Evropski referenčni okvir za podjetnost v izobra-

ževanju (v nadaljevanju EROPI, vir: http://publications.
jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101581/lfna-
27939enn.pdf),

– Priporočila Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 18. decembra 2006 o ključnih kompetencah za 
vseživljenjsko učenje (2006/962/ES) (UL L 394/10 z dne 
30. 12. 2006),

– Sklepi Sveta o podjetnosti v izobraževanju in 
usposabljanju, št. 14402/14.

– Prijavitelj mora predložiti analizo stanja na razpi-
sanem področju, ki vsebuje pregled potreb po razpisa-
nih aktivnostih in izdelano mrežo izvajanja prijavljenega 
projekta. Podrobna opredelitev analize je zapisana v 
navodilih.

– Prijavitelj mora ob prijavi opredeliti način vklju-
čevanja obstoječih in prihodnjih inovativnih praks, pri-
stopov in pobud na razpisanem področju, ki mora biti 
nediskriminatoren, to je transparenten in objektiven, 
upoštevajoč morebiten konflikt interesov med partnerji 
in drugimi pobudniki.

– Prijavitelj mora imeti izkušnje s koordinacijo in 
vodenjem mreže (minimalno 20) osnovnih šol.

– Prijavitelj mora oblikovati regionalno razpršeno 
mrežo minimalno 120 vključenih vzgojno-izobraževal-
nih zavodov (v nadaljevanju OŠ) v obeh regijah: vsaj 
30 razvojnih OŠ in 90 implementacijskih OŠ.

– Prijavitelj mora ob prijavi predložiti jasen načrt 
evalvacije in spremljanja kompetence podjetnosti (na 
ravni strokovnih delavcev, ravnateljev, učencev in OŠ), 
razvojnega modela in načrt revidiranja modela v skladu 
s sprotnimi rezultati spremljanja in evalvacije in po po-
svetovanju s strateškim svetom.

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101581/lfna27939enn.pdf
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101581/lfna27939enn.pdf
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101581/lfna27939enn.pdf
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– Vsi potencialni upravičenci morajo imeti reference 
s spodbujanjem kompetence podjetnosti v izobraževa-
nju (osnovni in/ali srednji šoli).

3.5. Razmerje finančnih sredstev znotraj konzorcija
OŠ morajo prejeti vsaj 50 % celotne višine dodelje-

nih sredstev javnega razpisa za razvojne, implementa-
cijske aktivnosti in aktivnosti spremljave in evalvacije.

4. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo po-
goje (navedba, opis, ovrednotenje meril po vrstnem redu 
od bolj k manj pomembnemu)

4.1. Izločitvena merila
Če je katero od izločitvenih meril ovrednoteno z NE, 

komisija za izvedbo postopka javnega razpisa prijavo 
izloči in je ne ocenjuje po ostalih merilih.

Predlog projekta je skladen s predmetom, namenom in cilji javnega razpisa oziroma pred-
nostne naložbe in prednostne osi. 

DA     NE
(izločitveno merilo)

Prijavitelj je v predlogu projekta ustrezno identificiral in upošteval vse ciljne skupine. DA     NE
(izločitveno merilo)

Predlog projekta vključuje vse vsebinske sklope iz EROPI in vse kompetence EROPI. DA     NE
(izločitveno merilo)

Predlog projekta upošteva aktivnosti v časovnem in finančnem okviru, določenim s tem 
javnim razpisom in razpisno dokumentacijo. 

DA     NE
(izločitveno merilo)

Predlog projekta izkazuje realno izvedljivost v obdobju, za katerega velja podpora 
in ustreznost ter sposobnost upravičencev, ki imajo reference iz razpisanega področja.

DA     NE
(izločitveno merilo)

4.2. Merila za ocenjevanje prijav
Pravočasno prispele in formalno popolne vloge bo 

ocenila komisija za izvedbo postopka javnega razpisa (v 
nadaljevanju komisija), ki jo s sklepom imenuje ministri-
ca na podlagi izpolnjevanja naslednjih meril:

Merilo Lestvica Točke Možno 
število točk

I. KAKOVOST PRIJAVE 215

1. Strokovna utemeljitev predlaganega projekta 50

a)

Kakovost predložene analize stanja na razpisanem področju. Predvideni elementi: analiza stanja 
vsebuje celovit pregled obstoječih pristopov k spodbujanju kompetence podjetnosti, rezultate 
obstoječih projektov in dejavnosti, povezuje njihove rezultate na razpisanem področju, ugotavlja 
primanjkljaje in opredeljuje potrebne dejavnosti za nadgradnjo obstoječega stanja kompetence 
podjetnosti v izobraževanju (na ravni OŠ) tako na nacionalni kot mednarodni ravni ter je kot taka 
uporabna za načrtovanje in izvedbo projekta. 

15

b)

Celovitost in utemeljenost povezave prijave z dosedanjimi relevantnimi rezultati na področju 
kompetence podjetnosti: v projektu bodo uporabljeni in nadgrajeni dosedanji relevantni rezultati, 
izkušnje, pobude, priporočila, strategije, smernice in drugi programski dokumenti na razpisanem 
področju (doma in v mednarodnem prostoru).

15

c)
Opredelitev partnerjev razen VIZ: Prijava vključuje jasno utemeljitev izbora partnerjev: izbrani 
partner ima izkušnje na področju spodbujanja kompetence podjetnosti, v okviru katerih tudi 
vključuje aktualne inovativne, prodorne pobude na razpisanem področju.

20

2. Kakovost elaborata prijavljenega projekta 165

a) Sistematičnost in preglednost: vsi zapisi v prijavnici konkretno odgovarjajo na zastavljena vpra-
šanja, upoštevajo navodila, stavki so kratki in jedrnati. 5

b)
Vsebinska celovitost: vsi elementi elaborata projekta so podani tako, da tvorijo celoto, iz katere 
je razviden natančen potek projekta. Aktivnosti so ustrezno predstavljene in se ustrezno dopol-
njujejo.

10

c) Cilji in dodana vrednost projekta: cilji so razumljivi, natančno opredeljeni in dosegljivi. 10

d)

Celovita vzpostavitev podpornega okolja za OŠ: natančno so opredeljene aktivnosti in načini 
vzpostavitve podpornega okolja (razvojni timi, medsebojno sodelovanje ter izmenjava izkušenj 
in dobrih praks, priprava predlogov programov usposabljanja, didaktične podpore in pomoči za 
strokovne delavce OŠ).

10
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e)

Medpredmetno oziroma medpodročno povezovanje:
Aktivnosti so opredeljene tako, da je razvidno sodelovanje strokovnih delavcev različnih pred-
metov pri načrtovanju in izvajanju pouka, da učenci celovito razvijajo kompetence oziroma 
spretnosti.

10

f) Aktivna vloga učencev: projektne aktivnosti opredeljujejo aktivno vlogo učencev v vseh fazah 
projekta na ravni OŠ in v procesu spremljave. 20

g)

Trajnost: trajnost aktivnosti in rezultatov projekta je razvidna (tj. kako bodo posamezniki in 
ustanove že med izvajanjem projekta zagotovili, da po koncu projekta ne bodo opustili novih 
pristopov in organizacije dela ter da bodo razvili modele, pristope, strategije, ki se jih bo imple-
mentiralo v različnih okoljih, in da bodo pripravili sistemske rešitve za umestitev kompetence 
podjetnosti v OŠ).

10

h) Časovni in finančni načrt (opredelitev, izvedljivost in usklajenost): časovni in finančni načrt iz-
vedbe sta natančno opredeljena, izvedljiva in usklajena. 10

i) Vodenje in organizacija: vodenje in organizacija projekta ter vloga in odgovornosti konzorcijskih 
partnerjev v projektu so natančno opredeljene. 10

j)

Evalvacija dosežkov: natančno so opredeljeni vsi predvideni postopki ugotavljanja dviga kompe-
tence podjetnosti pri učiteljih, učencih in OŠ kot celota (priprava instrumentarija in metodologija 
merjenja, večkratno preverjanje, opredeljene možnosti izboljšave metodologije in instrumenta-
rija).

10

k)

Spremljanje: natančno so opredeljeni vsi postopki spremljanja kompetence podjetnosti in dejav-
nosti (sprotno ugotavljanje uspešnosti modela, predvidenih dejavnosti, doseganje operativnih 
ciljev in vmesnih rezultatov, predvideno sprotno revidiranje modela na podlagi rezultatov (za OŠ 
vsako šolsko leto), samoevalvacija vključenih, transparentnost). Načrt sprotnega redividiranja 
spremembe modela vključuje predstavitev in posvetovanje s strateškim svetom.

20

l) Projekt vključuje inovativne, prodorne in ustvarjalne pobude iz razpisanega področja. 20

m)
Opredelitev in nabor mentorstva ter povezava z OŠ: podrobno so opredeljena mentorstva s 
področij gospodarstva, NVO, raziskovalnih ustanov. Ustrezno je izkazana mreža mentorjev 
učiteljem in učencem iz 120 OŠ. 

20

II. ČLOVEŠKI VIRI 35
1. Vodja projekta in koordinator konzorcija: 10
2. Nove zaposlitve (vključno z delnimi zaposlitvami za vsaj 30 %) 5
3. Število vključenih strokovnih delavcev v VIZ 20
III. SODELUJOČE USTANOVE 50
1. Sestava konzorcija 50
a) Delež OŠ iz manj razvitih regij: 10

b) Reference konzorcijskih partnerjev (brez poslovodečega) iz razpisanih vsebinskih področij (vseh 
partnerjev razen OŠ) od vključno leta 2011 naprej. 10

c) Reference poslovodečega partnerja na področju vodenja oziroma koordiniranja konzorcijev in 
izvajanja projektov kohezijske politike ali EU projektov od vključno leta 2011 naprej. 10

d) Reference poslovodečega partnerja na razpisanih vsebinskih področjih od vključno leta 2011 
naprej. 10

e) Jasno opredeljeni mehanizmi za zagotavljanje transparentnosti in objektivnosti postopka za izbor 
pristopov k spodbujanju kompetence podjetnosti v fazi prijave in izvajanja projekta. 10

SKUPNA OCENA 300

4.3. Postopek izbora
Vse popolne vloge bo ocenila komisija, ki je se-

stavljena iz 5 članov. Posamezno vlogo bosta ločeno 
ocenila najmanj 2 ocenjevalca, za posamezno vlogo 
bo podana skupna ocena. Komisija izvede ocenje-
valni postopek in postopek izbora na podlagi meril 
iz 4.2. točke javnega razpisa. Merila so podrobneje 
opredeljena v ocenjevalnem listu, ki je del razpisne 
dokumentacije.

Vsota točk po vseh merilih iz zgornje razpredelnice 
pomeni skupno število točk posamezne prijave. Najvišje 
možno skupno število točk je 300, pri čemer mora pri-

java zbrati vsaj 210 točk; ob tem da je prijavitelj izločen 
iz izbora, če doseže 0 točk pri merilih I.1c, I.2.l in I.2.m. 
Izbran bo le en prijavitelj, in sicer tisti, ki bo prejel najviš-
je skupno število točk.

Če dva ali več prijaviteljev dosežejo enako število 
točk, bo izbran tisti, ki bo dosegel več točk pri merilu 
»Kakovost prijave«, nadalje pa glede na število točk 
doseženih pri merilu »Človeški viri«. Če bi bili projekti 
pri obeh merilih enako točkovani, se izbere tistega, ki je 
dosegel več točk pri merilu »Sodelujoče ustanove«. Če 
bo še vedno več prijaviteljev z enakim številom točk, bo 
o izboru odločil žreb.
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O izboru odloči na predlog komisije minister za iz-
obraževanje, znanost in šport ali oseba, ki jo je ta poo-
blastil za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev v skladu 
z 26. točko javnega razpisa.

Število izbranih:
Zaradi sistemskih ukrepov, pri katerih je pričako-

van učinek za celoten sistem vzgoje in izobraževanja, 
bo med prijavljenimi projekti, ki izpolnjujejo vse pogoje 
in ki bodo zadostili izločitvenim merilom, izbrana ena 
prijava, ki bo dosegla vsaj minimalno predpisano šte-
vilo točk in bo imela med vsemi prijavitelji največje 
število točk.

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

Višina sredstev, ki je na razpolago za javni razpis, 
je do 3.300.000,00 EUR, od tega je predvidena vrednost 
sofinanciranja po posameznih programskih območjih in 
po posameznih proračunskih letih naslednja:

– za proračunsko leto 2017: 800.000,00 EUR, od 
tega:

– za vzhodno kohezijsko regijo 424.000,00 EUR, 
od tega:

– 339.200,00 EUR s PP 150044 PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-V-EU (80,00 %) in

– 84.800,00 EUR s PP 150046 – PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),

– za zahodno kohezijsko regijo 376.000,00 EUR, 
od tega:

– 300.800,00 EUR s PP 150045 PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-V-EU (80,00 %) in

– 75.200,00 EUR s PP 150047 – PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),

– za proračunsko leto 2018: 670.000,00 EUR, od 
tega:

– za vzhodno kohezijsko regijo 355.100,00 EUR, 
od tega:

– 284.080,00 EUR s PP 150044 PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-V-EU (80,00 %) in

– 71.020,00 EUR s PP 150046 PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),

– za zahodno kohezijsko regijo 314.900,00 EUR, 
od tega:

– 251.920,00 EUR s PP 150045 PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-V-EU (80,00 %) in

– 62.980,00 EUR s PP 150047- PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),

– za proračunsko leto 2019: 550.000,00 EUR, od 
tega:

– za vzhodno kohezijsko regijo 291.500,00 EUR, 
od tega:

– 233.200,00 EUR s PP 150044 PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-V-EU (80,00 %) in

– 58.300,00 EUR s PP 150046 PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),

– za zahodno kohezijsko regijo 258.500,00 EUR, 
od tega:

– 206.800,00 EUR s PP 150045 PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-V-EU (80,00 %) in

– 51.700,00 EUR s PP 150047PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),

– za proračunsko leto 2020: 550.000,00 EUR, od 
tega:

– za vzhodno kohezijsko regijo 291.500,00 EUR, 
od tega:

– 233.200,00 EUR s PP 150044 PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-V-EU (80,00 %) in

– 58.300,00 EUR s PP 150046 PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),

– za zahodno kohezijsko regijo 258.500,00 EUR, 
od tega:

– 206.800,00 EUR s PP 150045 – PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-V-EU (80,00 %) in

– 51.700,00 EUR s PP 150047PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),

– za proračunsko leto 2021: 550.000,00 EUR, od 
tega:

– za vzhodno kohezijsko regijo 291.500,00 EUR, 
od tega:

– 233.200,00 EUR s PP 150044 PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-V-EU (80,00 %) in

– 58.300,00 EUR s PP 150046 PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),

– za zahodno kohezijsko regijo 258.500,00 EUR, 
od tega:

– 206.800,00 EUR s PP 150045 
PN10.1- Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih 
oblik učenja-14-20-V-EU (80,00 %) in 51.700,00 EUR s 
PP 150047 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbu-
janje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba 
(20,00 %),

– za proračunsko leto 2022: 180.000,00 EUR, od 
tega:

– za vzhodno kohezijsko regijo 95.400,00 EUR, 
od tega:

– 76.320.00 EUR s PP 150044 PN10.1-Izbolj-
šanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-
14-20-V-EU (80,00 %) in

– 19.080,00 EUR s PP 150046 PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),

– za zahodno kohezijsko regijo 84.600,00 EUR, 
od tega:

– 67.680,00 EUR s PP 150045 – EU udeležba 
(80,00 %) in

– 16.920,00 EUR s PP 150047 – PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),

– konto 4133.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na razpo-

ložljiva sredstva po posameznih proračunskih letih izbra-
nim prijaviteljem predlaga prilagoditev dinamike sofinan-
ciranja. Če se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom 
ministrstva, se šteje, da odstopa od vloge.

Izvedba postopka javnega razpisa je vezana na 
proračunske zmogljivosti ministrstva.

6. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena do-
deljena sredstva (predvideni datum začetka in konca 
črpanja sredstev): ministrstvo bo sofinanciralo le upra-
vičene stroške (datum opravljene storitve oziroma do-
bavljenega blaga), nastale od dne objave javnega raz-
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pisa v Uradnem listu RS do dne 31. 8. 2022. Obdobje 
upravičenosti izdatkov (datum plačila računov oziroma 
verodostojnih knjigovodskih listin) je od dne objave jav-
nega razpisa v Uradnem listu RS do dne 15. 10. 2022.

7. Vsebina in priprava vloge na javni razpis
Javni razpis obsega naslednje dokumente:
1. Javni razpis za izbor operacij »Krepitev kompe-

tence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja 
med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah«

2. Obrazec za oddajo prijave
3. Navodila za prijavo
4. Prijavnica za projekt
5. Priloge k prijavnici:
a. Obrazec – Izračun urne postavke stroškov ose-

bja
b. Finančni načrt
c. Seznam konzorcijskih partnerjev
(Priloga a se nahaja v Excelovi datoteki Izračun 

urne postavke stroškov osebja, prilogi b in c pa se naha-
jata kot delovna lista v Excelovi datoteki Finančni načrt 
in seznam konzorcijskih partnerjev)

d. Načrt aktivnosti in rezultatov
e. Vzorec konzorcijske pogodbe
f. Izjava poslovodečega partnerja
g. Izjava konzorcijskega partnerja
h. Seznam kazalnikov
6. Vzorec pogodbe o sofinanciranju
7. Ocenjevalni list
8. Seznam kazalnikov
9. Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in 

šport za izvajanje operacij EKP v programskem obdobju 
2014–2020 s prilogami

10. Navodila OU o upravičenih stroških za sredstva 
EKP v obdobju 2014–2020

11. Navodila organa upravljanja za spremljanje iz-
vajanja OP z informacijskim sistemom ISARR2

Vloga se šteje kot formalno popolna, če vsebuje 
naslednje popolno izpolnjene, podpisane in žigosane 
obrazce ter dokazila:

I. Prijavnica za projekt
II. Priloge k prijavnici:
1. Obrazec – Izračun urne postavke stroškov ose-

bja
2. Finančni načrt
3. Seznam konzorcijskih partnerjev
(Priloga a se nahaja v Excelovi datoteki Izračun 

urne postavke stroškov osebja, prilogi b in c pa se naha-
jata kot delovna lista v Excelovi datoteki Finančni načrt 
in seznam konzorcijskih partnerjev)

4. Načrt aktivnosti in rezultatov
5. Vzorec konzorcijske pogodbe
6. Izjava poslovodečega partnerja
7. Izjava konzorcijskega partnerja
8. CV vodje projekta oziroma koordinatorja projekta
Prijavitelji morajo uporabiti izključno obrazce iz raz-

pisne dokumentacije, ki se jih ne sme spreminjati.
8. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih 

sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slo-
venske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike

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

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

9. Delež prispevka EU: delež prispevka EU je 
80,00 %.

10. Upravičeni stroški, način financiranja in pred-
plačila

V skladu s pravili evropske kohezijske politike in 
zakonodaje s področja javnih financ se financiranje ope-

racij izvaja po načelu povračil za nastale in plačane stro-
ške. Izjema so predplačila in izjeme, določene v skladu 
z veljavnim zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna 
Republike Slovenije. Upravičenec bo prejel sredstva 
sofinanciranja na osnovi pravilno izdanih in popolnih 
zahtevkov za izplačila za upravičene stroške izvajanja 
operacije, ki so nastali in bili plačani v preteklem (in 
upravičenem) obdobju.

I. Stroški, ki so predvideni za poslovodečega par-
tnerja in konzorcijske partnerje (razen za OŠ):

– Standardne lestvice stroškov na enoto – urna 
postavka stroškov osebja

– Stroški za službena potovanja (za strokovno ko-
ordinatorstvo operacije)

– Pavšalno financiranje v višini 15 % neposrednih 
upravičenih stroškov za osebje

– Stroški storitev zunanjih izvajalcev (delo po po-
godbi o opravljanju storitev)

– Stroški storitev zunanjih izvajalcev (delo po pod-
jemni pogodbi)

– Stroški storitev zunanjih izvajalcev (delo po av-
torski pogodbi)

– Drugi stroški storitev zunanjih izvajalcev3

3 Podrobnejša navodila za izračun stroškov zunanjih 
izvajalcev so v obrazcu Finančni načrt, zavihek Navodila 
za zunanje izvajalce.

– Stroški organizacije in izvedbe konferenc, semi-
narjev in simpozijev (npr. stroški za izvedbo zaključne 
konference, stroški najema prostorov in opreme, stroški 
brezalkoholnih pijač in prigrizkov na seminarjih oziroma 
usposabljanjih …)

– Stroški izdelave ali nadgradnje spletnih strani
– Drugi stroški informiranja in komuniciranja (npr. 

nakup strokovnih gradiv in podpornih materialov …)
II. Stroški izvajanja, ki so predvideni za konzorcijske 

partnerje (razvojne in implementacijske OŠ):
– Standardni strošek na enoto – urna postavka 

stroškov osebja
– Stroški za službena potovanja
– Pavšalno financiranje v višini 15 % neposrednih 

upravičenih stroškov za osebje
III. Davek na dodano vrednost (DDV)
Pri uveljavljanju upravičenega stroška davka na 

dodano vrednost (DDV), mora izbrani prijavitelj pred 
podpisom pogodbe o sofinanciranju pridobiti in pre-
dložiti potrdilo pristojnega finančnega urada. Pogoji 
glede upravičenosti stroška davka na dodano vrednost 
so navedeni v tč. 2.6 veljavnih Navodil organa upra-
vljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske 
kohezijske politike v obdobju 2014–2020, dostopna 
na spletni strani http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila 
in razpisni dokumentaciji (tč. 3.3.5 Navodil Ministrstva 
za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij 
evropske kohezijske politike v programskem obdobju 
2014–2020).

Pavšalno financiranje v višini 15 % neposrednih 
upravičenih stroškov za osebje:

– za konzorcijske partnerje vključno s poslovode-
čim partnerjem: znesek pavšalnega financiranja v višini 
15 % neposrednih upravičenih stroškov za osebje se 
izračuna od vrednosti Standardnega stroška na enoto 
– urna postavka stroškov osebja in stroškov zunanjih 
izvajalcev – delo po avtorski in delo po podjemni po-
godbi.4

4 Podrobnejša navodila za izračun stroškov zunanjih 
izvajalcev so v obrazcu Finančni načrt, zavihek Navodila 
za zunanje izvajalce.
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– za konzorcijske partnerje: razvojne in implemen-
tacijske OŠ: znesek pavšalnega financiranja v višini 
15 % neposrednih upravičenih stroškov za osebje se 
izračuna od vrednosti Standardnega stroška na enoto – 
urna postavka stroškov osebja.

Standardni strošek na enoto – urna postavka stro-
škov osebja: v skladu z drugim odstavkom 68. člena 
Uredbe 1303/2013/EU, Smernicami o poenostavljenih 
možnostih obračunavanja stroškov ter Navodili organa 
upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske 
kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 
(v točki 2.8.1.2 in 2.3.1.) naj prijavitelj in konzorcijski par-
tnerji, ki kandidirajo na javni razpis, določijo urno postav-
ko stroška za osebje. Urna postavka, ki se uporablja, se 
izračuna tako, da se zadnji evidentirani letni bruto bruto 
stroški za zaposlene delijo s 1.720 urami. Navodila za 
izračun so podrobneje opredeljena v razpisni dokumen-
taciji, in sicer v obrazcu »Izračun urne postavke stroškov 
osebja«, zavihek št. 2. Dokazilo o nastanku navedenega 
stroška za posamezni mesec je časovnica in pogodba 
o zaposlitvi posamezne osebe. Upravičenec bo strošek 
uveljavljal na podlagi izstavljenega obračuna ter zahtev-
ka za izplačilo s prilogami.

Zaradi pričakovanih rasti cen (inflacije) in ker gre za 
večletni projekt, se bo metodologija skladno s Smerni-
cami o poenostavljenih možnostih obračunavanja stro-
škov meseca januarja leta 2020 revidirala in prilagodila 
glede na zadnje letne bruto bruto stroške zaposlenih. 
Z revidiranjem metodologije bo posledično določena in 
uporabljena nova višina standardnega stroška na enoto 
za izvedbo projekta, navedena sprememba pa bo stopila 
v veljavo z dnem 1. 2. 2020.

Način uveljavljanja upravičenih stroškov in doka-
zila za dokazovanje upravičenih stroškov so navedena 
v razpisni dokumentaciji (tč. 10 in 12 Navodil za pri-
javo na javni razpis, tč. 3 in 4 Navodil Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij 
evropske kohezijske politike v programskem obdobju 
2014–2020 in tč. 2 veljavnih Navodil organa upravljanja 
o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske 
politike v obdobju 2014-2020, dostopna na spletni stra-
ni http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila).

Ministrstvo in izbrani prijavitelj bosta s pogodbo o 
sofinanciranju podrobneje dogovorila obseg in dinamiko 
sofinanciranja operacije na osnovi načrtovanih aktivno-
sti, podanih v vlogi na javni razpis.

V skladu z določili vsakokrat veljavnega Zakona o 
izvrševanju proračunov Republike Slovenije lahko mini-
strstvo upravičencu za namen izvajanja operacije izpla-
ča predplačilo v višini do 30 % od vrednosti predvidenih 
izplačil sredstev na osnovi upravičenčevega zahtevka 
za izplačilo predplačila. Upravičene prejemnike in pogo-
je za izplačilo predplačila določa veljavni zakon, ki ureja 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Predplačila 
se izvajajo po sistemu izplačila večkratnih predplačil pri 
izvajanju operacije s sprotnim poračunavanjem vsakega 
posameznega predplačila v celoti. Upravičenec bo v pri-
meru prejetega predplačila dolžan ministrstvu predložiti 
zahtevek/-vke za izplačilo z obveznimi dokazili v višini iz-
plačanega predplačila v roku najkasneje 120 dni po pre-
jemu predplačila. To pomeni, da se bodo predplačila iz 
proračuna Republike Slovenije izplačevala največ v viši-
ni, kot je v prihodnjem obdobju 120 dni dejansko potreb-
no za izvajanje operacije, pri čemer višina posameznega 
predplačila ne sme presegati odstotka, določenega v 
veljavnem zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna Re-
publike Slovenije. Po celotnem poračunu predhodnega 
predplačila upravičenec lahko pridobi novo predplačilo 
za pokrivanje izdatkov za prihodnje obdobje 120 dni. Za 

vsako predplačilo v višini nad 100.000,00 EUR je treba 
pred podpisom pogodbe o sofinanciranju oziroma pred 
podpisom aneksa k pogodbi o sofinanciranju v primeru 
uveljavljanja več predplačil nad 100.000,00 EUR prido-
biti soglasje ministra, pristojnega za finance. Soglasje 
se izda pod pogoji, navedenimi v veljavnem zakonu, ki 
ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije (pogoji, 
ki jih mora izpolnjevati prejemnik predplačila, so: pozi-
tivno poslovanje v preteklem letu, poravnane davčne 
obveznosti in solventnost v preteklih treh mesecih). Iz-
brani prijavitelj, ki želi uveljavljati predplačilo v višini nad 
100.000,00 EUR, bo hkrati s sklepom o izboru pozvan k 
predložitvi ustreznih dokazil.

Pri uveljavljanju upravičenega stroška davka na 
dodano vrednost (DDV) mora izbrani prijavitelj pred 
podpisom pogodbe o sofinanciranju pridobiti in predlo-
žiti potrdilo pristojnega finančnega urada. Pogoji glede 
upravičenosti stroška davka na dodano vrednost so 
navedeni v tč. 2.6 veljavnih Navodil organa upravljanja 
o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezij-
ske politike v obdobju 2014–2020, dostopnih na spletni 
strani http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila, in razpisni 
dokumentaciji (tč. 3.3.5 Navodil Ministrstva za izobra-
ževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske 
kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020).

11. Zahteve glede upoštevanja zakona, ki ureja jav-
no naročanje: upravičenec bo moral pri porabi teh sred-
stev upoštevati zakon, ki ureja javno naročanje, kolikor 
so izpolnjeni pogoji, določeni v tem zakonu, ali pogoji iz 
Navodil MIZŠ za izvajanje operacij EKP v programskem 
obdobju 2014–2020.

12. Zahteve glede informiranja in obveščanja javno-
sti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno s 115. in 
116. členom Uredbe 1303/2013/EU in navodili organa 
upravljanja

Upravičenec bo moral pri informiranju in obve-
ščanju javnosti upoštevati 115. in 116. člen Uredbe 
1303/2013/EU in veljavna Navodila organa upravljanja 
na področju komuniciranja vsebin na področju evropske 
kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 
(dostopna na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila).

Sprejetje financiranja s strani upravičenca pomeni 
tudi privolitev v vključitev na seznam operacij, ki bo jav-
no objavljen.

13. Morebitno dopolnilno financiranje: dopolnilno 
financiranje med ESS in ESRR, skladno z 98. členom 
Uredbe 1303/2013/EU, ni predvideno.

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

Upravičenec bo dolžan zagotavljati hrambo celotne 
originalne dokumentacije, vezane na operacijo, ter za-
gotavljati vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe 
bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in z 
nacionalno zakonodajo.

V skladu s 140. členom Uredbe 1303/2013/EU 
bo moral upravičenec zagotoviti dostopnost do vseh 
dokumentov o izdatkih operacije v obdobju dveh let 
od 31. decembra po predložitvi obračunov Evropski 
komisiji, ki vsebujejo končne izdatke končane opera-
cije. O natančnem datumu za hrambo dokumentacije 
bo ministrstvo pisno obvestilo upravičenca po končani 
operaciji.

Upravičenec bo dolžan voditi in spremljati porabo 
sredstev za operacijo računovodsko ločeno na poseb-
nem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski 
kodi za vse transakcije v zvezi z operacijo in za vsako 
operacijo posebej, tako da je v vsakem trenutku zagoto-
vljen pregled nad namensko porabo sredstev. Navedeno 
ne velja za poenostavljene oblike nepovratnih sredstev 

http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila
http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila
http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila
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in vračljive podpore, za katere pa bo upravičenec dolžan 
voditi in spremljati prejeta sredstva za operacijo.

15. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o 
operaciji nadzornim organom

Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, admini-
strativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, 
katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi 
predmetnega javnega razpisa. Nadzor izvaja ministrstvo 
kot posredniški organ, organ upravljanja, organ za po-
trjevanje, revizijski organ ter drugi nacionalni in evrop-
ski nadzorni in revizijski organi (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 
omogočil vpogled v računalniške programe, listine in 
postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate 
operacije. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na kraju 
samem predhodno pisno obveščen, ministrstvo pa lahko 
opravi tudi nenajavljeno preverjanje na kraju samem. 
Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz 
končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati 
ministrstvo o izvedenih ukrepih.

Če bodo nadzorni organi v okviru katerega koli 
preverjanja ugotovili nepravilnost pri izvajanju opera-
cije, bodo določili ustrezne finančne popravke – zni-
žanje sofinanciranja upravičenih stroškov in izdatkov 
– skladno z veljavnimi Navodili organa upravljanja za 
izvajanje upravljalnih preverjanj po 125. členu Ured-
be 1303/2013/EU za programsko obdobje 2014–2020 
(dostopna na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila) in 
Smernicami za določanje finančnih popravkov pri izdat-
kih, financiranih s strani Unije v okviru deljenega upra-
vljanja, ki jih izvede Komisija zaradi neskladnosti s pravili 
o javnih naročilih (dostopne na http://ec.europa.eu/regi-
onal_policy/sources/docoffic/cocof/2013/cocof_13_9527 
_annexe_sl.pdf), Smernicami o načelih, merilih in okvir-
nih lestvicah, ki se morajo uporabljati v zvezi s finanč-
nimi popravki, ki jih komisija izvede v skladu s členoma 
99 in 100 Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. 7. 
2006 oziroma drugimi akti, ki so podlaga za določanje 
finančnega popravka, upravičenec pa bo dolžan neupra-
vičeno izplačana sredstva vrniti.

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 s 7. členom Uredbe 1303/2013/EU ter 7. in 
8. členom Uredbe 1304/2013/EU.

Upravičenec bo moral cilje operacije uresničevati 
v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spod-
bujanju cilja Evropske unije o ohranjanju, varovanju 
in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela 
»onesnaževalec plača« v skladu z 8. členom Uredbe 
1303/2013/EU.

17. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skriv-
nosti

Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z 
vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.

Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so infor-
macije javnega značaja razen tistih, ki jih prijavitelji 
posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni 
podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu 
do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 

– UPB2 in 117/06 – ZDavP-2, v nadaljnjem besedilu: 
ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti raz-
krite 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 takšnih podatkov, ki ne smejo biti 
razkriti oziroma dostopni javnosti.

Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v 
skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varovanje 
osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe 
št. 1303/2013/EU.

18. Zahteve glede spremljanja neto prihodkov ope-
racije

Upravičenec bo moral dokumentirano spremljati in 
prikazovati neto prihodke operacije skladno s 65. čle-
nom Uredbe 1303/2013/EU. Prihodke je treba eviden-
tirati in spremljati na posebnem stroškovnem mestu 
ali ustrezni računovodski kodi, zaradi česar bo možen 
ločen izpis iz računovodskih evidenc. Če se bodo pri 
izvajanju operacije ustvarili neto prihodki, bo treba za 
višino ustvarjenih prihodkov znižati upravičene stroške.

Prihodke, ki nastajajo tekom izvajanja operacije, 
pa je treba upoštevati že pri zahtevku za izplačilo, saj 
se ustvarjeni neto prihodki odbijejo od zahtevanega 
zneska. Poračun se izvede najkasneje ob predložitvi 
zadnjega zahtevka za izplačilo. O neto prihodkih, ki na-
stajajo med izvajanjem operacije, je upravičenec dolžan 
poročati sproti med izvajanjem operacije.

19. 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 5. in 19. členom Uredbe 
1304/2013/EU dolžan spremljati in ministrstvu zagota-
vljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije.

Kazalniki, ki jih bo treba zbirati za namene spremlja-
nja in vrednotenja operacije, so natančneje opredeljeni 
v prilogi Seznam kazalnikov.

20. Omejitve glede sprememb operacije v skladu z 
71. členom Uredbe 1303/2013/EU: ni relevantno.

21. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potr-
jevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih 
napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti

Če se ugotovi, da upravičenec ministrstva ni sezna-
nil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu 
morali biti znani, oziroma da je posredoval neresnične, 
nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril infor-
macije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan 
razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev ministrstva o do-
delitvi sredstev, ali da je neupravičeno pridobil sredstva 
po tem javnem razpisu na nepošten način, na podlagi 
ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo upravičenec 
dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z 
zakonskimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski 
račun upravičenca do dneva vračila v proračun Repu-
blike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo 
obravnavalo kot goljufija.

Skladno s točko 3.1 v razpisu strateški svet lahko 
presoja, odloča in predlaga vsebinske spremembe.

22. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje 
posamezne operacije ali da je višina sofinanciranja ope-
racije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo: dvojno 
uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili oziroma bi 
lahko bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira oziro-
ma so bila odobreni, ni dovoljeno. Če se ugotovi dvojno 

http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/cocof/2013/cocof_13_9527 _annexe_sl.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/cocof/2013/cocof_13_9527 _annexe_sl.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/cocof/2013/cocof_13_9527 _annexe_sl.pdf
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uveljavljanje stroškov in izdatkov, bo zahtevano vračilo že 
izplačanega zneska sofinanciranja z zakonskimi obrestmi 
od dneva nakazila sredstev iz proračuna Republike Slo-
venije na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila 
sredstev v proračun Republike Slovenije. Če je dvojno 
uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se bo obrav-
navalo kot goljufija.

23. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev sred-
stev

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 27. 3. 
2017 do 12. ure.

Vloga mora prispeti v celoti v enem pisnem izvodu 
skupaj z vsemi obrazci in v enem elektronskem izvodu na 
USB ključku, v zaprti ovojnici, opremljena z obrazcem z 
vidno oznako »Ne odpiraj – prijava na Javni razpis za izbor 
operacij »Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje 
prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v 
osnovnih šolah«, ki je del razpisne dokumentacije, z na-
vedbo polnega naziva in naslova pošiljatelja na naslov: 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 
cesta 16, 1000 Ljubljana. Pisni in elektronski izvod morata 
biti identična. V primeru neskladnosti podatkov v tiskani 
in elektronski obliki se šteje, da je za presojo pomembna 
tiskana oblika.

Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo v 
določenem roku ne glede na način dostave prispele v vlo-
žišče ministrstva.

Neustrezno označene in nepravočasno prispele vlo-
ge se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavržene in 
vrnjene prijavitelju.

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

Vloge bo odprla in ocenila komisija za izvedbo po-
stopka javnega razpisa, ki jo imenuje minister za izobra-
ževanje, znanost in šport ali od njega pooblaščena oseba 
(v nadaljnjem besedilu: komisija).

Odpiranje prispelih vlog bo dne 28. 3. 2017 ob 10. uri, 
v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, 
Masarykova 16, Ljubljana (sejna soba 24) in bo javno.

Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno po-
zvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge niso popol-
ne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine zapro-
šenih sredstev, tistega dela vloge, ki se veže na tehnične 
specifikacije predmeta vloge, ali tistih elementov vloge, ki 
vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove 
vloge glede na preostale vloge, ki jih je ministrstvo prejelo 
v postopku dodelitve sredstev. Nepopolne vloge, ki jih pri-
javitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, 
bodo s sklepom zavržene.

