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Javni razpisi

Št. 6140-1/2015/3 Ob-1621/15

Na podlagi tretjega odstavka 104. člena Zakona 
o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list 
RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 
20/11 in 111/13), 5. člena Pravilnika o izvedbi javnega 
poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov 
in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10) ter Re-
solucije o nacionalnem programu za jezikovno politiko 
2014–2018 (Uradni list RS, št. 62/13) Ministrstvo za 
kulturo objavlja

javni razpis
za izbiro ponudnikov za izvedbo projektov  

na podlagi nacionalnega programa za jezikovno 
politiko (JR-NPJP2015)

1. Naziv in sedež naročnika: Republika Slovenija, 
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljub ljana (v 
nadaljevanju: ministrstvo).

2. Predmeta, področje in cilj razpisa
Predmeta razpisa sta:
2.1 lahko branje za odrasle osebe z motnjami v du-

ševnem razvoju,
2.2 intenzivni začetni tečaj slovenščine za prise-

ljenske otroke.
Vsebinska obrazložitev predmetov razpisa:
2.1 Lahko branje za odrasle osebe z motnjami v du-

ševnem razvoju
Osebe s posebnimi potrebami svoje sporazumeval-

ne potrebe uresničujejo na prilagojene načine. To je nuj-
no za preprečitev njihove izolacije, hkrati pa se jim tako 
omogočata bolj enakopravno uresničevanje temeljnih 
pravic in dejavnejše vključevanje v družbo. Možnost ta-
kšnega alternativnega sporazumevanja oseb z motnjami 
v duševnem razvoju je tudi prioritetni cilj jezikovne politi-
ke. S projektom jim želimo omogočiti razvijanje celovite 
jezikovne zmožnosti. Izdaja knjig za lahko branje bo 
osebam z motnjami v duševnem razvoju omogočila sa-
mostojno branje ter razumevanje prebranega, prek knji-
ge za lahko branje pa se bodo lahko srečali z izvirnimi 
slovenskimi literarnimi besedili v njim prilagojeni obliki.

2.2 Intenzivni začetni tečaj slovenščine za prise-
ljenske otroke

Z migracijskimi procesi se tako v RS kot zunaj nje 
veča število zainteresiranih za učenje slovenščine kot 
drugega in tujega jezika, interes pa pogosto prerašča 
v potrebo, zlasti ko gre za dostop do znanja slovenščine 
za migrantske otroke ali izobraževanje izobraževalcev 
za te potrebe.

Otroci in mladi priseljenci, ki se vključujejo v sloven-
ski vzgojno-izobraževalni sistem, se ob vključitvi v re-
dni izobraževalni proces učijo slovenščino, ki pa zaen-

krat nima natančno definiranega ne obsega ne oblike. 
V praksi poteka pouk slovenščine za otroke priseljencev 
enkrat do dvakrat tedensko, vzporedno z rednim po-
ukom. Smernice za uspešno jezikovno integracijo so 
sicer podane v dokumentu Strategija vključevanja otrok, 
učencev in dijakov migrantov v sistem vzgoje in izobra-
ževanja v RS (MŠŠ, 2007) in bi jih kazalo upoštevati pri 
prenovi normativov in standardov z namenom učinkovi-
tega vključevanja teh skupin govorcev, v tem okviru zla-
sti z uvedbo intenzivnih uvajalnih tečajev slovenščine.

Področje razpisa je izvajanje Resolucije o nacional-
nem programu za jezikovno politiko 2014–2018 (Uradni 
list RS, št. 62/13).

Cilj razpisa je uresničevanje ukrepov iz nacional-
nega programa, in sicer iz poglavja 2.1.7 Govorci s po-
sebnimi potrebami ter poglavja 2.1.4 Slovenščina kot 
drugi in tuji jezik. Uresničevanje ukrepov bo prispevalo 
k spodbujanju uvajanja inovativnih pristopov k pouče-
vanju slovenščine ter izboljšanju kakovosti in povečanju 
dostopnosti učenja slovenščine kot drugega jezika. Prav 
tako bo prispevalo k razvijanju celovite jezikovne zmo-
žnosti oseb s posebnimi potrebami.

3. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
3.1 Splošni pogoji za sodelovanje na javnem raz-

pisu
Na razpis se lahko prijavijo le prijavitelji (upravičene 

osebe), ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so pravne osebe, ki so ustrezno registrirane za 

opravljanje dejavnosti, v katero sodi predlagani projekt 
(ministrstvo si pridržuje pravico preveriti ustreznost regi-
stracije prijavljenih pravnih oseb v podatkih javnopravne 
agencije Ajpes), ter osebe s statusom samostojnega 
delavca v kulturi,

– imajo poravnane obveznosti, davke in prispevke 
do Republike Slovenije na dan oddaje prijave,

– s prijavljenim projektom ne kandidirajo na kate-
rem koli drugem javnem razpisu ali pozivu za sredstva 
Ministrstva za kulturo,

– za prijavljeni projekt še niso prejeli sredstev za 
izvedbo iz drugih javnih virov,

– dovoljujejo objavo osebnih podatkov z namenom 
objave rezultatov razpisa na spletni strani ministrstva 
skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega 
značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB2) in Zakonom 
o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – 
UPB1),

– nimajo omejitve poslovanja na podlagi Zakona 
o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, 
št. 69/11, uradno prečiščeno besedilo ZIntPK-UPB2).