Postopek in način izbora je podrobneje opredeljen v 
4.3 točki javnega razpisa ter v Ocenjevalnem listu.

Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o sofi-
nanciranju. Vzorec pogodbe in Navodila Ministrstva za izo-
braževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske 
kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, ki 
jih bo izbrani prijavitelj dolžan spoštovati pri izvajanju ope-
racije, sta sestavni del razpisne dokumentacije.

Če se je operacija začela izvajati pred oddajo vloge 
na ministrstvo, bo po podpisu pogodbe o sofinanciranju in 
pred izplačilom prvega rednega zahtevka za izplačilo iz 
proračuna ministrstvo izvedlo preverjanje, da se prepriča, 
ali je bila upoštevana veljavna zakonodaja, pomembna za 
operacijo, tudi za obdobje pred opravljenim izborom oziro-
ma pred sklenitvijo pogodbe o sofinanciranju.

Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis 
kadar koli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče z objavo 
v Uradnem listu RS.

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

Prijavitelji bodo s sklepom ministra oziroma poobla-
ščene osebe o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje 
v roku 60 dni od izteka roka za oddajo vlog.

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

26. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresi-
rane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna 
dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu ministr-
stva http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/jav-
ni_razpisi/. Razpisno dokumentacijo lahko dvignete tudi 
osebno na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, 
Masarykova 16, 1000 Ljubljana, 2. nadstropje, Urad za 
razvoj izobraževanja, pri Maji Krušič Šega, vsak delovni 
dan med 10. in 12. uro, po predhodnem dogovoru. Za do-
datne informacije lahko pokličete 01/400-54-52 ali pišete 
na elektronski naslov maja.krusic-sega@gov.si.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Št. 8021-2/2017-3 Ob-1224/17
Slovenski regionalno razvojni sklad (v nadaljevanju: 

Sklad) na podlagi Zakona o uporabi sredstev, pridoblje-
nih iz naslova kupnine na podlagi Zakona o lastninskem 
preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 45/95, 34/96, 
60/99 – ZSRR, 22/00 – ZJS, 67/01 in 47/02), 10. člena 
Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja 
(Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16, v nadaljevanju: 
ZSRR–2), Uredbe o določitvi obmejnih problemskih ob-
močjih (Uradni list RS, št. 22/11, 97/12 in 24/15), Uredbe 
o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike (Urad-
ni list RS, št. 16/13 in 78/15), Uredbe o metodologiji za 
določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 103/15, v 
nadaljevanju: UMZDRO), Pravilnika o razvrstitvi razvoj-
nih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 
2014–2020 (Uradni list RS, št. 34/14), Uredbe Komisije 
(EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi ne-
katerih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri 
uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (Uradni list EU L, 
št. 187, z dne 26. 6. 2014, str. 1 – v nadaljevanju: Uredba 
o skupinskih izjemah), Uredbe o dodeljevanju regionalnih 
državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spod-
bude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlova-
nje in investiranje s spremembami in dopolnitvami (Uradni 
list RS, št. 93/14 in 77/16), Splošnih pogojev poslovanja 
sklada z dne 19. 3. 2015 s spremembami in dopolnitvami 
z dne 23. 9. 2016 (v nadaljevanju: Splošni pogoji sklada), 
Pravilnika o dodeljevanju spodbud sklada z dne 19. 3. 
2015 s spremembami in dopolnitvami ter rebalansa Po-
slovnega in finančnega načrta Slovenskega regionalno 
razvojnega sklada za leti 2016 in 2017 (postavka za leto 
2017 – v nadaljevanju: PFN) objavlja

javni razpis
za ugodna posojila podjetniškim projektom  

in projektom na področju obdelave in predelave 
lesa v letu 2017 – B/BL

Posamezni izrazi imajo naslednji pomen:
– B – podjetniški projekti
– BL – projekti s področja obdelave ali predelave 

lesa
– Vlagatelj – se uporablja za gospodarsko družbo, 

samostojnega podjetnika, zadrugo …, ki na javni razpis 
odda vlogo in v kolikor tekom obravnave pridobi status 
upravičenca do posojila

– ROM – veljavna referenčna obrestna mera za 
izračun državne pomoči

http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/javni_razpisi/
http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/javni_razpisi/
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– Sklop 1 – dodeljevanje sredstev po pravilih dr-
žavne pomoči

– Sklop 2 – dodeljevanje sredstev brez elementov 
državnih pomoči

– MSP – mikro, mala in srednje velika podjetja
– UMZDRO – Uredba o metodologiji za določitev 

razvitosti občin
– TNP – Triglavski narodni park
1. Predmet razpisa
1. Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil 

Sklada podjetniškim projektom in projektom na področju 
obdelave in predelave lesa na območju Republike Slo-
venije, in sicer za naslednja namena:

Namen B – podjetniški projekti BL – projekti s področja obdelave ali 
predelave lesa 

Namen 
dodeljevanja

spodbujanje razvoja začetnih podjetniških 
investicij, ki se izvajajo na območju Republike 
Slovenije in ustvarjajo pozitivne učinke na 
področju konkurenčnosti, novih delovnih mest 
in rasti dodane vrednosti na zaposlenega. 

spodbujanje razvoja slovenske lesno 
predelovalne industrije na področju 
začetnih investicij.

Cilj razpisa je 
spodbujanje

– podjetniške aktivnosti,
– konkurenčnosti, tržne naravnanosti in 
tehnološkega razvoja podjetij,
– skladnega regionalnega razvoja.

– obdelave in predelave lesa,
– konkurenčnosti, tržne naravnanosti in 
tehnološkega razvoja podjetij,
– skladnega regionalnega razvoja.

Projekti vlagateljev morajo biti povezani z vzposta-
vitvijo novega proizvodnega obrata (poslovne enote ali 
podružnice), razširitvijo zmogljivosti obstoječega proi-
zvodnega obrata (poslovne enote ali podružnice), diver-
zifikacijo proizvodnje proizvodnega obrata na proizvode 
in storitve, ki jih na zadevnem območju prej ni proizvajal 
ali bistveno spremembo proizvodnega procesa v obsto-
ječem proizvodnem obratu.

2. Skupna višina razpisanih ugodnih posojil za pro-
jekte po obeh namenih je 5.000.000,00 EUR.

3. Razpisana posojila po obeh namenih (B in BL) bo 
Sklad dodeljeval v dveh sklopih, in sicer kot:

Namen SKLOP 1
vsebuje elemente državne pomoči

SKLOP 2
ne vsebuje elementov državne pomoči

B Sklop 1 nudi vlagateljem posojila z obrestno 
mero, ki je nižja od ROM in zato vsebujejo ele-
mente državnih pomoči, njihovo dodeljevanje 
pa se izvaja v skladu z veljavnimi pravili na tem 
področju.

Na Sklop 1 se lahko prijavijo vlagatelji s projekti 
za oba namena, B ter BL, za stroške po Sklopu 
1 v skladu s 6. poglavjem tega razpisa, ki pri 
prijavljenem projektu še niso dosegli najvišje 
stopnje intenzivnosti državne pomoči oziroma 
lahko iz virov Sklada pri projektu še prejmejo 
dodatna sredstva (v obliki posojila), a le do viši-
ne, s katero ne bodo presegli najvišje dovoljene 
stopnje intenzivnosti državnih pomoči.

Posojila za Sklop 1 se dodelujejo v skladu z 
upoštevanjem pravil državnih pomoči oziroma 
regionalnima shemama državnih pomoči:
regionalna shema državnih pomoči št.:
– BE02-2399245-2014 z dne 24. 12. 2014 in
regionalna shema državnih pomoči MSP št.
– BE03-2399245-2014 z dne 24. 12. 2014;
(v nadaljevanju za obe: regionalni shemi držav-
nih pomoči).

Sklop 2 nudi vlagateljem posojila z obrestno 
mero, ki je višja od veljavne ROM in zato ne 
vsebuje elementov, ki se uporabljajo za izra-
čun državne pomoči, vendar je ugodnejša od 
trenutnih tržnih obrestnih mer. Na Sklop 2 se 
lahko prijavijo vlagatelji s projekti za oba na-
mena, B in BL, za stroške po Sklopu 2 v skladu 
s 6. poglavjem tega razpisa oziroma tudi tisti 
vlagatelji, ki so za prijavljeni projekt že prejeli 
sredstva, oziroma so v fazi pridobivanja le-teh 
iz virov Evropske unije in/ali javna sredstva 
Republike Slovenije ter so že dosegli najvišjo 
možno stopnjo intenzivnosti državne pomoči.

Posojila po Sklopu 2 lahko predstavljajo fi-
nančni vir za zapiranje finančne konstrukcije, 
tudi nad najvišjo stopnjo intenzivnosti državne 
pomoči.

BL
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2. Razpisna dokumentacija
1. Razpisna dokumentacija vsebuje:
– Povabilo k oddaji vloge, ki povzema vsebino jav-

nega razpisa.
– Prijavni obrazec B/BL, ki se izpolnjen, skupaj z 

zahtevanimi prilogami po javnem razpisu, posreduje 
na Sklad.

– Prilogo razpisne dokumentacije, ki vključuje po-
drobnejša merila za ocenjevanje, navodila za ureditev 
dokumentacije za prijavo na javni razpis ter vzorce do-
kumentacije, in sicer:

– vzorec posojilne pogodbe, ki ga je potrebno pa-
rafiranega s strani odgovorne osebe priložiti ob prijavi,

– vzorec zahtevka za nakazilo, ki je izdelan v ele-
ktronski obliki in ga je potrebno predložiti ob črpanju po-
sojila in je dosegljiv na spletni strani Sklada http://www.
regionalnisklad.si/razpisi/obrazci, skupaj z navodili za 
črpanje posojil,

– vzorec poročil o projektu, ki jih je potrebno po 
zaključku projekta ter za čas spremljanja projekta posre-
dovati na Sklad in bo po zaprtju javnega razpisa dose-
gljiv na spletni strani Sklada http://www.regionalnisklad.
si/razpisi/obrazci,

– vzorec ovojnice za prijavo na javni razpis.
2. Javni razpis in razpisna dokumentacija sta do-

stopna na spletni strani Sklada http://www.regionalni-
sklad.si/podjetnistvo, prav tako se ju lahko v času od 
objave do zaprtja javnega razpisa osebno pridobi na 

sedežu Sklada, vsak delovni dan, od 9. do 12. ure, 
razen prijavnega obrazca B/BL, ki je izdelan v elek-
tronski obliki.

3. Zainteresirani lahko informacije pridobijo v 
času uradnih ur v Sektorju za izvajanje spodbud, na 
tel. 01/836-19-53.

3. Rok in način prijave
1. Roki za oddajo prijav so: 6. 3. 2017, 27. 4. 2017, 

11. 6. 2017, 31. 8. 2017.
2. Način prijave:
– Vlagatelj vloži vlogo na naslov: Slovenski regi-

onalno razvojni sklad, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica.
– Vlagatelj mora vlogo oddati v zaprti in ustrezno 

opremljeni ovojnici z oznako »ne odpiraj s pripisom 
»vloga B – Sklop 1 oziroma Sklop 2 ali BL – Sklop 1 
oziroma Sklop 2«. V primeru večjega obsega prijavne 
dokumentacije, Sklad predlaga vlagateljem, da oddajo 
prijavo s prilogami v registratorju velikosti A4/80 (pravi-
loma rdeče barve).

– Na ovojnici mora biti razviden naziv in naslov 
vlagatelja ter datum in čas (ura in minuta) oddaje vloge, 
označen s strani pošte, v kolikor se vloga odda pripo-
ročeno po pošti, ali s strani vložišča Sklada, če je vloga 
oddana osebno na sedežu Sklada.

– Vlagatelj lahko odda vlogo priporočeno po po-
šti ali osebno na sedežu Sklada, pri čemer mora biti v 
primeru osebne oddaje vloge na sedežu Sklada, vloga 
oddana do posameznega roka, do 14. ure.

4. Razpisni pogoji
1. Vlagatelji oziroma upravičenci do posojil so lahko:

B BL
velika, srednje velika, mala in mikro podjetja, in sicer:
– gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki, registrirani z dejavnostjo po Zakonu o gospodarskih 
družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB s spr. in dop.; v nadaljevanju: ZGD-1),
– zadruge, registrirane po Zakonu o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 – UPB2, v nadaljevanju: ZZad).
Javni razpis dopušča, da na javnem razpisu kandidirajo tudi tuje gospodarske družbe, vendar bo Sklad sklenil po-
sojilno pogodbo le s podjetjem (podružnico), ki je registrirano v Republiki Sloveniji.

Razpisana posojila so namenjena vlagateljem, ki opravljajo registrirano 
dejavnost (glavno ali stransko) in prijavljeni projekt z registracijo skladno 
z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07, 
17/08) na in znotraj klasifikacije (v skupinah, razredih in podrazredih)  
C 16 ter C 31 (razen razreda C 31.03 – proizvodnja žimnic). 

2. Za opredelitev velikosti vlagateljev se uporabljajo 
določbe iz Priloge I Uredbe o skupinskih izjemah (v na-
daljevanju: Priloga I).

Vlagatelji morajo glede na določila Priloge I ob do-
ločanju velikosti podjetja upoštevati podatke vezane na 
status podjetja (neodvisno, povezano, partnersko) ter 
računovodsko obdobje zajema teh podatkov.

Za povezane družbe se štejejo tudi podjetja, ki so 
povezana prek lastniških deležev fizičnih oseb z upošte-
vanjem določil Priloge I.

3. Za projekte vlagateljev, ki prijavljajo projekt za 
sofinanciranje na področju državnih pomoči (Sklop 1) 
veljajo tudi naslednja določila:

a. Projekti velikih podjetij na območju Osrednje 
Slovenije, Gorenjske, Goriške in Obalno-kraške regije 
lahko prejmejo posojilo le za potrebe nove gospodarske 
dejavnosti, ki pomeni:

– vzpostavitev nove poslovne enote ali diverzifika-
cijo dejavnosti poslovne enote pod pogojem, da nova 
dejavnost ne spada v isti razred po štirimestni številčni 
oznaki Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Ura-
dni list RS, št. 69/07 in 17/08; v nadaljnjem besedilu: 
Uredba o SKD), kot dejavnost, ki se je prej izvajala v 
podjetju na zadevnem območju.

b. Pri posojilu, ki je dodeljeno za diverzifikacijo pro-
izvodnje poslovne enote na proizvode in storitve, ki jih 
ta poslovna enota prej ni proizvajala, morajo upravičeni 
stroški za najmanj 200 odstotkov presegati knjigovodsko 
vrednost sredstev, ki se ponovno uporabijo. Upošteva se 
knjigovodska vrednost sredstev v poslovnem letu pred 
začetkom del.

c. Pri posojilu, ki je dodeljeno za bistveno spremem-
bo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti, 
morajo upravičeni stroški presegati znesek amortizacije 
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sredstev, povezanih s proizvodnim procesom, ki naj bi 
se posodobil, v zadnjih treh poslovnih letih.

4. V trenutku izplačila posojila mora imeti tuje podje-
tje, ki prejme posojilo, v sodnem registru RS registrirano 
vsaj podružnico.

5. Velikemu podjetju je mogoče dodeliti posojilo 
le, če bo vlagatelj s prejetim posojilom izpolnil najmanj 
enega od naslednjih meril:

– dejansko povečal stvarno velikost projekta ali ak-
tivnosti, ki jih bo izvajal,

– dejansko povečal obseg projekta ali aktivnosti, ki 
jih bo izvajal, v stvarni ali finančni obliki,

– zaradi prejetega posojila Sklada pomoči skrajšal 
čas, ki ga bo porabil za dokončanje projekta,

– dejansko povečal finančno vrednost projekta ali 
aktivnosti, ki jih bo izvajal,

– projekta brez posojila Sklada ne bi mogel izpeljati.
6. Prijavljeni projekt mora predstavljati tehnično- 

tehnološko zaključeno celoto in zagotavljati izvajanje 
poslovnega procesa, ki je predmet projekta, takoj po 
datumu zaključka odobrenega projekta.

7. Iz predložene prijavne dokumentacije mora biti 
razvidno, da za končni proizvod, ki izhaja iz poslov-
no-proizvodnega procesa vlagatelja, v povezavi s pri-
javljenim projektom, obstaja trg in zmožnost prodaje 
predvidenih izdelkov.

8. Prijavljeni projekt vlagatelja mora izkazovati po-
zitivne učinke na vlagateljevo poslovanje.

9. Do spodbud niso upravičeni vlagatelji, ki:
– so imeli delež skupnega kapitala v obveznostih 

do virov sredstev (po uradni objavi letnih poročil oziroma 
bilančnih izkazov) v letu 2015 (podatki za leto 2015 se 
uporabljajo le za projekte oddane na roke za oddajo vlog 
oziroma za obdobje obravnave vlog po posameznem 
roku v času, ko iz javno dostopne evidence še ni moč 
razbrati podatkov za leto 2016) oziroma 2016 manjši od 
20,00 % (omejitev ne velja za vlagatelje ustanovljene 
po 1. 7. 2016);

– imajo bonitetno oceno, določeno na podlagi po-
datkov iz IBONA oziroma izračunano po metodologiji 
Sklada, 1, 2 ali 3 (omejitev ne velja za vlagatelje, usta-
novljene po 1. 7. 2016). Metodologija za izračun bonitete 
pri vlagateljih, je objavljena na spletni strani Sklada, v 
razdelku predpisi;

– prijavljajo projekt, ki je že bil sofinanciran s strani 
sredstev Sklada;

– nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do Skla-
da, zaposlenih, Republike Slovenije oziroma do Finanč-
ne uprave RS;

– prijavljajo projekt z več kot dveletnim kumulativ-
nim negativnim denarnim tokom ali ekološko sporen 
projekt;

– ne izkazujejo možnosti za zavarovanje posojila 
po presoji Sklada;

– so v postopku vračanja neupravičeno prejete 
državne pomoči na osnovi odločbe Evropske komisije, 
ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in 
nezdružljivo s skupnim trgom EU;

– izvajajo dejavnost, ki je izločena iz shem državnih 
pomoči v Evropski uniji;

– poslujejo na področju oziroma projekt, ki ga želijo 
izvesti, sodi v sektor:

– ribištva in akvakulture, kakor ga določa Uredba 
Evropskega parlamenta in Sveta (EU) št. 1379/2013 z 
dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške 
proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi 
uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) št. 1224/2009 
ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 
(UL L št. 354 z dne 28. 12. 2013, str. 1), z izjemo pomoči 

za usposabljanje, pomoči za dostop do finančnih sred-
stev, pomoči na področju raziskav in razvoja, pomoči za 
inovacije za MSP in pomoči za prikrajšane in invalidne 
delavce po Uredbi 651/2014/EU ter pomoči de minimis,

– premogovništvu 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), z izjemo 
pomoči de minimis,

– primarni kmetijski proizvodnji, opredeljeni v pri-
logi I Pogodbe o delovanju Evropske unije, z izjemo 
nadomestila za dodatne stroške, ki niso stroški prevoza 
v najbolj oddaljenih regijah, kakor je določeno v točki 
(b) drugega odstavka 15. člena Uredbe 651/2014/EU, 
pomoči za svetovanje v korist MSP, pomoči za financi-
ranje tveganja, pomoči za raziskave in razvoj, pomoči 
za inovacije v MSP, pomoči za varstvo okolja, pomoči 
za usposabljanje in pomoči za prikrajšane delavce in 
invalide po Uredbi 651/2014/EU ter pomoči de minimis,

– predelave in trženja kmetijskih proizvodov, ka-
dar je:

– znesek pomoči določen na podlagi cene ali 
količine kmetijskih proizvodov, ki so kupljeni pri primar-
nih proizvajalcih ali jih je na trg dalo zadevno podjetje, ali

– pomoč pogojena s tem, da se delno ali v ce-
loti prenese na primarne proizvajalce.

– ladjedelništvu,
– v proizvodnji in distribuciji energije ter energet-

ski infrasktrukturi,
– jeklarstva in železarstva za podjetja, ki se 

ukvarjajo s proizvodnjo izdelkov, naštetih v 43. točki 
2. člena uredbe EU o skupinskih izjemah,

– industrije sintetičnih vlaken za podjetja, ki se 
ukvarjajo s proizvodnjo izdelkov, naštetih v 44. točki 
2. člena uredbe EU o skupinskih izjemah,

– prometa in s tem povezani infrastrukturi, na-
štetih v 45. točki 2. člena Uredbe o skupinskih izjemah;

– delujejo v dejavnosti, povezani z izvozom, ko je 
pomoč neposredno vezana na izvožene količine, na 
vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na 
druge tekoče izdatke, povezane z izvozno dejavnostjo;

– prijavljajo projekt, ki daje prednost uporabi doma-
čega blaga pred uporabo uvoženega;

– so na zadevnem območju prenehali z enako 
ali podobno dejavnostjo v Evropskem gospodarskem 
prostoru pod pogoji, določenimi v točki d) 13. člena 
Uredbe o skupinskih izjemah. Prenehanje dejavnosti 
se ugotavlja na ravni štirimestne številčne oznake po 
Uredbi o SKD;

– so insolventni glede na 14. člen Zakona o fi-
nančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventno-
sti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 
ZFPPIPP-UPB8, s spremembami in dopolnitvami);

– so v težavah, kot jih opredeljuje zakonodaja s 
področja reševanja in prestrukturiranja gospodarskih 
subjektov v težavah po 18. točki 2. člena Uredbe EU o 
skupinskih izjemah ali v postopku pridobivanja državnih 
pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih 
subjektov v težavah, oziroma je to pomoč prejel in še ni 
ali je neuspešno zaključil prestrukturiranje podjetja ali pa 
je v prestrukturiranju;

– Mala, mikro in srednja podjetja, ki delujejo manj 
kot 3 leta od vpisa v register, se ne štejejo kot podjetja 
v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči 
za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, ra-
zen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po pred-
pisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij;

– so v postopku prisilne poravnave, poenostavljene 
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije;
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– prijavljajo projekt, ki ni v povezavi z obdelavo in 
predelavo lesa ali proizvodnjo izdelkov iz lesa (pri na-
menu BL);

– ne izpolnjujejo ostalih pogojev, določenih v tem 
razpisu.

5. Pogoji prijave
1. Vlagatelj mora predložiti vlogo za posojilo na 

predpisanem obrazcu B/BL s pripadajočimi prilogami, ki 
so navedene v 12. poglavju tega razpisa.

2. Za formalno popolno vlogo šteje vloga, oddana 
v rokih in na predpisani način, ki vsebuje vso zahtevano 
dokumentacijo, navedeno v 12. poglavju z naslovom 
vsebina vloge.

3. Vloga vlagatelja mora vsebovati najmanj nasle-
dnje podatke:

– ime in velikost vlagatelja oziroma podjetja,
– opis projekta, vključno z dnevom začetka in do-

končanja,
– lokacijo projekta,
– seznam ter opredelitev vrste in višine upravičenih 

ter neupravičenih stroškov projekta,

– vse predvidene vrste in višine pomoči (instrumen-
ti) pri projektu, vključno s posojilom Sklada.

4. Dokumentacija ter priloge se morajo glasiti na 
vlagatelja ter na prijavljen projekt.

5. Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku, 
finančni zahtevek pa izražen v EUR.

6. Odgovorna oseba vlagatelja mora podati po raz-
pisu zahtevane izjave in razkriti zahtevane podatke tako, 
da jih je mogoče preveriti. V primeru posredovanja la-
žnih podatkov ali druge ugotovljene zlorabe bo Sklad 
nemudoma začel z ustreznimi odškodninskimi in ka-
zenskimi postopki.

7. Vlagatelj mora v času obravnave vloge na poziv 
Sklada osebno predstaviti svoje poslovanje ter prijavljeni 
projekt.

8. V primeru dokazila v tujem jeziku je vlagatelj 
dolžan predložiti krajši prevod predloženega dokazila, 
ki ga s podpisom potrdi odgovorna oseba vlagatelja. Iz 
dokazil mora biti razviden predmet nakupa, vrednost z 
in brez DDV-ja.

9. Začetek projekta po:

SKLOPU 1 (z elementi državnih pomoči) SKLOPU 2 (brez elementov državnih pomoči)
Projekt ne sme biti začet pred vložitvijo vloge na javni 
razpis. Prvi možni datum, določen za začetek projekta, je 
datum oddaje vloge.

Projekt se lahko prične od vključno 1. 9. 2016 naprej.

Za začetek izvajanja projekta se šteje trenutek, ko je sklenjena prva obvezujoča zaveza za začetek dejavnosti v 
zvezi s projektom.
Začetek izvajanja del pomeni bodisi začetek gradbenih del v okviru investicije bodisi prvo pravno zavezujočo za-
vezo za naročilo opreme ali vsako drugo zavezo (npr. sklenitev pogodbe, avans, plačilo are ipd.), zaradi katere 
investicije ni več mogoče preklicati, če do nje pride pred začetkom gradbenih del, razen pripravljalnih del, kakor 
so nakup zemljišča, pridobivanje dovoljenj in opravljanje predhodnih študij izvedljivosti. V kolikor je bil projekt pred 
tem že začet, ne bo več upravičen do posojila. 

Za del enotnega investicijskega projekta se šteje 
vsaka začetna investicija, ki jo je začel isti investitor in z 
njim povezana podjetja v obdobju treh let od datuma za-
četka del na drugi investiciji, ki prejema pomoč, v isti re-
giji na ravni trimestne številčne oznake po uredbi o SKD.

10. Vlagatelj mora biti registriran za dejavnost oziro-
ma mora imeti vsa ustrezna dovoljenja za izvedbo pro-
jekta ter (odvisno od narave del) po zaključku projekta 
pridobiti uporabno dovoljenje, kar bo Sklad preverjal pri 
izvajanju rednih pregledov.

11. V primeru, da se projekt izvaja na nepremič-
nini, v lasti drugih pravnih ali fizičnih oseb, mora ime-
ti vlagatelj za opravljanje dejavnosti v njej sklenjeno 
dolgoročno najemno pogodbo (z veljavnostjo najmanj 
do dokončnega vračila posojila) in soglasje lastnika k 
izvedbi projekta.

6. Upravičeni in neupravičeni stroški
1. Upravičeni stroški projekta za dokazovanje upra-

vičenih stroškov projekta (brez DDV):

SKLOP 1 (z elementi državnih pomoči) SKLOP 2 (brez elementov državnih pomoči)
vlagatelj mora predložiti nezavezujoče predračune, pred-
pogodbe oziroma ponudbe za celoten prijavljen projekt.

vlagatelj lahko predloži račune, pogodbe, predračune, 
predpogodbe oziroma ponudbe za celoten prijavljen pro-
jekt.

1.1. Nakup nepremičnin:
– objekti s pripadajočimi zemljišči ter poslovni pro-

stori,
– nepremičnine morajo biti ob nakupu v celoti hipo-

tekarnih bremen ter osebnih služnosti proste.
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1.2. Gradbeno-obrtniška-instalacijska dela za potre-
be novih ali obstoječih objektov, kar vključuje:

– pripravljalna dela na zemljiščih in objektih, rušitve-
na dela, gradbena dela, obrtniška dela ipd.,

– stroške nadzora, ki so lahko do največ 1 % vre-
dnosti upravičenih gradbenih del,

– stroške dobave gotovih elementov (nakup in pre-
voz) in njihova montaža pri posameznih gradbenih in 
obrtniških delih.

1.3. Nakup strojev in opreme (z montažo in s pre-
vozom): 

SKLOP 1 (z elementi državnih pomoči) SKLOP 2 (brez elementov državnih pomoči)
pri velikih podjetjih morajo biti izključno novi, pri MSP pa so 
lahko tudi rabljeni, vendar proizvedeni po 1. 1. 2012.

stroji in oprema so lahko ne glede na velikost podjetja 
tudi rabljeni, vendar proizvedeni po 1. 1. 2012.

Nakup rabljenih strojev in/ali opreme ne sme biti 
predhodno sofinanciran z javnimi sredstvi.

1.4. Nakup nematerialnih naložb:
– ki vključuje nakup patentov, licenc, blagovnih 

znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja, 
a največ do 20 % upravičenih stroškov projekta.

1.5. Stroški svetovanj MSP-jem, ki so upravičeni le 
pri posojilih z elementi državnih pomoči (Sklop 1):

– upravičeni stroški so stroški svetovalnih storitev 
MSP-jem, kot so svetovanje, pomoč in usposabljanje 
za izmenjavo znanja in izkušenj ter izboljšanje sodelo-
vanja MSP, ki jih zagotovijo zunanji svetovalci. Zadevne 
storitve niso trajne ali občasne dejavnosti, niti se ne 
nanašajo na običajne stroške poslovanja podjetja, kot 
so rutinske storitve davčnega svetovanja, redne prav-
ne storitve ali oglaševanje. Upravičeni stroški iz tega 
sklopa lahko predstavljajo največ do 10 % upravičenih 
stroškov projekta.

1.6. Obratna sredstva (nakup materiala, blaga, 
storitve, plače), ki so upravičena le pri posojilih brez 
elementov državnih pomoči (Sklop 2), a največ do 
20 % upravičenih stroškov projekta.

2. Financirani projekti oziroma upravičeni stroški na 
področju osnovnih sredstev se morajo:

– vključiti v aktivo podjetja ter se obravnavati kot 
osnovna sredstva, ki se amortizirajo,

– kupiti od tretje osebe po tržnih pogojih od ne-
povezanih oseb (tretja oseba ne sme biti 25 % in več 
kapitalsko povezana z vlagateljem; lastniški deleži ali 
glasovalne pravice morajo biti manjše od 25 %). Nakup 
investicijskih sredstev tudi ni dovoljen v primerih, ko gre 
za nakup med sorodniki prvega, drugega in tretjega 
dednega reda ali med fizično osebo, ki je ustanovi-
telj s.p.- ja in ali med lastnikom gospodarske družbe in 
gospodarsko družbo ali med povezanimi družbami po 
Uredbi o skupinskih izjemah. Omejitve zaradi sorod-
stvenih povezav se upoštevajo tudi med prodajalcem in 
vlagateljem, katerih lastniki so v sorodstvenem razmerju 
in imajo več kot 25 % lastništvo v pravnih osebah, (nave-
deno velja tudi za obratna sredstva razen plač),

– ohraniti v statistični regiji in v lasti vlagatelja vsaj 
5 let po zaključku projekta za velika podjetja, oziroma 
vsaj 3 leta za mikro, mala in srednja podjetja,

– v primeru nematerialnih investicij, uporabljati iz-
ključno v poslovni enoti, ki je prejela regionalno državno 
pomoč oziroma posojilo Sklada, in ostati povezane s 
projektom, za katerega je dodeljena pomoč, vsaj 5 let v 
primeru velikega podjetja in 3 leta v primeru mikro, ma-
lega ali srednje velikega podjetja.

3. Osnovna sredstva, ki so predmet sofinanciranja, 
se lahko prodajo tretji osebi pred potekom roka, pod 

pogojem, da podjetje nabavi druga osnovna sredstva, 
ki predstavljajo sodobnejšo tehnologijo za enak namen 
ter pod pogojem, da se ohrani gospodarska dejavnost 
na določenem območju za obdobje 5 let oziroma 3 leta, 
upoštevaje velikost podjetja. Vlagatelj mora o tem pred-
hodno pridobiti soglasje Sklada.

4. Neupravičeni stroški:
– nakup rabljenih osnovnih sredstev, če so ta že bila 

sofinancirana z javnimi sredstvi,
– stroški, katerih povračilo je bilo za isti namen že 

pridobljeno iz drugih javnih virov (s čimer bi skupna dr-
žavna pomoč presegla dovoljeni delež projekta) – velja 
za Sklop 1,

– stroški davka na dodano vrednost ter drugih dav-
kov in dajatev,

– stroški aktivnosti, povezanih z izvozom, ko je 
pomoč neposredno vezana na izvožene količine, na 
vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na 
druge tekoče izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo,

– samostojen nakup zemljišč ter stanovanjska gra-
dnja,

– sofinanciranje sredstev za nadaljnjo prodajo,
– stroški nakupa osebnih vozil,
– stroški dokumentacije,
– stroški zavarovanja,
– stroški pripravljalnih študij, usposabljanj (z izjemo 

stroškov svetovalnih storitev MSP-jem, kot so oprede-
ljeni v okviru upravičenih stroškov po tem razpisu za 
Sklop 1),

– vlaganja za zasebno rabo in
– sredstva namenjena za refinanciranje oziroma 

nadomeščanje starih posojil in zakupov.
7. Pravila državnih pomoči
V primeru posojil, ki se izvajajo na področju držav-

nih pomoči (Sklop 1), veljajo s področja državnih pomoči 
sledeča določila:

1. Državna pomoč se pri posojilu izraža v obliki 
bruto ekvivalenta dotacije in se sešteva z drugimi pre-
jetimi državnimi pomočmi pri projektu, do dovoljenih 
meja pomoči.

2. Državna pomoč po shemi državnih pomoči ima 
spodbujevalni učinek samo v primeru, če je prijavitelj 
predložil vlogo za sofinanciranje pred začetkom izvaja-
nja projekta in po oddaji vloge na javni razpis.

3. Državna pomoč za projekt se ne sme združevati 
z drugo državno pomočjo ali pomočjo, dodeljeno po 
pravilu »de minimis« glede na iste upravičene stroške, 
če bi s tem presegla zgornjo mejo intenzivnosti državne 
pomoči. Pomoč za iste upravičene stroške se lahko ku-
mulira le, če se s tako kumulacijo ne preseže največja 
intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki se uporablja 
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za to pomoč v skladu z regionalnima shemama državnih 
pomoči, navedenima v 3. točki v 1. poglavju javnega 
razpisa.

3. V primeru velikih investicijskih projektov, z upra-
vičenimi stroški nad 50 mio EUR, pri stroških svetovanj 
za MSP in pri vlagateljih, ki so v treh letih pred objavo 
razpisa prejeli pomoč v obliki tveganega kapitala, je 
potrebno upoštevati še dodatna pravila s področja dr-
žavnih pomoči.

4. Znesek državne pomoči pri posojilu ne predsta-
vlja celotnega posojila, temveč je to sedanja vrednost 
razlike med skupnim zneskom obresti, ki bi jih vlaga-
telj plačal v obdobju skupne dobe vračanja, če bi za 
posojilo veljala veljavna referenčna obrestna mera, in 
skupnim zneskom obresti, ki jih bo v enakem obdobju 
plačal Skladu.

Za vse upravičence javnega razpisa (Sklop 1 ter 
Sklop 2), pa veljajo še sledeča določila:

5. Vlagatelj mora podati izjavo, da za prijavljeni 
projekt ni pridobil drugih javnih sredstev, ni prejel sred-
stev državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje 

gospodarskih subjektov v težavah in da ni v fazi prido-
bivanja pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospo-
darskih subjektov v težavah, oziroma da je tako pomoč 
prejel ter uspešno zaključil prestrukturiranje ter v prime-
ru Sklopa 1, da z dodeljenim zneskom državne pomoči 
ne bodo presežene dovoljenje intenzivnosti državnih 
pomoči ali pomoči »de minimis«.

6. V kolikor je vlagatelj v fazi pridobivanja ali je prejel 
sredstva državnih pomoči za isti projekt ali sredstva iz 
morebitnega drugega javnega vira, mora navesti vir, viši-
no prejetih sredstev in številko sheme, po kateri bo oziro-
ma je pridobil ta sredstva ter predložiti ustrezen sklep ozi-
roma odločbo, iz katere je razviden prejem teh sredstev. 
V kolikor pa ta sredstva prejme kasneje v času trajanja 
projekta, pa je o tem nemudoma dolžan obvestiti Sklad.

8. Finančni pogoji
1. Projekt je lahko sofinanciran s strani Sklada 

do največ 75 % upravičenih stroškov projekta (brez 
DDV) ter hkrati pri posojilih z elementi državnih pomoči 
(Sklop 1) do najvišjega dovoljenega odstotka državne 
pomoči, ki znaša kot sledi:

Intenzivnost regionalnih državnih pomoči
Velikost 
podjetja ↓ 1. 7. 2014–31. 12. 2017
Območje

→ Vzhodna SLO Zahodna SLO
Regije

→
Pomurje, Podravje, Koroška, Savinjska, Zasavska, 

Posavska, Jugovzhodna Slovenija in 
Primorsko-notranjska

Osrednja Slovenija,
Gorenjska, Goriška, Obalno-kraška

velika 25 % 15 %
srednja 35 % 25 %
mala 45 % 35 %

2. Posojilo se dodeli v EUR.
3. Vlagatelj mora zagotoviti razliko med dodeljenimi 

sredstvi in dejansko investicijsko vrednostjo projekta ter 
prispevati najmanj 25 % lastnih sredstev v upravičeni 
vrednosti projekta, v katera niso vključena javna sred-
stva.

4. V kolikor ima vlagatelj v finančni konstrukciji 
poleg lastnih virov predvidene tudi druge vire, mora k 
vlogi priložiti ustrezna dokazila o zagotovitvi teh virov 
(npr. izjava banke) ter podati izjavo, da bo sredstva 
nadomestil iz lastnih virov, v kolikor ti viri dejansko ne 
bodo pridobljeni.

5. Vlagatelj mora pri projektu izkazati zaprto fi-
nančno konstrukcijo in za dodeljeno posojilo izkazovati 
sposobnost izpolnjevanja obveznosti ves čas trajanja 
pogodbenega razmerja, kar dokazuje z ustrezno doku-
mentacijo o projektu.

6. Vlagatelju je lahko po javnem razpisu odobren le 
en projekt za največ 1.000.000,00 EUR posojila oziroma 
vlagatelju, ustanovljenem:

Datum vpisa vlagatelja v 
sodni register

Maksimalna višina 
posojila v EUR

po 1. 7. 2016 75.000,00

po 1. 1. 2015 150.000,00

pred 1. 1. 2015 1.000.000,00

7. Najnižja upravičena višina projekta (brez DDV) 
ne sme biti nižja od 20.000,00 EUR, najnižja višina za-
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prošenega posojila pa ne nižja od 15.000,00 EUR. Kot 
celotna upravičena vrednost projekta se šteje projekt 
v višini predloženih upravičenih predračunov, ponudb, 
predpogodb (brez DDV).

8. Skupna višina zadolženosti vlagatelja do Sklada 
ne sme presegati 10 % vrednosti namenskega premože-
nja Sklada. Vrednost namenskega premoženja Sklada 
na dan 31. 12. 2016 znaša 98.196.909,59 EUR

9. Posojilni pogoji:
9.1 za namen B:
– obrestna mera Z elementi državnih pomoči: 3-mes. EURIBOR + pribitek od 0,60 % do 1,00 % letno
– obrestna mera BREZ elementov državnih pomoči: ROM+ pribitek od 0,60 % do 0,80 % letno.

9.2 za namen BL:
– obrestna mera Z elementi državnih pomoči: 3-mes. EURIBOR + pribitek od 0,60 % do 0,80 % letno
– obrestna mera BREZ elementov državnih pomoči: ROM+ pribitek od 0,10 % do 0,50 % letno.

9.3 Skupni posojilni pogoji za oba namena (B in BL):
– % (odstotek) letnega pribitka je odvisen od koe-

ficienta razvitosti občine, v kateri se projekt nahaja, za 
leto 2017 glede na UMZDRO.

– V primeru, da je izhodiščna obrestna mera nega-
tivna, se zanjo uporabi vrednost 0,00 %.

– Obresti se plačujejo mesečno.
– Skupna doba vračanja posojila je do 15 let (z 

vključenim moratorijem).
– Skupna doba vračanja posojila ne sme biti daljša 

od ekonomske dobe projekta.
– Znotraj skupne dobe vračanja posojila, ki je se-

stavljena iz moratorija na odplačevanje glavnice ter od-
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plačilne dobe, lahko upravičenec pridobi oziroma koristi 
največ 36 mesecev moratorija.

– Pred podpisom posojilne pogodbe se lahko upravi-
čenec moratoriju odpove in skrajša skupno dobo vračanja 
posojila, vendar le-ta ne more znašati manj kot 1/3 prvo-
tne skupne dobe vračanja.

– Skupna doba vračanja in dolžina moratorija sta od-
visni od višine dodeljenega posojila in ekonomske dobe 
projekta.

9.  Pogoji  sklepanja  posojilne  pogodbe  in  urejanje 
zavarovanja

1. Upravičenec, ki bo prejel odločbo o dodelitvi poso-
jila, bo s Skladom sklenil posojilno pogodbo.

2. Zaradi veljavnosti intenzivnosti državnih pomoči 
morajo biti vse pogodbe sklenjene v letu objave javnega 
razpisa. Rok sklenitve posojilne pogodbe je do 75 dni 
od datuma odločbe o dodelitvi posojila upravičencu. Ob 
utemeljenem razlogu lahko Sklad na prošnjo upravičenca 
rok tudi podaljša.

3. Sklad ne zaračunava stroškov postopka dodelitve 
posojila. Stroški sklepanja posojilne pogodbe, sklenitve do-
datka k posojilni pogodbi, zavarovanja posojila in vodenja 
posojila bremenijo upravičenca ter so opredeljeni v povabi-
lu k oddaji vloge in na povezavi http://www.regionalnisklad.
si/predpisi – Izsek iz Tarifnega pravilnika Sklada.

4. V kolikor upravičenec predčasno vrne posojilo, 
plača stroške v skladu s cenikom (Tarifni pravilnik Skla-
da), veljavnim v času predčasnega vračila.

5. Posojilo se obvezno zavaruje s 5 bianco podpisa-
nimi menicami skupaj s 5 meničnimi izjavami s poobla-
stili za izpolnitev in unovčenje menic, overjeno izvršnico 
ter z enim ali več zavarovalnimi instrumenti v skladu z 
20. členom Splošnih pogojev Sklada, ki so dostopni na 
povezavi http://www.regionalnisklad.si/predpisi.

6. O ustreznosti zavarovanja odloča izključno Sklad, 
in sicer pred podpisom posojilne pogodbe. Sklad ima 
pravico, da kadarkoli od vlagatelja zahteva dodatno do-
kumentacijo ali pojasnila v zvezi z zavarovanjem. Posojilo 
Sklada ne more biti zavarovano z jamstvom Republike 
Slovenije ali občine.

7. V kolikor upravičenec, ki mu je bilo dodeljeno 
posojilo, ne bo pristopil k podpisu posojilne pogodbe v 
določenem roku, se bo upoštevalo, da je upravičenec 
enostransko odstopil od dodelitve posojila in od sklenitve 
posojilne pogodbe.

10. Pogoji črpanja posojila
1. Črpanje posojila:
– upravičenec mora dokumentacijo za črpanje poso-

jila pred izvedbo črpanja čim prej in najkasneje 5 delovnih 
dni pred iztekom roka posredovati Skladu. Vsi predloženi 
dokumenti morajo biti v skladu z določili javnega razpisa 
in navodili za črpanje posojil, ki so objavljena na povezavi 
http://www.regionalnisklad.si/razpisi/obrazci;

– je dokumentarno z možnostjo nakazila posojila 
izvajalcem oziroma dobaviteljem ali v obliki refundacije 
ob predložitvi potrdil o že opravljenih plačilih iz lastnih 
virov ali z nakazilom upravičencu v primeru dokumenta 
v tuji valuti. V slednjem primeru mora upravičenec v roku 
5 delovnih dni Skladu predložiti bančno potrdilo o plačilu 
celotnih obveznosti;

– je možno izvesti tudi po fazah;
– se začne po ureditvi zavarovanja in podpisu poso-

jilne pogodbe ter predložitvi:
– izpolnjenega in podpisanega zahtevka (original), 

ki vključuje tudi izjavo, da so vsa dokazila in izvedena 
dela v skladu z določili javnega razpisa, da so kopije pri-
loženih dokumentov enake originalom in da so priloženi 
dokumenti verodostojni ter izdani skladno s pogodbami 
in/ali naročilom in/ali dobavo;

– kopije računov, situacij in plačilnih list oziroma 
druge ustrezne dokumentacije (pogodbe o zaposlitvi, do-
datki) z datumom opravljene storitve oziroma odpreme 
blaga po datumu vložitve vloge na javni razpis za Sklop 
1 ter od vključno 1. 9. 2016 naprej za Sklop 2; kopije 
pogodb in predračunov (le v primeru, da natančno pred-
stavljajo predmet nakupa in vsebujejo določilo o veljav-
nosti), izstavljenih po datumu oddaje vloge na javni razpis 
za Sklop 1 ter od vključno 1. 9. 2016 naprej za Sklop 2. 
V kolikor so dokazila v tujem jeziku, upravičenec priloži 
njihov prevod, ki ga potrdi s svojim podpisom. Vsakemu 
dokumentu, ki se nanaša na pogodbena dela, je potrebno 
priložiti tudi kopijo pogodbe z izvajalcem. Dela pri projek-
tu, kar vključuje tudi naročila ter plačila avansov, ne smejo 
biti pričeta pred datumom oddaje vloge na javni razpis za 
Sklop 1, za Sklop 2 pa so lahko pričeta od vključno 1. 9. 
2016 dalje;

– potrdila o plačilih (npr: bančni izpiski, avansni 
računi, potrjene kompenzacije …) kot dokazila o zagota-
vljanju lastne udeležbe (najmanj 25 %) pri posameznem 
dokumentu za črpanje posojila oziroma kot dokazila o že 
opravljenih plačilih računov, situacij, pogodb in predraču-
nov, ki so podlaga za izvršitev refundacije;

– v primeru izvajanja pogodbenih del kopija po-
godb z izvajalci;

– upoštevajo se zneski brez DDV, in sicer največ 
do 75 % posameznega dokumenta za črpanje.

2. Upravičenec lahko izjemoma uveljavlja razširitev 
upravičenih stroškov, ki jih ob prijavi še ni bilo mogoče 
predvideti in so neposredno povezani s prijavljenim pro-
jektom, in sicer največ do 5 % od dodeljenega posojila, s 
predhodnim soglasjem Sklada.

3. Rok črpanja dodeljenega posojila je do 75 dni 
od dneva sklenitve posojilne pogodbe. Ob utemeljenem 
razlogu lahko Sklad na prošnjo upravičenca rok tudi po-
daljša.

4. V kolikor upravičenec v določenem roku in na 
dogovorjen način ne bo dostavil ustrezne dokumentacije 
za črpanje, se upošteva, da je enostransko odstopil od 
dodeljenega posojila.

11. Pogoji spremljanja in zaključka projekta
1. Projekt mora biti zaključen v skladu s podano pri-

javo na javni razpis, a ne kasneje kot 31. 12. 2019. Rok 
za zaključek projekta se opredeli v odločbi o dodelitvi po-
sojila in v posojilni pogodbi. Za zaključek projekta se šteje 
končanje investicijskih del na projektu oziroma vključitev 
strojev ali opreme v objektih v proizvodni proces.

2. Upravičenec mora o poteku projekta poročati 
Skladu najkasneje v roku 2 mesecev po zaključku pro-
jekta, o učinkih pri projektu pa po zaključku projekta en-
krat letno, do 30. 4. vsako leto, za ves čas spremljanja 
projekta (3 leta za mikro, mala in srednje velika podjetja 
oziroma 5 let za velika podjetja, po pogodbenem roku za 
zaključek projekta), za kar se zaveže tudi v posojilni po-
godbi. V poročilih mora upravičenec poročati o projektu 
na način, da bodo opredeljeni doseženi cilji, zastavljeni 
pri projektu iz vsebinskega in finančnega vidika. Poro-
čilo o zaključku projekta vključuje tudi izjavo upravičen-
ca, da je projekt dejansko zaključil ter datum zaključka 
projekta. Sklad bo spremljal realizacijo ciljev s kazalniki 
učinkov dodeljenega posojila.

3. Upravičenec mora opravljati dejavnost, ki je pred-
met projekta, še vsaj naslednjih 5 let po končanem 
projektu za velika podjetja oziroma še naslednja 3 leta 
v primeru mikro, malih in srednje velikih podjetij. Neiz-
polnjevanje te zahteve je mogoče le v izjemnih primerih 
s soglasjem Sklada.

4. Upravičenec mora z odobrenim projektom 2 leti 
po njegovem zaključku doseči pozitivne učinke na po-
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dročju konkurenčnosti (npr. zaradi uvajanja novih teh-
nologij ali njenih posodobitev, uvajanja novih proizvodov 
oziroma proizvodnih izboljšav, proizvodnje izdelkov z 
visoko dodano vrednostjo, širjenja trga, učinkovitega 
trženja, rasti dodane vrednosti na zaposlenega, novih 
delovnih mest, okoljskega vpliva investicije) in izpolnje-
vati sledeča kvantitativna merila:

– za 5 % povečati število zaposlenih oziroma za 
najmanj 1 zaposlenega, v kolikor 5 % predstavlja manj 
kot 1 zaposlenega, ali ohraniti število zaposlenih ob 
bistvenem povečanju konkurenčnosti in izboljšanju teh-
nološkega procesa,

– ter poskušati doseči 3 % povečanje kosmatega 
donosa od poslovanja in 3 % povečanje dodane vredno-
sti na zaposlenega.

5. Povečanje števila zaposlenih se meri kot ab-
solutna razlika med povprečnim številom zaposlenih v 
zadnjem obračunskem obdobju pred oddajo vloge (po-
datek AJPES oziroma iz potrjenega izkaza uspeha na 
dan 31. 12. 2016) in številom zaposlenih na dan 31. 12. 
najkasneje 2 leti po zaključku projekta na račun poveča-
nja števila zaposlenih pri vlagatelju zaradi izvedbe pro-
jekta. Prezaposlitve delavcev med povezanimi podjetji 
ne štejejo kot novo ustvarjena delovna mesta.

6. Upravičenec se v pogodbi zaveže, da bo omogočil 
nadzor nad porabo posojila tako, da je vsak čas možna 

kontrola realizacije projekta ter vpogled v poslovne knjige 
in listine, ki se nanašajo na projekt. Upravičenec mora hra-
niti dokumentacijo najmanj do dokončnega vračila posojila.

7. Upravičenec mora omogočiti Skladu pregled pro-
jekta in ogled predmeta zavarovanja.

8. Sklad lahko od vlagatelja oziroma upravičenca 
na njegove stroške ali na stroške Sklada zahteva do-
datno dokumentacijo (npr. dokumentacija za ugotovitev 
skladnosti vloge z določili tega razpisa, izdelava strokov-
nega mnenja, preveritev zavarovanja …).

9. Sklad ima pravico odpovedati ali odložiti črpa-
nje posojila in ne glede na pogodbeno dogovorjeni rok 
zapadlosti posojila odstopiti od posojilne pogodbe ter 
zahtevati predčasno vračilo posojila s pripadajočimi za-
mudnimi obrestmi po Zakonu o predpisani obrestni meri 
zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 11/07), v kolikor 
ugotovi kršitve v skladu s 26. členom Splošnih pogojev 
Sklada ali določil javnega razpisa.

10. Upravičenec se v pogodbi zaveže, da bo za-
gotovil primeren prostor za namestitev oznake Sklada, 
pri čemer lahko upravičenec, po predhodnem soglasju 
Sklada, na svoje stroške namesti oznako ali označevalno 
tablo drugačnih dimenzij. Hkrati se zaveže, da bo Sklad 
obvestil o otvoritvi projekta ter ob informiranju širše jav-
nosti (npr. v člankih, na tiskovnih konferencah …) podal 
informacijo o sodelovanju Sklada pri projektu.

12. Vsebina vloge
12.1 Obvezna dokumentacija za oba namena B in BL:

Oznaka 
priloge

Opis priloge

1 OBR Ustrezno izpolnjen in s strani odgovorne osebe podpisan in žigosan prijavni obrazec B/BL. Prijavni obra-
zec mora biti skladen s predloženo investicijsko dokumentacijo o projektu. 

2. POG S strani odgovorne osebe parafiran vzorec pogodbe. 
3. INV Investicijska dokumentacija, in sicer za projekte z upravičeno vrednostjo brez DDV:

– do vključno 50.000,00 EUR zadostuje skladno z navodili izpolnjen Prijavni obrazec (OBR),
– od 50.000,00 EUR poslovni načrt in
– nad 500.000,00 EUR investicijski program v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obrav-
navo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16).
Investicijska dokumentacija mora biti skladna s prijavnim obrazcem in ne sme biti starejša od 1. 1. 2017, 
pri njeni pripravi je potrebno izhajati iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida za leto 2016 in splošne 
diskontne stopnje, ki je 4 %. Vsi finančni izračuni morajo biti izdelani najmanj za dobo vračila posojila.
Sklad vlagatelje opozarja, da mora poslovni načrt vsebovati osnovne podatke o vlagatelju, njegovi de-
javnosti, finančni in predračunski konstrukciji projekta, opis ter lokacijo projekta, predstavitev poslovnega 
dela projekta (strategija trženja, analiza tveganj s SWOT analizo, ocena konkurence in trga, reference, 
analiza kadrov, terminski plan, vpliv projekta na okolje) ter oceno učinkov projekta z analizo njegove 
upravičenosti in izračuni v njegovi ekonomski dobi oziroma najmanj za obdobje vračila posojila (izračun 
finančnih in ekonomskih kazalcev (doba vračanja vloženih sredstev, neto sedanja vrednost projekta, 
interna stopnja donosnosti, analiza bilance uspeha in stanja, denarni tok projekta)).
Iz investicijske oziroma poslovne dokumentacije mora biti razvidno doseganje ciljev po javnem razpisu 
v skladu s 4. točko iz 11. poglavja javnega razpisa.

4. REG Dokazilo o registraciji dejavnosti vlagatelja
– Sklad bo iz baze AJPES-a za vlagatelja pridobil dokazila o njegovi registraciji. V kolikor podatki v AJPE-
SU ne bodo dosegljivi oziroma bodo nepopolni ali neustrezni, jih bo moral vlagatelj predložiti sam, in sicer:

– izpisek iz sodnega/poslovnega registra za gospodarske družbe ali izpis iz poslovnega registra za 
samostojne podjetnike, ne starejši od 1. 1. 2017, z označbo registrirane dejavnosti vlagatelja oziroma 
projekta (pri namenu BL tudi z označbo registrirane glavne ali stranske dejavnosti, skladne z javnim 
razpisom ter druga dokazila, iz katerih je razvidna registracija glavne dejavnosti vlagatelja za prijavljeni 
projekt), skladne z javnim razpisom ter druga dokazila, iz katerih je razvidna registracija dejavnosti vla-
gatelja za prijavljeni projekt.
– V kolikor potrebuje vlagatelj za izvajanje dejavnosti posebna dovoljenja (npr. koncesijo ipd.), jih prilo-
žijo k vlogi.
– Priloga REG-SOC: Dokazilo o pridobljenem statusu socialnega podjetja po Zakonu o socialnem pod-
jetništvu (Uradni list RS, št. 20/11 in 90/14 – ZDU-1). Podatke bo Sklad pridobil iz Evidence socialnih 
podjetij objavljene na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, v kolikor pa podatki 
ne bodo dosegljivi, jih bo moral predložiti vlagatelj sam.



Stran 222 / Št. 5 / 3. 2. 2017 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

5. OBV Potrdilo o plačanih davkih in drugih obveznostih, ki jim je potekel rok plačila, ki ga izda krajevno pristojna 
Finančna uprava RS, ki ni starejše od meseca dni od dneva oddaje vloge na javni razpis.

6. ZKL Zemljiško knjižni izpisek lokacije projekta, ki ne sme biti starejši od 1 meseca od oddaje vloge na razpis. 
V primeru, da vlagatelj ni lastnik prostorov oziroma nepremičnine, kjer je lokacija projekta, pa še kopijo 
pogodbe o najemu (z veljavnostjo najmanj do dokončanja vračila posojila) in soglasje lastnika(ov) k pred-
videnemu projektu. V kolikor Sklad zemljiško knjižnih izpiskov ne bo mogel pridobiti iz uradnih evidenc, 
bo k temu pozval vlagatelja.

7. AVP Velika podjetja morajo predložiti tudi analizo možnosti izvedbe projekta s prejetim posojilom Sklada in 
brez njega, iz katere mora biti razvidno izpolnjevanje pogoja iz 5. točke 4. poglavja tega razpisa. Vlagatelji 
v ta namen napravijo tudi dva modela izračuna, in sicer enega, ki upošteva pridobljeno posojilo po tem 
razpisu, in drugega, ki tega posojila ne vključuje.

8. NAK Nezavezujoči predračuni, predpogodbe oziroma ponudbe za celotni prijavljeni projekt (upravičene ter 
neupravičene stroške pri projektu). V primeru sofinanciranja projektov izven pravil državnih pomoči 
(Sklop 2), pa lahko vlagatelji predložijo tudi račune ali pogodbe. Dokazila se morajo glasiti na vlagatelja 
in morajo biti izdana po 1. 9. 2016. V primeru nakupa rabljenih strojev, opreme ali nepremičnin je potreb-
no opredeliti, ali gre za nakup rabljene ali nove opreme ter predložiti dokazilo, iz katerega bo razvidna 
starost opreme, v kolikor ta ni razvidna iz ponudb. Popisa stroškov iz projektne dokumentacije Sklad ne 
bo upošteval kot ustrezno dokazilo o investicijskih stroških projekta. 

9. RAB V primeru nakupa rabljenih strojev, opreme ali nepremičnin je potrebna tudi izjava prodajalca, da predmet 
nakupa v preteklosti ni bil kupljen s pomočjo nepovratnih sredstev ali drugih javnih virov.

10. TEH Tehnična skica objekta (lahko iz projektne mape za gradbeno dovoljenje) v primeru gradbenih del, pro-
spekt opreme ali strojev oziroma dokumentacija o prikazu projekta.

11. GRA Pravnomočno gradbeno dovoljenje ali ustrezno upravno dovoljenje, kadar gradbeno dovoljenje ni po-
trebno, iz katerega je razvidna namembnost. V kolikor dovoljenje ni potrebno, je potrebno priložiti izjavo, 
da gradbeno dovoljenje za predviden poseg ni potrebno, da pa vlagatelj razpolaga z vsemi potrebnimi 
dovoljenji in soglasji za izvedbo projekta.

12. SKL Kopija sklepa oziroma odločbe o prejemu drugih sredstev iz javnih virov pri projektu.

13. LAST Izjava vlagatelja o zagotovitvi lastnih sredstev pri projektu z navedbo vira za ta sredstva. V primeru zapi-
ranja finančne konstrukcije z drugimi viri, je potrebno priložiti dokazila, iz katerih bo zagotovljeno zaprtje 
finančne konstrukcije projekta (npr. izjava banke za odobreno posojilo) – glej prilogo POS.

14. BIL Sklad bo za vlagatelja iz baze AJPESa oziroma drugih ustreznih baz pridobil letne izkaze poslovanja 
za preteklo leto poslovanja tj. leto 2015 oziroma 2016. V kolikor podatki v AJPESU ne bodo dosegljivi 
oziroma bodo nepopolni ali neustrezni, jih bo moral vlagatelj predložiti sam.
Pri razpisnih rokih, pri katerih podatki iz letnih poročil za leto 2016 še ne bodo javno objavljeni, vlagatelji 
priložijo nerevidirane oziroma ocenjene bilančne izkaze za poslovanje v letu 2016, kot jih bodo predvi-
doma oddali AJPES-u.

15. POS V kolikor ima vlagatelj v finančni konstrukciji poleg lastnih virov predvidene tudi druge posojilne vire, 
mora k vlogi priložiti ustrezna dokazila o zagotovitvi teh virov (npr. izjava banke) ter podati izjavo, da bo 
sredstva nadomestil iz lastnih virov, v kolikor ti viri dejansko ne bodo pridobljeni.

16. ZAV Predlog ustreznega zavarovanja v skladu s Splošnimi pogoji sklada (bančna garancija, hipoteka, bančni 
depozit itd.), kar vlagatelj opredeli tudi v obrazcu za prijavo.
Predlagano zavarovanje posojila mora biti veljavno še najmanj 2 meseca po zapadlosti zadnjega obroka. 
Ob oddaji vloge mora vlagatelj predložiti verodostojna dokazila o zagotovitvi predlaganih instrumentov 
zavarovanja posojila, in sicer:
– V primeru, da vlagatelj kot predlog za zavarovanje posojila poda bančno garancijo, mora predložiti 
Skladu izjavo s strani banke. Garancija mora vključevati znesek glavnice posojila, povečan za pripada-
joče obresti in druge stroške po posojilni pogodbi.
– V primeru zavarovanja posojila pri zavarovalnici predloži pismo o nameri oziroma soglasje zavaro-
valnice k zavarovanju posojila in splošne pogoje zavarovanja. Zavarovanje mora biti praviloma brez 
odbitne franšize;
– Pri posojilu do 30.000,00 EUR za vlagatelje z bonitetno oceno najmanj 6, ki poslujejo že vsaj dve polni 
koledarski leti praviloma z osebnim solidarnim poroštvom. Porok mora razpolagati z neobremenjenimi 
nepremičninami v razmerju 1:2,5 (razmerje med zneskom posojila in vrednostjo nepremičnega premože-
nja po oceni GURS-a) ter izkazovati najmanj dobro kreditno sposobnost. Posojilo se pri tej obliki zavaruje 
še s 5 bianco podpisanimi menicami poroka skupaj s 5 meničnimi izjavami s pooblastili za izpolnitev in 
unovčenje menic, posojilna pogodba pa bo morala biti sklenjena v obliki notarskega zapisa s klavzulo 
neposredne izvršljivosti. Vlagatelj za poroka predloži dokazila o dohodkih, zadolžitvah in njegovem pre-
moženju, skupaj z izpolnjenimi podatki o poroku v prijavnem obrazcu.
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– V primeru hipoteke na nepremičnini je potrebno ob prijavi vloge predložiti zemljiškoknjižne izpiske 
za predlagano nepremičnino, pred sklenitvijo posojilne pogodbe pa še cenitev predmeta zavarova-
nja, ki ni starejša od 1 leta od oddaje vloge na razpis. Cenitev s celovito tržno analizo nepremičnine 
mora izdelati sodno zapriseženi cenilec ali pooblaščeni ocenjevalec vrednosti, vpisan v register pri 
Slovenskem inštitutu za revizijo, in sicer v skladu s trenutno veljavnimi Mednarodni standardi oce-
njevanja vrednosti (MSOV) in Slovenskimi poslovno finančnimi standardi (SPS2). V cenitvi morajo 
biti navedeni ID znaki ocenjenih nepremičnin. V primeru zavarovanja z nepremičnino, ki je predmet 
zastave in predmet nakupa, cenitev ni potrebna, praviloma se upošteva vrednost nepremičnine iz 
kupoprodajne pogodbe. V primeru zavarovanja posojil do 100.000,00 EUR lahko Sklad za doka-
zovanje vrednosti nepremičnin upošteva tudi ocenjeno vrednost nepremičnine s strani Geodetske 
uprave RS. Vlagatelj lahko predloži tudi obvestilo Geodetske uprave Republike Slovenije (GURS) 
o poskusnem izračunu posplošene tržne vrednosti v zavarovanje ponujenih nepremičnin, vendar je 
za Sklad nezavezujoče.
– Razmerje med posojilom in vrednostjo nepremičnin mora biti, kot sledi:

– Če vlagatelj ni lastnik nepremičnine, je potrebno še soglasje lastnika(ov) k predvidenemu zavarovanju. 
V kolikor so na nepremičnini hipoteke, mora vlagatelj predložiti tekoče stanje posojil za vpisane hipoteke.

– Zavarovanje s premičninami lahko predstavlja le dopolnilno zavarovanje vlagateljem z boniteto po 
IBONU oziroma po metodologiji Sklada najmanj 6, ustanovljenim do vključno 1. 1. 2015, in hkrati ob 
izpolnjenem pogoju predhodno doseženega zavarovalnega razmerja z nepremičninami najmanj 1:2,0. 
Premičnine lahko predstavljajo zavarovanje za največ 20% vrednosti posojila. Vrednost zavarovanja s 
premičninami mora biti najmanj 1:4,0. Premičnine morajo biti v celoti bremen proste. Vlagatelj mora pre-
dložiti dokazila o obstoju lastništva (potrebna je tudi izjava prodajalca, da je stroj kupcu prodal, dobavil 
in izročil v last) in o njihovi neobremenjenosti. Iz predloga zavarovanja mora biti razvidna tudi vrsta sku-
pine premičnine in obvezni identifikatorji premičnine, na podlagi katerih bo mogoč vpis zastave v AJPES. 
Vlagatelj mora ob prijavi predložiti cenitev sodno zapriseženega cenilca ali pooblaščenega ocenjevalca 
Slovenskega inštituta za revizijo, ki mora biti izdelana v skladu s trenutno veljavnimi MSOV in SPS2 in 
ne sme biti starejša od pol leta od prijave vloge na razpis.
– V primeru bančne vloge je potrebno predložiti dokazilo o obstoju bančne vloge. Razmerje med poso-
jilom in bančno vlogo mora biti najmanj 1:1,2.
– V primeru vseh ostalih predlogov zavarovanja mora vlagatelj ob prijavi predložiti primerna dokazila o 
podanem predlogu zavarovanja.

17. OST V primeru specifičnih projektov mora vlagatelj k vlogi predložiti tudi druga dovoljenja, ki mu omogočajo 
opravljanje dejavnosti (npr. koncesijska dovoljenja, soglasje TNP, najemna pogodba ipd.). Sklad lahko 
v času do zaključka obravnave vloge od vlagatelja zahteva, da v zahtevanem roku poda dodatno doku-
mentacijo in pojasnila o projektu oziroma navedbah v vlogi z namenom preveritve resničnosti in verodo-
stojnosti podatkov, navedenih v vlogi ter predloženi dokumentaciji. Vlagatelj pa lahko tudi sam predloži 
dokazila in pojasnila o projektu (npr. pisma o nameri).

12.2 Neobvezna dokumentacija
(V primeru, da priloga ne bo priložena, vlagatelj s tega področja ne dobi točk pri oceni projekta): 

Oznaka 
priloge Opis priloge

za namen B BL

1 CEK Kopija mednarodne ali nacionalne nagrade 
oziroma priznanja za inovacijo, inovativnost 
ali kvaliteto, registracije patenta, certifikata 
kakovosti za izdelek oziroma certifikata 
kakovosti poslovanja. 

Kopija mednarodne nagrade za inovacijo ali registraci-
je patenta na področju lesne-predelave, pridobljene po 
1. 1. 2013

2. BLZ Dokazilo o obstoječi blagovni znamki, zaposlovanju oblikovalca za razvoj izdelkov ali pogodbenem 
sodelovanju z zunanjim izvajalcem za razvoj izdelkov. 

3. POGp Pogodbe, predpogodbe, pisma o nameri za prodajo končnih izdelkov, ki izhajajo iz poslovno-proizvo-
dnega procesa vlagatelja, v povezavi s projektom.
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4. CEKf / Kopija veljavnega certifikata FSC ali PEFC

5. POGc / Dokazilo o vključenosti v lesno – predelovalnem – razvoj-
nem centru (kopija pogodbe ipd.).

6. POGs / Pogodbe, predpogodbe ali sporazumi o poslovnem sode-
lovanju (npr. za skupno promocijo) za prijavljeni projekt 
znotraj lesno predelovalne industrije.

7. TNP Kopija dokumenta, s katerim se dokazuje, da bo projekt na območju Triglavskega narodnega parka 
(9. člen Zakona o Triglavskem narodnem parku, Uradni list RS, št. 52/10). V primeru, da priloga ne bo 
priložena, vlagatelj na ta račun ne dobi točk pri oceni projekta. Potrdilo vlagatelji pridobijo pri javnem 
zavodu Triglavski narodni park.

13. Merila za ocenjevanje
1. Projekt lahko skupaj prejme 100 točk, po na-

slednjih kriterijih in podkriterijih (velja za oba namena 
B in BL);

1.1. Regionalni vidik lokacije investiranja – skupno 
največ 30 točk:

– Stopnja razvitosti razvojne regije projekta – 8 točk;
– Koeficient razvitosti občine projekta za leto 2017 

– 2 točki;
– Lokacija projekta na obmejnem problemskem 

območju – 10 točk;
– Lokacija projekta na problemskem območju z vi-

soko brezposelnostjo – 10 točk.
1.2. Tržni in ekonomski elementi projekta – skupno 

največ 50 točk:
– Tržni elementi projekta – 25 točk;
– Tehnološko-ekonomski elementi projekta – 

25 točk.
1.3. Ocena vlagatelja – skupno največ 20 točk:
– Bonitetna ocena vlagatelja glede na razvrstitev po 

iBONu oziroma metodologiji Sklada – 11 točk;
– Velikost vlagatelja oziroma podjetja (glede na 

opredelitev po Prilogi I Uredbe o skupinskih izjemah) 
– 5 točk;

– Ocena finančne uspešnosti projekta – 4 točke.
Podrobnejša razdelitev meril je objavljena v Prilogi 

razpisne dokumentacije.
2. Da se projekt uvrsti v nadaljnjo obravnavo, mora 

doseči, kot sledi iz tabele:

V primeru vlagatelja, ustanovljenega pred 1. 1. 2016: B BL
1. skupaj po vseh kriterijih najmanj 45 točk
2. ter po kriterijih tržni in ekonomski elementi projekta in ocena vlagatelja skupaj najmanj 35 točk
Vlagatelj lahko pridobi dodatne točke v primeru, da se projekt nahaja na območju 
Triglavskega narodnega parka (v nadaljevanju: TNP), v kolikor sta predhodno izpolnjena 
kriterija za uvrstitev projekta v nadaljnjo obravnavo.

10 točk

V primeru vlagatelja, ustanovljenega po 1. 1. 2016: B BL
1. skupaj po vseh kriterijih najmanj 35 točk 30 točk
2. ter po kriterijih tržni in ekonomski elementi projekta in ocena vlagatelja skupaj najmanj 30 točk 25 točk
Vlagatelj lahko pridobi dodatne točke v primeru, da se projekt nahaja na območju Triglavske-
ga narodnega parka (v nadaljevanju: TNP), v kolikor sta predhodno izpolnjena kriterija za 
uvrstitev projekta v nadaljnjo obravnavo.

10 točk

14. Obravnava vlog
1. Obravnava vlog se izvaja v skladu s Splošnimi 

pogoji Sklada.
2. Prispele vloge obravnava Komisija za pregled 

in obravnavo vlog (v nadaljevanju: komisija), ki jo ime-
nuje direktor Sklada. Komisija bo o odpiranju vlog in o 
izboru upravičencev vodila zapisnik. Podatki iz vloge so 
poslovna tajnost. Komisija lahko s soglasjem direktorja 
Sklada k svojemu delu povabi tudi zunanje ocenjevalce 
in strokovnjake iz delovnega področja razpisa.
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3. Vloge se odpirajo po vrstnem redu, kot so prispe-
le. Vloge, ki bodo prispele po prvem roku, se prenesejo 
v naslednje odpiranje, razen po zaprtju oziroma izteku 
razpisa. Odpiranje vlog je najkasneje tretji delovni dan po 
izteku roka za oddajo vlog. Odpiranja niso javna.

4. Vloge morajo ob oddaji obvezno vsebovati prijavni 
obrazec in investicijsko dokumentacijo (poslovni načrt ali 
investicijski program), sicer se zavržejo kot nepopolne.

5. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku 
8 dni od posameznega odpiranja vlog pisno pozvala k 
dopolnitvi.

6. Vloge, ki jih vlagatelji v roku 8 dni od dneva pre-
jema poziva za dopolnitev ne dopolnijo ali jih neustrezno 
dopolnijo, se kot nepopolne zavržejo.

7. Prepozno prispele vloge se uvrstijo v naslednji 
razpisni rok, v kolikor tega ne bo več, se zavržejo.

8. Vloge, ki ne ustrezajo razpisnim pogojem, se kot 
neutemeljene zavrnejo.

9. Komisija bo enakovredno obravnavala vse po-
polne vloge, ki bodo prispele pravočasno oziroma bodo 
dopolnjene v predpisanem roku. Popolne vloge pridobijo 
najmanj 2 oceni na podlagi meril za ocenjevanje. Komisija 
bo na podlagi povprečnih ocen vloge razvrstila v priorite-
tno listo. Financirane bodo vloge z najvišjim številom točk 
do porabe razpisanih posojil.

10. Projekti bodo ocenjeni na osnovi navedenih meril 
v 13. poglavju. Prednost pri izboru za dodelitev posojil 
znotraj posameznega odpiranja bodo imeli projekti, ki 
bodo dobili višje število točk. V kolikor bodo projekti pri 
ocenjevanju znotraj posameznega roka odpiranja vlog 
dosegli enako število točk, bodo imeli prednost pri izbiri 
tisti projekti, ki bodo zbrali višje število točk po naslednjem 
vrstnem redu meril za izbor vlog, in sicer:

1. tržni in ekonomski elementi projekta,
2. regionalni vidik lokacije investiranja,
3. ocena vlagatelja.

V primeru, da zadnje uvrščene vloge tudi po teh me-
rilih dosežejo enako število točk, bo imela prednost vloga, 
ki je bil oddana prva (upošteva se datum in ura oddaje 
vloge priporočeno na pošto ali datum in ura oddaje vloge 
osebno v vložišču na sedežu Sklada).

11. Vloge, ki po ocenitvi na podlagi meril za točkova-
nje ne dosežejo skupno najmanj število točk opredeljenih 
v tabelah v 2. točki 13. poglavja javnega razpisa, se kot 
neutemeljene zavrnejo.

12. V primeru, da je vlog za dodelitev sredstev, ki 
izpolnjujejo kriterije za dodelitev sredstev več, kot je na 
razpolago sredstev, komisija za pregled in obravnavo 
prispelih vlog na podlagi vrednotenja projektov oblikuje 
prednostni vrstni red vlagateljev za dodelitev sredstev. Ko 
pa gre za t. i. ostanke sredstev, lahko komisija v primeru 
iz prejšnjega stavka predlaga odobritev sredstev vlagate-
ljem iz višjega prioritetnega razreda v omejeni višini upra-
vičeno zaprošenega zneska in v obsegu razpoložljivih 
sredstev (na primer: zaprošeno posojilo 50.000,00 EUR, 
razpoložljiv obseg posojil še 25.000,00 EUR, zato dode-
litev v višini 25.000,00 EUR), če se vlagatelj strinja in za-
gotovi, da bo izvedel projekt v celoti, ter prilagodi finančno 
konstrukcijo projekta. V kolikor vlagatelj tega v postavlje-
nem roku ne bo storil oziroma na to ne pristane, lahko 
Sklad po enakem postopku ponudi posojilo vlagatelju, 
katerega vloga se je po oceni uvrstila kot naslednja, ven-
dar v okviru časovnih možnosti razpisa. Vloge vlagateljev, 
ki ne bodo uvrščene v prioritetni obseg dodelitve znotraj 
razpoložljivih sredstev, se kot neutemeljene zavrnejo.