Prijavitelj poda izjavo o izpolnjevanju pogojev iz toč-
ke 3.1 v predpisanem prijavnem obrazcu. Če ministrstvo 
naknadno zahteva originalna potrdila o izpolnjevanju 
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splošnih pogojev po posameznih alinejah, jih mora pri-
javitelj dostaviti v zahtevanem roku.

3.2 Posebni pogoji za sodelovanje na javnem raz-
pisu

3.2.1 Posebni pogoji za projekt Lahko branje za 
odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju

Prijavitelj mora poleg splošnih pogojev, ki jih določa 
besedilo točke 3.1 tega javnega razpisa, izpolnjevati še 
naslednje pogoje:

– da bo pripravil največ dve knjigi v obliki za lahko 
branje, vsebinsko in oblikovno prilagojeni odraslim ose-
bam z motnjami v duševnem razvoju,

– da bodo za objavo v knjižni obliki izbrana izvirna 
slovenska že objavljena literarna besedila,

– k prijavi mora predložiti kratek povzetek vsebine 
knjige, vsaj tri vzorčne strani besedila ter osnutek ene 
ilustracije,

– da bo pri pripravi knjige posebno pozornost na-
menil kakovostni predelavi besedila in kakovostni likovni 
opremi,

– da bo knjigo izdal v tiskani obliki v 250 izvodih, ki 
bodo brezplačno dostopni,

– da bo sofinancirano knjižno delo, če bo naklada 
pošla, dosegljivo s tiskom na zahtevo oziroma ponati-
som najmanj tri leta po izidu,

– da bo knjiga izdana v elektronski obliki (e-knjiga) 
ter da bo elektronska izdaja knjige prosto dostopna,

– da bo zagotovil distribucijo knjig na naslove, ki jih 
bo izbral financer.

3.2.2 Posebni pogoji za projekt Intenzivni začetni 
tečaj slovenščine za priseljenske otroke

Prijavitelj mora poleg splošnih pogojev, ki jih določa 
besedilo točke 3.1 tega javnega razpisa, izpolnjevati še 
naslednje pogoje:

– da se bo povezal s posameznimi šolami ter v do-
govoru z njimi organiziral intenzivne tečaje slovenščine 
za otroke priseljencev (stopnja A-1),

– da bodo tečaji skupaj obsegali najmanj 300 pe-
dagoških ur,

– da bo upošteval normative pri sestavi učnih sku-
pin (število in starost otrok ipd.).

4. Okvirna višina razpoložljivih sredstev
Okvirna višina sredstev za izvedbo razpisa je 

23.000 evrov:
– 11.500 evrov za projekt Lahko branje za odrasle 

osebe z motnjami v duševnem razvoju in
– 11.500 evrov za projekt Intenzivni začetni tečaj 

slovenščine za priseljenske otroke.
Sredstva so predvidena na proračunski postavki 

131144 – Izvajanje nacionalnega programa za jezikovno 
politiko v letu 2015. Višina sredstev je vezana na pro-
računske zmogljivosti Ministrstva za kulturo, to pomeni, 
da se lahko višina, če pride do sprememb v državnem 
proračunu ali finančnem načrtu ministrstva, spremeni. 
Če se v času izvedbe postopka tega razpisa obseg 
sredstev, ki je v državnem proračunu namenjen za kul-
turo, zmanjša toliko, da ne zagotavlja izpolnitve njegovih 
ciljev, lahko ministrstvo postopek ustavi oziroma po že 
zaključenem izboru projektov zniža obseg sofinanciranja 
v skladu s spremembami proračuna oziroma spremeni 
ali prekine že sklenjeno pogodbo o financiranju projekta.

Dodeljena proračunska sredstva se bodo izplače-
vala na podlagi izstavljenih zahtevkov za izplačilo, ki 
jim bodo priložena vsebinska in finančna poročila, iz 
katerih bodo razvidni posamezni upravičeni stroški iz-
vedbe projekta.

Upravičeni stroški so tisti, ki so:
– nujni za uspešno izvedbo projekta in so vezani na 

izvedbo projekta,
– opredeljeni v prijavi prijavitelja,

– skladni z načeli dobrega finančnega poslovanja, 
zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne učinko-
vitosti,

– dejansko nastali,
– prepoznavni in preverljivi,
– podprti z izvirnimi dokazili in
– niso in ne bodo sočasno financirani od drugih 

sofinancerjev projekta (dvojno financiranje).
5. Sestava vloge
Pri sestavi vloge mora prijavitelj upoštevati Navodi-

la prijaviteljem, ki je priloga tega razpisa.
Prijavitelj mora ob prijavi projekta na razpis priložiti 

naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjene, podpisane in žigosane prijav-

ne obrazce ter
– obvezne priloge k prijavnim obrazcem.
Sestava vloge:

1. Prijavni obrazec (obrazec 1),
2. Finančni načrt (obrazec 2),
3. Obvezne izjave prijavitelja (obrazec 3),
4. Obvezne priloge prijavitelja:
a) dispozicija,
b) strokovna usposobljenost nosilca in izvajalcev 

projekta,
c) načrtovane posebne popularizacijske dejav-

nosti za predstavljanje rezultatov izvedenega projekta.
6. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje formalnih pogojev ugotavlja komisija 

za odpiranje vlog, ki jo izmed zaposlenih na ministrstvu 
imenuje ministrica za kulturo.