15. Obvestilo o rezultatih obravnave vlog
1. Vlagatelji bodo o obravnavi vlog pisno obveščeni 

z odločbo, praviloma v roku do 45 dni od datuma odpi-
ranja vlog.

2. Na podlagi predloga komisije o izdaji odločb odloči 
direktor Sklada. Za dodelitve višje od 500.000,00 EUR 
mora k odločitvi direktorja Sklada podati soglasje tudi 
Nadzorni svet Sklada.

3. Sklad z odločbo o dodelitvi posojila izda tudi na-
vodilo o načinu sklenitve pogodbe, ki vsebuje kraj, rok in 
potrebno dokumentacijo za sklenitev pogodbe.

4. V skladu s prvim odstavkom 10. člena ZSRR-2 
zoper odločbo Sklada o finančni spodbudi ni pritožbe, do-
voljen pa je upravni spor. Tožbo je potrebno vložiti v roku 
30 dni od vročitve odločbe. Tožba se vloži neposredno 
pri Upravnem sodišču RS, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana 
ali pa se jo pošlje po pošti. Predmet tožbe ne morejo biti 
merila za ocenjevanje vlog.

Slovenski regionalno razvojni sklad

Št. 8021-1/2017-2 Ob-1225/17
Slovenski regionalno razvojni sklad (v nadaljeva-

nju: Sklad) na podlagi Zakona o javnih skladih (Uradni 
list RS, št. 77/08 in 8/10 – ZSKZ-B), Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno 
besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 
– ZIPRS1617), 10. člena Zakona o spodbujanju skla-
dnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 
57/12 in 46/16, v nadaljevanju: ZSRR-2), Ustanovitve-
nega akta Javnega sklada RS za regionalni razvoj in 
razvoj podeželja z dne 23. 7. 2009 (čistopis SV 883/15 
z dne 31. 12. 2015), Uredbe o določitvi obmejnih pro-
blemskih območjih (Uradni list RS, št. 22/11, 97/12 in 
24/15), Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regional-
ne politike (Uradni list RS, št. 16/13 in 78/15), Uredbe 
o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni list 
RS, št. 103/15, v nadaljevanju: UMZDRO), Uredbe o 
postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za 
spodbujanje razvojnih programov in prednostnih na-
log (Uradni list RS, št. 56/11), Uredbe Komisije (EU) 
št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi neka-
terih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri 
uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (Uradni list EU 
L, št. 187, z dne 26. 6. 2014, str. 1 – v nadaljevanju: 
Uredba o skupinskih izjemah), Uredbe o dodeljevanju 
regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja 
regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olaj-
šav za zaposlovanje in investiranje (Uradni list RS, 
št. 93/14, 77/16), Splošnih pogojev poslovanja sklada 
z dne 19. 3. 2015 s spr. in dop. z dne 23. 9. 2016 (v 
nadaljevanju: Splošni pogoji sklada), Pravilnika o do-
deljevanju spodbud sklada z dne 19. 3. 2015 s spr. in 
dop., Poslovnega in finančnega načrta Slovenskega 
regionalno razvojnega sklada za leti 2016 in 2017 s 
spr. in dop. (postavke za leto 2016 – v nadaljevanju 
PFN), Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribo-
ra s širšo okolico v obdobju 2013–2018 (sklep Vlade 
RS št. 30200-1/2013/4 z dne 10. 10. 2013 s spr. z dne 
23. 6. 2016), Spremenjenega programa spodbujanja 
konkurenčnosti pomurske regije v obdobju 2010–2017 
(sklep Vlade RS, št. 30301-5/2016/6 z dne 21. 7. 2016), 
Programa spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja v ob-
dobju 2011–2016 (sklep Vlade RS št. 30300-2/2011/4 
z dne 7. 4. 2011 s spr. z dne 23. 6. 2016), Programa 
spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne pod-
pore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje 
(sklep Vlade RS št. 00726-19/2013/7 z dne 25. 7. 2013 
s spr. z dne 23. 6. 2016), Sklepa Vlade RS o doda-
tnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problem-
ska območja z visoko brezposelnostjo (Uradni list RS, 
št. 36/16 in 64/16), Zakona o izvrševanju proračunov 
Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list 
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RS, št. 96/15, 46/16 in 80/16 – ZIPRS1718), Proračuna 
RS za leto 2016 (Uradni list RS, št. 96/15), Programa 
izvajanja finančnih spodbud Ministrstva za gospodar-
ski razvoj in tehnologijo 2015–2020 (št. 3030-4/2015/8 
z dne 22. 4. 2015 s spr. in dop.), Poslovnega načrta 
izvajanja ugodnih razvojnih kreditov za investicije na 
problemskih območjih v Republiki Sloveniji, Ministrstva 
za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Slovenskega 
regionalno razvojnega sklada, avgust 2016, Pogodbe 
z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo 
št. C2130-16-900001 o financiranju in izvajanju instru-
menta ugodni razvojni krediti za investicije na problem-
skih območjih v letih 2016 in 2017 z dne 29. 11. 2016, 
regionalne sheme državnih pomoči št.: BE02-2399245-
2014 z dne 24. 12. 2014 ter soglasja Ministrstva za 
gospodarski razvoj in tehnologijo k javnemu razpisu 
št. 3030-5/2016/95 z dne 25. 1. 2017, objavlja

javni razpis
za ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim 

projektom na problemskih območjih v Republiki 
Sloveniji – BP

1. Predmet razpisa
1. Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih razvoj-

nih posojil Sklada začetnim podjetniškim projektom na 
problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v Re-
publiki Sloveniji.

2. Namen razpisa je spodbujanje obsega zače-
tnih podjetniških investicij na problemskih območjih, ki 
ustvarjajo pozitivne učinke na področju konkurenčnosti 
ter delovnih mest.

3. Cilj razpisa je spodbujanje podjetniške aktivno-
sti, konkurenčnosti, tržne naravnanosti in tehnološkega 
razvoja podjetij na problemskih območjih RS z visoko 
brezposelnostjo.

4. Skupna višina razpisanih ugodnih razvoj-
nih posojil za projekte na problemskih območjih je 
10.000.000,00 EUR. Razdelitev sredstev po upraviče-
nih problemskih območjih z visoko brezposelnostjo je 
sledeča:

Problemsko območje Višina posojil
Maribor s širšo okolico 3.510.000,00 EUR
Pokolpje 2.160.000,00 EUR
Hrastnik, Radeče, Trbovlje 1.620.000,00 EUR
Pomurje 2.710.000,00 EUR

5. Upravičena problemska območja po tem razpisu 
so:

– območje občin Maribora s širšo okolico (Maribor, 
Hoče - Slivnica, Kungota, Pesnica, Ruše, Selnica ob 
Dravi, Ribnica na Pohorju, Podvelka in Radlje ob Dravi),

– območje občin Pokolpja (Črnomelj, Kočevje, Ko-
stel, Loški Potok, Metlika, Osilnica in Semič),

– območje občin Hrastnik, Radeče,Trbovlje,
– območje občin Pomurja (Apače, Beltinci, Canko-

va, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Pe-
trovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, 
Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, 
Ormož, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sre-
dišče ob Dravi, Sveti Jurij, Sveti Tomaž, Šalovci, Tišina, 
Turnišče, Velika Polana in Veržej).

2. Razpisna dokumentacija
1. Razpisna dokumentacija vsebuje:
– Povabilo k oddaji vloge, ki povzema vsebino jav-

nega razpisa.
– Prijavni obrazec BP, ki se izpolnjen, skupaj z 

zahtevanimi prilogami po javnem razpisu, posreduje 
na Sklad.

– Prilogo razpisne dokumentacije, ki vključuje po-
drobnejša merila za ocenjevanje, navodila za ureditev 
dokumentacije za prijavo na javni razpis ter vzorce 
dokumentacije, in sicer:

– vzorec posojilne pogodbe, ki ga je potrebno 
parafiranega s strani odgovorne osebe priložiti ob pri-
javi,

– vzorec zahtevka za nakazilo, ki je izdelan v 
elektronski obliki in ga je potrebno predložiti ob čr-
panju posojila in je dosegljiv na spletni strani Sklada 
http://www.regionalnisklad.si/razpisi/obrazci, skupaj z 
navodili za črpanje posojil,

– vzorec poročil o projektu, ki jih je potrebno po 
zaključku projekta ter za čas spremljanja projekta po-
sredovati na Sklad in bodo po zaprtju javnega razpisa 
dosegljivi na spletni strani Sklada http://www.regional-
nisklad.si/razpisi/obrazci,

– vzorec ovojnice za prijavo na javni razpis.
2. Javni razpis in razpisna dokumentacija sta do-

stopna na spletni strani Sklada http://www.regionalni-
sklad.si/podjetnistvo, prav tako se ju lahko v času od 
objave do zaprtja javnega razpisa osebno pridobi na 
sedežu Sklada, vsak delovni dan, od 9. do 12. ure, 
razen prijavnega obrazca BP, ki je izdelan v elektron-
ski obliki.

3. Zainteresirani lahko informacije pridobijo v 
času uradnih ur v Sektorju za izvajanje spodbud, na 
tel. 01/836-19-53.

3. Rok in način prijave
1. Roki za oddajo prijav so: 6. 3. 2017, 3. 4. 2017, 

1. 5. 2017, 1. 6. 2017, 1. 7. 2017 ter 1. 9. 2017.
2. Način prijave:
– Vlagatelj vloži vlogo na naslov: Slovenski regi-

onalno razvojni sklad, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica.
– Vlagatelj mora vlogo oddati v zaprti in ustrezno 

opremljeni ovojnici z oznako »ne odpiraj – vloga BP«. V 
primeru večjega obsega prijavne dokumentacije, Sklad 
predlaga vlagateljem, da oddajo prijavo s prilogami v 
registratorju velikosti A4/80 (praviloma modre barve).

– Na ovojnici mora biti razviden naziv in naslov 
vlagatelja ter datum in čas (ura in minuta) oddaje vloge, 
označen s strani pošte, v kolikor se vloga odda priporo-
čeno po pošti, ali s strani vložišča Sklada, če je vloga 
oddana osebno na sedežu Sklada.

– Vlagatelj lahko odda vlogo priporočeno po pošti 
ali osebno na sedežu Sklada, pri čemer mora biti v 
primeru osebne oddaje vloge na sedežu Sklada, vloga 
oddana do posameznega roka, do 14. ure.

4. Razpisni pogoji
1. Vlagatelji in upravičenci do posojil so lahko mi-

kro, mala, srednja in velika podjetja, ki so registrirana 
kot:

– gospodarske družbe in samostojni podjetniki 
posamezniki, registrirani z dejavnostjo po Zakonu o 
gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB 
s spr. in dop.; v nadaljevanju: ZGD-1),

– zadruge, registrirane po Zakonu o zadrugah 
(Uradni list RS, št. 97/09 – UPB2, v nadaljevanju: 
ZZad).

2. Vlagatelji morajo z dnem oddaje vloge na javni 
razpis na upravičenem problemskem območju opra-
vljati gospodarsko dejavnost na trgu in tam imeti sedež 
podjetja ali obrata (poslovne enote ali podružnice).

3. Za opredelitev velikosti vlagateljev se uporablja-
jo določbe iz Priloge I Uredbe o skupinskih izjemah (v 
nadaljevanju: Priloga I).

– Vlagatelji morajo glede na določila Priloge I ob 
določanju velikosti podjetja upoštevati podatke vezane 
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na status podjetja (neodvisno, povezano, partnersko) 
ter računovodsko obdobje zajema teh podatkov.

– Za povezane družbe se štejejo tudi podjetja, ki so 
povezana prek lastniških deležev fizičnih oseb z upošte-
vanjem določil Priloge I.

4. Pri posojilu, ki je dodeljeno za diverzifikacijo pro-
izvodnje poslovne enote na proizvode in storitve, ki jih 
ta poslovna enota prej ni proizvajala, morajo upravičeni 
stroški za najmanj 200 odstotkov presegati knjigovodsko 
vrednost sredstev, ki se ponovno uporabijo. Upošteva se 
knjigovodska vrednost sredstev v poslovnem letu pred 
začetkom del.

5. Pri posojilu, ki je dodeljeno za bistveno spremem-
bo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti, 
morajo upravičeni stroški presegati znesek amortizacije 
sredstev, povezanih s proizvodnim procesom, ki naj bi 
se posodobil, v zadnjih treh poslovnih letih.

6. Velikemu podjetju je mogoče dodeliti posojilo 
le, če bo vlagatelj s prejetim posojilom izpolnil najmanj 
enega od naslednjih meril:

– dejansko povečal stvarno velikost projekta ali ak-
tivnosti, ki jih bo izvajal,

– dejansko povečal obseg projekta ali aktivnosti, ki 
jih bo izvajal, v stvarni ali finančni obliki,

– zaradi prejetega posojila Sklada pomoči skrajšal 
čas, ki ga bo porabil za dokončanje projekta,

– dejansko povečal finančno vrednost projekta ali 
aktivnosti, ki jih bo izvajal,

– projekta brez posojila Sklada ne bi mogel izpeljati.
7. Prijavljeni projekt mora predstavljati tehnično- 

tehnološko zaključeno celoto in zagotavljati izvajanje 
poslovnega procesa, ki je predmet projekta, takoj po 
datumu zaključka odobrenega projekta.

8. Iz predložene prijavne dokumentacije mora biti 
razvidno, da za končni proizvod, ki izhaja iz poslov-
no-proizvodnega procesa vlagatelja, v povezavi s pri-
javljenim projektom, obstaja trg in zmožnost prodaje 
predvidenih izdelkov.

9. Prijavljeni projekt vlagatelja mora izkazovati po-
zitivne učinke na vlagateljevo poslovanje.

10. Do spodbud niso upravičeni vlagatelji, ki:
– so imeli delež skupnega kapitala v letu 2015 ozi-

roma (po uradni objavi letnih poročil oziroma bilančnih 
izkazov) v letu 2016 v obveznostih do virov sredstev 
manjši od 15,00 % (omejitev ne velja za vlagatelje usta-
novljene po 1. 7. 2016);

– imajo bonitetno oceno, določeno na podlagi po-
datkov iz IBONA oziroma izračunano po metodologiji 
Sklada, 1, 2 ali 3 (omejitev ne velja za vlagatelje, usta-
novljene po 1. 7. 2016). Metodologija za izračun bonitete 
pri vlagateljih, je objavljena na spletni strani Sklada, v 
razdelku predpisi;

– prijavljajo projekt, ki je že bil sofinanciran s strani 
sredstev Sklada;

– nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do Skla-
da, zaposlenih, Republike Slovenije oziroma do Finanč-
ne uprave RS;

– prijavljajo projekt z več kot dveletnim kumulativ-
nim negativnim denarnim tokom ali ekološko sporen 
projekt;

– ne izkazujejo možnosti za zavarovanje posojila 
po presoji Sklada;

– so v postopku vračanja neupravičeno prejete 
državne pomoči na osnovi odločbe Evropske komisije, 
ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in 
nezdružljivo s skupnim trgom EU;

– izvajajo dejavnost, ki je izločena iz shem državnih 
pomoči v Evropski uniji;

– poslujejo na področju oziroma projekt, ki ga želijo 
izvesti, sodi v sektor:

– ribištva in akvakulture, kakor ga določa Uredba 
Evropskega parlamenta in Sveta (EU) št. 1379/2013 z 
dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške 
proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi 
uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) št. 1224/2009 
ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 
(UL L št. 354 z dne 28. 12. 2013, str. 1), z izjemo pomoči 
za usposabljanje, pomoči za dostop do finančnih sred-
stev, pomoči na področju raziskav in razvoja, pomoči za 
inovacije za MSP in pomoči za prikrajšane in invalidne 
delavce po uredbi EU o skupinskih izjemah ter pomoči 
de minimis,

– ladjedelništva,
– proizvodnje in distribucije energije ter energet-

ske infrastrukture;
– 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), z izjemo 
pomoči de minimis,

– primarni kmetijski proizvodnji, opredeljeni v pri-
logi I Pogodbe o delovanju Evropske unije, z izjemo 
nadomestila za dodatne stroške, ki niso stroški prevoza 
v najbolj oddaljenih regijah, kakor je določeno v točki (b) 
drugega odstavka 15. člena Uredbe EU o skupinskih 
izjemah, pomoči za svetovanje v korist MSP, pomoči 
za financiranje tveganja, pomoči za raziskave in razvoj, 
pomoči za inovacije v MSP, pomoči za varstvo okolja, 
pomoči za usposabljanje in pomoči za prikrajšane de-
lavce in invalide po Uredbi EU o skupinskih izjemah ter 
pomoči de minimis,

– predelave in trženja kmetijskih proizvodov, ka-
dar je:

– znesek pomoči določen na podlagi cene ali 
količine kmetijskih proizvodov, ki so kupljeni pri primar-
nih proizvajalcih ali jih je na trg dalo zadevno podjetje, ali

– pomoč pogojena s tem, da se delno ali v 
celoti prenese na primarne proizvajalce.

– jeklarstva in železarstva za podjetja, ki se 
ukvarjajo s proizvodnjo izdelkov, naštetih v 43. točki 
2. člena Uredbe EU o skupinskih izjemah;

– industrije sintetičnih vlaken za podjetja, ki se 
ukvarjajo s proizvodnjo izdelkov, naštetih v 44. točki 
2. člena Uredbe EU o skupinskih izjemah;

– prometa in s tem povezani infrastrukturi, na-
štetih v 45. točki 2. člena Uredbe o skupinskih izjemah;

– delujejo v dejavnosti, povezani z izvozom, ko je 
pomoč neposredno vezana na izvožene količine, na 
vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na 
druge tekoče izdatke, povezane z izvozno dejavnostjo;

– prijavljajo projekt, ki daje prednost uporabi doma-
čega blaga pred uporabo uvoženega;

– so na zadevnem območju prenehali z enako 
ali podobno dejavnostjo v Evropskem gospodarskem 
prostoru pod pogoji, določenimi v točki d) 13. člena 
Uredbe o skupinskih izjemah. Prenehanje dejavnosti 
se ugotavlja na ravni štirimestne številčne oznake po 
Uredbi o SKD;

– so insolventni glede na 14. člen Zakona o fi-
nančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti 
in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – 
ZFPPIPP-UPB8, s spr. in dop.);

– so v težavah, kot jih opredeljuje zakonodaja s 
področja reševanja in prestrukturiranja gospodarskih 
subjektov v težavah in 18. točka 2. člena Uredbe EU o 
skupinskih izjemah ali v postopku pridobivanja državnih 
pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih 
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subjektov v težavah oziroma so to pomoč prejeli in še 
niso ali se neuspešno zaključili prestrukturiranje podjetja 
ali pa so v prestrukturiranju;

– Mala, mikro in srednja podjetja, ki delujejo manj 
kot 3 leta od vpisa v register, se ne štejejo kot podjetja 
v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči 
za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, ra-
zen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po pred-
pisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij;

– so v postopku prisilne poravnave, poenostavljene 
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije;

– ne izpolnjujejo ostalih pogojev, določenih v tem 
razpisu.

5. Pogoji prijave
1. Vlagatelj mora predložiti vlogo za posojilo na 

predpisanem obrazcu BP s pripadajočimi prilogami, ki 
so navedene v 12. poglavju tega razpisa.

2. Za formalno popolno vlogo šteje vloga, oddana 
v rokih in na predpisani način, ki vsebuje vso zahtevano 
dokumentacijo, navedeno v 12. poglavju z naslovom 
vsebina vloge.

3. Vloga vlagatelja mora vsebovati najmanj nasle-
dnje podatke:

– ime in velikost vlagatelja oziroma podjetja,
– opis projekta, vključno z dnevom začetka in do-

končanja,
– lokacijo projekta,
– seznam ter opredelitev vrste in višine upravičenih 

ter neupravičenih stroškov projekta,
– vse predvidene vrste in višine pomoči (instrumen-

ti) pri projektu, vključno s posojilom Sklada.
4. Dokumentacija ter priloge se morajo glasiti na 

vlagatelja ter na prijavljen projekt.
5. Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku, 

finančni zahtevek pa izražen v EUR.
6. Odgovorna oseba vlagatelja mora podati po raz-

pisu zahtevane izjave in razkriti zahtevane podatke tako, 
da jih je mogoče preveriti. V primeru posredovanja la-
žnih podatkov ali druge ugotovljene zlorabe bo Sklad 
nemudoma začel z ustreznimi odškodninskimi in ka-
zenskimi postopki.

7. Vlagatelj mora v času obravnave vloge na poziv 
Sklada osebno predstaviti svoje poslovanje ter prijavljeni 
projekt.

8. V primeru dokazila v tujem jeziku je vlagatelj 
dolžan predložiti krajši prevod predloženega dokazila, 
ki ga s podpisom potrdi odgovorna oseba vlagatelja. Iz 
dokazil mora biti razviden predmet nakupa, vrednost z 
in brez DDV-ja.

9. Projekt ne sme biti začet pred vložitvijo vloge 
na javni razpis. Prvi možni datum, določen za začetek 
projekta, je datum oddaje vloge. Za začetek izvajanja 
projekta se šteje trenutek, ko je sklenjena prva obvezu-
joča zaveza za začetek dejavnosti v zvezi s projektom.

10. Začetek izvajanja del pomeni bodisi začetek 
gradbenih del v okviru investicije bodisi prvo pravno 
zavezujočo zavezo za naročilo opreme ali vsako drugo 
zavezo (npr. sklenitev pogodbe, avans, plačilo are ipd.), 
zaradi katere investicije ni več mogoče preklicati, če do 
nje pride pred začetkom gradbenih del, razen pripravljal-
nih del, kakor so nakup zemljišča, pridobivanje dovoljenj 
in opravljanje predhodnih študij izvedljivosti. V kolikor 
je bil projekt pred tem že začet, ne bo več upravičen 
do posojila.

11. Za del enotnega investicijskega projekta se šteje 
vsaka začetna investicija, ki jo je začel isti investitor in z 
njim povezana podjetja v obdobju treh let od datuma za-
četka del na drugi investiciji, ki prejema pomoč, v isti regiji 
na ravni trimestne številčne oznake po uredbi o SKD.

12. Vlagatelj mora biti registriran za dejavnost 
oziroma mora imeti vsa ustrezna dovoljenja za izved-
bo projekta ter (odvisno od narave del) po zaključku 
projekta pridobiti uporabno dovoljenje, kar bo Sklad 
preverjal pri izvajanju rednih pregledov.

13. V primeru, da se projekt izvaja na nepremič-
nini, v lasti drugih pravnih ali fizičnih oseb, mora imeti 
vlagatelj za opravljanje dejavnosti v njej sklenjeno 
dolgoročno najemno pogodbo (z veljavnostjo najmanj 
do dokončnega vračila posojila) in soglasje lastnika k 
izvedbi projekta.

6. Upravičeni in neupravičeni stroški
1. Upravičeni stroški projekta: za dokazovanje 

upravičenih stroškov projekta (brez DDV) mora vlaga-
telj predložiti nezavezujoče predračune, predpogodbe 
oziroma ponudbe za celoten prijavljen projekt.

1.1. Nakup nepremičnin:
– objekti s pridajajočimi zemljišči ter poslovni 

prostori;
– nepremičnine morajo biti ob nakupu v celoti hi-

potekarnih bremen ter osebnih služnosti proste.
1.2. Gradbeno-obrtniška-instalacijska dela za po-

trebe novih ali obstoječih objektov, kar vključuje:
– pripravljalna dela na zemljiščih in objektih, ruši-

tvena dela, gradbena dela, obrtniška dela ipd.,
– stroške nadzora, ki so lahko do največ 1 % vre-

dnosti upravičenih gradbenih del,
– stroške dobave gotovih elementov (nakup in 

prevoz) in njihova montaža pri posameznih gradbenih 
in obrtniških delih.

1.3. Nakup strojev in opreme (z montažo in s 
prevozom):

– pri velikih podjetjih izključno novi, pri MSP pa 
lahko tudi rabljeni, vendar proizvedeni po 31. 12. 
2011.

Nakup rabljenih strojev in/ali opreme ne sme biti 
predhodno sofinanciran z javnimi sredstvi.

1.4. Nakup nematerialnih naložb:
– ki vključuje nakup patentov, licenc, blagovnih 

znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja, 
a največ do 20 % upravičenih stroškov projekta.

2. Financirani projekti oziroma upravičeni stroški 
se morajo:

– vključiti v aktivo podjetja ter se obravnavati kot 
osnovna sredstva, ki se amortizirajo,

– kupiti od tretje osebe po tržnih pogojih od ne-
povezanih oseb (tretja oseba ne sme biti 25 % in več 
kapitalsko povezana z vlagateljem; lastniški deleži 
ali glasovalne pravice morajo biti manjše od 25 %). 
Nakup investicijskih sredstev tudi ni dovoljen v prime-
rih, ko gre za nakup med sorodniki prvega, drugega 
in tretjega dednega reda ali med fizično osebo, ki je 
ustanovitelj s.p.-ja in ali med lastnikom gospodarske 
družbe in gospodarsko družbo ali med povezanimi 
družbami po Uredbi o skupinskih izjemah. Omejitve 
zaradi sorodstvenih povezav se upoštevajo tudi med 
prodajalcem in vlagateljem, katerih lastniki so v so-
rodstvenem razmerju in imajo več kot 25 % lastništvo 
v pravnih osebah,

– ohraniti na upravičenem problemskem območju 
in v lasti vlagatelja vsaj 5 let po zaključku projekta za 
velika podjetja, oziroma vsaj 3 leta za mikro, mala in 
srednja podjetja,

– v primeru nematerialnih investicij, uporabljati 
izključno v poslovni enoti, ki je prejela regionalno 
državno pomoč oziroma posojilo Sklada, in ostati 
povezane s projektom, za katerega je dodeljena po-
moč, vsaj 5 let v primeru velikega podjetja in 3 leta v 
primeru mikro, malega ali srednje velikega podjetja.
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3. Osnovna sredstva, ki so predmet sofinanciranja, 
se lahko prodajo tretji osebi pred potekom roka, pod 
pogojem, da podjetje nabavi druga osnovna sredstva, 
ki predstavljajo sodobnejšo tehnologijo za enak namen 
ter pod pogojem, da se ohrani gospodarska dejavnost 
na določenem območju za obdobje 5 let oziroma 3 leta, 
upoštevaje velikost podjetja. Vlagatelj mora o tem pred-
hodno pridobiti soglasje Sklada.

4. Neupravičeni stroški:
– nakup rabljenih osnovnih sredstev, če so ta že bila 

sofinancirana z javnimi sredstvi,
– stroški, katerih povračilo je bilo za isti namen že 

pridobljeno iz drugih javnih virov (s čimer bi skupna dr-
žavna pomoč presegla dovoljeni delež projekta),

– stroški davka na dodano vrednost ter drugih dav-
kov in dajatev,

– stroški aktivnosti, povezanih z izvozom, ko je 
pomoč neposredno vezana na izvožene količine, na 
vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na 
druge tekoče izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo,

– samostojen nakup zemljišč ter stanovanjska gra-
dnja,

– sofinanciranje sredstev za nadaljnjo prodajo,
– stroški nakupa osebnih vozil,
– stroški dokumentacije,
– stroški pripravljalnih študij, usposabljanj,
– vlaganja za zasebno rabo in
– sredstva namenjena za refinanciranje oziroma 

nadomeščanje starih posojil in zakupov.
7. Pravila državnih pomoči
1. Razpisana posojila imajo obrestno mero, ki je 

nižja od veljavne referenčne obrestne mere za izračun 
državne pomoči in zato vsebujejo elemente državnih 
pomoči, njihovo dodeljevanje pa se izvaja v skladu z 
veljavnimi pravili na tem področju oziroma v skladu regi-
onalno shemo državnih pomoči št.: BE02-2399245-2014 
z dne 24. 12. 2014.

2. Državna pomoč se pri posojilu izraža v obliki 
bruto ekvivalenta dotacije in se sešteva z drugimi pre-
jetimi državnimi pomočmi pri projektu, do dovoljenih 
meja pomoči.

3. Državna pomoč po shemi državnih pomoči ima 
spodbujevalni učinek samo v primeru, če je prijavitelj 
predložil vlogo za sofinanciranje pred začetkom izvaja-
nja projekta in po oddaji vloge na javni razpis.

4. Državna pomoč za projekt se ne sme združevati 
z drugo državno pomočjo ali pomočjo, dodeljeno po 
pravilu »de minimis« glede na iste upravičene stroške, 
če bi s tem presegla zgornjo mejo intenzivnosti državne 
pomoči. Pomoč za iste upravičene stroške se lahko ku-
mulira le, če se s tako kumulacijo ne preseže največja 
intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki se uporablja 
za to pomoč v skladu z regionalno shemo državnih po-
moči, navedeno v 1. točki tega poglavja javnega razpisa.

5. V primeru velikih investicijskih projektov, z upra-
vičenimi stroški nad 50 mio EUR in pri vlagateljih, ki so 
v treh letih pred objavo razpisa prejeli pomoč v obliki 
tveganega kapitala, je potrebno upoštevati še dodatna 
pravila s področja državnih pomoči.

6. Znesek državne pomoči pri posojilu ne predsta-
vlja celotnega posojila, temveč je to sedanja vrednost 
razlike med skupnim zneskom obresti, ki bi jih vlaga-
telj plačal v obdobju skupne dobe vračanja, če bi za 
posojilo veljala veljavna referenčna obrestna mera, in 
skupnim zneskom obresti, ki jih bo v enakem obdobju 
plačal Skladu.

7. Vlagatelj mora podati izjavo, da za prijavljeni 
projekt ni pridobil drugih javnih sredstev, ni prejel sred-
stev državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje 

gospodarskih subjektov v težavah in da ni v fazi prido-
bivanja pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospo-
darskih subjektov v težavah oziroma da je tako pomoč 
prejel ter uspešno zaključil prestrukturiranja ter da z 
dodeljenim zneskom državne pomoči ne bodo preseže-
ne dovoljenje intenzivnosti državnih pomoči ali pomoči 
»de minimis«.

8. V kolikor je vlagatelj v fazi pridobivanja ali je pre-
jel sredstva državnih pomoči za isti projekt ali sredstva 
iz morebitnega drugega javnega vira, mora navesti vir, 
višino prejetih sredstev in številko sheme, po kateri bo 
oziroma je pridobil ta sredstva ter predložiti ustrezen 
sklep oziroma odločbo, iz katere je razviden prejem 
teh sredstev. V kolikor pa ta sredstva prejme kasneje 
v času trajanja projekta, pa je o tem nemudoma dolžan 
obvestiti Sklad.

8. Finančni pogoji
1. Projekt je lahko sofinanciran s strani Sklada do 

največ 75 % upravičenih stroškov projekta (brez DDV) 
ter hkrati do najvišjega dovoljenega odstotka državne 
pomoči, ki znaša kot sledi:

Velikost podjetja Delež regionalne državne pomoči 
(Vzhodna Slovenija)

velika 25 %
srednja 35 %

mala 45 %

2. Posojilo se dodeli v EUR.
3. Vlagatelj mora zagotoviti razliko med dodeljenimi 

sredstvi in dejansko investicijsko vrednostjo projekta ter 
prispevati najmanj 25 % lastnih sredstev v upravičeni vre-
dnosti projekta, v katera niso vključena javna sredstva.

4. V kolikor ima vlagatelj v finančni konstrukciji 
poleg lastnih virov predvidene tudi druge vire, mora k 
vlogi priložiti ustrezna dokazila o zagotovitvi teh virov 
(npr. izjava banke) ter podati izjavo, da bo sredstva 
nadomestil iz lastnih virov, v kolikor ti viri dejansko ne 
bodo pridobljeni.

5. Vlagatelj mora pri projektu izkazati zaprto fi-
nančno konstrukcijo in za dodeljeno posojilo izkazovati 
sposobnost izpolnjevanja obveznosti ves čas trajanja 
pogodbenega razmerja, kar dokazuje z ustrezno doku-
mentacijo o projektu.

6. Vlagatelju je lahko po javnem razpisu odobren le 
en projekt za največ 1.000.000,00 EUR posojila oziroma 
vlagatelju, ustanovljenem:

Datum vpisa vlagatelja
v sodni register

Maksimalna višina 
posojila v EUR

po 1. 1. 2016 200.000,00
po 1. 1. 2014 400.000,00

pred 1. 1. 2014 1.000.000,00

7. Najnižja upravičena višina projekta (brez DDV) 
ne sme biti nižja od 35.000,00 EUR. Najnižji znesek 
kredita mora biti nad 25.000,00 EUR, najvišji pa ne pre-
ko 1.000.000,00 EUR. Kot celotna upravičena vrednost 
projekta se šteje projekt v višini predloženih upravičenih 
predračunov, ponudb, predpogodb (brez DDV).

8. Skupna višina zadolženosti vlagatelja do Sklada 
ne sme presegati 10 % vrednosti namenskega premože-
nja Sklada. Vrednost namenskega premoženja Sklada 
na dan 31. 12. 2016 znaša 98.196.909,59 EUR.

9. Posojilni pogoji:
– Fiksna obrestna mera: 0,01 % letno.
– Skupna doba vračanja posojila je največ 11 let 

oziroma največ do 30. 6. 2028, ki vključuje največ 2 letni 
moratorij.
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– Mesečno vračanje glavnice posojila.
– Polletno vračanje obresti, za obdobje med 1. 1.–

30. 6. ter 1. 7.–31. 12.
– Sklad ne zaračunava stroškov dodelitve, sklepa-

nja ter vodenja posojil.
– Skupna doba vračanja posojila ne sme biti daljša 

od ekonomske dobe projekta.
– Znotraj skupne dobe vračanja posojila, ki je se-

stavljena iz moratorija na odplačevanje glavnice ter od-
plačilne dobe, lahko upravičenec pridobi oziroma koristi 
največ 24 mesecev moratorija.

– Pred podpisom posojilne pogodbe se lahko upra-
vičenec moratoriju odpove in skrajša skupno dobo vra-
čanja posojila, vendar le-ta ne more znašati manj kot 
1/3 prvotne skupne dobe vračanja.

– Skupna doba vračanja in dolžina moratorija sta 
odvisni od višine dodeljenega posojila in ekonomske 
dobe projekta.

9. Pogoji sklepanja posojilne pogodbe in zavarovanja
1. Upravičenec, ki bo prejel odločbo o dodelitvi 

posojila, bo s Skladom sklenil posojilno pogodbo, ki bo 
v obliki notarskega zapisa s klavzulo neposredne izvr-
šljivosti, v primeru zastave na predmetu projekta, pa v 
obliki notarskega sporazuma o zavarovanju denarne 
terjatve.

2. Rok sklenitve posojilne pogodbe je do 75 dni od 
datuma odločbe o dodelitvi posojila upravičencu, ki ga 
lahko Sklad ob utemeljenem razlogu na prošnjo upravi-
čenca rok tudi podaljša.

3. Stroški zavarovanja posojila bremenijo upravi-
čenca.

4. Posojilo se obvezno zavaruje v sledeči obliki: 

Boniteta vlagatelja po iBONu oziroma 
metodologiji Sklada Zahtevane oblike zavarovanja

8–10

– 5 bianco podpisanih menic skupaj s 5 meničnimi izjavami s pooblastili za 
izpolnitev in unovčenje menic in
– overjena izvršnica in
– dodatno: zastava premičnin in/ali nepremičnin, ki so predmet investicije 
v primeru, če vlagatelj ne izkazuje lastništva nepremičnine* v vrednosti za 
vsaj 50 % glavnice posojila.

4–7 ter
ne glede na boniteto, vsi vlagatelji, 
ustanovljeni od vključno 1. 1. 2014 

naprej

– 5 bianco podpisanih menic skupaj s 5 meničnimi izjavami s pooblastili za 
izpolnitev in unovčenje menic in
– overjena izvršnica in
– poroštvo tretje osebe, ki izkazuje lastništvo nepremičnin* v vrednosti vsaj 
50 % glavnice posojila, če vlagatelj ne izkazuje lastništva nepremičnine* v 
vrednosti za vsaj 50 % glavnice posojila. V primeru poroštva tretje osebe 
5 bianco podpisanih menic skupaj s 5 meničnimi izjavami s pooblastili za 
izpolnitev in unovčenje menic in overjeno izvršnico poroka in
– zastava premičnin in/ali nepremičnin, ki so predmet investicije.

*Za ugotavljanje vrednosti nepremičnine se uporablja vrednotenje GURS-a. Razmerje med vrednostjo nepre-
mičnine ter posojilom je najmanj 1:1. Nepremičnine so lahko predhodno obremenjene največ z dvema hipotekama. 
V kolikor je solidarni porok pravna oseba, mora biti njegova boniteta najmanj 4, v primeru, da je porok fizična oseba, 
pa mora biti ta kreditno-sposobna.

5. Ob oddaji vloge mora vlagatelj utemeljiti predlog 
zavarovanja posojila ter po potrebi predložiti verodo-
stojna dokazila o zagotovitvi predlaganih instrumentov 
zavarovanja posojila.

6. O ustreznosti zavarovanja odloča izključno 
Sklad, in sicer pred podpisom posojilne pogodbe. Sklad 
ima pravico, da kadarkoli od vlagatelja zahteva dodatno 
dokumentacijo ali pojasnila v zvezi z zavarovanjem. 
Posojilo Sklada ne more biti zavarovano z jamstvom 
Republike Slovenije ali občine. Predlagano zavarova-
nje posojila mora biti veljavno še najmanj 2 meseca po 
zapadlosti zadnjega obroka.
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7. V kolikor upravičenec, ki mu je bilo dodeljeno 
posojilo, ne bo pristopil k podpisu posojilne pogodbe v 
določenem roku, se bo upoštevalo, da je upravičenec 
enostransko odstopil od dodelitve posojila in od skleni-
tve posojilne pogodbe.

10. Pogoji črpanja posojila
1. Črpanje posojila:
– upravičenec mora dokumentacijo za črpanje po-

sojila pred izvedbo črpanja čim prej in najkasneje 5 de-
lovnih dni pred iztekom roka posredovati Skladu. Vsi 
predloženi dokumenti morajo biti v skladu z določili 
javnega razpisa in navodili za črpanje posojil, ki so ob-
javljena na povezavi http://www.regionalnisklad.si/raz-
pisi/obrazci;

– je dokumentarno z možnostjo nakazila posojila 
izvajalcem oziroma dobaviteljem ali v obliki refundacije 
ob predložitvi potrdil o že opravljenih plačilih iz lastnih 
virov ali z nakazilom upravičencu v primeru dokumenta 
v tuji valuti. V slednjem primeru mora upravičenec v roku 
5 delovnih dni Skladu predložiti bančno potrdilo o plačilu 
celotnih obveznosti;

– je možno izvesti tudi po fazah;
– se začne po ureditvi zavarovanja in podpisu po-

sojilne pogodbe ter predložitvi:
– izpolnjenega in podpisanega zahtevka (origi-

nal), ki vključuje tudi izjavo, da so vsa dokazila in iz-
vedena dela v skladu z določili javnega razpisa, da so 
kopije priloženih dokumentov enake originalom ter da 
so priloženi dokumenti verodostojni ter izdani skladno s 
pogodbami in/ali naročilom in/ali dobavo;

– kopije računov in situacij z datumom opravlje-
ne storitve oziroma odpreme blaga po datumu vložitve 
vloge na javni razpis; kopije pogodb in predračunov (le 
v primeru, da natančno predstavljajo predmet nakupa in 
vsebujejo določilo o veljavnosti), izstavljenih po datumu 
oddaje vloge na javni razpis. V kolikor so dokazila v tu-
jem jeziku, upravičenec priloži njihov prevod, ki ga potrdi 
s svojim podpisom. Vsakemu dokumentu, ki se nanaša 
na pogodbena dela, je potrebno priložiti tudi kopijo po-
godbe z izvajalcem. Dela pri projektu, kar vključuje tudi 
naročila ter plačila avansov, ne smejo biti pričeta pred 
datumom oddaje vloge na javni razpis;

– potrdila o plačilih (npr: bančni izpiski, avansni 
računi, potrjene kompenzacije …) kot dokazila o zagota-
vljanju lastne udeležbe pri posameznem dokumentu za 
črpanje posojila oziroma kot dokazila o že opravljenih 
plačilih računov, situacij, pogodb in predračunov, ki so 
podlaga za izvršitev refundacije;

– v primeru izvajanja pogodbenih del kopija po-
godb z izvajalci;

– upoštevajo se zneski brez DDV, in sicer največ 
do 75 % posameznega dokumenta za črpanje.

2. Upravičenec lahko izjemoma uveljavlja razširitev 
upravičenih stroškov, ki jih ob prijavi še ni bilo mogoče 
predvideti in so neposredno povezani s prijavljenim pro-
jektom, in sicer največ do 5 % od dodeljenega posojila, 
s predhodnim soglasjem Sklada.

3. Rok črpanja dodeljenega posojila je do 75 dni 
od dneva sklenitve posojilne pogodbe. Ob utemeljenem 
razlogu lahko Sklad na prošnjo upravičenca rok tudi 
podaljša.

4. V kolikor upravičenec v določenem roku in na 
dogovorjen način ne bo dostavil ustrezne dokumentacije 
za črpanje, se upošteva, da je enostransko odstopil od 
dodeljenega posojila.

11. Pogoji spremljanja in zaključka projekta
1. Projekt mora biti zaključen v skladu s podano pri-

javo na javni razpis, a ne kasneje kot 31. 12. 2019. Rok 
za zaključek projekta se opredeli v odločbi o dodelitvi 

posojila in v posojilni pogodbi. Za zaključek projekta 
se šteje končanje investicijskih del na projektu oziro-
ma vključitev strojev ali opreme v objektih v proizvodni 
proces.

2. Upravičenec mora o poteku projekta Skladu 
poročati najkasneje v roku 2 mesecev po zaključku pro-
jekta, o učinkih pri projektu pa po zaključku projekta en-
krat letno, do 30. 4. vsako leto, za ves čas spremljanja 
projekta (3 leta za mikro, mala in srednje velika pod-
jetja oziroma 5 let za velika podjetja, po pogodbenem 
roku za zaključek projekta), za kar se zaveže tudi v po-
sojilni pogodbi. V poročilih mora upravičenec poročati 
o projektu na način, da bodo opredeljeni doseženi cilji, 
zastavljeni pri projektu iz vsebinskega in finančnega vi-
dika. Poročilo o zaključku projekta vključuje tudi izjavo 
upravičenca, da je projekt dejansko zaključil ter datum 
zaključka projekta. Sklad bo spremljal realizacijo ciljev 
s kazalniki učinkov dodeljenega posojila.

3. Upravičenec mora opravljati dejavnost, ki je 
predmet projekta, na upravičenem problemskem ob-
močju še vsaj naslednjih 5 let po končanem projektu 
za velika podjetja oziroma še naslednja 3 leta v primeru 
mikro, malih in srednje velikih podjetij. Neizpolnjevanje 
te zahteve je mogoče le v izjemnih primerih s soglas-
jem Sklada.

4. Upravičenec mora z odobrenim projektom 2 leti 
po njegovem zaključku doseči pozitivne učinke na po-
dročju konkurenčnosti (npr. zaradi uvajanja novih teh-
nologij ali njenih posodobitev, uvajanja novih proizvo-
dov oziroma proizvodnih izboljšav, proizvodnje izdelkov 
z visoko dodano vrednostjo, širjenja trga, učinkovitega 
trženja, rasti dodane vrednosti na zaposlenega, novih 
delovnih mest, okoljskega vpliva investicije) ter najmanj 
ohraniti oziroma povečati število zaposlenih ob pove-
čanju konkurenčnosti in/ali izboljšanju tehnološkega 
procesa.

5. Povečanje števila zaposlenih se meri kot ab-
solutna razlika med povprečnim številom zaposlenih 
v zadnjem obračunskem obdobju pred oddajo vloge 
(podatek AJPES oziroma iz potrjenega izkaza uspeha 
na dan 31. 12. 2015 oziroma po uradni objavi podatkov 
iz letnih poročil po podatkih na dan 31. 12. 2016) in 
številom zaposlenih na dan 31. 12. najkasneje 2 leti po 
zaključku projekta na račun povečanja števila zaposle-
nih pri vlagatelju zaradi izvedbe projekta. Prezaposlitve 
delavcev med povezanimi podjetji se ne štejejo kot 
novo ustvarjena delovna mesta.

6. Upravičenec se v pogodbi zaveže, da bo omo-
gočil nadzor nad porabo posojila tako, da je vsak 
čas možna kontrola realizacije projekta ter vpogled v 
poslovne knjige in listine, ki se nanašajo na projekt. 
Upravičenec mora hraniti dokumentacijo najmanj do 
31. 12. 2028.

7. Upravičenec mora omogočiti Skladu pregled 
projekta in ogled predmeta zavarovanja.

8. Sklad lahko od vlagatelja oziroma upravičenca 
na njegove stroške ali na stroške Sklada zahteva do-
datno dokumentacijo (npr. dokumentacija za ugotovitev 
skladnosti vloge z določili tega razpisa, izdelava stro-
kovnega mnenja, preveritev zavarovanja …).

9. Sklad ima pravico odpovedati ali odložiti črpa-
nje posojila in ne glede na pogodbeno dogovorjeni rok 
zapadlosti posojila odstopiti od posojilne pogodbe ter 
zahtevati predčasno vračilo posojila s pripadajočimi 
zamudnimi obrestmi po Zakonu o predpisani obrestni 
meri zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 11/07), v 
kolikor ugotovi kršitve v skladu s 26. členom Splošnih 
pogojev Sklada ali določil javnega razpisa.
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12. Vsebina vloge
1. Obvezna dokumentacija:

Oznaka priloge Opis priloge

1. OBR Ustrezno izpolnjen in s strani odgovorne osebe podpisan in žigosan prijavni obrazec BP, ki mora 
biti skladen z ostalo predloženo dokumentacijo o projektu. 

2. POG S strani odgovorne osebe parafiran vzorec pogodbe. 

3. INV Poslovni načrt, ki mora biti skladen s prijavnim obrazcem in ne sme biti starejši od 1. 1. 2017. 
Pri njegovi pripravi je potrebno izhajati iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida za leto 2015 
in splošne diskontne stopnje, ki je 4 %. Vsi finančni izračuni morajo biti izdelani najmanj za dobo 
vračila posojila.
Poslovni načrt mora vsebovati:
– poslovni del (podatke o vlagatelju, njegovi dejavnosti, finančni in predračunski konstrukciji pro-
jekta, opis ter lokacijo projekta, predstavitev poslovnega dela projekta (strategija trženja, ocena 
konkurence in trga, reference, analiza kadrov, terminski plan, vpliv projekta na okolje) ter
– finančni del z oceno učinkov projekta z analizo njegove upravičenosti in izračuni v njegovi eko-
nomski dobi oziroma najmanj za obdobje vračila posojila (izračun finančnih in ekonomskih kazal-
cev (doba vračanja vloženih sredstev, neto sedanja vrednost projekta, interna stopnja donosnosti, 
analiza bilance uspeha in stanja, denarni tok projekta)).
Iz investicijske oziroma poslovne dokumentacije mora biti razvidno doseganje ciljev po javnem 
razpisu v skladu s 4. točko iz 11. poglavja javnega razpisa.

4. REG Dokazilo o registraciji dejavnosti vlagatelja za gospodarsko dejavnost na dan oddaje vloge na 
upravičenem območju po javnem razpisu:
– izpisek iz sodnega/poslovnega registra za gospodarske družbe ali izpis iz poslovnega registra 
za samostojne podjetnike, ne starejši od meseca dni pred oddajo vloge na javni razpis, z označbo 
registrirane gospodarske dejavnosti vlagatelja oziroma projekta, skladne z javnim razpisom ozi-
roma druga dokazila, iz katerih je razvidna registracija dejavnosti vlagatelja za prijavljeni projekt. 
Iz dokazila mora biti razvidno tudi, da vlagatelj opravlja gospodarsko dejavnost na upravičenem 
območju, glede na določila javnega razpisa.
– Sklad bo iz baze AJPES-a za vlagatelja pridobil dokazila o njegovi registraciji. V kolikor podatki v 
AJPESU ne bodo dosegljivi oziroma bodo nepopolni ali neustrezni, jih bo moral vlagatelj predložiti 
sam.
– V kolikor potrebujejo vlagatelji za izvajanje dejavnosti posebna dovoljenja (npr. koncesijo ipd.), 
jih priložijo k vlogi.
Priloga REG-SOC: Dokazilo o pridobljenem statusu socialnega podjetja po Zakonu o socialnem 
podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/11 in 90/14 – ZDU-1). Podatke bo Sklad pridobil iz Evidence 
socialnih podjetij objavljene na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, v 
kolikor pa podatki ne bodo dosegljivi, jih bo moral predložiti vlagatelj sam.

5. OBV Originalno potrdilo o plačanih davkih in drugih obveznostih, ki jim je potekel rok plačil, ki ga izda 
krajevno pristojna Finančna uprava RS, ki ni starejše od meseca dni od dneva oddaje vloge na 
javni razpis.

6. ZKL Zemljiško knjižni izpisek lokacije projekta, ki ne sme biti starejši od 1 meseca od oddaje vloge na 
razpis. V primeru, da vlagatelj ni lastnik prostorov oziroma nepremičnine, kjer je lokacija projekta, 
pa še kopijo pogodbe o najemu (z veljavnostjo najmanj do dokončnega vračila posojila) in soglasje 
lastnika(ov) k predvidenemu projektu.

7. AVP Velika podjetja morajo predložiti tudi analizo možnosti izvedbe projekta s prejetim posojilom Sklada 
in brez njega, iz katere mora biti razvidno izpolnjevanje pogoja iz 6. točke 4. poglavja tega razpisa. 
Vlagatelji v ta namen napravijo tudi dva modela izračuna, in sicer enega, ki upošteva pridobljeno 
posojilo po tem razpisu, in drugega, ki tega posojila ne vključuje.

8. NAK Nezavezujoči predračuni, predpogodbe oziroma ponudbe za celotni prijavljeni projekt (upravičene 
ter neupravičene stroške pri projektu). Dokazila se morajo glasiti na vlagatelja in morajo biti izdana 
po 1. 1. 2017. V primeru nakupa rabljenih strojev, opreme ali nepremičnin je potrebno opredeliti, 
ali gre za nakup rabljene ali nove opreme ter predložiti dokazilo, iz katerega bo razvidna starost 
opreme, v kolikor ta ni razvidna iz ponudb. Popisa stroškov iz projektne dokumentacije Sklad ne 
bo upošteval kot ustrezno dokazilo o investicijskih stroških projekta. 

9. RAB V primeru nakupa rabljenih strojev, opreme ali nepremičnin je potrebna tudi izjava prodajalca, da 
predmet nakupa v preteklosti ni bil kupljen s pomočjo nepovratnih sredstev ali drugih javnih virov.

10. TEH Tehnična skica objekta (lahko iz projektne mape za gradbeno dovoljenje) v primeru gradbenih del, 
prospekt opreme ali strojev oziroma dokumentacija o prikazu projekta.
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11. GRA Pravnomočno gradbeno dovoljenje ali ustrezno upravno dovoljenje, kadar gradbeno dovoljenje ni 
potrebno, iz katerega je razvidna namembnost. V kolikor dovoljenje ni potrebno, je potrebno priložiti 
izjavo, da gradbeno dovoljenje za predviden poseg ni potrebno, da pa vlagatelj razpolaga z vsemi 
potrebnimi dovoljenji in soglasji za izvedbo projekta.

12. SKL Kopija sklepa oziroma odločbe o prejemu drugih sredstev iz javnih virov pri projektu.

13. LAST Izjava vlagatelja o zagotovitvi lastnih sredstev pri projektu z navedbo vira za ta sredstva. V primeru 
zapiranja finančne konstrukcije z drugimi viri, je potrebno priložiti dokazila, iz katerih bo zagoto-
vljeno zaprtje finančne konstrukcije projekta (npr. izjava banke za odobreno posojilo) – glej prilogo 
POS.

14. BIL Sklad bo za vlagatelja iz baze AJPESa oziroma drugih ustreznih baz pridobil letne izkaze poslo-
vanja za preteklo leto poslovanja tj. leto 2015 oziroma 2016. V kolikor podatki v AJPESU ne bodo 
dosegljivi oziroma bodo nepopolni ali neustrezni, jih bo moral vlagatelj predložiti sam.
– Pri razpisnih rokih, pri katerih podatki iz letnih poročil za leto 2016 še ne bodo javno objavljeni, 
vlagatelji priložijo nerevidirane oziroma ocenjene bilančne izkaze za poslovanje v letu 2016, kot jih 
bodo predvidoma oddali AJPES-u. 

15. POS V kolikor ima vlagatelj v finančni konstrukciji poleg lastnih virov predvidene tudi druge posojilne vire, 
mora k vlogi priložiti ustrezna dokazila o zagotovitvi teh virov (npr. izjava banke), ter podati izjavo, 
da bo sredstva nadomestil iz lastnih virov, v kolikor ti viri dejansko ne bodo pridobljeni.

16. ZAV Predlog ustreznega zavarovanja, kar vlagatelj opredeli tudi v obrazcu za prijavo in po potrebi 
priloži ustrezna dokazila. V primeru solidarnega poroka, je potrebno še soglasje slednjega k 
poroštvu. V kolikor je porok fizična oseba, je potrebno predložiti še dokazila o njegovi kreditni 
sposobnosti (dokazila o dohodkih, zadolžitvah in njegovem premoženju, skupaj z izpolnjenimi 
podatki v prijavnem obrazcu ter ustrezno izpolnjeno in podpisano Prilogo OBR_porok, ki je del 
razpisne dokumentacije).

17. OST V primeru specifičnih projektov mora vlagatelj k vlogi predložiti tudi druga dovoljenja, ki mu omo-
gočajo opravljanje dejavnosti (npr. koncesijska dovoljenja, najemna pogodba ipd.). Sklad lahko v 
času do zaključka obravnave vloge od vlagatelja zahteva, da v zahtevanem roku poda dodatno 
dokumentacijo in pojasnila o projektu oziroma navedbah v vlogi z namenom preveritve resničnosti 
in verodostojnosti podatkov, navedenih v vlogi ter predloženi dokumentaciji. Vlagatelj pa lahko tudi 
sam predloži dokazila in pojasnila o projektu (npr. pisma o nameri).

2. Neobvezna dokumentacija
(V primeru, da priloga ne bo priložena, vlagatelj s tega področja ne dobi točk pri oceni projekta):

Oznaka priloge Opis priloge

1. POGp Predpogodbe, pisma o nameri za prodajo končnih izdelkov, ki izhajajo iz poslovno-proizvodnega 
procesa vlagatelja, v povezavi s projektom.

13. Merila za ocenjevanje
1. Projekt lahko skupaj prejme 100 točk, po nasle-

dnjih kriterijih in podkriterijih:
1.1. Regionalni vidik lokacije investiranja – skupno 

največ 30 točk:
– Koeficient razvitosti občine projekta za leto 2017 

– 20 točk;
– Lokacija projekta na obmejnem problemskem 

območju – 10 točk.
1.2. Tržni in ekonomski elementi projekta – skupno 

največ 50 točk:
– Tržna naravnanost projekta – 12 točk;
– Tehnološki vidik projekta – 10 točk;
– Ocena finančne uspešnosti vlagatelja s projek-

tom – 8 točk;
– Nove zaposlitve – 10 točk;
– Izvedljivost projekta – 10 točk.
1.3. Ocena vlagatelja – skupno največ 20 točk:
– Bonitetna ocena vlagatelja glede na razvrstitev po 

iBONu oziroma metodologiji Sklada – 10 točk;

– Kapitalska ustreznost vlagatelja – 4 točke;
– Velikost vlagatelja – 4 točke;
– Status socialnega podjetja – 2 točki.
Podrobnejša razdelitev meril je objavljena v Prilogi 

razpisne dokumentacije.
2. Da se projekt uvrsti v nadaljnjo obravnavo, mora 

doseči, kot sledi iz tabele:

Minimalni prag 
števila točk:

skupaj po vseh kriterijih najmanj 40 točk

ter po kriterijih tržni 
in ekonomski elementi projekta 
in ocena vlagatelja skupaj 
najmanj 30 točk

14. Obravnava vlog
1. Obravnava vlog se izvaja v skladu s Splošnimi 

pogoji Sklada.
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2. Prispele vloge obravnava Komisija za pregled in 
obravnavo vlog (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje 
direktor Sklada. Komisija bo o odpiranju vlog in o iz-
boru upravičencev vodila zapisnik. Podatki iz vloge so 
poslovna tajnost. Komisija lahko s soglasjem direktorja 
Sklada k svojemu delu povabi tudi zunanje ocenjevalce 
in strokovnjake iz delovnega področja razpisa.

3. Vloge se odpirajo po vrstnem redu, kot so pri-
spele. Vloge, ki bodo prispele po posameznem roku, 
se prenesejo v naslednje odpiranje, razen po zaprtju 
oziroma izteku razpisa. Odpiranje vlog je najkasneje 
tretji delovni dan po izteku roka za oddajo vlog. Odpi-
ranja niso javna.

4. Vloge morajo ob oddaji obvezno vsebovati pri-
javni obrazec in poslovni načrt, sicer se zavržejo kot 
nepopolne.

5. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku 
8 dni od posameznega odpiranja vlog pisno pozvala 
k dopolnitvi.

6. Vloge, ki jih vlagatelji v roku 8 dni od dneva 
prejema poziva za dopolnitev ne dopolnijo ali jih neu-
strezno dopolnijo, se kot nepopolne zavržejo.

7. Prepozno prispele vloge se uvrstijo v naslednji 
razpisni rok, v kolikor tega ne bo več, se zavržejo.

8. Vloge, ki ne ustrezajo razpisnim pogojem, se kot 
neutemeljene zavrnejo.

9. Komisija bo enakovredno obravnavala vse 
popolne vloge, ki bodo prispele pravočasno oziroma 
bodo dopolnjene v predpisanem roku. Popolne vloge 
pridobijo najmanj 2 oceni na podlagi meril za ocenje-
vanje. Komisija bo na podlagi povprečnih ocen vloge 
razvrstila v prioritetno listo. Financirane bodo vloge z 
najvišjim številom točk do porabe razpisanih posojil po 
posameznih sklopih upravičenih območjih opredeljenih 
v 4. točki 1. poglavja javnega razpisa.

10. Projekti bodo ocenjeni na osnovi navedenih 
meril v 13. poglavju. Prednost pri izboru za dodeli-
tev posojil znotraj posameznega odpiranja bodo ime-
li projekti, ki bodo dobili višje število točk. V kolikor 
bodo projekti pri ocenjevanju znotraj posameznega 
roka odpiranja vlog dosegli enako število točk, bodo 
imeli prednost pri izbiri tisti projekti, ki bodo zbrali višje 
število točk po naslednjem vrstnem redu meril za izbor 
vlog, in sicer:

1. tržni in ekonomski elementi projekta,
2. regionalni vidik lokacije investiranja,
3. ocena vlagatelja.
V primeru, da zadnje uvrščene vloge tudi po teh 

merilih dosežejo enako število točk, bo imela prednost 
vloga, ki je bila oddana prva (upošteva se datum in 
ura oddaje vloge priporočeno na pošto ali datum in ura 
oddaje vloge osebno v vložišču na sedežu Sklada).

11. Vloge, ki po ocenitvi na podlagi meril za točk-
ovanje ne dosežejo skupno najmanj število točk opre-
deljenih v tabelah v 2. točki 13. poglavja javnega raz-
pisa, se kot neutemeljene zavrnejo.

12. V primeru, da je vlog za dodelitev sredstev, ki 
izpolnjujejo kriterije za dodelitev sredstev več, kot je na 
razpolago sredstev, komisija za pregled in obravnavo 
prispelih vlog na podlagi vrednotenja projektov oblikuje 
prednostni vrstni red vlagateljev za dodelitev sredstev. 
Ko pa gre za t. i. ostanke sredstev, lahko komisija v pri-
meru iz prejšnjega stavka predlaga odobritev sredstev 
vlagateljem iz višjega prioritetnega razreda v omejeni 
višini upravičeno zaprošenega zneska in v obsegu 
razpoložljivih sredstev (na primer: zaprošeno posojilo 
50.000,00 EUR, razpoložljiv obseg posojil še 25.000,00 
EUR, zato dodelitev v višini 25.000,00 EUR), če se vla-
gatelj strinja in zagotovi, da bo izvedel projekt v celoti, 

ter prilagodi finančno konstrukcijo projekta. V kolikor 
vlagatelj tega v postavljenem roku ne bo storil oziroma 
na to ne pristane, lahko Sklad po enakem postopku 
ponudi posojilo vlagatelju, katerega vloga se je po 
oceni uvrstila kot naslednja, vendar v okviru časovnih 
možnosti razpisa. Vloge vlagateljev, ki ne bodo uvršče-
ne v prioritetni obseg dodelitve znotraj razpoložljivih 
sredstev, se kot neutemeljene zavrnejo.

15. Obvestilo o rezultatih obravnave vlog
1. Vlagatelji bodo o obravnavi vlog pisno obve-

ščeni z odločbo, praviloma v roku do 45 dni od datuma 
odpiranja vlog.

2. Na podlagi predloga komisije o izdaji odločb od-
loči direktor Sklada. V primeru dodelitev sredstev nad 
500.000,00 EUR je potrebno k sklenitvi posojilne po-
godbe pridobiti še soglasje Nadzornega sveta Sklada.

3. Sklad z odločbo o dodelitvi posojila izda tudi 
navodilo o načinu sklenitve pogodbe, ki vsebuje kraj, 
rok in potrebno dokumentacijo za sklenitev pogodbe.

4. Na podlagi prvega odstavka 10. člena ZSRR-2 
ni pritožbe, dovoljen pa je upravni spor. Tožbo je po-
trebno vložiti v roku 30 dni od vročitve odločbe. Tožba 
se vloži neposredno pri Upravnem sodišču RS, Fajfar-
jeva 33, 1000 Ljubljana ali pa se jo pošlje po pošti. 
Predmet tožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje 
vlog.

Slovenski regionalno razvojni sklad

Št. 330-1/2015-31-(46/04) Ob-1189/17
Na podlagi Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohra-

njanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in 
podeželja v Mestni občini Kranj za programsko obdobje 
2015–2020 (Uradni list RS, št. 47/15, 58/15) in Odloka 
o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2017 (Uradni 
list RS, št. 85/16) objavlja Mestna občina Kranj, Slo-
venski trg 1, 4000 Kranj

javni razpis
za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje 

razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v 
Mestni občini Kranj v letu 2017

I. Predmet javnega razpisa in splošna določila
1. Predmet javnega razpisa je dodelitev pomoči 

kot nepovratnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje 
razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja na območju 
Mestne občine Kranj preko naslednjih ukrepov:

A. Ukrepi na področju pridelave kmetijskih proi-
zvodov:

– pomoč za naložbe v opredmetena ali neopred-
metena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s 
primarno kmetijsko proizvodnjo:

– posodabljanje kmetijskih gospodarstev,
– urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov,

– pomoč za zaokrožitev (komasacijo) kmetijskih in 
gozdnih zemljišč,

– pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne dedi-
ščine na kmetijskih gospodarstvih.

B. Ukrepa na področju predelave kmetijskih proi-
zvodov, dopolnilnih dejavnosti in gozdarstva:

– pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetij-
skih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko 
dejavnost na kmetiji,

– podpora investicijam za varno delo v gozdu.
C. Ostala ukrepa:
– podpora šolanju na poklicnih in srednješolskih 

kmetijskih ter gozdarskih programih,
– podpora delovanju društev s področja kmetijstva, 

gozdarstva in razvoja podeželja.
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2. Splošna določila:
– Pomoč se dodeli na podlagi vloge, ki vsebuje 

osnovne podatke o vlagatelju, podatke o naložbi/stori-
tvi, časovni potek, predvidene stroške, znesek javnega 
financiranja, izjave, priloge.

– Vlagatelji za ukrepe pod točkami II, III, in IV 
morajo imeti v času oddaje vloge v uporabi najmanj 
1 ha primerljivih površin. Za en ha primerljivih površin 
se šteje: 1 ha njiv, 2 ha travnikov oziroma ekstenziv-
nih sadovnjakov, 4 ha pašnikov, 0,25 ha plantažnih 
sadovnjakov ali vinogradov, 0,2 ha vrtov, vključno z 
zavarovanimi prostori pri pridelavi vrtnin, 8 ha gozdov, 
5 ha gozdnih plantaž ali 6 ha barjanskih travnikov ozi-
roma drugih površin.

– Vlagatelji, razen za ukrep pod točko VII, morajo 
predložiti izjavo, da za iste upravičene stroške in za isti 
namen niso pridobili sredstev iz kateregakoli drugega 
javnega vira ali v nasprotnem primeru izjavo, da so jih 
pridobili oziroma so v postopku pridobivanja sredstev iz 
drugega javnega vira.

– Naložbe oziroma dela ali storitve, ki so odobrene 
na podlagi javnega razpisa, morajo biti zaključene pred 
oddajo zahtevka.

– Po zaključku naložbe mora biti ta v uporabi za 
namen, za katerega je upravičenec pridobil sredstva, 
vsaj še 5 let po izplačilu sredstev.

– Upravičenec, ki pridobi pomoč po tem razpisu, 
mora hraniti vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za 
odobritev pomoči, deset let od prejema pomoči.

– Prejemnik sredstev ne sme uporabljati naložbe v 
nasprotju z namenom dodelitve sredstev.

– Upravičenec, ki je pridobil pomoč po tem pravilni-
ku, za enako naložbo ne more kandidirati naslednjih 5 let.

– V primeru, da upravičenec po prejemu sklepa o 
odobritvi pomoči, ukrepa oziroma naložbe do 30. okto-
bra tekočega leta ne izvede, nima pravice do oddaje vlo-
ge za dodelitev pomoči po tem pravilniku v naslednjem 
letu, razen v primeru višje sile ali izrednih okoliščin:

– dolgotrajni nezmožnosti upravičenca za delo,
– smrti upravičenca,
– naravne nesreče.

3. Splošna določila za ukrepe pod točko 1.A. Ukrepi 
na področju pridelave kmetijskih proizvodov:

– Do pomoči po tem razpisu za ukrepe na podlagi 
Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 niso upravičeni su-
bjekti, 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.
– Pomoči po tem razpisu se ne uporablja za ukrepe 

na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 za:
– pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v 

tretje države ali države članice, in sicer če je pomoč 
neposredno povezana z izvoženimi količinami, vzpo-
stavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi 
tekočimi stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo,

– pomoč, ki je odvisna od prednostne uporabe 
domačega blaga pred uporabo uvoženega blaga.

– Pomoči po tem razpisu za ukrepe na podlagi 
Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 se ne dodeli za da-
vek na dodano vrednost razen, kadar po predpisih, ki 
urejajo DDV, le-ta ni izterljiv.

– Za ukrepe po Uredbi komisije (EU) št. 702/2014 
se pomoč lahko dodeli, če ima spodbujevalni učinek. 
Pomoč ima spodbujevalni učinek, če je vloga za pomoč 
predložena pred začetkom izvajanja projekta ali de-
javnosti. Za ukrepa pod točko III. in IV. pa se šteje, da 

imata spodbujevalni učinek, če so izpolnjeni pogoji za ti 
vrsti pomoči, navedeni v tem razpisu oziroma razpisni 
dokumentaciji.

– 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.

– 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.

– 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.

– Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU) 
št. 702/2014, se ne sme kumulirati 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. Splošna določila za ukrepe pod točko 1.B. Ukre-
pa na področju predelave kmetijskih proizvodov, dopol-
nilnih dejavnosti in gozdarstva:

– Do de minimis pomoči v skladu z Uredbo Komisije 
(EU) št. 1407/2013 niso upravičena podjetja iz sektorjev:

– ribištva in akvakulture,
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz 

seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske 
unije,

– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz 
seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske 
unije v naslednjih primerih:

a) če je znesek pomoči določen na podlagi cene 
ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od pri-
marnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,

b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v 
celoti prenese na primarne proizvajalce.

– Pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvo-
zom povezane dejavnosti v tretje države ali države čla-
nice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi 
količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske 
mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno 
dejavnostjo.

– Pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo doma-
čih proizvodov pred uvoženimi.

– Pomoč se ne uporablja za nabavo vozil za cestni 
prevoz tovora.

– Do finančnih pomoči niso upravičeni tisti subjekti, 
ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do občine ali 
do države.

– Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro, 
majhna in srednje velika podjetja, ki so po Zakonu o 
finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventno-
sti 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 prenese-
nimi izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala 
družbe.

– Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu upra-
vičencu oziroma enotnemu podjetju na podlagi pra-
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vila »de minimis« v skladu z Uredbo Komisije (ES) 
št. 1407/2013 ne sme preseči 200.000 EUR v obdobju 
zadnjih treh proračunskih let (oziroma 100.000 EUR v 
primeru enotnega podjetja, ki deluje v komercialnem 
cestnem tovornem prevozu), ne glede na obliko in na-
men pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz 
sredstev države, občine ali Unije.

– Če je podjetje dejavno v sektorjih iz prvega od-
stavka tega člena, ter je poleg tega dejavno v enem 
ali več sektorjih, ali opravlja še druge dejavnosti, ki 
sodijo na področje uporabe Uredbo Komisije (ES) 
št. 1407/2013, se ta uredba uporablja za pomoč, do-
deljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če 
podjetje na ustrezen način, kot je ločevanje dejavnosti 
ali razlikovanje med stroški, zagotovi, da dejavnosti v 
sektorjih, ki so izključeni iz področja uporabe te uredbe, 
ne prejemajo pomoči de minimis na podlagi Uredbe 
Komisije (ES) št. 1407/2013.

– 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 inten-
zivnost pomoči ali znesek pomoči.

– Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Ured-
bo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s 
pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Ko-
misije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v 
uredbi št. 360/2012.

– Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Ured-
bo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira 
s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugi-
mi uredbami de minimis do ustrezne zgornje meje 
(200.000 EUR).

– Prejemnik pomoči mora imeti za nakazilo do-
deljenih sredstev odprt transakcijski račun v Republiki 
Sloveniji.

– Prejemnik mora k vlogi predložiti:
– pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de mi-

nimis, ki jih je upravičenec oziroma enotno podjetje 
prejelo na podlagi te ali drugih uredb de minimis v pred-
hodnih dveh in v tekočem proračunskem letu,

– pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaproše-
nih) 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,

– seznam podjetij, s katerimi je lastniško pove-
zan, tako da se preveri skupen znesek že prejetih de 
minimis pomoči za vsa, z njim povezana podjetja,

– izjavo o ločitvi dejavnosti oziroma stroškov 
vezano na določilo sedmega odstavka 19. člena pra-
vilnika,
če ne podpiše skupne izjave v smislu:

– da v letih 2015, 2016 in 2017 nisem in ne bom 
prejel(a) državne pomoči po pravilih »de minimis« v 
znesku višjem od dovoljenega limita (do 200.000 EUR 
v zadnjih treh letih oziroma 100.000 EUR za dejavnost 
komercialnega cestnega tovornega prometa), tudi v 
primerih pripojenega podjetja, delitve podjetja ali po-
vezanega podjetja ne,

– da za iste upravičene stroške in za isti namen, 
kot jih navajam v tej vlogi, nisem pridobil(a) sredstev 
oziroma nisem v postopku pridobivanja sredstev iz ka-
teregakoli drugega javnega vira (sredstva MO Kranj, 
Republike Slovenije ali EU).

II. Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopred-
metena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s 
primarno kmetijsko proizvodnjo

1. Okvirna višina sredstev: 101.400 EUR.
2. Upravičenci:
– za podukrep II.1. Posodabljanje kmetijskih go-

spodarstev: kmetijska gospodarstva, katerih naložba se 
izvaja na območju občine.

– za podukrep II.2. Urejanje kmetijskih zemljišč in 
pašnikov: posamezna kmetijska gospodarstva ali več 
kmetijskih gospodarstev, vključenih v skupno naložbo 
(pašna skupnost, agrarna skupnost), ki se izvaja na 
območju občine.

3. Predmet podpore za podukrep II.1.:
– naložbe v rastlinsko in živinorejsko proizvodnjo na 

kmetijskih gospodarstvih.
Predmet podpore za podukrep II.2.:
– naložbe v urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov.
4. Splošni pogoji upravičenosti za podukrepa 

II.1. in II.2.:
Z naložbo se skuša doseči vsaj enega od naslednjih 

namenov:
– izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kme-

tijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov 
proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvo-
dnje,

– izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer 
ali standardov za dobrobit živali, če zadevna naložba 
presega veljavne standarde Unije,

– povečanje lokalne pridelave hrane in samooskrbe 
občine,

– preprečevanje zaraščanje podeželja in ohranjanje 
tipične kulturne krajine v občini,

– 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.

Pomoč se ne dodeli za:
– nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in 

letnih rastlin,
– zasaditev letnih rastlin,
– dela v zvezi z odvodnjavanjem,
– nakup živali in samostojen nakup kmetijskih 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,
– stroške, povezane z zakupnimi pogodbami,
– obratna sredstva.
5. Pogoji za pridobitev za podukrep II.1.:
– ponudba oziroma predračun stroškov, za katere 

se uveljavlja pomoč,
– ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, če je s 

predpisi s področja gradnje objektov to potrebno,
– projektna dokumentacija za izvedbo naložbe, ko 

je navedena kot upravičeni strošek,
– presoja vplivov na okolje, če je le-ta potrebna,
– predložitev geoprostorskega obrazca oddane za-

dnje zbirne vloge (subvencijske vloge),
– mnenje o upravičenosti investicije, ki ga pripravi 

pristojna strokovna služba.
Pogoji za pridobitev za podukrep II.2.:
– ustrezna soglasja in dovoljenja oziroma projektna 

dokumentacija za izvedbo naložbe ter dokazila o teh 
stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja,
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– mnenje o upravičenosti investicije, ki ga pripravi 
pristojna strokovna služba, kadar je predmet podpore 
nezahtevna agromelioracija,

– predračun stroškov, za katere se uveljavlja po-
moč,

– kopija katastrskega načrta ali izris obravnavanega 
GERK-a s podatki,

– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe 
v primeru zakupa zemljišča.