Prijavitelji, ki bodo podali formalno nepopolne vlo-
ge, bodo pisno pozvani k dopolnitvi vlog. Vloge morajo 
dopolniti v petih dneh od vročitve poziva k dopolnitvi 
formalno nepopolne vloge, obvezno z oznako, na katero 
vlogo ali del vloge se dopolnitev nanaša.

Za prepozno se šteje vloga (oziroma njena dopol-
nitev ali sprememba), ki ni bila oddana priporočeno 
na pošto do vključno 13. 4. 2015 oziroma do tega dne 
v poslovnem času ministrstva ni bila predložena glavni 
pisarni ministrstva.

Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh 
obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in 
razpisne dokumentacije. Za nepopolno se šteje tudi 
vloga, ki je na razpis prispela kot formalno nepopolna in 
je prijavitelj ne dopolni v zahtevanem petdnevnem roku.

Za neupravičeno osebo se šteje tisti prijavitelj, ki 
ne izpolnjuje pogojev, določenih v besedilu razpisa. Iz-
polnjevanje pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih 
dokazil in vloge prijavitelja.

Dopolnjevanje in spreminjanje vlog je možno le 
v razpisnem roku z oznako, na katero vlogo se dopol-
nitev nanaša.

Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega po-
stopka izločilo vse vloge prijaviteljev:

– ki jih ni vložila upravičena oseba,
– ki so nepopolne in
– prepozne vloge oziroma prepozno dopolnjene 

vloge.
Ministrstvo lahko ob naknadni ugotovitvi o neiz-

polnjevanju pogojev in po že izdani dokončni odločbi 
o izboru projekta spremeni odločitev in z izvajalcem 
projekta ne sklene pogodbe. Prav tako lahko ob nakna-
dni ugotovitvi o neizpolnjevanju pogojev ali pogodbenih 
obveznosti razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že 
izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev.

7. Ocenjevanje vlog
Vse popolne, pravočasne in upravičene vloge za 

projekte bosta vsaka za svoj predmet ocenili pristojni 
strokovni komisiji.



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 17 / 13. 3. 2015 / Stran 385 

Merila so ovrednotena s točkami, tako da je pri 
posameznem merilu navedeno najvišje možno število 
prejetih točk, najvišji seštevek dosegljivih točk za pro-
jekt je 100.

Merila za projekt 2.1 – lahko branje za 
odrasle osebe z motnjami v duševnem 
razvoju

Število 
možnih 

točk
Splošna ustreznost projekta glede 
na predmet razpisa

33 + 2*

Kakovost (besedilna in vizualna) in 
prepričljivost predstavitve projekta

30

Reference izvajalca na področju založniške 
dejavnosti

10

Reference izvajalcev projekta na področju 
dela z odraslimi duševno prizadetimi 
osebami

10

Reference izvajalcev projekta na področju 
lahkega branja

10

Obseg in raznolikost medijske promocije 
projekta

5

Skupaj 100

Merila za projekt 2.2 – intenzivni začetni 
tečaj slovenščine za priseljenske otroke 

Število 
možnih 

točk
Splošna ustreznost projekta glede 
na predmet razpisa

35

Kakovost in prepričljivost predstavitve 
projekta

30

Strokovna usposobljenost nosilca in članov 
projektne skupine

30

Obseg in raznolikost medijske promocije 
projekta

5

Skupaj 100
* Prijavitelj, ki ima status sub jekta v javnem interesu, 

prejme dodatni točki (36. člen Zakona o društvih, Uradni list 
RS, št. 64/11 – UPB2), torej skupaj največ 30 točk.

Za predmet razpisa 2.1 bo izbran en ponudnik, in 
sicer tisti, ki bo v postopku izbire ovrednoten najvišje.

Za predmet razpisa 2.2 bosta izbrana največ dva 
projekta, ki bosta v postopku izbire ovrednotena naj-
višje.

Financirani so lahko projekti, ki prejmejo več kot 
dve tretjini vseh možnih točk. Višina odobrenih sredstev 
za posamezni projekt je odvisna od višine seštevka pre-
jetih točk ter od obsega in finančne zahtevnosti projekta, 
pri čemer se upošteva obseg sredstev, namenjenih za 
izvedbo razpisa. Dokončni izbor programov in projektov, 
ki bodo sprejeti v sofinanciranje, bo opravljen v skladu 
z razpoložljivimi finančnimi sredstvi.

Dokončno odločitev o izboru ponudnika sprejme 
ministrica na podlagi predloga pristojne strokovne ko-
misije.

8. Obdobje za porabo sredstev: izbrani prijavitelj 
mora zahtevek za izplačilo oddati najpozneje do 20. no-
vembra 2015.

9. Rok in naslov za oddajo vlog
Razpis se začne 13. 3. 2015 in se zaključi 13. 4. 

2015.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila 

oddana najpozneje zadnji dan roka za oddajo vlog na 
pošti kot priporočena pošiljka ali najpozneje zadnji dan 
roka za oddajo vlog v vložišču ministrstva v času uradnih 
ur na naslovu Maistrova 10, Ljub ljana.

Naslov za oddajo vlog je: Ministrstvo za kulturo, 
Maistrova 10, 1000 Ljub ljana.

Vloge morajo biti oddane v zaprti ovojnici, na pred-
nji strani označeni s pripisom »Ne odpiraj – Prijava na 
JR-NPJP 2015« ter s številko predmeta razpisa, na ka-
terega se prijavlja (2.1 ali 2.2). Na zadnji strani ovojnice 
je treba navesti popolni naslov prijavitelja.

Vloga mora biti izpolnjena na predpisanih prijav-
nih obrazcih ter mora vsebovati vse obvezne priloge 
in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Celotno 
razpisno dokumentacijo mora prijavitelj oddati tudi na 
CD, USB ali drugem sorodnem elektronskem nosilcu 
podatkov.

Z oddajo vloge se prijavitelj strinja z vsemi pogoji 
in merili razpisa.

Dokumentacije, ki je priložena vlogi, se ne vrača.
10. Obveščanje o izboru
Prijavitelji bodo o izidih razpisa obveščeni v šestde-

setih dneh od datuma odpiranja vlog.
Prijavitelj lahko v tridesetih dneh od prejema odloč-

be o neizbiri, ki jo na predlog komisije sprejme ministri-
ca, vloži tožbo. Vložena tožba ne zadrži morebitnega 
podpisa pogodbe z izbranim prijaviteljem.

11. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije
Vsa dokumentacija, besedilo razpisa, obrazci 

ter navodila so objavljeni na spletni strani ministrstva 
http.//www.mk.gov.si. Tam so na voljo tudi vsi drugi po-
datki, ki se nanašajo na ta razpis. Razpisno dokumen-
tacijo lahko prijavitelj do izteka razpisnega roka dvigne 
tudi v glavni pisarni Ministrstva za kulturo.

Dodatne informacije o razpisu so na voljo po 
tel. 01/400-79-74 v času uradnih ur, ki so objavljene na 
spletni strani ministrstva, ali po elektronski pošti. Kon-
taktna oseba za dodatne informacije je mag. Helena 
Jaklitsch: helena.jaklitsch@gov.si.

Ministrstvo za kulturo

Št. 8451-6/2015-2 Ob-1602/15

Na podlagi 102. člena Zakona o varstvu pred na-
ravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 
– ZVNDN-UPB1 in 97/10), 8. člena Zakona o gasilstvu 
(Uradni list RS, št. 113/05 – ZGas-UPB1), 58. člena 
Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 
– ZVPoz-UPB1, 9/11 in 83/12) ter Koeficienti razvito-
sti občin za leti 2013 in 2014 (Ministrstvo za finance, 
št. 007-903/2012/14 z dne 4. 1. 2013), Ministrstvo za 
obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 
cesta 61, 1000 Ljub ljana, objavlja

razpis
za sofinanciranje gasilske zaščitne  

in reševalne opreme  
za obdobje od 1. 6. 2014 do 30. 4. 2015

1. Podatki o razpisu:
Namen in cilj razpisa:
Namen razpisa je sofinanciranje nabave določene 

nove gasilske zaščitne in reševalne opreme ter gasilskih 
vozil za prostovoljna gasilska društva ter gasilskih vozil 
za gasilske zveze, nabavljenih v obdobju od 1. 6. 2014 
do 30. 4. 2015.

Cilj razpisa je pospeševanje posodabljanja zašči-
tne in reševalne opreme gasilskih enot prostovoljnih 
gasilskih društev ter zagotavljanje usklajenega razvoja 
teh enot.

Predmet razpisa je sofinanciranje naslednjih vrst 
gasilske opreme:

A. Oprema, za katero se zagotavlja 19 % vseh 
sredstev – nova:
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– gasilska zaščitna obleka (GZO),
– kombinezon za gašenje požarov v naravi – ara-

midna vlakna (KGP-A),
– kombinezon za gašenje požarov v naravi – impre-

gniran bombaž (KGP-B),
– gasilska zaščitna čelada (GZČ),
– gasilski zaščitni škornji (GZŠ),
– gasilske zaščitne rokavice (GZR),
– izolirni dihalni aparat (IDA),
– gasilska delovna obleka – tip A (GDO-A),
– gasilska delovna obleka – tip B (GDO-B),
– izpihovalnik – za gašenje gozdnih požarov (IZP),
– nahrbtna brenta (NB) in
– gasilski pas (GP).
B. Vozila, nadgradnje in oprema, za katero se za-

gotavlja 81 % vseh sredstev:
– gasilska vozila, nadgradnje in podvozja (GV):

– pri gasilskih vozilih se upoštevajo tudi rabljena 
podvozja starosti največ 5 let;

– pri nadgradnji starost podvozja ne sme prese-
gati polovice življenjske dobe gasilskih vozil;

– prenosne motorne brizgalne (MB): PFPN 10-1000 
in PFPN 10-750 oziroma MB 8/8 – nove;

– potopne črpalke (PČ). 230V, izdelane v skladu 
z DIN 14425, moč črpanja: min. 700 l/min ali več pri 0 
bar, z zaščitnim stikalom za zaščito porabnikov, z upo-
rabo lastnega vira napetosti (agregatov) – PRCD-K – 
nove;

– agregati (A): izdelani po DIN 14685-1, moč agre-
gata: najmanj 5 KVA električne moči – novi.

Prijavitelj na ta razpis (v nadaljnjem besedilu: prija-
vitelj) se lahko prijavi za sofinanciranje na posamezno 
ali več vrst gasilske zaščitne in reševalne opreme, ki 
je predmet razpisa.

2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj na javni 
razpis

Na razpisu lahko sodeluje prostovoljno gasilsko 
društvo (v nadaljnjem besedilu: PGD) neposredno ali 
pristojna gasilska zveza (v nadaljnjem besedilu: GZ) 
v imenu posameznih gasilskih društev, za katere je bila 
oprema nabavljena.