6. Upravičeni stroški za podukrep II.1.:
– splošni stroški: honorarji arhitektov, inženirjev in 

svetovalcev (strokovnih in podjetniških), stroški za študi-
je izvedljivosti, nakup patentov, licenc, avtorskih pravic, 
blagovnih znamk,

– stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije,
– stroški izdelave projektne dokumentacije za no-

vogradnjo, rekonstrukcijo ali adaptacijo hlevov in gospo-
darskih poslopij na kmetijskem gospodarstvu,

– stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hle-
vov in gospodarskih poslopij na kmetijskem gospodar-
stvu, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji ter ureditve 
izpustov (stroški materiala),

– stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij na 
kmetijskem gospodarstvu,

– stroški nakupa in montaže rastlinjaka ter opreme 
v rastlinjaku,

– stroški postavitve večletnih nasadov, vključno z 
jagodišči in zaščite pred neugodnimi vremenskimi raz-
merami (protitočne mreže),

– naložbe v obstoječe objekte in pripadajoče objek-
te za namakanje, ki vplivajo le na energijsko učinkovi-
tost, naložbe v izgradnjo vodnih zbiralnikov ali naložbe 
v uporabo reciklirane vode, ki ne vplivajo na telo podze-
mnih ali površinskih voda,

– stroški nakupa računalniške programske opreme 
za potrebe kmetijstva.

Upravičeni stroški za podukrep II.2.:
– splošni stroški: honorarji arhitektov, inženirjev in 

svetovalcev (strokovnih in podjetniških), stroški za štu-
dije izvedljivosti,

– stroški urejanja kmetijskih zemljišč in pašnikov,
– stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega ze-

mljišča (nezahtevne agromelioracije, pašniki),
– stroški izvedbe del za nezahtevne agromeliora-

cije,
– stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev 

pašnikov z ograjo,
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za 

živino.
7. Višina pomoči:
– do 70 odstotkov upravičenih stroškov za ekološke 

kmetije z območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko 
dejavnost glede na razpoložljiva sredstva,

– do 60 odstotkov upravičenih stroškov za območja 
z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost glede na 
razpoložljiva sredstva,

– do 50 odstotkov upravičenih stroškov za ekološke 
kmetije z nižinskega območja glede na razpoložljiva 
sredstva,

– do 30 odstotkov upravičenih stroškov za ostala 
območja glede na razpoložljiva sredstva.

8. Znesek pomoči: najnižji znesek dodeljene po-
moči znaša 100 EUR, najvišji pa 3.000 EUR, ki se lah-
ko zniža glede na število popolnih vlog in razpoložljiva 
sredstva.

9. Vlogo predloži:
– za podukrep II.1.: nosilec kmetijskega gospodar-

stva oziroma pooblaščena oseba, ki jo pooblasti nosilec 
kmetijskega gospodarstva,

– za podukrep II.2.: nosilec kmetijskega gospodar-
stva oziroma pooblaščena oseba, ki jo pooblastijo vsi 
nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni v skupno 
naložbo.

10. Označitev vlog: Pisna vloga (obrazec s prilo-
gami) mora biti poslana v zaprti ovojnici, opremljeni z 
naslovom pošiljatelja in označeni z oznako »Ne odpiraj 
– Javni razpis – Naložbe v primarno proizvodnjo«.

III. Pomoč za zaokrožitev (komasacijo) kmetijskih 
in gozdnih zemljišč

1. Okvirna višina sredstev: 1.000 EUR.
2. Upravičenci: kmetijska gospodarstva, ki imajo 

kmetijska oziroma gozdna zemljišča, vključena v zao-
krožitev na območju občine.

3. Predmet podpore: stroški, nastali z menjavo (za-
okrožitvijo) kmetijskih in gozdnih zemljišč.

4. Pogoji za pridobitev sredstev:
– načrt o nameravani zaokrožitvi kmetijskih oziro-

ma gozdnih zemljišč (kopija katastrskega načrta ali izris 
obravnavanih GERK-ov s podatki),

– mnenje o upravičenosti zaokrožitve pristojne stro-
kovne službe,

– predračun stroškov, za katere se uveljavlja po-
moč.

5. Upravičeni stroški: stroški pravnih in upravnih 
postopkov pri medsebojni menjavi kmetijskih oziroma 
gozdnih zemljišč, vključno s stroški pregleda.

6. Višina pomoči: do 100 odstotkov upravičenih 
stroškov glede na razpoložljiva sredstva.

7. Znesek pomoči: najnižji znesek dodeljene pomo-
či znaša 100 EUR, najvišji pa 500 EUR, ki se lahko zniža 
glede na število popolnih vlog in razpoložljiva sredstva.

8. Vlogo predloži: nosilec kmetijskega gospodarstva 
oziroma pooblaščena oseba, ki ga/jo pooblasti nosilec 
kmetijskega gospodarstva.

9. Označitev vlog: Pisna vloga (obrazec s prilo-
gami) mora biti poslana v zaprti ovojnici, opremljeni z 
naslovom pošiljatelja in označeni z oznako »Ne odpiraj 
– Javni razpis – Zaokrožitev zemljišč«.

IV. Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in na-
ravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih

1. Okvirna višina sredstev: 6.000 EUR.
2. Upravičenci: kmetijska gospodarstva, ki so la-

stniki objektov, vpisanih v register nepremične kulturne 
dediščine (RKD), ki ga vodi ministrstvo, pristojno za 
kulturo.

3. Predmet podpore: naložbe za ohranjanje nepre-
mične kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih.

4. Pogoji za pridobitev sredstev:
– dokazilo o vpisu v register nepremične kulturne 

dediščine,
– ustrezno dovoljenje za izvedbo naložbe, če je le-

-to potrebno,
– ustrezna dokumentacija za izvedbo naložbe s 

predračunom stroškov.
Do pomoči niso upravičena območja in objekti s 

statusom kulturnega spomenika državnega pomena 
oziroma objekti, ki so sofinancirani s strani Republike 
Slovenije in EU.

5. Upravičeni stroški:
– stroški izdelave dokumentacije,
– stroški naložbe v opredmetena sredstva (stroški 

materiala za obnovo in stroški izvedbe del).
6. Višina pomoči:
– do 100 odstotkov upravičenih stroškov za naložbe 

glede na razpoložljiva sredstva.
7. Znesek pomoči: najnižji znesek dodeljene po-

moči znaša 100 EUR, najvišji pa 3.000 EUR, ki se lah-
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ko zniža glede na število popolnih vlog in razpoložljiva 
sredstva.

8. Vlogo predloži: nosilec kmetijskega gospodarstva 
oziroma pooblaščena oseba, ki jo pooblasti nosilec kme-
tijskega gospodarstva.

9. Označitev vlog: Pisna vloga (obrazec s prilogami) 
mora biti poslana v zaprti ovojnici opremljeni z naslovom 
pošiljatelja in označeni z oznako »Ne odpiraj – Javni 
razpis – Varstvo tradicionalnih stavb«.

V. Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kme-
tijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko 
dejavnost na kmetiji

1. Okvirna višina sredstev: 6.000 EUR.
2. Upravičenci: kmetijska gospodarstva, ki se 

ukvarjajo s predelavo in trženjem oziroma nekmetijski-
mi dejavnostmi, s sedežem dejavnosti in naložbo na 
območju občine.

3. Predmet podpore: naložbe, ki so potrebne za 
začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti ali za poso-
dobitev in širjenje že obstoječe dopolnilne dejavnosti na 
kmetijskih gospodarstvih.

4. Pogoji za pridobitev sredstev:
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti na kmetij-

skem gospodarstvu (če ga še nimajo, ga predložijo 
v 12 mesecih po odobritvi pomoči),

– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo in-
vesticije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to 
potrebno,

– projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter 
dokazila o teh stroških, kadar so navedeni kot upravi-
čeni strošek,

– poslovni načrt za izvedbo naložbe s predračunom 
stroškov,

– mnenje strokovne službe o upravičenosti naložbe,
– dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 let 

po zaključeni naložbi,
– naložba mora ustrezati veterinarsko sanitarnim, 

zdravstveno sanitarnim in okolje varstvenim zahtevam 
(izjava s strani upravičenca),

– gradbena dela morajo biti izvedena v skladu s 
predpisi o gradnji objektov, urejanju prostora in varstvu 
okolja.

5. Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za na-

ložbo v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proi-
zvodov, ter naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetiji, 
vključno s splošnimi stroški,

– stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti 
predelave in trženja kmetijskih proizvodov ter nekmetij-
ske dejavnosti na kmetiji,

– stroški nakupa opreme in naprav za dejavnosti 
predelave in trženja na kmetijah ter nekmetijske de-
javnosti.

6. Višina pomoči:
– do 70 odstotkov upravičenih stroškov za ekološke 

kmetije z območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko 
dejavnost glede na razpoložljiva sredstva,

– do 60 odstotkov upravičenih stroškov za območja 
z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost glede na 
razpoložljiva sredstva,

– do 50 odstotkov upravičenih stroškov za ekološke 
kmetije z nižinskega območja glede na razpoložljiva 
sredstva,

– do 30 odstotkov upravičenih stroškov za ostala 
območja glede na razpoložljiva sredstva.

7. Znesek pomoči: najnižji znesek dodeljene po-
moči znaša 100 EUR, najvišji pa 3.000 EUR, ki se lah-
ko zniža glede na število popolnih vlog in razpoložljiva 
sredstva.

8. Vlogo predloži: nosilec kmetijskega gospodarstva 
oziroma pooblaščena oseba, ki jo pooblasti nosilec kme-
tijskega gospodarstva.

9. Označitev vlog: Pisna vloga (obrazec s prilogami) 
mora biti poslana v zaprti ovojnici, opremljeni z naslo-
vom pošiljatelja in označeni z oznako »Ne odpiraj – Jav-
ni razpis – Naložbe v dopolnilne dejavnosti«.

VI. Podpora investicijam za varno delo v gozdu
1. Okvirna višina sredstev: 23.600 EUR.
2. Upravičenci: kmetijska gospodarstva, ki imajo v 

lasti gozdne površine.
3. Predmet podpore: naložbe v stroje, tehnično 

opremo in zaščitna sredstva za varno delo v gozdu.
4. Pogoji za pridobitev sredstev:
– dokazilo o lastništvu gozdnih parcel, če velikost ni 

opredeljena v mnenju strokovne službe,
– mnenje strokovne službe o upravičenosti naložbe,
– kot zaključek naložbe se šteje tehnični prevzem 

ali vključitev gozdarske mehanizacije ali opreme v pro-
ces dela v gozdu,

– pridobljen stroj ali opremo mora upravičenec upo-
rabljati vsaj še 5 let po zaključeni investiciji.

5. Upravičeni stroški:
– splošni stroški: honorarji svetovalcev (strokovnih 

in podjetniških),
– stroški nakupa gozdarskih strojev in opreme za 

varno delo v gozdu (manjše gozdarske mehanizacije, 
motorne žage, cepilca, vitla, zaščitne opreme za delo 
v gozdu …).

6. Višina pomoči:
– do 60 odstotkov upravičenih stroškov za območja 

z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost glede na 
razpoložljiva sredstva,

– do 30 odstotkov upravičenih stroškov za ostala 
območja glede na razpoložljiva sredstva.

7. Znesek pomoči: najnižji znesek dodeljene po-
moči znaša 100 EUR, najvišji pa 2.000 EUR, ki se lah-
ko zniža glede na število popolnih vlog in razpoložljiva 
sredstva.

8. Vlogo predloži: nosilec kmetijskega gospodarstva 
oziroma pooblaščena oseba, ki jo pooblasti nosilec kme-
tijskega gospodarstva.

9. Označitev vlog: Pisna vloga (obrazec s prilo-
gami) mora biti poslana v zaprti ovojnici, opremljeni z 
naslovom pošiljatelja in označeni z oznako »Ne odpiraj 
– Javni razpis – Investicije za delo v gozdu«.

VII. Podpora šolanju na poklicnih in srednješolskih 
kmetijskih ter gozdarskih programih

1. Okvirna višina sredstev: 4.400 EUR.
2. Upravičenci: dijaki poklicnih in srednješolskih 

programov kmetijstva in gozdarstva, ki so člani kmetij-
skega gospodinjstva na kmetijskem gospodarstvu.

3. Predmet podpore: usposabljanje kadrov za delo 
na kmetijskih gospodarstvih.

4. Pogoji za pridobitev sredstev:
– dijak mora imeti stalno prebivališče na naslovu 

nosilca kmetijskega gospodarstva,
– potrdilo o vpisu,
– predložitev geoprostorskega obrazca oddane za-

dnje zbirne vloge (subvencijske vloge).
5. Višina pomoči: do 400 EUR na dijaka za šolsko 

leto 2017/2018 glede na število popolnih vlog in razpo-
ložljiva sredstva.

6. Vlogo predloži: nosilec kmetijskega gospodarstva 
ali član kmetijskega gospodinjstva.

7. Označitev vlog: Pisna vloga (obrazec s prilo-
gami) mora biti poslana v zaprti ovojnici, opremljeni z 
naslovom pošiljatelja in označeni z oznako »Ne odpi-
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raj – Javni razpis – Šolanje na kmetijskih in gozdarskih 
programih«.

VIII. Podpora delovanju društev s področja kmetij-
stva, gozdarstva in razvoja podeželja

1. Okvirna višina sredstev: 11.000 EUR.
2. Upravičenci: društva ali združenja, ki so registri-

rana ali delujejo na območju občine na področju kmetij-
stva, gozdarstva in prehrane.

3. Predmet podpore: delovanje različnih neprofitnih 
oblik sodelovanja kmetovalcev in drugih neprofitnih in-
teresnih združenj s področja kmetijstva, gozdarstva in 
razvoja podeželja.

4. Pogoji za pridobitev sredstev:
– sofinancirajo se izključno nepridobitne dejavnosti 

društev,
– društvo mora biti vpisano v register društev,
– letni program dela društva,
– izvajanje izobraževanj in usposabljanj, katerih 

upravičenci so nosilci kmetijske dejavnosti, ni predmet 
sofinanciranja,

– priložen seznam članov društva z območja ob-
čine.

5. Upravičeni stroški: materialni stroški za delova-
nje društev, povezani z izvajanjem vsebine dejavnosti 
društev, razen stroškov gostinskih storitev ter nakupa 
hrane in pijače.

6. Višina pomoči: do 100 odstotkov upravičenih 
stroškov glede na delež članov društva s stalnim prebi-
vališčem v Mestni občini Kranj in razpoložljiva sredstva.

7. Znesek pomoči: najnižji znesek dodeljene po-
moči znaša 100 EUR, najvišji pa 1.000 EUR, ki se lah-
ko zniža glede na število popolnih vlog in razpoložljiva 
sredstva.

8. Vlogo predloži: predstavnik društva ali združenja.
9. Označitev vlog: Pisna vloga (obrazec s prilo-

gami) mora biti poslana v zaprti ovojnici, opremljeni z 
naslovom pošiljatelja in označeni z oznako »Ne odpiraj 
– Javni razpis – Kmetijska društva«.

IX. Vsebina zahtevka
Upravičenec mora vložiti vlogo (izpolnjen obrazec 

s predpisanimi prilogami, ki so navedene v razpisu ozi-
roma razpisni dokumentaciji).

Razpisna dokumentacija, ki obsega besedilo jav-
nega razpisa, obrazce za posamezne ukrepe javnega 
razpisa, vzorce pogodb in drugo, je vlagateljem na voljo 
od dneva objave javnega razpisa v Sprejemni pisarni 
Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, v po-
nedeljek, torek in četrtek od 8. ure do 14.30, v sredo od 
8. ure do 16.30, v petek od 8. ure do 12.30 ter na spletni 
strani Mestne občine Kranj http://www.kranj.si/ (rubrika 
Javni razpisi, naročila).

Vse informacije v zvezi z javnim razpisom lahko 
dobite na Mestni občini Kranj, Uradu za gospodarstvo 
in GJS, soba št. 195, Slovenski trg 1, Kranj, ali na 
tel. 04/237-31-30, kontaktna oseba je Barbara Čirič.

X. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dode-
ljena sredstva: za ukrepe iz I. točke razpisa morajo biti 
sredstva porabljena v letu 2017.

XI. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge 
za dodelitev sredstev

Vloge s predpisano dokumentacijo morajo biti od-
dane v Sprejemni pisarni Mestne občine Kranj ali posla-
ne po pošti na naslov Mestna občina Kranj, Urad za go-
spodarstvo in GJS, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, in sicer:

– za ukrepe pod točkami II, IV, V, VI (naložbe v 
primarno proizvodnjo, ohranjanje kulturne dediščine, 
naložbe v dopolnilne dejavnosti, investicije za delo v 
gozdu) najkasneje do 14. 4. 2017,

– za vse preostale ukrepe pa najkasneje do 12. 9. 
2017.

XII. Obravnava vlog
Pravočasno prispele in pravilno označene vloge 

za razpisane ukrepe bo obravnavala Komisija za po-
speševanje kmetijstva, ki jo imenuje župan. O dodelitvi 
sredstev bo na predlog komisije odločal direktor občin-
ske uprave, najkasneje v roku 45 dni od odpiranja vlog. 
Zoper sklep direktorja je dopustna pritožba županu, in 
sicer v roku 15 dni od prejema. Zoper županovo odločbo 
ni pritožbe, možno je sprožiti upravni spor pred pristoj-
nim sodiščem.

Odpiranje vlog bo praviloma 19. 4. 2017 in 15. 9. 
2017. Odpiranje vlog ni javno. Prepozno prispele ozi-
roma neustrezno opremljene vloge bodo zavržene, ne-
utemeljene pa zavrnjene. Vlagatelja nepopolne vloge 
komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove na 
dopolnitev vloge. Rok dopolnitve je 15 dni od prejema 
obvestila. Vloge, ki jih vlagatelji v roku ne bodo dopol-
nili, se zavrže, neustrezno dopolnjene vloge pa zavrne.

Vlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni s sklepom 
in pozvani k podpisu pogodbe. Če se upravičenec v roku 
8 dni ne odzove na poziv, se šteje, da je odstopil od zah-
teve za pridobitev sredstev tega razpisa.

Mestna občina Kranj

Št. 6711-2/2017-8 Ob-1194/17

Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – 
ZIPRS1011, 3/13, 81/16), 10. člena Zakona o športu 
(Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 110/02 – 
ZGO-1 in 15/03 – ZOPA), 3. in 77. člena Pravilnika o 
pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev 
letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana (Ura-
dni list RS, št. 98/13) in Statuta Mestne občine Ljubljana 
(Uradni list RS, št. 24/16 – UPB) objavlja Mestna občina 
Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: 
MOL)

najavo javnega razpisa
za sofinanciranje programov, dodelitev domicila  

in dodelitev uporabe prostora programom Letnega 
programa športa v Mestni občini Ljubljana  

za leto 2017
Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za 

sofinanciranje programov Letnega programa športa v 
MOL, dodelitev pravice domicila in dodelitev uporabe 
prostora športnim društvom in športnim zvezam v javnih 
športnih objektih.

Vlagatelj poda predloge za sofinanciranje progra-
mov Letnega programa športa v MOL za leto 2017, do-
delitev domicila in dodelitev uporabe prostora športnim 
društvom in športnim zvezam za leto 2017.

Vlagatelj lahko zaprosi za dodelitev uporabe prosto-
ra v mreži javnih športnih objektov MOL.

Sofinanciranje programov Letnega programa športa 
v MOL za leto 2017 obsega sofinanciranje programov na 
naslednjih področjih delovanja v športu:

a. Mali sonček za predšolske otroke;
b. Šolska športna tekmovanja in študentska športna 

tekmovanja;
c. Interesni / animacijski programi športne vzgoje 

otrok in mladine;
d. Animacijski programi in programi vadbe špor-

tne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni 
in vrhunski šport, vadbe kakovostnega športa odraslih 
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(starostna kategorija člani in mlajši člani) ter vadbe vr-
hunskega športa odraslih (starostna kategorija člani);

e. Programi mestnih panožnih športnih šol otrok, 
mladine in študentov, usmerjenih v kakovostni in vr-
hunski šport;

f. Programi trenerjev v športu invalidov;
g. Programi mestnih panožnih športnih centrov;
h. Športna rekreacija odraslih;
i. Delovanje zvez športnih društev;
j. Program velikih mednarodnih tekmovanj in pri-

reditev.
Razpisna dokumentacija za vsako razpisno po-

dročje je od dneva te objave do izteka prijavnega roka 
dosegljiva na spletni strani MOL: http://www.ljubljana.
si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave.

Mestna občina Ljubljana

Št. 122-0001/2017-002 Ob-1208/17

Na podlagi 43. in 44. člena Zakona o socialnem 
varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 – popr. 
41/07 – popr., 61/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16 in 52/16 
– ZPPerb-1), upoštevaje določila Pravilnika o konce-
sijah na področju socialnega varstva (Uradni list RS, 
št. 72/04, 113/08, 45/11) in 9. člena Odloka o podelitvi 
koncesije za izvajanje javne službe pomoč družini na 
domu v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, 
št. 24/14) objavlja Občina Sveti Jurij ob Ščavnici

javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje javne službe 
pomoč družini na domu v Občini Sveti Jurij ob 

Ščavnici
1. Naziv naročnika: Občina Sveti Jurij ob Ščavnici, 

Ulica Bratka Krefta št. 14, 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici, 
tel. 02/564-45-20, faks 02/564-45-30, e-pošta: obci-
na@sveti-jurij.si.

2. Predmet koncesije: podelitev koncesije za iz-
vajanje javne službe pomoč družini na domu v Občini 
Sveti Jurij ob Ščavnici v skladu z Odlokom o podelitvi 
koncesije za izvajanje javne službe pomoč družini na 
domu v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici, ki obsega soci-
alno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti 
ter drugih primerih, ko socialna oskrba lahko nadomesti 
institucionalno varstvo in mobilno pomoč.

3. Vrsta storitve: socialna oskrba na domu je na-
menjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne 
in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, 
zaradi starosti, invalidnosti ali kronične bolezni pa se 
ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci 
pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo 
možnosti. Gre za različne oblike organizirane praktič-
ne pomoči in opravil, s katerimi se upravičencem vsaj 
za določen čas nadomesti potrebe po institucionalnem 
varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizi-
rani obliki:

Storitev obsega:
a) pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, kamor 

sodijo naslednja opravila:
– pomoč pri oblačenju, slačenju, pomoč pri umiva-

nju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb,
– vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripo-

močkov,
b) gospodinjsko pomoč, kamor sodijo naslednja 

opravila:
– prinašanje enega pripravljenega obroka ali na-

bava živil in priprava enega obroka hrane,
– pomivanje uporabljene posode,

– osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odna-
šanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega 
prostora,

c) pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, kamor sodijo 
naslednja opravila:

– vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prosto-
voljci in s sorodstvom,

– spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih ob-
veznosti,

– informiranje ustanov o stanju in potrebah upravi-
čenca,

– priprava upravičenca na institucionalno varstvo.
Upravičenec je upravičen do pomoči na domu, če 

potrebuje najmanj dve opravili iz dveh različnih sklopov 
opravil iz prejšnjega odstavka.

4. Obseg storitve: predvideni obseg storitve 110 ur/me-
sečno oziroma določen skladno s Pravilnikom o standardih 
in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, 
št. 45/10, 28/11, 104/11 in 111/13).

5. Trajanje koncesije: koncesija se podeli za določen 
čas, za dobo 10 let in se lahko podaljša.

6. Predvideni začetek izvajanja: predvideni začetek 
izvajanja storitve s 1. 8. 2017.

7. Pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati:
– da je pravna oseba v Republiki Sloveniji registrirana 

za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije oziro-
ma, da je podružnica tuje pravne osebe za opravljanje te 
dejavnosti vpisana v register v Republiki Sloveniji ali, da 
je fizična oseba, ki je v Republiki Sloveniji registrirana za 
opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,

– da izpolnjuje pogoje glede prostorov, opreme, ka-
drov in druge pogoje, kot jih določajo zakon in na njegovi 
podlagi izdani izvršilni predpisi za opravljanje storitve, za 
katero se razpisuje koncesija (v nadaljevanju: storitve),

– da ima izdelan podroben program dela za izvajanje 
storitve,

– da zagotavlja kakovostno izvajanje storitve,
– da izkazuje finančno in poslovno sposobnost.
8. Krajevno območje, za katerega se razpisuje kon-

cesija: koncesija se razpisuje za območje celotne Občine 
Sveti Jurij ob Ščavnici.

9. Število koncesij, ki se podeli na javnem razpisu: na 
javnem razpisu se podeli ena koncesija za območje celo-
tne Občine Sveti Jurij ob Ščavnici.

10. Uporabniki storitve, za katere se razpisuje kon-
cesija

Uporabniki storitve so občani Občine Sveti Jurij ob 
Ščavnici, ki imajo stalno prebivališče na območju Občine 
Sveti Jurij ob Ščavnici in imajo zagotovljene bivalne in 
druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, zaradi 
starosti, invalidnosti ali kronične bolezni pa se ne morejo 
oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe 
in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti. Do pomoči 
so upravičeni občani, ki so:

– osebe, stare nad 65 let, ki zaradi starosti ali po-
javov, ki spremljajo starost, nesposobne za samostojno 
življenje,

– osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem 
varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni 
pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če 
stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno 
oskrbo na domu,

– druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica 
do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih 
funkcij,

– kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami 
zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po 
oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne 
pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje,
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– hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v tele-
snem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, 
ki ni vključen v organizirane oblike varstva.

11. Ureditev delovnih razmerij zaposlenih: delovna 
razmerja zaposlenih se urejajo v skladu s kolektivnimi 
pogodbami, zakoni in drugimi akti, ki veljajo za zapo-
slene v javnih zavodih s področja socialnega varstva.

12. Vrste obveznih dokazil o izpolnjevanju predpi-
sanih pogojev in o sposobnosti za izvajanje storitev, ki 
so predmet koncesije:

a) splošna dokazila
– izjavo, da je pravna oziroma fizična oseba registri-

rana pri pristojnem organu Republike Slovenije za opra-
vljanje dejavnosti, ki je predmet razpisane koncesije,

– izjavo, da se strinja z razpisanimi pogoji in da 
dovoljuje, da se za namen tega javnega razpisa upora-
bljajo podatki, ki so razvidni iz dokumentacije, ki jo vodi 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti in da se po potrebi preverijo tudi pri pristojnem 
organu Republike Slovenije za opravljanje dejavnosti, ki 
je predmet razpisane koncesije,

– izjavo o plačilu izdelave mnenja socialne zbor-
nice,

– organizacijsko shemo s prikazanim številom in 
strukturo predvidenih zaposlenih, s podatki o njihovi iz-
obrazbi ter svojo in njihove izjave, iz katerih je razvidno, 
da jih bo oziroma se bodo zaposlili pri koncesionarju ali 
organizacijsko shemo s prikazanimi predvidenimi zapo-
slenimi in pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ter izjavo po-
nudnika, da bo pred začetkom izvajanja storitve zaposlil 
neposredne izvajalce storitve, ki so to delo do podelitve 
koncesije opravljali na območju Občine Sveti Jurij ob 
Ščavnici pri zadnjem izvajalcu, v skladu s standardi, 
normativi ter veljavno zakonodajo,

– projekcijo finančnega poslovanja za petletno ob-
dobje z izkazom denarnih tokov v skladu s Slovenskim 
računovodskim standardom 26 po različici I,

– izjavo o lastništvu prostorov s podatki o nepre-
mičnini po stanju iz zemljiškoknjižnega vpisa s priloženo 
pogodbo o lastništvu ali izjavo o najemu objekta ali pro-
stora s priloženo najemno pogodbo ali leasing pogodbo 
za objekt ali prostor za nedoločen čas z odpovednim 
rokom najmanj 1 leta ali za določen čas, ki ne sme biti 
krajši od trajanja zaprošene koncesije ali za določen čas 
za največje obdobje, ki ga dovoljujejo predpisi, ki urejajo 
stvarno premoženje države in samoupravnih lokalnih 
skupnostih, z možnostjo podaljšanja, če je najemodaja-
lec država ali lokalna skupnost. Objekt mora izpolnjevati 
minimalne tehnične pogoje v skladu s Pravilnikom o 
minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovar-
stvenih storitev,

– izjavo, da prevzame uporabnike programa,
– ponudbo cene z izračunom cene za socialnovar-

stveno storitev, oblikovano po metodologiji za obliko-
vanje cen socialnovarstvenih storitev oziroma izračun 
cene za socialnovarstveno storitev, oblikovan v skladu 
s poskusno določenimi normativi,

– izjavo, da bo ponudnik ob začetku izvajanja dejav-
nosti ponujeno ceno iz prejšnje alineje uskladil največ v 
višini stopnje rasti elementov cene, oziroma zaradi upo-
števanja morebitnih sprememb veljavne zakonodaje, ki 
bi imela vpliv na elemente cene,

– program dela izvajanja storitve,
– bančno garancijo za resnost ponudbe, v višini 

1 % od ocenjene vrednosti investicije, vendar ne več kot 
65.000,00 EUR,

– bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih 
obveznosti.

b) Finančna in poslovna dokazila:

– letne računovodske izkaze za obdobje zadnjih 
3 let,

– bonitetno informacijo AJPESa, in sicer:
– BON – 2 za gospodarske družbe,
– BON – 2 za pravne osebe javnega prava in 

zasebnega prava ali
– BON – 1/SP za samostojne podjetnike,

– v primeru, da ponudnik posluje manj kot eno leto 
in skladno s predpisi, ki urejajo pripravo in oddajo letnih 
računovodskih izkazov do poteka dneva zaključka zbi-
ranja ponudb ni zavezan k oddaji letnih računovodskih 
izkazov, teh ponudniku ni potrebno priložiti,

– če je ponudnik v letu pred prijavo na razpis po-
sloval z izgubo ali da izkazuje izgubo iz preteklih let v 
zadnjem izkazu bilance stanja, mora pred potekom roka 
za prijavo na razpis priložiti dokazilo, da je navedena iz-
guba pokrita (sklep organa upravljanja in listinski dokaz 
o pokritju in viru sredstev za pokritje izgube),

– izjavo ponudnika o njegovi poslovni ustreznosti,
– izjavo o morebitnih posojilih, ki so bila najeta za 

graditev ali rekonstrukcijo objektov oziroma prostorov 
za izvajanje storitve,

– izjavo o morebitnih hipotekah in drugih stvarnih 
pravicah na teh objektih oziroma prostorih ali izjavo, da 
hipoteka in druge stvarne pravice na teh objektih oziro-
ma prostorih ne obstajajo,

– izjavo o morebitnih drugih obveznostih,
– izjava ponudnika, ki še ne razpolaga s primernim 

poslovnim prostorom.
13. Rok za prijavo na javni razpis: prijava na javni 

razpis mora biti vložena najpozneje do 8. 3. 2017 na 
naslov »Občina Sveti Jurij ob Ščavnici, Ulica Bratka 
Krefta 14, 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici«. Za pravočasno 
vloženo se šteje vloga, ki je bila prejeta s strani ponu-
dnika najpozneje do 8. 3. 2017 do 12. ure.

14. Kriteriji in merila za izbiro med ponudbami:
– cena storitve na efektivno uro – do 40 točk;
– program dela – do 20 točk;
– reference ponudnika oziroma druge ugodnosti – 

do 10 točk,
– oddaljenost sedeža oziroma izpostave izvajalca 

od območja Občine Sveti Jurij ob Ščavnici – do 10 točk.
V primeru, da bi bila predlagana cena storitve višja 

od cene zadnjega izvajalca ali v primeru drugih uteme-
ljenih razlogov si koncedent pridržuje pravico, da kon-
cesije ne podeli. Koncedent bo izbral tistega ponudnika, 
ki bo izpolnjeval vse zahtevane pogoje iz razpisane do-
kumentacije in bo izbral najvišje število točk v skladu z 
navedenimi merili. V kolikor bosta dva ponudnika zbrala 
enako število največ doseženih točk, bo koncedent oba 
pozval k ponovni oddaji ponudbe, vendar zgolj v delu 
cene storitve na efektivno uro.

15. Organ, ki bo odločil o podelitvi koncesije in or-
gan, ki je pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe: 
na podlagi izvedenega javnega razpisa podeli koncesijo 
najugodnejšemu ponudniku z upravno odločbo občinska 
uprava. Najkasneje v roku 30 dni po pravnomočno-
sti odločbe, koncedent in izbrani koncesionar skleneta 
koncesijsko pogodbo. Pogodbo v imenu koncedenta 
podpiše župan.

16. Odgovorna oseba za dajanje informacij v času 
objave javnega razpisa: pristojna oseba za dajanje 
informacij je Francka Lavrenčič na tel. 02/564-54-20, 
e-pošta: obcina@sveti-jurij.si.

17. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumenta-
cija je na voljo na sedežu koncedenta in na spletni strani 
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici: www.sveti-jurij.si.

18. Oprema vloge: ponudnik mora svojo vlogo na 
javni razpis oddati v zaprti ovojnici na naslov »Občina 
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Sveti Jurij ob Ščavnici, Ulica Bratka Krefta 14, 9244 Sve-
ti Jurij ob Ščavnici« s pripisom »Prijava na javni razpis 
– Koncesija pomoč družini na domu – Ne odpiraj«. Na 
hrbtni strani ovojnice mora biti napisan naziv in točen 
naslov ponudnika.

19. Datum odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo 
10. 3. 2017 ob 9. uri, v sejni sobi Občine Sveti Jurij ob 
Ščavnici. Odpiranje ponudb je javno in se ga lahko 
udeleži vsak ponudnik na javnem razpisu, kar obvezno 
izkaže s pisnim pooblastilom ponudnika.

Občina Sveti Jurij ob Ščavnici

 Ob-1210/17
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), 
Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 
120/06 – odl. US in 17/08), Odloka o porabi koncesijske 
dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini 
Krško (Uradni list RS, št. 72/11) in Odloka o proračunu 
Občine Krško za leto 2017 (Uradni list RS, št. 86/16) ob-
javlja Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško

javni razpis
za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega 
gospodarjenja z divjadjo v Občini Krško  

iz leta 2015
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti 

trajnostnega gospodarjenja z divjadjo, in sicer ukrepov 
varstva divjadi in biomeliorativnih ukrepov (kot so: vzdr-
ževanje pasišč, grmišč, gozdnih jas, mokrišč in remiz 
za malo divjad, vzdrževanje gozdnega roba, izdelava in 
vzdrževanje kaluž, sadnja in vzdrževanje plodonosnega 
drevja in grmovja, postavitev in vzdrževanje gnezdilnic, 
solnic in prež, v nadaljevanju: aktivnosti), izvajanje či-
stilnih akcij in čiščenje divjih odlagališč v posameznih 
loviščih, katerih lovna površina leži v občini. S tem se želi 
vzpodbuditi upravljavce lovišč k še boljšemu trajnostne-
mu gospodarjenju z divjadjo in loviščem. Sofinancirale se 
bodo aktivnosti, ki so se izvajale v letu 2015.

Aktivnosti se morajo izvajati v skladu s pogodbo, 
koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z div-
jadjo, programi in načrti upravljanja z divjadjo, predpisi 
s področja lovstva, ohranjanja narave, varstva okolja in 
zaščite živali ter drugimi veljavnimi predpisi.

2. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem raz-
pisu

Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– je v Republiki Sloveniji registriran kot lovska dru-

žina,
– ima sklenjeno veljavno koncesijsko pogodbo za 

trajnostno gospodarjenje z divjadjo za lovišče, ki leži v 
Občini Krško,

– ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvi-
dacijskem postopku,

– ima poravnane davke, prispevke in druge obve-
zne dajatve državi in občini.

3. Merila za dodelitev sredstev: vsak vlagatelj prej-
me sorazmerni del sredstev glede na lovno površino 
lovišča, ki leži v Občini Krško. V primeru, da se sredstva 
ne porabijo, se ostanek sredstev prenese v naslednje 
proračunsko leto. Sredstva se dodelijo na osnovi opra-
vljenih del, ki so dokazljiva z računi.

4. Višina sredstev: višina sredstev je 3.447,28 € 
(znesek sredstev, ki jih je prejela Občina Krško od kon-
cesijske dajatve od lova za leto 2015 v višini 2.687,42 € 
in ostanek sredstev preteklih let). Sredstva so planirana 

v proračunu Občine Krško za leto 2017 na postavki: 
5070 – Trajnostno gospodarjenje z divjadjo, v višini 
3.447,28 €.

5. Upravičeno obdobje: upravičeno obdobje je od 
1. 1. 2015 do 31. 12. 2015. Priloženi računi o opravljenih 
aktivnostih naštetih v prvi točki tega razpisa morajo biti 
izdani v prej navedenem obdobju.

6. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za vlogo na javni razpis 

za sofinanciranje aktivnosti za trajnostno gospodarjenje 
z divjadjo vsebuje:

– Povabilo k oddaji vloge,
– Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge,
– Postopek za izbor sofinancerja,
– Vzorec pogodbe,
– Navodila vlagateljem za izpolnjevanje obrazcev,
– Tabelo z višino pripadajoče koncesije po posa-

mezni lovski družini oziroma lovišču v EUR, ki so na 
območju Občine Krško,

– Obrazce:
– Obrazec – PRIJAVA NA RAZPIS,
– Obrazec – IZJAVA VLAGATELJA O IZPOL-

NJEVANJU POGOJEV
– Obrazec – VZOREC POGODBE
– Obrazec – SEZNAM RAČUNOV.

Vloga mora biti izdelana v skladu z razpisno doku-
mentacijo.

Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od 
dneva objave tega javnega razpisa v Uradnem listu RS, 
do zaključka tega javnega razpisa, to je do 27. 3. 2017 
na spletni strani občine.