Na razpisu lahko sodeluje tudi GZ za nabavo vozila 
za GZ v skladu z razpisnimi določili.

V primeru prijave pristojne GZ (na razpis) v imenu 
posameznih gasilskih društev, za katere je bila oprema 
nabavljena, mora(jo) biti obvezno priložen(i) dokument(i) 
o predaji opreme gasilskemu društvu, za katerega je bila 
nabavljena. Vsebina dokumenta je priloga k razpisni 
dokumentaciji.

V primeru, ko se za sofinanciranje prijavlja PGD 
z manj razvitega območja, ki je opredeljeno s Koeficienti 
razvitosti občin za leti 2013 in 2014 (Ministrstvo za finan-
ce, št. 007-903/2012/14 z dne 4. 1. 2013) mora vlogo na 
razpis za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne 
opreme ter gasilskih vozil za obdobje od 1. 6. 2014 do 
30. 4. 2015 (v nadaljnjem besedilu: vloga) posredovati 
PGD neposredno, ne pa GZ v njegovem imenu.

PGD mora biti kategorizirano v skladu z merili za 
organiziranje in opremljanje gasilskih enot (Uredba o or-
ganiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, 
reševanje in pomoč, Uradni list RS, št. 92/07, 54/09 in 
23/11) – v nadaljnjem besedilu: Uredba.

Kategorizacija PGD mora biti podpisana s strani 
župana občine in posredovana Gasilski zvezi Slovenije 
(v nadaljnjem besedilu: GZS).

Z razpisom se bo sofinancirala samo gasilska 
zaščitna in reševalna oprema ter gasilska vozila, ki 
so predmet razpisa in so količinsko ter po tipu glede na 
kategorijo gasilskega društva v skladu z minimalnimi po-

goji, določenimi v Merilih za organiziranje in opremljanje 
gasilskih enot (poglavje I, točka 1) (Uredba).

Z razpisom se bodo GZ sofinancirala tudi gasilska 
vozila PV-1 ali GVZ-1.

Vsa gasilska zaščitna reševalna oprema ter gasil-
ska vozila morajo biti nabavljena v skladu z veljavno 
kategorizacijo in tipizirana s strani GZS.

Izjemoma se bodo sofinancirala vozila, če:
– PGD I. kategorije namesto vozila GVV 1 kupi 

vozilo GVC 16/25;
– PGD III. kategorije namesto vozila GVC 16/15 

kupi vozilo GVC 16/25;
– PGD kupi večje (dražje) vozilo, kot po kategori-

zaciji pripada PGD, ki pa v kombinaciji z vozili, ki jih že 
ima, zagotavlja ustrezno operativno sposobnost. Pri tem 
mora biti upoštevan prednostni vrstni red nabave, ki je 
priloga razpisne dokumentacije. V tem primeru se vozilo 
sofinancira v izhodiščni vrednosti vozila, ki društvu pri-
pada po kategorizaciji;

– PGD kupi manjše (cenejše) vozilo, kot po katego-
rizaciji pripada PGD, vendar v kombinaciji z vozili, ki jih 
društvo že ima, zagotavlja ustrezno operativno sposob-
nost. V tem primeru se vozilo sofinancira v izhodiščni 
vrednosti vozila, ki je nabavljeno.

Poleg tega se bodo izjemoma sofinancirala tudi 
vozila, če:

– PGD kupi novo vozilo GVM-1, ki zamenjuje obsto-
ječe vozilo istega tipa, pri čemer mora PGD v kombina-
ciji z vozili, ki jih že ima, zagotavljati ustrezno operativno 
sposobnost;

– če PGD I. kategorije kupi vozilo AC za oskrbo 
s požarno vodo.

Če PGD kupi vozilo AC za oskrbo s požarno vodo, 
mora v kombinaciji z vozili, ki jih že ima, zagotavljati 
ustrezno operativno sposobnost, nabava AC pa mora 
biti vključena v program razvoja in nabave opreme, ki 
ga potrdi župan občine.

V primeru, da PGD pripada vozilo za gašenje goz-
dnih požarov, mora predhodno razpolagati z osnovnim 
operativnim vozilom po merilih.

Za vse navedene izjeme morajo PGD pred naku-
pom vozila pridobiti predhodno mnenje o ustreznosti 
podvozja in upravičenosti do sofinanciranja z razpisom.

V navedenih izjemah mora to opredeljevati ocena 
ogroženosti in operativni načrt. Tovrstna vloga mora biti 
opremljena z mnenjem gasilskega regijskega poveljnika.

Če nabavljeno vozilo PGD-ja glede na kategorijo 
ne povečuje osnovne operativne sposobnosti, hkrati pa 
društvo nima osnovnih vozil za zagotavljanje operativ-
ne sposobnosti, PGD ni upravičeno za sodelovanje na 
razpisu.

Sofinancirale se bodo le avtolestve (AL), dokon-
čane v celoti, po izdaji zapisnika o ustreznosti vozila 
s strani Komisije za pregled vozil pri GZS.

Avtolestve (AL), nabavljene na podlagi Poziva za 
oddajo vlog za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil za 
gašenje in reševanje z višin (Uradni list RS, št. 82/14), 
se s tem razpisom ne sofinancirajo.

PGD oziroma GZ, ki že razpolaga z opremo, nave-
deno v Merilih za organiziranje in opremljanje gasilskih 
enot glede na njegovo kategorijo ali v informacijskem 
gasilskem sistemu »VULKAN« nima ažuriranega stanja 
podatkov o opremljenosti, ni upravičeno za sodelovanje 
v razpisu.

Pri določanju pravilnosti prijave se bosta poleg 
že navedenih pogojev upoštevala še predpisana mini-
malna starost opreme in vozil, ki se zamenjuje in pred-
nostni vrstni red nabave, ki sta priloga razpisni doku-
mentaciji.
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PGD, ki bo sodelovalo neposredno ali preko pri-
stojne gasilske zveze ter GZ, ki bo sodelovala v svojem 
imenu za nabavo vozila, mora skladno z določili Uredbe 
imeti s strani pristojne GZ usklajen in potrjen program 
nabave gasilske zaščitne in reševalne opreme oziroma 
s strani župana občine podpisan načrt razvojnih pro-
gramov (NRP) za srednjeročne obdobje, dostavljen na 
GZS.

Ob prijavi mora prijavitelj priložiti naslednjo doku-
mentacijo:

– popoln in pravilno izpolnjen obrazec prijave na 
razpis za sofinanciranje (iz »Vulkana«) z ustrezno do-
kumentacijo, vse skupaj zloženo v pravilnem vrstnem 
redu in ustrezno speto,

– pravilno in verodostojno izpolnjen obrazec s po-
datki o opremljenosti PGD (iz »Vulkana«); navodila so 
priloga razpisni dokumentaciji,

– fotokopijo računa (ov) za nabavljeno opremo, iz 
katerih mora biti razvidno ime izdelka oziroma vrsta 
storitve. Imena izdelkov na računu morajo biti skladna 
z imeni na seznamu tipizirane opreme (priloga 1),

– pri vozilih, podvozjih oziroma nadgradnjah, fo-
tokopijo prometnega dovoljenja obstoječega vozila, če 
tega nadomešča z nabavljenim,

– pri celotnih vozilih oziroma nadgradnjah, foto-
kopijo prometnega dovoljenja nabavljenega vozila, iz 
katerega je razvidno lastništvo,

– pri nabavi AC, mnenje župana o nabavi AC za 
oskrbo s požarno vodo;

– pri podvozjih: mnenje GZS o ustreznosti podvozja 
in upravičenosti do sofinanciranja,

– pri nadgradnjah in celotnih vozilih: zapisnik o pre-
vzemu gasilskega vozila,

– v primeru nakupa opreme s pomočjo leasinga:
– s strani župana občine podpisan načrt razvojnih 

programov za srednjeročne obdobje (NRP)
– fotokopijo prometnega dovoljenja, iz katerega 

je razvidno, da bo po poravnanju obveznosti postal 
lastnik PGD oziroma GZ, za katerega se je oprema 
nabavila.

3. Merila za razdelitev sredstev:
Razdelitev sredstev za zagotavljanje enakomerne-

ga razvoja gasilskih enot
Pri določitvi višine sofinanciranja se upošteva razvi-

tost občin glede na indeks razvitosti občin, skladno s Ko-
eficienti razvitosti občin za leti 2013 in 2014 (Ministrstvo 
za finance, št. 007-903/2012/14 z dne 4. 1. 2013), kjer 
se kot manj razvite upoštevajo občine z koeficientom 
razvitosti enakim ali manjšim od 1, kar pomeni 104 ob-
čine (priloga), in sicer:

– vsa razpoložljiva sredstva se razdeli na način, da 
se 90 % sredstev razdeli po merilih razpisa vsem prija-
viteljem, vključno s prijavitelji iz manj razvitih občin, ter 
dodatno 10 % sredstev po istih merilih, izključno samo 
prijaviteljem iz manj razvitih občin, določenih skladno 
s predhodno alinejo. Tako prijavitelji iz manj razvitih 
občin dobijo sofinancirano vrednost iz prve delitve ter 
dodatno iz druge;

– skupni delež sofinanciranja za posamezno vrsto 
prijavljene opreme ne sme preseči 30 % z razpisom do-
ločene izhodiščne vrednosti za to vrsto opreme.

Določitev deležev razpoložljivih sredstev za posa-
mezne skupine opreme

Celotna razpoložljiva finančna sredstva za posame-
zno delitev se najprej razdelijo na dva deleža glede na 
skupino prijavljene opreme, in sicer:

– 19 % za sofinanciranje opreme, ki je v razpisu 
uvrščena v skupino A,

– 81 % za sofinanciranje gasilskih vozil in prenosnih 
motornih brizgaln, ki so v razpisu uvrščena v skupino B.
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Ti deleži pa se dalje delijo na ustrezne deleže za 
posamezne vrste opreme, in sicer:

– delež sredstev za sofinanciranje gasilskih zašči-
tnih oblek,

– delež sredstev za sofinanciranje kombinezonov 
za gašenje požarov v naravi iz aramidnih vlaken,

– delež sredstev za sofinanciranje kombinezonov 
za gašenje požarov v naravi iz impregniranega bom-
baža,

– delež sredstev za sofinanciranje gasilskih zašči-
tnih čelad,

– delež sredstev za sofinanciranje gasilskih zašči-
tnih škornjev,

– delež sredstev za sofinanciranje gasilskih zašči-
tnih rokavic,

– delež sredstev za sofinanciranje izolirnih dihalnih 
aparatov,

– delež sredstev za sofinanciranje gasilskih delov-
nih oblek tipa A,

– delež sredstev za sofinanciranje gasilskih delov-
nih oblek tipa B,

– delež sredstev za sofinanciranje izpihovalnikov,
– delež sredstev za sofinanciranje nahrbtnih brent,
– delež sredstev za sofinanciranje gasilskih pasov,
– delež sredstev za sofinanciranje gasilskih vozil,
– delež sredstev za sofinanciranje prenosnih mo-

tornih brizgaln,
– delež sredstev za sofinanciranje potopnih črpalk 

in
– delež sredstev za sofinanciranje agregatov.
Podlaga za določanje deležev bodo enotne izho-

diščne vrednosti za sofinanciranje za posamezne vrste 
opreme, ki bodo tudi osnova za določitev višine sofi-
nanciranja.