7. Način, čas in kraj oddaje prijav na javni razpis
Vlagatelji morajo vloge oddati v sprejemno pisarno 

Občine Krško ali po pošti, kot priporočeno pošiljko na 
naslov: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Kr-
ško, in sicer najkasneje do vključno 27. 3. 2017 (velja 
datum poštnega žiga). Na hrbtni strani ovojnice ali pred-
nji strani levo zgoraj mora biti naveden naziv in naslov 
vlagatelja. Vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici in z 
obvezno navedbo razpisnega področja na prednji strani 
ovojnice:

– Ne odpiraj – JR – divjad,
– Ime lovišča na katerega se vloga nanaša, oziroma 

naziv lovske družine.
Nepravočasne vloge bodo zavržene.
8. Čas in kraj odpiranja prispelih vlog: odpiranje 

vlog bo v roku 10 dni po zaključku javnega razpisa v pro-
storih Občine Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško. 
Odpiranje vlog ni javno.

9. Odločanje v postopku razpisa: o vlogi odloči ob-
činska uprava s sklepom. Zoper sklep je mogoče v roku 
8 dni od vročitve vložiti pritožbo, o kateri odloči župan.

10. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo 
razpisno dokumentacijo

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do 
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Obči-
ne Krško http://www.krsko.si/

V tem roku jo lahko zainteresirani tudi dvignejo na 
naslovu: Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejav-
nosti ali v sprejemni pisarni Občine Krško, in sicer vsak 
delovni dan med 8. in 14. uro.

11. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Vse dodatne informacije v zvezi s tem javnim raz-

pisom dobijo zainteresirani po tel. 07/498-13-19, vsak 
delovni dan od 8.do 14. ure oziroma e-pošti: magdalena.
kroselj@krsko.si.

Pooblaščena oseba za dajanje informacij med jav-
nim razpisom je Magdalena Krošelj.

Občina Krško
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Št. 360-002/2016 Ob-1211/17
Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija, na podlagi 

Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – 
uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 
– ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), Zakona o 
gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 
30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 
57/11 – ORZGJS40), Energetskega zakona (Uradni list 
RS, št. 17/14 in 81/15) in Odloka o javno-zasebnem 
partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zago-
tavljanja prihrankov energije z namenom energetske 
sanacije javnih objektov v lasti Občine Idrija (Uradni list 
RS, št. 4/17) objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije za projekt energetskega 

pogodbeništva za energetsko sanacijo Osnovne 
šole Idrija in Zdravstvenega doma Idrija

1. Povabilo k oddaji vloge: Občina Idrija, Mestni 
trg 1, 5280 Idrija, objavlja povabilo k oddaji vloge za 
javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje storitev 
energetskega pogodbeništva po principu pogodbene-
ga zagotavljanja prihranka energije v javnih objektih v 
Občini Idrija. Javni razpis se izvaja na podlagi Odloka o 
javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogod-
benega zagotavljanja prihrankov energije z namenom 
energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Idrija 
(Uradni list RS, št. 4/17).

2. Naziv in naslov koncedenta: Občina Idrija, Mestni 
trg 1, 5280 Idrija.

3. Podatki o objavi koncesijskega akta: Odlok o 
javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogod-
benega zagotavljanja prihrankov energije z namenom 
energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Idrija 
(Uradni list RS, št. 4/17). Koncesija se podeljuje skladno 
z določili zakona, ki ureja gospodarske javne službe in 
zakona, ki ureja javno-zasebno partnerstvo.

4. Predmet javnega razpisa: Podelitev koncesije za 
projekt energetskega pogodbeništva za energetsko sa-
nacijo Osnovne šole Idrija in Zdravstvenega doma Idrija. 
V okviru predmeta koncesije je tako predvidena gradbe-
na, tehnološka in energetska sanacija objektov, oprede-
ljenih v koncesijskem aktu in pogodbeno zagotavljanje 
prihrankov rabe energije ter uvedba energetskega upra-
vljanja na objektih, opredeljenih v koncesijskem aktu.

5. Območje koncesije: Koncesija se podeljuje za 
območje določeno s tem razpisom in razpisno doku-
mentacijo. Območje koncesije obsega naslednje javne 
objekte:

– Osnovna šola Idrija, Lapajnetova 50, 5280 Idrija,
– Zdravstveni dom Idrija, Ulica Otona Župančiča 3, 

5280 Idrija.
6. Začetek in trajanje koncesije: Koncesija se podeli 

za obdobje največ 15 let. Čas trajanja koncesije se lahko 
spremeni oziroma podaljša v primeru, če koncesionar 
zaradi ukrepov koncedenta ali drugih ukrepov oblasti 
koncesije ni mogel izvajati ali je to potrebno zaradi do-
datnih vlaganj koncesionarja, ki so posledica zahtev 
koncedentov ali njihovih ukrepov v javnem interesu, ven-
dar največ za polovico obdobja, določenega z osnovno 
koncesijsko pogodbo. Koncesija se bo pričela izvajati 
po pričetku veljavnosti koncesijske pogodbe skladno z 
določbami le-te.

7. Sofinanciranje: V okviru operacije je predvideno 
sofinanciranje s strani »Operativnega programa Evrop-
ske kohezijske politike za obdobje 2014–2020«, pred-
nostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije 
ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora 
prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektor-

jih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske 
učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo in uporabe 
obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno 
z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, speci-
fičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v 
javnem sektorju«.

8. Uporabniki storitev koncesije: Osnovna šola Idri-
ja, Lapajnetova 50, 5280 Idrija in Zdravstveni dom Idrija, 
Ulica Otona Župančiča 3, 5280 Idrija.

9. Razpisna dokumentacija in pojasnjevanje razpi-
sne dokumentacije:

– Javni razpis je objavljen na spletni strani konce-
denta: http://www.idrija.si/, v Uradnem listu RS in na Por-
talu energetika Ministrstva za infrastrukturo: http://www.
energetika-portal.si/. Razpisna dokumentacija je dosto-
pna na spletni strani koncedenta: http://www.idrija.si/. 
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno.

– Dodatna pojasnila razpisne dokumentacije sme 
vlagatelj vloge zahtevati izključno v pisni obliki pri kon-
taktni osebi koncedenta na naslovu: obcina.idrija@idri-
ja.si. Pojasnila na pisna vprašanja bodo objavljena na 
spletni strani koncedenta: http://www.idrija.si/. Vsi od-
govori na vprašanja vlagateljev postanejo sestavni del 
razpisne dokumentacije in so za vlagatelje obvezujoči. 
Zadnji rok za pisna vprašanja je 10 dni pred rokom za 
oddajo vlog, do 23:59. Koncedent si pridržuje pravico, 
da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni. 
Spremembe in dopolnitve bo koncedent objavil na sple-
tni strani najkasneje 8 dni pred rokom za oddajo vlog. 
Morebitne spremembe in dopolnitve razpisne dokumen-
tacije postanejo sestavni del razpisne dokumentacije.

10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj: Pogoji, 
ki jih morajo vlagatelji izpolnjevati, in zahtevana doku-
mentacija o njihovem izpolnjevanju, so podrobno opre-
deljeni v razpisni dokumentaciji.

11. Zahteve glede vsebine vlog: Zahteve glede vse-
bine vlog so podrobneje opredeljene v razpisni doku-
mentaciji.

12. Pogoji za predložitev skupne vloge: Pogoji za 
predložitev skupne vloge so podrobneje opredeljeni v 
razpisni dokumentaciji.

13. Rok in način predložitve vloge:
– Vloge morajo do roka za oddajo vlog prispeti na 

naslov koncedenta na način:
– osebno na naslov: Občina Idrija, Mestni trg 1, 

5280 Idrija
– po pošti na naslov: Občina Idrija, Mestni trg 1, 

5280 Idrija.
– Končni rok za oddajo vlog je 6. 3. 2017 do 9. ure.
– Vloge morajo ne glede na način dostave (osebno 

ali po pošti s priporočeno pošiljko) do vložišča konce-
denta prispeti do roka, ki je naveden zgoraj. V naspro-
tnem primeru se štejejo vloge za prepozne.

– Vloge morajo biti pripravljene v skladu z določili 
razpisne dokumentacije.

14. Navedba finančnega zavarovanja za resnost 
vloge: Vlagatelj je dolžan predložiti ustrezno zavaro-
vanje za resnost vloge. Višina in oblika zavarovanja je 
opredeljena v razpisni dokumentaciji.

15. Postopek izbire:
– O izbiri koncesionarja odloča župan z upravno 

odločbo. Pred izdajo odločbe o izbiri pridobi župan pre-
dlog posebne komisije za vodenje razpisa, ki jo imenuje.

– Zoper odločbo o izbiri koncesionarja je dovoljena 
pritožba. Pravno varstvo v postopku je zagotovljeno v 
skladu z določbami zakona, ki ureja upravni postopek.

– Koncesionar je edini izvajalec javne službe na 
območju, za katerega je bila sklenjena koncesijska po-
godba.
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– Koncesionar pridobi izključno dolžnostno upraviče-
nje za izvajanje energetskega pogodbeništva po principu 
pogodbenega zagotavljanja prihranka energije na objek-
tih koncedenta za katere se sklepa koncesijska pogodba.

16. Merila za ocenjevanje ponudb: Merilo za izbor 
ponudbe je ekonomsko najugodnejša ponudba. Eko-
nomsko najugodnejša ponudba je sestavljena iz slede-
čih ponderjev:

– višina prihrankov,
– obseg ponujenih ukrepov,
– trajanje koncesijskega razmerja,
– višina investicije,
– višina deleža prihranka, ki pripade koncedentu in
– stopnja udeležbe koncedenta na presežnih pri-

hrankih.

Merila so ob upoštevanju drugega odstavka 
50. člena Zakona o javnem zasebnem partnerstvu 
navedena v padajočem zaporedju njihove pomemb-
nosti. Podrobnejša vsebina meril in ponderiranja je 
opredeljena v razpisni dokumentaciji. Relativna utež 
posameznega ponderja bo določena v okviru kon-
kurenčnega dialoga in pred oddajo končnih pisnih 
ponudb.

17. Odpiranje vlog: Javno odpiranje vlog po poteka-
lo v sejni sobi na Občini Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija, 
dne 6. 3. 2017 ob 10.30.

18. Obvestilo o izidu javnega razpisa: Vlagatelji 
bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v 
roku 60 dni od odpiranja vlog.

Občina Idrija
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Razpisi delovnih mest

Št. 9000-4/2016/19-5 Ob-1187/17
Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavaro-

vanje Slovenije na podlagi 35. člena Zakona o zavo-
dih (Uradni list RS – stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, 
št. 17/91 – ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 
13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 
36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 187. člena Zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list 
RS, št. 96/12, 39/13, 46/13 – ZIPRS1314-A, 63/13 – 
ZIUPTDSV, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 
111/13 – ZMEPIZ-1, 44/14, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – 
ZIUPTDSV-A, 97/14 – ZMEPIZ-1A, 95/14 – ZIPRS1415-
-C, 95/14 – ZUPPJS15, 95/14 – ZUJF-C, 31/15 – 
ZISDU-3, 90/15 – ZIUPTD, 90/15 – ZUPPJS16, 96/15 
– ZIPRS1617, 102/15, 42/16 – odl. US), 30. in 31. člena 
Statuta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarova-
nje Slovenije (Uradni list RS, št. 52/14) in sklepa sveta 
zavoda z dne 20. 12. 2016, objavlja javni razpis za 
imenovanje

generalnega direktorja (m/ž)

Za generalnega direktorja Zavoda za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje Slovenije je po 33. členu Zakona 
o zavodih in 30. členu Statuta Zavoda za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje Slovenije lahko imenovan, kdor 
izpolnjuje pogoje, določene z zakonom in statutom, in:

– ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih progra-
mih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma ra-
ven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v 
skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,

– ima aktivno znanje slovenskega in najmanj enega 
tujega jezika,

– ima najmanj osem let delovnih izkušenj na de-
lovnih mestih, ki potrjujejo, da ima strokovne, organiza-
cijske in vodilne sposobnosti za opravljanje te funkcije,

– ni pravnomočno obsojen zaradi kaznivega deja-
nja, ki se preganja po uradni dolžnosti,

– zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica 
zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dol-
žnosti, in

– predloži strategijo razvoja zavoda za mandatno 
obdobje.

Mandat generalnega direktorja traja štiri leta.
Kandidati naj prijavo skupaj z dokazili o izpolnjeva-

nju pogojev v zaprti ovojnici pošljejo na naslov: Zavod 
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, 
Kolodvorska 15, 1000 Ljubljana, z oznako »Javni raz-
pis za generalnega direktorja – Ne odpiraj«. Prijavo 
skupaj z dokazili je potrebno vložiti v roku deset dni 
(najkasneje do vključno 13. 2. 2017), pri čemer se kot 
prvi dan roka šteje naslednji dan po objavi razpisa v 
Uradnem listu RS.

Prijava kandidata je popolna, če vsebuje kopijo 
diplome, življenjepis kandidata z navedbo dosedanjih 
delovnih izkušenj, ki dokazujejo, da ima strokovne, or-
ganizacijske in vodilne sposobnosti za opravljanje dela 
generalnega direktorja ZPIZ, izjavo, da ni pravnomočno 
obsojen zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po ura-
dni dolžnosti, da zoper njega ni vložena pravnomočna 
obtožnica zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po 
uradni dolžnosti, da ima aktivno znanje slovenskega in 

najmanj enega tujega jezika ter strategijo razvoja zavo-
da za mandatno obdobje.

Upoštevale in obravnavale se bodo samo pravoča-
sne in popolne prijave kandidatov.

K imenovanju generalnega direktorja zavoda daje 
soglasje Vlada Republike Slovenije.

Kandidati bodo o izbiri na svetu zavoda obveščeni 
v 30 dneh od dneva objave razpisa.

V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapi-
sani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni 
za ženske in moške.

Svet Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije

Št. 701-17/2016 Ob-1191/17
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 118. člena Zakona o 

državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11 – ZDT-1, 
21/12 – ZDU-1F, 47/12 – ZDT-1A, 15/13 – ZODPol, 
47/13 – ZDU-1G, 48/13 – ZSKZDČEU-1 in 19/15 – 
ZDT-1B)

prosto mesto vodje Okrožnega državnega
tožilstva v Kopru

Razpisni pogoji:
V skladu s tretjim odstavkom 117. člena ZDT-1 je za 

vodjo okrožnega državnega tožilstva lahko imenovan dr-
žavni tožilec, ki je ob prijavi mlajši od 64 let in izpolnjuje 
pogoje za imenovanje v naziv višjega državnega tožilca.

Vsi kandidati morajo prijavi priložiti:
– življenjepis z opisom strokovne dejavnosti;
– program vodenja državnega tožilstva, ki mora 

skladno s četrtim odstavkom 118. člena ZDT-1 vsebovati 
zlasti oceno stanja na državnem tožilstvu, oceno tveganj 
in priložnosti za izboljšanje njegovega delovanja, način 
zagotavljanja izvajanja politike pregona, področja pred-
nostnega obravnavanja zadev ter navedbo ukrepov in 
rokov za dosego ciljev;

– dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev iz tre-
tjega odstavka 117. člena ZDT-1.

Skladno s prvim odstavkom 117. člena ZDT-1 vodjo 
okrožnega državnega tožilstva imenuje Državnotožilski 
svet, na obrazložen predlog ministra po predhodnem 
mnenju generalnega državnega tožilca, za šest let z 
možnostjo ponovnega imenovanja.

Pisne prijave sprejema Ministrstvo za pravosodje, 
Ljubljana, Župančičeva 3, 30 dni po objavi razpisa, z 
oznako na ovojnici »prijava za 701-17/2016 – Koper«.

Ministrstvo za pravosodje

 Ob-1192/17
Na podlagi sklepa Sveta OŠ Spodnja Idrija, ki je 

bil sprejet na 8. seji, dne 24. 1. 2017, Svet zavoda OŠ 
Spodnja Idrija, Šolska 9, 5281 Spodnja Idrija, 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, 
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št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 
– ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-l-269/12-24 in 47/15; v na-
daljnjem besedilu: ZOFVI).

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, or-
ganizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Predvideni začetek dela bo dne 1. 8. 2017. Delo 
na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni de-
lovni 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 ka-
zenskem postopku) pošljite v 15 dneh po objavi razpisa 
na naslov: Svet zavoda OŠ Spodnja Idrija, Šolska 9, 
5281 Spodnja Idrija, z oznako “Prijava na razpis za 
ravnatelja”.

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja 
zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi 
kratek življenjepis.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Svet zavoda OŠ Spodnja Idrija

Su KS 43/2017-2 Ob-1205/17
Vrhovno sodišče Republike Slovenije na podlagi 

prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški službi 
razpisuje

1 prosto mesto vrhovnega sodnika 
na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije, 

na kazenskem oddelku
Razpisni pogoji:
Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje za izvo-

litev za sodnika, določene v 8. členu Zakona o sodniški 
službi, in posebne pogoje za izvolitev na sodniško me-
sto na vrhovnem sodišču (vrhovni sodnik), določene v 
12. členu navedenega zakona.

Prijava kandidata mora vsebovati naslednje po-
datke:

– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kan-
didata,

– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško funkcijo, 

mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti, ki na 

dan objave razpisa ni starejše od šest mesecev,
– podatke o uspešnosti kandidata v času študija 

prava,
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, 

če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki 
Sloveniji,

– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti, tj. da 
ni bil obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, in

– pisno izjavo kandidata, da ni v kazenskem po-
stopku, tj. da zoper njega ni bila vložena pravnomočna 
obtožnica ali na podlagi obtožnega predloga razpisana 
glavna obravnava zaradi naklepnega kaznivega dejanja, 
ki se preganja po uradni dolžnosti.

Vsak kandidat mora prijavi priložiti tudi:
– življenjepis (zaželeno v obliki Europass CV: 

ht tp: / /www.europass.cedefop.europa.eu /euro-
pass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI), z opisom 
strokovne dejavnosti po pridobitvi strokovnega naslova 
iz 4. točke prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški 
službi z dokazili, in

– dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za 
izvolitev na razpisano sodniško mesto, ki jih kandidat 
izkaže z izpisom obdobij zavarovanja Zavoda za pokoj-
ninsko in invalidsko zavarovanje.

Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega 
odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi 
Vrhovno sodišče Republike Slovenije.

Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izvolitev 
sodnika lahko Vrhovno sodišče Republike Slovenije pri-
dobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za 
sodniško funkcijo od upravljavca matičnega registra, 
podatek o državljanstvu pa od upravljavca centralne 
evidence o državljanstvu.

Kandidat, ki prijavi priloži izpolnjen obrazec iz pr-
vega odstavka 8. člena Meril za izbiro kandidatov za 
sodniško mesto Sodnega sveta št. 4/15-13 z dne 1. 10. 
2015, dokazila in podatke, ki so določeni v tem razpisu 
in v obrazcu sodnega sveta, predloži v enem izvodu.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski 
naslov kandidata.

Pisne prijave sprejema Vrhovno sodišče Republike 
Slovenije, Tavčarjeva 9, Ljubljana, 15 dni po objavi.

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

 Ob-1206/17
Na podlagi 9. člena Akta o ustanovitvi družbe Sta-

novanjsko podjetje Zagorje ob Savi, d.o.o., Skupščina 
družbe razpisuje prosto delovno mesto 

direktorja družbe
s 4 letnim mandatom

Za prosto delovno mesto direktorja družbe lahko 
kandidira vsaka poslovno sposobna fizična oseba, ra-
zen osebe, ki:

– je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega 
dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in 
socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premože-
nje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine za obdobje 
petih let od pravnomočnosti sodbe in dve leti po prestani 
kazni zapora,

– ji je bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravlja-
nja poklica, in sicer dokler traja prepoved,

– je bila kot član organa vodenja ali nadzora družbe, 
nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno 
obsojena na plačilo odškodnine upnikom v skladu z do-
ločbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o 
odškodninski odgovornosti, in sicer še dve leti po prav-
nomočnosti sodbe.

Kandidati za prosto delovno mesto direktorja druž-
be morajo poleg zakonskih izpolnjevati še naslednje 
pogoje:

– da ima najmanj VII. stopnjo strokovne izobrazbe 
tehnične, ekonomske, pravne ali druge ustrezne smeri,

– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj in od tega 
najmanj 3 leta na vodilnih delovnih mestih.

K prijavi na razpis je kandidat dolžan predložiti pre-
dlog programa in razvoja družbe za naslednje mandatno 
obdobje.

Prijavo na razpis, skupaj z dokazili o izpolnjeva-
nju razpisanih pogojev in predlogom razvoja družbe za 
mandatno obdobje, morajo kandidati poslati v zaprtih 

http://www.europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI
http://www.europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI
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ovojnicah v 8 dneh po objavi na spletnih straneh Ob-
čine Zagorje ob Savi in v Uradnem listu RS dne 3. 2. 
2017, na naslov: Stanovanjsko podjetje Zagorje ob Savi, 
d.o.o., Cesta zmage 16b, 1410 Zagorje ob Savi – z 
oznako »skupščina – za razpis«.

Kandidate bomo o izbiri obvestili v zakonitem roku.
Skupščina Stanovanjskega podjetja

Zagorje ob Savi d.o.o.

Št. 201/2017-53 Ob-1209/17
Na podlagi 18. člena družbene pogodbe 

opt št. SV657/12 z dne 2. 7. 2012 in sklepa, ki ga je 
sprejela skupščina RRA severne Primorske Regijske 
razvojne agencije d.o.o. Nova Gorica na svoji seji dne 
30. 1. 2017, predsednica skupščine objavlja javni razpis 
za delovno mesto

direktorja
RRA severne Primorske Regijske razvojne agencije 

d.o.o. Nova Gorica
Na razpisano delovno mesto se lahko prijavi vsak 

kandidat, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zako-
nom, izpolnjuje še naslednje zahteve:

1. da ima najmanj univerzitetno izobrazbo ali spe-
cializacijo po visokošolskem strokovnem programu ozi-
roma magisterij stroke;

2. da ima najmanj sedem let delovnih izkušenj, od 
tega najmanj pet let pri opravljanju vodilnih ali vodstve-
nih delih in nalogah v gospodarskih družbah, organiza-
cijah ali institucijah, zavodih ali državni upravi;

3. da je državljan Republike Slovenije;
4. da ima znanje angleškega in italijanskega jezika 

na višji ravni;
5. da pri kandidatu niso podani zadržki iz drugega 

odstavka 255. člena Zakona o gospodarskih družbah 
(Uradni list RS, št. 65/09 – UPB3, 33/11, 91/11, 32/12, 
57/12, 44/13 – odl. US, 82/13 in 55/15);

6. da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepne-
ga kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžno-
sti, niti ni bil obsojen zaradi drugega kaznivega dejanja 
na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest 
mesecev;

7. da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožni-
ca zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja 
po uradni dolžnosti.

Kandidati morajo ob prijavi predložiti vizijo delova-
nja družbe za mandatno obdobje.

Kandidati morajo k prijavi predložiti ustrezna doka-
zila, in sicer:

1.) za izpolnjevanje pogojev izobrazbe:
– fotokopijo diplome o pridobitvi zahtevane izo-

brazbe.
2.) za izpolnjevanje pogojev delovnih izkušenj:
– podpisan življenjepis, v katerem kandidat navede 

družbe oziroma institucije, v katerih je delal, delovno 
mesto, čas trajanja zaposlitve, ključne naloge, ki jih je 
opravljal;

– fotokopijo pogodb(e) o zaposlitvi (iz katere so raz-
vidni podatki, ki se nanašajo na opis delovnega mesta, 
zahtevnost del, datum sklenitve in posebna pooblastila) 
oziroma dokazila, iz katerih so razvidna vodilna ali vod-
stvena dela in naloge (npr. potrdilo delodajalca).

3.) za izpolnjevanje pogoja slovenskega državljan-
stva:

– fotokopija osebnega dokumenta.
4.) za izpolnjevanje pogoja znanja tujih jezikov:
– potrdilo pooblaščene izobraževalne ustanove o 

višji ravni znanja jezika (vsaj na stopnji B2, glede na 

ocenjevalno lestvico, opredeljeno v Skupnem evrop-
skem referenčnem okviru za jezike) ali dokazilo, da se je 
kandidat šolal v tujem jeziku (pridobil stopnjo izobrazbe 
– osnovno, srednjo, do- ali podiplomsko v državi, v kateri 
je to materni jezik) ali je dosegel VII. stopnjo izobrazbe v 
okviru študija enega izmed svetovnih jezikov ali je 6 me-
secev ali več opravljal dela visokošolske zahtevnosti v 
tujini v tujem jeziku.

5.) za izpolnjevanje pogoja, da ni zadržkov iz druge-
ga odstavka 255. člena Zakona o gospodarskih družbah:

Podpisana izjava kandidata, da:
– ni že član drugega organa vodenja ali nadzora 

te družbe;
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega 

dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in 
socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premože-
nje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine oziroma da 
je že preteklo pet let od pravnomočnosti sodbe in dve leti 
od prestane kazni zapora;

– mu ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opra-
vljanja poklica, če ta še traja in

– ni bil kot član organa vodenja ali nadzora družbe, 
nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno 
obsojen na plačilo odškodnine upnikom v skladu z do-
ločbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, 
o odškodninski odgovornosti oziroma sta že pretekli 
dve leti od pravnomočnosti sodbe.

6.) za izpolnjevanje pogoja nekaznovanosti:
Podpisana izjava kandidata, da ni bil pravnomočno 

obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se 
preganja po uradni dolžnosti ali potrdilo iz kazenske 
evidence, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje in ni sta-
rejše od 1 meseca.

7.) za izpolnjevanje pogoja, da zoper njega ni vlo-
žena pravnomočna obtožnica:

Podpisana izjava kandidata, da zoper njega ni vlo-
žena pravnomočna obtožnica ali potrdilo pristojnega 
sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku in ni 
starejše od 1 meseca.

V kolikor kandidat izpolnjevanje pogojev pod toč-
kama 6. in 7. dokazuje s podpisom izjav, bo moral pred 
sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi navedeni potrdili obve-
zno predložiti.

Znanje kandidata iz angleškega in italijanskega 
jezika bo pred dokončnim izborom preverila zunanja 
strokovna oseba.

Direktorja imenuje skupščina družbe, in sicer za 
obdobje 4 let.

Prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev 
morajo kandidati predložiti v zaprti kuverti v roku 15 dni 
od objave javnega razpisa, s pripisom »Javni razpis za 
direktorja – Ne odpiraj!« na naslov: RRA severne Pri-
morske Regijska razvojna agencija d.o.o. Nova Gorica, 
Trg Edvarda Kardelja 3, 5000 Nova Gorica.

Skupščina bo kot pravočasne upoštevala prijave, ki 
bodo poslane najkasneje v roku 15 dni od dneva objave 
razpisa. Šteje se, da je prijava pravočasna, če je zadnji 
dan razpisnega roka vložena osebno na sedežu družbe 
ali poslana priporočeno po pošti.

V izbirni postopek se bodo uvrstile samo popolne 
in pravočasno prispele prijave kandidatov, ki bodo izpol-
njevali vse razpisne pogoje. V izbirnem postopku bodo 
imeli prednost kandidati, ki bodo izkazali:

– poznavanje pravne ureditve sistema delovanja 
regijskih razvojnih agencij in področja dela v regijski 
razvojni agenciji (organiziranje in vodenje, poznavanje 
temeljne razvojne in poslovne politike);

– izkušnje pri pripravi, prijavi in vodenju evropskih 
projektov.
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Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 15 dneh od dne-
va sprejema sklepa o izbiri.

V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški slov-
nični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in 
moške. Vse prijave bomo obravnavali zaupno.

RRA severne Primorske
Regijska razvojna agencija d.o.o. Nova Gorica

Št. 032-0003/2017 Ob-1213/17
Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javne-

ga interesa za kulturo – ZUJIK (Uradni list RS, št. 77/07 
– upb, 65/08, 4/10, 20/11, 111/13) in 11. člena Odloka 
o ustanovitvi javnega zavoda Koroški pokrajinski muzej 
(Uradni list RS, št. 62/12, 61/16) objavlja Komisija za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri Občin-
skem svetu MO Slovenj Gradec, javni razpis za 

direktorja 
Koroškega pokrajinskega muzeja

1) Pogoji za imenovanje:
Za direktorja1 je lahko imenovan, kdor izpolnjuje 

naslednje pogoje:

oseba izobrazbo dosegla na slovenski šoli. V naspro-
tnem primeru mora kandidat predložiti potrdilo uradno 
pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opra-
vljenem preizkusu znanja slovenščine po javno veljav-
nem izobraževalnem programu ustrezne stopnje v Re-
publiki Sloveniji.

1 V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapi-
sani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za 
ženske in moške

2 Uredba o potrebnem znanju slovenščine za posa-
mezne poklice oziroma delovna mesta v državnih organih 
in organih samoupravnih skupnosti ter pri izvajalcih javnih 
služb in nosilcih javnih pooblastil (Uradni list RS, št. 22/08)

5. Dokazilo o osnovnem znanju angleškega 
ali nemškega jezika. Pojasnilo: Izkazovanje znanja 
osnovne ravni tujega jezika se izkazuje z dokazilom o 
uspešno zaključenem srednješolskem izobraževanju 
(V. raven izobrazbe), iz katerega je razvidno, da je 
bilo izobraževanje iz angleškega ali nemškega jezika 
uspešno zaključeno ali s potrdilom o jezikovnem iz-
obraževanju pri ustrezni izobraževalni instituciji (šola 
tujega jezika) ali potrdilom o udeležbi na strokovnih 
srečanjih.

6. ftk. Potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
7. Program in smernice razvoja Koroškega pokra-

jinskega muzeja za naslednje mandatno obdobje, iz 
katerega mora izhajati, da kandidat pozna področje 
dela muzeja.

Vsa dokazila morajo biti predložena v slovenskem 
jeziku. Če so potrdila predložena v tujih jezikih, je po-
trebno priložiti uraden prevod.

3) Rok in način prijave
Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, naj pošljejo prijavo 

z zahtevanimi dokazili v zaprti kuverti na naslov: Mestna 
občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj 
Gradec, s pripisom »Ne odpiraj, Javni razpis za direk-
torja Koroškega pokrajinskega muzeja«. Prijava se bo 
štela za pravočasno, če bo na naslovni organ prispela 
najkasneje do srede, 15. 2. 2017 do 17. ure.

V izbirni postopek se bodo uvrstile samo pravoča-
sne in popolne prijave kandidatov, ki bodo izpolnjevali 
razpisne pogoje. Nepravočasne in nepopolne prijave 
oziroma prijave, iz katerih ne bo mogoče razbrati ali 
kandidat izpolnjuje pogoje, ne bodo obravnavane.

Mandat direktorja traja 5 let. Z izbranim kandi-
datom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen 
čas, za obdobje trajanja mandata. Predviden nastop 
mandata je 29. 5. 2017. Direktorja imenuje Občinski 
svet MO Slovenj Gradec. Za imenovanje direktorja je 
potrebno soglasje Sveta ustanoviteljev ter predhodno 
mnenje Sveta zavoda. Z odločitvijo Občinskega sveta 
MO Slovenj Gradec bodo prijavljeni kandidati sezna-
njeni v osmih dneh po sprejetju odločitve o imenovanju. 
Dodatne informacije v zvezi z objavo javnega razpi-
sa oziroma prijavo lahko kandidati dobijo na kontaktu 
02/881-21-29 ali 051/320-994 (Tanja Jeromel).

Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja pri Občinskem svetu

MO Slovenj Gradec

Št. 110-11/2017/1 Ob-1226/17

Na podlagi sprejetega Sklepa Sveta Srednje zdra-
vstvene šole Ljubljana, Poljanska cesta 61, Ljubljana, 
svet zavoda razpisuje delovno mesto

ravnatelja

Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja 
izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 
– ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-l-269/12-24 in 47/15; v na-
daljnjem besedilu: ZOFVI).

– ima najmanj univerzitetno izobrazbo ene izmed 
strok, zastopanih v dejavnosti muzeja oziroma univer-
zitetno izobrazbo družboslovne smeri (z univerzitetno 
izobrazbo je izenačena tudi visoka strokovna izobrazba 
s specializacijo ali magisterijem),

– ima najmanj pet let delovnih izkušenj,
– pozna področje dela muzeja,
– ima sposobnost za organiziranje in vodenje dela 

v kolektivu (vodstvene delovne izkušnje),
– znanje uradnega jezika (slovenski jezik),
– osnovno znanje angleškega ali nemškega jezika,
– je državljan Republike Slovenije.
Ob prijavi na razpis je kandidat dolžan predložiti 

program in smernice razvoja muzeja za obdobje razpi-
sanega mandata.

2) Prijava na razpis mora vsebovati:
1. Življenjepis;
2. ftk. Potrdila o diplomiranju / nostrifikacije diplome, 

če je bila izobrazba pridobljena v tujini;
3. Izjavo o dosedanjih delovnih izkušnjah. Izjava 

mora vsebovati:
– naziv in naslov delodajalca ter delovno mesto, na 

katerem je kandidat opravljal delo;
– datum začetka in konca opravljanja dela pri posa-

meznem delodajalcu;
– podroben opis delovnih nalog, iz katerega naj 

izhaja tudi stopnja zahtevnosti delovnega mesta oziro-
ma stopnja izobrazbe, ki je bila zahtevana za zasedbo 
delovnega mesta.

Za dokazovanje delovnih izkušenj naj kandidati 
obvezno predložijo tudi ftk. delovne knjižice oziroma 
izpis zavarovanj iz ZZZRS ali izpis ZPIZ-a, če kandidat 
delovne knjižice nima. Predložitev delovne knjižice ozi-
roma izpis zavarovanj ne nadomešča izjave o delovnih 
izkušnjah iz te točke.

4. Izjavo/Dokazilo o znanju slovenskega jezika. Po-
jasnilo: Šteje se, da je v okviru zahtevane izobrazbe 
zajeta tudi ustrezna raven znanja slovenščine, kot jo 
določa uredba o potrebnem znanju slovenščine2, če je 
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Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, or-
ganizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Predvideni začetek dela bo dne 1. 8. 2017.
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 overovljenimi dokazili o izpolnjeva-
nju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, 
opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnatelj-
skem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževa-
nju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da 
kandidat ni v kazenskem postopku, pošljite v 10 dneh po 
objavi razpisa na naslov: Svet Srednje zdravstvene šole 
Ljubljana, Poljanska cesta 61, 1000 Ljubljana, z oznako 
“Prijava na razpis za ravnatelja”.

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja 
zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi 
kratek življenjepis.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Svet Srednje zdravstvene šole Ljubljana

 Ob-1235/17
Na podlagi prvega odstavka 101. člena Zakona o no-

tariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno bese-
dilo, 33/07, 45/08 in 91/13), Notarska zbornica Slovenije na 
predlog notarja Alojza Slavka Kečka iz Ormoža razpisuje

eno prosto mesto notarskega pomočnika
pri notarju Alojzu Slavku Kečku iz Ormoža
Za notarskega pomočnika je lahko imenovan uni-

verzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje pogoje iz 
1., 2., 3., 4. in 7. točke prvega odstavka 8. člena Zakona 
o notariatu. Pisne prijave na razpisano mesto notarske-
ga pomočnika, z življenjepisom in dokazili o izpolnje-
vanju zahtevanih pogojev, sprejema Notarska zbornica 
Slovenije, Ljubljana, Tavčarjeva ul. 2, 15 dni po objavi.

Notarska zbornica Slovenije
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Druge objave

 Ob-1190/17
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Ašker-

čeva 6, 1000 Ljubljana, na podlagi določb Zakona o 
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 s spremembami, 
popravki in dopolnitvami), določb Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11 s spremembami, popravki in 
dopolnitvami) in Zakona o davčnem postopku (Uradni 
list RS, št. 117/06 s spremembami, popravki in dopol-
nitvami) objavlja

javno zbiranje ponudb 
za prodajo rabljene premičnine

Testirne naprave Zwick, sestavljene iz treh sklo-
pov, in sicer: 1. 01520994 Temperaturna komora Zwick, 
2. 01520999 Elektromehanski testni stroj Zwick/Roell 
in 3. 01521000 Hidravlični testni stroj Zwick/Roell Ams. 

Zap. 
št.

Št. 
kosov

Predmet prodaje Izhodiščna 
cena v EUR 
brez DDV

Stopnja DDV

1 1 Temperaturna komora Zwick:
– Notranje mere: 500x700x600 mm
– Temperaturni razpon: –80 °C do 250 °C
– Natančnost: +–1 °C
– Leto zagona: 2006 
– Število delovnih ur: 1000
– Naprava je redno vzdrževana in kalibrirana

2 1 Elektromehanski testni stroj Zwick/Roell Z005:
– Maksimalna obremenitev: 5 kN
– Maksimalen pomik: 1200 mm
– Maksimalna hitrost: 2000 mm/min
– Merjenje sile: merilno zaznavalo za območje od 0 do 5 kN
– Merjenje pomika: optični ekstenziometer (merilno območje 
10–900 mm, resolucija 3 µm)
– Leto zagona: 2006 
– Število delovnih ur: 3000
– Naprava je redno vzdrževana in kalibrirana

3 1 Hidravlični testni stroj Zwick/Roell Ams: 
– Okvir: FB0250 (250 kN dovoljene obremenitve)
– Aktuator: maksimalna sila 100 kN, maksimalen pomik 
500 mm, maksimalna frekvenca 100 Hz
– Hidravlična enota: maksimalni tlak 280 bar, maksimalni 
pretok 250 l/min
– Merjenje sile: merilno zaznavalo za območje 0 do 100 kN
– Merjenje pomika: LVDT merilno zaznavalo z območjem 
0–500 mm in resolucijo 1 µm
– Leto zagona: 2006 
– Število delovnih ur: 20000
– Naprava je redno vzdrževana in kalibrirana

1 Testirna naprava Zwick 57.300,00 22,00

Oprema je bila nova kupljena leta 2005.
Premičnina se prodaja po načelu videno – kupljeno, 

je brez garancije, reklamacija kvalitete po prevzemu ni 
možna.