Upoštevane bodo naslednje izhodiščne vrednosti:
Oprema skupine a):

VRSTA OPREME VREDNOST ZA POSAMEZEN KOS  
(v EUR)

GZO Gasilska zaščitna obleka 700,00
KGP-A Kombinezon (aramid.vl.) 320,00
KGP-B Kombinezon (imp.bombaž) 150,00
GZČ Gasilska zaščitna čelada 170,00
GZŠ Gasilski zaščitni škornji 120,00
GZR Gasilske zaščitne rokavice 60,00
IDA Izolirni dihalni aparat 1.300,00
GDO-A Gasilska delovna obleka (tip A) 200,00
GDO-B Gasilska delovna obleka (tip B) 140,00
IZP Izpihovalnik (za gašenje gozdnih požarov) 620,00
NB Nahrbtna brenta 180,00
GP Gasilski pas 50,00
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Oprema skupine b): VREDNOST

GV GASILSKA OZNAKA VOZILA ZA CELOTNO 
VOZILO

SAMO ZA 
PODVOZJA

SAMO ZA 
NADGRADNJO

PV-1 24.000,00 20.000,00 4.000,00
GVZ-1 24.000,00 20.000,00 4.000,00
GV-1 67.000,00 37.000,00 30.000,00
GVV-1 85.000,00 45.000,00 40.000,00
GV-2 90.000,00 50.000,00 40.000,00
GVV-2 140.000,00 65.000,00 75.000,00
GVC 16/15 180.000,00 80.000,00 100.000,00
GVC-16/25 180.000,00 80.000,00 100.000,00
GVC-16/24 160.000,00 70.000,00 90.000,00
GVC-24/50 190.000,00 85.000,00 105.000,00
GVM-1 34.000,00 30.000,00 4.000,00
GVGP-1 50.000,00 30.000,00 20.000,00
GVGP-2 143.000,00 70.000,00 73.000,00

Pri rabljenih vozilih bodo upoštevane znižane vre-
dnosti glede na izhodiščno vrednost vozil iz prejšnje 
tabele, in sicer:

Starost vozila v letih  % od izhodiščne vrednosti  
za vozilo ali podvozje

1 80
2 70
3 60
4 50
5 50

Načelo izračuna višine sofinanciranja
Določitev pripadajočega deleža sredstev, ki za de-

litev pripada posamični vrsti opreme
Posamezni deleži se določijo kot razmerje med 

seštevkom izhodiščne vrednosti za posamično vrsto 
na razpis prijavljene opreme in seštevkom izhodiščnih 
vrednosti vse na razpis prijavljene opreme iz te skupine 
opreme, in sicer:

GCGP-1 160.000,00 80.000,00 80.000,00
GCGP-2 175.000,00 85.000,00 90.000,00
GCGP-3 185.000,00 85.000,00 100.000,00
TRV-1 170.000,00 80.000,00 90.000,00
TRV-2 190.000,00 80.000,00 110.000,00
TRV-2D 220.000,00 80.000,00 140.000,00
AC 163.000,00 78.000,00 85.000,00
AL 650.000,00 0,00 0,00
HTRV 87.000,00 45.000,00 42.000,00

PRENOSNA MOTORNA BRIZGALNA
PFPN 10-1000, 10-750 (MB 8/8) VREDNOST

MB 10.000,00
POTOPNA ČRPALKA
230V, izdelane v skladu z DIN 14425, moč črpanja: 
min. 700l/min ali več pri 0 bar, z zaščitnim stikalom za 
zaščito porabnikov, z uporabo lastnega vira napetosti 
(agregatov) – PRCD-K

VREDNOST

PČ 1.500,00
AGREGAT
Izdelan po DIN 14685-1, moč agregata: najmanj 5 
KVA električne moči

VREDNOST

A 5.500,00



Stran 390 / Št. 17 / 13. 3. 2015 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

vsota izhodiščnih vrednosti vse na razpis prijavljene 
posamične vrste opreme iz skupine  × 100 = pripadajoč delež sredstev  

za posamično vrsto opremevsota izhodiščnih vrednosti vse prijavljene opreme 
iz te skupine

Določitev višine dodeljenih sredstev za sofinancira-
nje na enoto posamične vrste opreme:

Na podlagi celotne količine na razpis prijavljene 
posamične vrste opreme in njene izhodiščne vrednosti 
se določi višina sofinanciranja za enoto posamične vrste 
opreme. Pri tem se upošteva pripadajoč delež razpolo-
žljivih sredstev za to vrsto opreme.

pripadajoča sredstva namenjena za sofinanciranje 
posamične vrste opreme × 100 =  % sofinanciranja za enoto posamične vrste opremešt. kosov posamične

vrste opreme × izhodiščna vrednost 
posamičnega kosa

Upoštevana bo samo oprema, ki v celoti ustreza 
pogojem razpisa.