Vsi trije kosi premičnine se prodajajo skupaj. Nakup 
posameznega kosa premičnine ni možen.
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Ogled premičnine je možen dne 16. 2. 2017 ob 
11. uri, po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo 
prof. dr. Marko Nagode, tel. 01/477-15-10.

Prodaja premičnine pod ceno, nižjo od izhodiščne, 
ni možna. Ponudnik pošlje ponudbo s ceno (brez DDV) 
v pisni obliki na naslov prodajalca: Univerzi v Ljubljani 
Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana. 
Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela po 
pošti najkasneje do 21. 2. 2017 do 9. ure na naslov pro-
dajalca. Na kuverti mora biti vidno navedeno: »Ne odpi-
raj – Javno zbiranje ponudb za prodajo opreme Zwick« 
in polni naslov ponudnika. Javno odpiranje ponudb bo 
21. 2. 2017 ob 10. uri. Dana ponudba veže ponudnika 
še 30 dni po izteku roka za oddajo ponudb.

Po prejemu ponudb si prodajalec pridržuje pravico 
izvesti s ponudniki dodatna pogajanja.

Premičnino se proda najugodnejšemu ponudniku.
Kupec mora še dve leti po sklenitvi kupoprodajne 

pogodbe prodajalcu za pedagoško in raziskovalno delo 
zagotoviti uporabo stroja v obsegu 20 ur/mesečno po 
ceni 10 EUR/uro, po predhodni najavi, v dnevnem de-
lovnem času. V primeru odvoza stroja na lokacijo, ki 
je več kot 40 km oddaljena od sedeža prodajalca, je 
kupec zavezan prodajalcu povrniti tudi potne stroške 
za osebje prodajalca, in sicer v višini 1/3 MPC litra 
neosvinčenega 95-oktanskega bencina za vsak km 
prevožene razdalje.

Ponudnik je dolžan vplačati varščino za resnost po-
nudbe v višini 20 odstotkov ponujene cene na podračun 
pri UJP: 01100 6030707507, najkasneje 3 dni pred izte-
kom roka za oddajo ponudb, sklic 0623-0956, ter pripis: 
»Varščina – oprema Zwick«. 

Izbranemu ponudniku bo plačana varščina brezo-
brestno všteta v kupnino. Neizbranim ponudnikom bo 
varščina brez obresti vrnjena v roku 30 dni po izdaji 
sklepa o izbiri. Potrdilo o plačani varščini je obvezni se-
stavni del ponudbe.

Prodajalec bo odločitev o izbiri najugodnejšega po-
nudnika sprejel najkasneje v roku 15 dni po izteku roka 
za oddajo ponudb. Izbrani ponudnik bo v 8 dneh po 
izboru pozvan, da v roku 15 dni sklene kupoprodajno 
pogodbo, ki jo bo prodajalec pripravil v skladu z določ-
bami tega javnega zbiranja ponudb. Če izbrani ponudnik 
v postavljenem roku ne bo sklenil pogodbe, prodajalec 
obdrži vplačano varščino. 

Kupec mora plačati znesek kupnine na podračun 
pri UJP: 01100 6030707507, najkasneje v 8 dneh po 
sklenitvi pogodbe. Plačilo celotne kupnine v roku, ki je 
določen, je bistvena sestavina pravnega posla. Če ku-
pec v navedenem roku ne plača celotne kupnine, velja, 
da je odstopil od pogodbe. V tem primeru ima prodajalec 
pravico obdržati dano varščino, preostanek že plača-
ne kupnine pa brezobrestno vrne kupcu. Pri nakazilu 

kupnine mora biti naveden sklic 0623-0956. Kupljeno 
premičnino mora kupec na svoje stroške prevzeti in od-
peljati v treh dneh po plačilu kupnine, poravnati pa mora 
tudi celotno morebitno škodo in stroške, ki bi jih pri tem 
povzročil. Od prevzema premičnine v posest bo kupec 
prevzel plačilo vseh stroškov in javnih dajatev, poveza-
nih s kupljeno premičnino.

Od dosežene prodajne cene mora kupec plačati 
davek na dodano vrednost, razen, če ni predvidena 
oprostitev plačila tega davka.

Pisna ponudba mora vsebovati tudi pisno izjavo, da 
so ponudniku jasne vse točke iz tega zbiranja ponudb 
ter da se z njimi strinja in da sprejema vse pogoje. Po-
nudbo mora podpisati pooblaščena oseba ponudnika. 
Ponudba, ki ne bo vsebovala vseh zahtevanih sestavin, 
se bo štela za neustrezno.

Besedilo javnega poziva je objavljeno v Uradnem 
listu RS in na spletni strani Univerze v Ljubljani, Fakul-
tete za strojništvo. 

Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske 
odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine ozi-
roma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedel ra-
zloge, pri čemer se ponudnikom vrne plačana varščina, 
povrnejo pa se jim tudi stroški v višini izkazanih stroškov 
za prevzem razpisne dokumentacije.

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za strojništvo

Št. 409/17 Ob-1193/17
Inženirska zbornica Slovenije v skladu s 6. členom 

Pravilnika o obliki in vsebini izkaznice in enotnega žiga 
pooblaščenih inženirjev (Uradni list RS, št. 51/04, 60/05, 
73/05 in 55/11) preklicuje neveljavne:

– enotne žige pooblaščenih inženirjev: Primož 
Praper, univ. dipl. gosp. inž., G-2185; Igor Avsec, inž. 
gradb., G-1908; Bojan Majhenič, inž. el., E-0637; Vladi-
mir Gabrijelčič, univ. dipl. inž. el., E-0635; Jožef Zapu-
šek, univ. dipl. inž. el., E-0510; Matjaž Tepež, inž. rud. in 
geotehnol., RG0140; Zvonko Rijavec, inž. stroj., S-1139; 
Emil Pirc, dipl. var. inž., TV0603; Tomaž Guzelj, univ. 
dipl. inž. grad., G-0137; Anton Zupan, inž. stroj., S-1376; 
Bojan Mrak, inž. geod., Geo0118; dr. Boris Kampare, 
univ. dipl. inž. grad., T-0675; dr. Boris Kampare, univ. 
dipl. inž. grad., G-2225; Milan Grabar, univ. dipl. inž. 
grad., G-0278; mag. Janez Šturm, univ. dipl. inž. grad., 
G-1653; Ivan Krapež, inž. gradb., G-1535; Borut Lenar-
čič, univ. dipl. inž. grad., G-1461; Peter Bužanin, inž. 
gradb., G-2807; Franc Jursinovič, inž. stroj., S-1028.

– izkaznici: št. izkaznice 52206 z veljavnostjo do 
30. 6. 2017; št. izkaznice 52508 z veljavnostjo do 31. 12. 
2017; št. izkaznice 52149 z veljavnostjo do 30. 6. 2017.

Inženirska zbornica Slovenije
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Evidence sindikatov

Št. 101-13/2016-4 Ob-1145/17
V evidenci statutov sindikatov, ki se vodi pri Upravni 

enoti Šmarje pri Jelšah je pod zaporedno št. 47 vpisan 
Sindikat zdravstvene nege, SE Zdravilišče Rogaška 
– Zdravstvo d.o.o., s sedežem na naslovu Zdraviliški 
trg 9, 3250 Rogaška Slatina. Na podlagi izdane odloč-
be s strani Upravne enote Šmarje pri Jelšah, št. 101-
13/2016-3, z dne 23. 12. 2016, se izbriše iz evidence 
hrambe statutov sindikatov Sindikat zdravstvene nege, 
SE Zdravilišče Rogaška – Zdravstvo d.o.o., s sedežem 
na naslovu Zdraviliški trg 9, 3250 Rogaška Slatina, ki je 
vpisan pod zaporedno št. 47.
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Objave po Zakonu o medijih

 Ob-1188/17
Financiranje z oglaševanjem.
100 % lastnik radijske postaje »Radio Zeleni val« 

je Boris Peterka, Mala vas pri Grosupljem 21/A, 1290 
Grosuplje (Alpe Adria »Zeleni val« podjetje za radiofuzijo 
in marketing, d.o.o., Taborska cesta 38D, Grosuplje).

 Ob-1195/17
Medij: Radio Net FM.
Izdajatelj: Radio Net d.o.o.
Naslov: Loška ulica 13, 2000 Maribor.
Zvrst medija: radijski program.
Način razširjanja programskih vsebin: preko radij-

ske frekvence 100,2 Mhz in 99,8 Mhz.
Ime, priimek in stalno prebivališče fizične osebe, ki 

ima v njegovem premoženju najmanj 5 % delež kapitala 
ali najmanj 5 % delež upravljalskih oziroma glasovnih 
pravic: Stojan Auer, Osterčeva 7, 2000 Maribor.

Ime, priimek in stalno prebivališče odgovorne ose-
be, direktorja: Samo Krajnc, Dvorakova 12, 2000 Ma-
ribor.

 Ob-1227/17
Ime medija: Naš čas, Radio Velenje.
Izdajatelj: Naš čas, d.o.o., Kidričeva cesta 2/a, 3320 

Velenje.
Oba medija se financirata iz lastnih virov.
Več kot 5 % kapitala imajo: Naš čas, d.o.o., 

47,6717 %, Boris Zakošek, 18,0566 %; Mira Zakošek, 
8,6439 %; Stanislav Vovk, 7,6695 %; Mitja Čretnik, 
6,5461 %.

Organa upravljanja družbe sta skupščina in direk-
tor.

Direktor družbe je Boris Zakošek.
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Zavarovanja terjatev

SV 53/2017 Ob-1207/17
Na podlagi neposredno izvršljivega Notarske-

ga zapisa notarja dr. Veble Andreja iz Maribora opr. 
št.: SV 53/2017 z dne 30. 1. 2017, je bila nepremičnina 
– posamezni del št. 4 v stavbi št. 1469 k.o. 658 Koro-
ška vrata, stoječe na parceli št. 1367, k.o. 658-Koroška 
vrata, ki v naravi predstavlja stanovanje št. 4 v pritličju 
stavbe št. 1469, v skupni izmeri 31,70 m2, v večstano-
vanjski zgradbi na naslovu Gregorčičeva ulica 36, 2000 
Maribor, in katero je zastavitelj Repina Jernej pridobil 
v izključno last na podlagi Prodajne pogodbe z dne 
11. 1. 2017, sklenjena med prodajalcem Zveza ma-
riborskih športnih društev Branik, Mladinska ulica 29, 
2000 Maribor in kupcem Jernej Repina, Gregorčičeva 
ulica 36, 2000  Maribor, zastavljeni v korist banke – 
upnice: SKB BANKA d.d. LJUBLJANA, s sedežem na 
naslovu Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana, matična številka 
5026237000, za zavarovanje denarne terjatve upnice 
na temelju Pogodbe o kreditu št. 353739-001  v višini 
18,00 EUR spp, z zapadlostjo  terjatve najkasneje do 
vključno 15. 1. 2024.
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Objave sodišč

Izvršbe

0814 VL 219850/2013 Os-3186/16
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča z dne 9. 1. 

2014, opr. št. VL 219850/2013, je bil dne 17. 3. 2015 
opravljen v korist upnika DOMO poslovanje z nepremič-
ninami, d.o.o., Majorja Lavriča ulica 12, Ljubljana, rubež 
stanovanja št. 19 v IV. nadstropju, površine 33,88 m2, na 
naslovu Martina Krpana 22, 1000 Ljubljana, last dolžnika 
Milica Zelenko, Martina Krpana ulica 22, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 10. 2016

In 203/2015 Os-3119/16
V izvršilni zadevi upnika I-Dom, upravljanje, projekti, 

svetovanje d.o.o., Kraljeviča Marka ulica 19, Maribor, ki 
ga zastopa Jerman Janko – odvetnik, Partizanska cesta 
30, Maribor, zoper dolžnika Mirko Vazovec, Strossma-
yerjeva ulica 10, Maribor, zaradi izterjave 381,94 EUR 
spp., se na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča 
v Mariboru, opr. št. In 203/2015 z dne 25. 5. 2015, za-
rubi nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo: gar-
sonjera v pritličju večstanovanjske stavbe na naslovu 
Strossmayerjeva ulica 10, Maribor, v izmeri 26,40 m2, 
stoječe na parc. št. 1532, k.o. 657 Maribor-Grad, ki je 
v katastru vpisana kot posamezni del stavbe št. 2, šte-
vilka stanovanja 7, številka stavbe 1680, ki ni vpisana v 
zemljiški knjigi.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 16. 9. 2016

VL 52435/2015 Os-1115/17
Izvršiteljica Simona Erlač – izvršiteljica, Ulica He-

roja Šlandra 13, 2000 Maribor, je dne 16. 11. 2016 s 
pričetkom ob 11. uri, v vodilni zadevi VL 52435/2015 in 
pridruženih zadevah navedenih zgoraj, Okrajno sodišče 
v Mariboru, Cafova ulica 1, 2508 Maribor, je v izvršilni 
zadevi upnika Roman Ferk in ostali, Prešernova uli-
ca 10, 2000 Maribor, ki ga zastopa Staninvest d.o.o., 
Gregorčičeva ulica 19, 2000 Maribor, po odv. Družba 
Živko in Purg o.p. d.o.o., Titova cesta 8, Maribor, zoper 
dolžnika: Marguč Erik, Prešernova ulica 10, 2000 Ma-
ribor, zaradi izterjave 616,17 EUR s pp, upnika Fur-
man Hermina in ostali, Prešernova 10, 2000 Maribor, 
ki ga zastopa Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, 
2000 Maribor, zoper dolžnika Marguč Erik, Prešernova 
10, 2000 Maribor, zaradi izterjave 373,61 EUR s pp in 
upnika Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, 2000 
Maribor, zoper dolžnika Marguč Erik, Prešernova ulica 
10, 2000 Maribor, zaradi izterjave 257,74 EUR s p.p., 
278,66 EUR s p.p., 282,97 EUR s p.p., 442,13 EUR s 
pp, v kraju Prešernova 10, 2000 Maribor, pri dolžniku, 
ob prisotnosti 1. Erik Marguč, 2. Bojan Rodi, pomočnik 
izvršitelja, opravila rubež nepremičnin: nepremičnina, ki 
ni vpisana v zemljiško knjigo, in sicer 2-sobno stanova-
nje št. 22, v izmeri 63,04 m2, v VIII. nadstropju večsta-
novanjske stavbe v Mariboru, Prešernova 10, stoječi na 
parc. št. 1005/1 k.o. Maribor Grad, ki je v lasti dolžnika.

Zarubljena nepremičnina obsega: predsobo 5,6 m2, 
spalnico 13 m2, dnevno sobo 18,5 m2, kopalnico + wc 

4 m2, kuhinjo + jedilnico 9,1 m2, balkon 14,6 m2, klet 
3,3 m2.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 16. 11. 2016

I 362/2016 Os-1038/17
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v Škofji Loki, 

opr. št. I 362/2016, z dne 16. 11. 2016, je izvršitelj De-
nis Paternost, Maistrova ulica 16, Kamnik, dne 15. 12. 
2016,  v korist upnika Tobačna 3dva, trgovsko podjetje, 
d.o.o., Cesta 24. junija 90, Ljubljana - Črnuče, zaradi 
izterjave 8.952,71 EUR s pp, zarubil nepremičnino, ki 
ni vpisana v zemljiško knjigo, in sicer nepremičnino v 
k.o. 2035 Škofja Loka - stanovanje v izmeri 64,6 m2, na 
naslovu Poljanska cesta 10, Škofja Loka, last dolžnice 
do celote.

Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 5. 1. 2017

Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

2673 I 1084/2016 Os-3520/16
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi 

upnika Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad 
Republike Slovenije, Dunajska cesta 21, Ljubljana, proti 
dolžniku Mitji Skok, Zaloška cesta 69, Ljubljana – dosta-
va, zaradi izterjave preživnine, sklenilo:

Dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona o prav-
dnem postopku – ZPP postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi Damjan Mer-
har, Koprska 94, 1000 Ljubljana.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do 
takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne na-
stopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 11. 2016

0963 I 2843/2016 Os-1111/17
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upni-

ka Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna 
dolina, cesta IX 6, Ljubljana, proti dolžniku Benjaminu 
Beširević, Frankfurter Str. 702, DE 51107 Ostheim-Köln, 
zaradi izterjave 653,70 EUR, sklenilo:

Dolžniku Benjaminu Bešireviću se na podlagi 
82. člena Zakona o pravdnem postopku postavi zača-
sno zastopnico.

Za začasno zastopnico se postavi Sanja Mitrović, 
Kolodvorska ulica 8, Ljubljana.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do 
takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi 
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za social-
ne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 1. 2017



Stran 256 / Št. 5 / 3. 2. 2017 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

I P 100/2016 Os-1094/17
Okrajno sodišče v Mariboru je dne 22. 11. 2016 

s sklepom opr. št. I P 100/2016, na podlagi 5. toč-
ke II. odst. 82. člena ZPP (Uradni list RS, št. 26/99 
in 96/02), v pravdni zadevi tožeče stranke Poloplus 
d.o.o. – v stečaju, Ul. Marjana Nemca 2, Miklavž, ki jo 
zastopa Veronika Ermenc, odvetnica iz Domžal, zoper 
toženo stranko Natašo Mučibabić, Ul. Marjana Nem-
ca 4, Miklavž, zaradi odpovedi najemne pogodbe in 
izpraznitve stanovanja ter plačila najemnine in stroškov 
pct 3.373,67 EUR, toženi stranki postavilo začasno za-
stopnico, ki jo zastopa začasna zastopnica Martina Geč, 
odvetnica v Mariboru.

Začasna zastopnica Martina Geč, odvetnica v Mari-
boru, bo v zgoraj navedenem pravdnem postopku zasto-
pala toženo stranko vse do takrat, dokler ne bo tožena 
stranka ali njen pooblaščenec nastopil pred sodiščem 
oziroma dokler ne bo organ, pristojen za socialne zade-
ve, sporočil, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 12. 1. 2017

Oklici dedičem

D 226/2016 Os-3695/16
Pri tukajšnjem sodišču vodimo zapuščinski posto-

pek po Hrobat Ani, rojeni 30. 3. 1912 v Trstu, ki je umrla 
9. 7. 1989 v Firencah, Italija, točen naslov zadnjega 
bivališča ni znan.

Zapustnica je umrla kot samska. Sodišče nima po-
datkov ali je imela otroke. Znano je, da je imela sestri 
Marijo Hrobat, ki je umrla že pred zapustnico in Fani 
Hrobat, ki je neznanega bivališča. Podatkov o morebi-
tnih potomcih zapustničinih sester ni. Znano je tudi, da je 
imela zapustnica po očetovi strani sestrično Angelo Jelu-
šič, ki je že pokojna, njena hčerka pa je Nevenka Kranjc, 
ki je doslej edina znana dedinja. Podatkov o morebitnih 
bratrancih in sestričnah zapustnice po materini strani ni.

Sodišče zato poziva vse tiste, ki mislijo, da imajo 
pravico do dediščine, da se v enem letu od objave tega 
oklica v Uradnem listu RS in sodni deski tega sodišča 
priglasijo sodišču. Po poteku navedenega roka bo so-
dišče zapuščinski postopek nadaljevalo in zadevo za-
ključilo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 20. 12. 2016

D 737/2016 Os-3725/16
Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden za-

puščinski postopek po pokojni Majdi Martinšek, rojeni 
Martinšek, hčeri Jožefa, upokojenki, rojeni 30. 4. 1957, 
državljanki RS, razvezani, umrli 17. 10. 2016, nazadnje 
stanujoči Kolenov graben 3, Radeče.

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 prenese v 
stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določ-
bami 142.b člena Zakona o dedovanju. Upniki 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 15. 12. 2016

D 510/2016 Os-1028/17
Zapuščinska zadeva: po pokojnem Ivanu Bembiču, 

pok. Domenika, neznanega bivališča, ki je bil razglašen 
za mrtvega s sklepom opr. štev. N 99/2015 in določen 
datum smrti 28. 2. 1929.

Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj 
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.

Če se po preteku enega leta od objave oklica ne 
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko 
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. 
Neznanim dedičem je bila postavljena skrbnica Bistra 
Podgornik Tonello, Dekani 209/a, 6271 Dekani.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 6. 1. 2017

D 259/2016 Os-1029/17
Zapuščinska zadeva: po pokojnem Ivanu Žnidar-

šiču, pok. Ivana, nazadnje stanujočem v Gažonu 62, 
Šmarje, ki je bil razglašen za mrtvega s sklepom opr. 
štev. N 27/2015 in določen datum smrti 3. 2. 1977.

Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj 
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.

Če se po preteku enega leta od objave oklica ne 
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko 
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. 
Neznanim dedičem je bila postavljena skrbnica Bistra 
Podgornik Tonello, Dekani 209/a, 6271 Dekani.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 6. 1. 2017

D 249/2014 Os-1123/17
Penko Ludvika iz Kopra, Rozmanova ulica 37, je 

dne 4. 4. 2014 umrla in je zapustila oporoko.
Do dediščine ima pravico zapustničina nečakinja 

Nada Strle.
Ker sodišču ni znano njeno prebivališče, naj se pri-

glasi sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Dedinji je postavljena za začasno zastopnico Bistra 

Podgornik Tonello, Dekani 209/a, Dekani.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče 

zapuščinsko obravnavo na podlagi izjave postavljenega 
skrbnika in na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 18. 1. 2017

D 512/2016 Os-1124/17
Zapuščinska zadeva: po pokojnem Ojo Valentinu, 

sinu Mateja, nazadnje stanujoč Črni Kal 23, Črni Kal, 
ki je bil razglašen za mrtvega s sklepom naslovnega 
sodišča N 44/2015, in določen datum smrti 1. 1. 1928.

Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj 
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.

Če se po preteku enega leta od objave oklica ne 
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko 
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. 
Neznanim dedičem je bila postavljena skrbnica Bistra 
Podgornik Tonello, Dekani 209/a, 6271 Dekani.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 18. 1. 2017
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I D 3164/2013 Os-3701/16

V zapuščinski zadevi po pokojnem Bojanu Brada-
ški, rojenem 5. 8. 1953, umrlem 27. 8. 2013, nazadnje 
stanujočem na naslovu Fabianijeva ulica 13, Ljublja-
na, državljanu Republike Slovenije, gre za zapuščino 
brez dedičev, zato sodišče na podlagi drugega odstavka 
142.a člena Zakona o dedovanju (ZD) izdaja sledeči 
oklic neznanim upnikom.

Sodišče opozarja Republiko Slovenijo in (ne)znane 
upnike, da bo zapuščina brez dedičev prešla na Repu-
bliko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil 
zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja 
zapuščine, in da Republika Slovenija ne odgovarja za 
zapustnikove dolgove.

Sodišče seznanja naslovnike tega oklica, da smejo 
upniki pri naslovnem sodišču pridobiti podatke o pre-
moženju, ki sestavlja zapuščino, in zapustnikovih obve-
znostih ter da lahko upniki v šestih mesecih od dneva 
objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev 
prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skla-
du z določbami 142.b člena ZD.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 12. 2016

II D 2098/2015 Os-1156/17

Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščin-
ski postopek po pokojnem Antonu Kegloviču, rojenem 
20. 7. 1935, proglašenem za mrtvega z dnem 21. 7. 
2005, nazadnje stanujočem Avstralija, 18 Mitchell Ave., 
NSW, AU 2642 Khancoban, državljanu Republike Slo-
venije.

Zapuščina se deduje v skladu z zakonitim dedo-
vanjem. Potomcev naj zapustnik ne bi imel. Iz uradne 
evidence je razvidno, da je kot zapustnikov zadnji zako-
nec vpisana Angela Keglovič, roj. 30. 5. 1943, z zadnjim 
znanim prebivališčem v Avstraliji, 18 Mitchell Ave., NSW, 
AU 2642 Khancoban, od koder pa se je sodna pošilj-
ka vrnila, saj je na tem naslovu Angeli Keglovič ni bilo 
moč vročiti. Zapustnikova brata sta pojasnila, da jima 
dejstvo, da bi bil zapustnik poročen z Angelo Keglovič, 
ni poznano, da Angele Keglovič ne poznata in tako ne 
vesta, ali je sploh še živa in ali je morebiti zapustila ka-
kšne potomce.

Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedo-
vanju poziva Angelo Keglovič oziroma njene morebitne 
potomce, oziroma vse, ki mislijo, da bi bili lahko pokli-
cani k dedovanju po zapustnici, da se priglasijo sodišču 
v enem letu od objave tega oklica.

Če se osebe, ki so pozvane k prijavi s tem oklicem, 
ne bodo oglasile, bo sodišče po preteku enoletnega roka 
zapuščinski postopek zaključilo na podlagi podatkov, s 
katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 1. 2017

II D 191/2011 Os-2779/16

Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapu-
ščinski postopek po pokojnem Smudj Božidarju, rojen 
28. 9. 1937, umrl dne 20. 12. 2015, nazadnje stanujoč 
Ob žici 1, Ljubljana.

Zapustnik je bil rojen v Republiki Hrvaški, v kraju 
Pobjenik. Ob smrti je bil vdovec (žena Smudj Monika je 
preminula 23. 9. 2013 v Laškem), po podatkih, ki jih je 
sodišče zbralo, ni zapustil zakonskih, nezakonskih, po-
svojenih ali preminulih otrok. Z drugimi podatki o dedičih 
zapustnika sodišče ne razpolaga.

Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o de-
dovanju poziva dediče drugega dednega reda (starše 
zapustnika, zapustnikove brate in sestre ter njihove 
potomce) ter vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico 
do dediščine po zapustniku, da se priglasijo sodišču 
v enem letu od objave tega oklica. Po preteku tega 
roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter 
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, 
s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 7. 2016

D 515/2016 Os-3685/16
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po dne 

13. 10. 1970 umrli Mariji Lukman, roj. Pleničar, brez 
zadnjega znanega stalnega in začasnega prebivališča. 
Zakoniti dediči niso znani. Zato se jih poziva, da lahko 
v roku enega leta od objave oklica uveljavljajo dedno 
pravico.

Okrajno sodišče v Radovljici
dne 15. 12. 2016

D 170/2016 Os-3678/16
Pred Okrajnim sodiščem v Šentjurju je v teku zapu-

ščinski postopek po pokojnem Antonu Drevu, rojenem 
31. 5. 1926, nazadnje stanujočem Koroška cesta 40, 
Šoštanj, umrlem 1. 3. 2015.

Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko 
Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zah-
teve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja 
zapuščine. V tem primeru Republika Slovenija ne odgo-
varja za zapustnikove dolgove.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in o za-
pustnikovih obveznostih.

Upnike se poziva, da lahko v šestih mesecih od 
dneva objave tega oklica zahtevajo, da se zapuščina 
brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez 
dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona o 
dedovanju, kar pomeni, da prijavi to zahtevo v zapuščin-
skem postopku in vloži predlog za začetek stečaja zapu-
ščine brez dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev mora upnik 
priložiti potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja 
zapuščine brez dedičev.

Okrajno sodišče v Šentjurju
dne 13. 12. 2016

Oklici pogrešanih

N 78/2016 Os-1053/17
Okrajno sodišče v Novem mestu v nepravdni zadevi 

predlagatelja Milana Krnc, Dolenji Maharovec 6, Šentjer-
nej, ki ga zastopa Majda Štrasner, odvetnica v Novem 
mestu, zoper nasprotno udeleženko Marijo Vrhovšek, 
Bose 219, Kimberly B.C., Kanada, ki jo zastopa skrbnik 
za posebni primer Center za socialno delo Novo mesto, 
Resslova 7b, Novo mesto, zaradi razglasitve pogrešane 
Marije Vrhovšek za mrtvo, izdaja naslednji oklic:

Poziva se Marija Vrhovšek, nazadnje stanujoča Bose 
219, Kimberly B.C. Kanada, da se priglasi pri tukajšnjem 
sodišču ali pri skrbniku za poseben primer Center za soci-
alno delo Novo mesto, Resslova 7b, Novo mesto, v roku 
treh mesecev od dneva objave tega oklica.
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Po preteku treh mesecev bo opravilo sodišče obrav-
navo na podlagi izjave postavljenega skrbnika in na pod-
lagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 11. 1. 2017

N 77/2016 Os-1054/17
Okrajno sodišče v Novem mestu v nepravdni zadevi 

predlagajoče stranke Milana Krnc, Dolenji Maharovec 6, 
Šentjernej, ki ga zastopa Majda Štrasner, odvetnica v 
Novem mestu, zoper nasprotnega udeleženca Antona 
Mojstrovič, R.R.1, Kombops B.C., Kanada, ki ga zasto-
pa skrbnik za posebni primer Center za socialno delo 

Novo mesto, Resslova 7b, Novo mesto, zaradi razglasi-
tve pogrešanega Antona Mojstroviča za mrtvega, izdaja 
naslednji oklic:

Poziva se Anton Mojstrovič, nazadnje stanujoč 
R.R.1, Kombops B.C., Kanada, da se priglasi pri tu-
kajšnjem sodišču ali pri skrbniku za poseben primer 
Center za socialno delo Novo mesto, Resslova 7b, 
Novo mesto, v roku treh mesecev od dneva objave 
tega oklica.

Po preteku treh mesecev bo opravilo sodišče 
obravnavo na podlagi izjave postavljenega skrbnika in 
na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 11. 1. 2017
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Preklici

Zavarovalne police preklicujejo 

Dragar Mateja, Prvomajska ulica 2, Litija, zavaro-
valno polico, št. ZIV-POL-01/01107491, izdala zavaro-
valnica Adriatic Slovenica. gnf‑337541

Dragar Mateja, Prvomajska ulica 2, Litija, zavaro-
valno polico, št. ZIV-POL-01/01107492, izdala zavaro-
valnica Adriatic Slovenica. gne‑337542

Juraja Kristina, Bistrica ob Sotli 52, Bistrica ob Sotli, 
zavarovalno polico, št. 70000069227, izdala zavaroval-
nica Adriatic Slovenica d.d. gng‑337540

Spričevala preklicujejo 

Vehovec Vesna, Krtina 124a, Dob, diplomo, 
št. 19726416, izdano na ime Vesna Mazgon, izdajatelj 
Ekonomska fakulteta, leto izdaje 2001. gnh‑337564

Drugo preklicujejo 

Čebulec Sergij, Ulica talcev 5, Sežana, licenco za 
opravljanje poslov nepremičninskega posredovanja, 
št. 00862, izdajatelj Ministrstvo za okolje, dne 16. 8. 
2006. gni‑337563

ENES DRAGANOVIĆ s.p., Cesta ob železni-
ci 4, Žalec, potrdilo za voznika, št. 010894/SŠD72-2-
4694/2015, izdano na ime Jasmin Ahmičević, veljavnost 
od 11. 12. 2015 do 9. 3. 2017, izdala Obrtno podjetniška 
zbornica. gnd‑337543

ENES DRAGANOVIĆ s.p., Cesta ob železnici 4, Ža-
lec, potrdilo za voznika, št. 010894/SŠD72-3-2671/2016, 
izdano na ime Mustafa Halilović, veljavnost od 23. 6. 
2016 do 9. 3. 2017, izdala Obrtno podjetniška zbornica. 
gnc‑337544

ENES DRAGANOVIĆ s.p., Cesta ob železnici 4, Ža-
lec, potrdilo za voznika, št. 010894/SŠD72-4-1158/2016, 
izdano na ime Alen Hasanamidžić, veljavnost od 14. 3. 
2016 do 9. 3. 2017, izdala Obrtno podjetniška zbornica. 
gnb‑337545

ENES DRAGANOVIĆ s.p., Cesta ob železnici 4, Ža-
lec, potrdilo za voznika, št. 010894/MJ72-4-1193/2012, 
izdano na ime Fikret Jahić, veljavnost od 19. 3. 2012 
do 9. 3. 2017, izdala Obrtno podjetniška zbornica. 
gnz‑337546

ENES DRAGANOVIĆ s.p., Cesta ob železnici 4, Ža-
lec, potrdilo za voznika, št. 010894/MJ72-6-1193/2012, 
izdano na ime Jusuf Mahmutović, veljavnost od 19. 3. 
2012 do 9. 3. 2017, izdala Obrtno podjetniška zbornica. 
gny‑337547

ENES DRAGANOVIĆ s.p., Cesta ob železnici 4, Ža-
lec, potrdilo za voznika, št. 010894/SŠD72-2-3234/2013, 
izdano na ime Senad Memčić, veljavnost od 19. 7. 
2013 do 9. 3. 2017, izdala Obrtno podjetniška zbornica. 
gnx‑337548

ENES DRAGANOVIĆ s.p., Cesta ob železnici 4, Ža-
lec, potrdilo za voznika, št. 010894/SŠD72-2-4021/2013, 
izdano na ime Almir Muslija, veljavnost od 25. 9. 2013 

do 9. 3. 2017, izdala Obrtno podjetniška zbornica. 
gnw‑337549

ENES DRAGANOVIĆ s.p., Cesta ob železnici 4, 
Žalec, potrdilo za voznika, št. 010894/AC72-2-7242/2012, 
izdano na ime Nijaz Nurkić, veljavnost od 25. 10. 2012 
do 9. 3. 2017, izdala Obrtno podjetniška zbornica. 
gnv‑337550

ENES DRAGANOVIĆ s.p., Cesta ob železnici 4, Ža-
lec, potrdilo za voznika, št. 010894/SŠD72-2-4253/2015, 
izdano na ime Almir Salkić, veljavnost od 6. 11. 2015 do 9. 
3. 2017, izdala Obrtno podjetniška zbornica. gnu‑337551

Fireder Maja, Zminec 71, Škofja Loka, licenco 
za opravljanje poslov nepremičninskega posrednika, 
št. 01078, izdajatelj Ministrstvo za okolje. gnj‑337562

 Hrnjak Nikica, Na Lazah 4, Metlika, digitalno taho-
grafsko kartico, št. 1070500039721000, izdal Cetis Celje 
d.d. gno‑337557

IGOVITAL d.o.o., Tržaška cesta 2, Ljubljana, 
taksi nalepko, št. G007885/06968/018, za vozilo reg. 
št. LJ 228-ZN. gnl‑337535

Jakob Vrečko s.p., Šaranovičeva ulica 6B, Celje, 
osnovno licenco, št. GE007199/05767, izdano na Spira- 
Transport d.o.o. gnm‑337559

Jakob Vrečko s.p., Šaranovičeva ulica 6B, Celje, 
izvod licence, št. GE007199/05767/001, za vozilo reg. 
št. KP-DZ-153, veljavnost do 12. 1. 2020, izdano na Spi-
ra-Transport d.o.o. gnl‑337560

Kalendar Drago Karlo, Finžgarjeva ulica 8a, Le-
sce, izvod licence, št. 013955/001, za vozilo MAN, reg. 
št. KR ZF-116, veljavnost do 12. 10. 2020. gnj‑337537

Kovačič Boštjan, Šegova ulica 14, Novo mesto, izka-
znico nepremičninskega posrednika, št. 01114, izdajatelj 
Ministrstvo za okolje in prostor. gnr‑337554

Mesarič Lea, Mladinska ul. 6, Kidričevo, potrdilo o 
opravljenem strokovnem izpitu, št. 802716, izdajatelj Mi-
nistrstvo za infrastrukturo, leto izdaje 2013. gnp‑337556

 MEŠIČ d.o.o., Pameče 7B, Slovenj Gradec, digi-
talno tahografsko kartico, št. 1070500002106001, izdal 
Cetis Celje, d.d., na ime David Razgoršek. gnn‑337558

 OSNOVNA ŠOLA A. T. LINHARTA, Kranjska 
cesta 27, Radovljica, digitalno tahografsko kartico, 
št. 1070500034049000, izdal Cetis Celje d.d., na ime 
Branko Pirih. gni‑337538

Paradiž Ignac, Gubčeva ulica 7, Slovenj Gra-
dec, vrednotnico za plačilo tehničnega pripomočka, 
št. 45-00207-2014, izdala Upravna enota Slovenj Gra-
dec. gnk‑337536

 Perić Ljubiša, Hafnerjeva 6a, Ljubljana-Šentvid, di-
gitalno tahografsko kartico, št. 1070500045087010, izdal 
Cetis Celje d.d. gnh‑337539

Stepišnik Srečko, Latkova vas 118, Prebold, potrdilo 
o uspešno opravljenem preizkusu strokovne usposoblje-
nosti za odgovorno osebo, št. 603857, izdajatelj Ministr-
stvo za promet, leto izdaje 1997. gnq‑337555

Šetinc Anica, Idrija pri Bači 58, Most na Soči, potrdilo 
o uspešno opravljenem preizkusu strokovne usposoblje-
nosti za odgovorno osebo, št. 617994, izdajatelj Ministr-
stvo za promet, leto izdaje 2005. gns‑337553

TGP ŽNIDARŠIČ, d.o.o., Šmarje, Jurčičeva cesta 
15, Šmarje-SAP, izvod licence, št. GE007122/02679/006, 
za vozilo reg. št. LJ366-LD. gnt‑337552

Vrtin Jože, Breznik 7, Dragatuš, NPK: gozdarski se-
kač/gozdarska sekačica, št. 6230.002.1-078.2014-05574, 
izdajatelj SGLŠ Postojna, leto izdaje 2014. gnk‑337561
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