Minimalni znesek sofinanciranja: kolikor znesek so-
financiranja za izplačilo posameznemu prijavitelju ne 
presega vrednosti 50 €, se ne izplača.

4. Način ocenjevanja ustreznosti prijave
Pri ocenjevanju ustreznosti oziroma upravičenosti 

sodelovanja v razpisu se bodo upoštevali podatki, po-
sredovani z vlogo, ter podatki, dostavljeni na GZS do 
5. 5. 2015 (kategorizacija, program nabave gasilske 
zaščitne in reševalne opreme, potrjen s strani pristojne 
GZ oziroma načrt razvojnih programov za srednjeročne 
obdobje (NRP), podatki iz gasilskega informacijskega 
sistema »Vulkan« ter ostali podatki, s katerimi razpo-
laga GZS.

Komisija za izvedbo tega razpisa (v nadaljnjem 
besedilu: komisija) si pridržuje pravico do preverjanja 
pravilnosti navedenih podatkov pri dobavitelju in v PGD 
oziroma GZ, ki se prijavi na razpis.

Zlorabe sofinanciranja oziroma zavajanje komisi-
je z lažnimi podatki in nenamensko izdelavo oziroma 
uporabo sofinancirane opreme, bodo sankcionirane na 
način, da prijavitelj, pri katerem bo to ugotovljeno, ne 
bo upravičen do sodelovanja na tovrstnem razpisu za 
dobo 5 let, možna pa bo tudi kazenska prijava s strani 
komisije.

5. Višina sredstev, ki so na razpolago za predmet 
razpisa: višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo 
razpisa, znaša 1.700.000,00 €, oziroma bodo sredstva 
razdeljena v okviru največje možne višine likvidnostnih 
sredstev ob zaključku razpisa.

6. Določitev obdobja, v katerem morajo biti sredstva 
nabavljena, in način financiranja opreme

Sofinancirala se bo oprema, nabavljena v obdobju 
od 1. 6. 2014 do 30. 4. 2015. Kot dokazilo za izpolnjeva-
nje tega pogoja bo upoštevan datum nastanka »DUR« 
v izstavljenih računih, ki jih mora prijavitelj predložiti ob 
prijavi na razpis.

S prijaviteljem se sklene pogodba o sofinanciranju 
nabave gasilske zaščitne in reševalne opreme.

7. Način izdelave vloge za prijavo in rok, do katere-
ga morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev, 
način predložitve vlog ter opremljenost vlog

Prijavitelj mora vlogo na razpis za dodelitev sred-
stev izpolniti in zaključiti v programu Vulkan ter natisniti 
in skupaj z vsemi prilogami poslati izključno s priporo-
čeno pošto na: »Ministrstvo za obrambo, Upravo RS 
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za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljub-
ljana«. Rok za prijavo na razpis prične teči z dnem 
objave v uradnem listu, prijavo pa je mogoče oddati do 
vključno 5. 5. 2015.

Vloga bo pravočasno oddana, če bo na zadnji 
dan predpisanega roka zaključena v Vulkanu in oddana 
na pošti kot priporočena pošiljka.

Opremljenost vloge
Vlogo za razpis je treba po pošti poslati v zaprtem 

ovitku A4 formata, na katerem mora biti vidna naslednja 
označba: »Ne odpiraj – Vloga za sofinanciranje gasilske 
zaščitne in reševalne opreme«. Na hrbtni strani vloge 
morata biti navedena popoln naslov prijavitelja in ID 
številka (iz Vulkana) prijavitelja.

Za veljavno bo štela le vloga, ki bo pravilno opre-
mljena in pravočasno posredovana na predhodno na-
vedeni naslov. Neveljavne vloge bodo vrnjene prijavi-
teljem.

Komisija bo prijavitelja pisno obvestila tudi v prime-
ru neizpolnjevanja razpisnih pogojev v celoti ali samo za 
posamezno vrsto za sofinanciranje prijavljene opreme. 
Prijavitelj lahko v primeru prejema takšnega obvestila 
poda pisni ugovor v roku osem dni od prejema navede-
nega obvestila in sicer na naslov: »Komisija za izvedbo 
razpisa, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito 
in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljub ljana«. Pisni 
odgovor komisije na ugovor je dokončen in nanj ni več 
možen ponovni ugovor.

Datum odpiranja prispelih vlog
Odpiranje vlog za dodelitev sredstev bo opravila ko-

misija za izvedbo razpisa, imenovana s strani izvajalca 
razpisa in GZS. Komisija bo z odpiranjem vlog pričela 
6. 5. 2015. Odpiranje vlog ne bo javno.

Prijavitelji, ki bodo izpolnjevali pogoje razpisa, bodo 
prejeli v podpis pogodbe o sofinanciranju gasilske zašči-
tne in reševalne opreme ter gasilskih vozil.

Seznam prijaviteljev, ki bodo izpolnjevali razpisne 
pogoje bo v mesecu avgustu 2015 objavljen na inter-
netni strani GZS.

Za morebitne dodatne informacije se obrnite na 
Gasilsko zvezo Slovenije, Tržaška cesta 221, 1000 Ljub-
ljana (spletna stran: http://www.gasilec.net, elektronski 
naslov: adriana.cividini@gasilec.net).

Ministrstvo za obrambo
Uprava RS za zaščito in reševanje

 Ob-1594/15

Javni razpis
Garancije Sklada za bančne kredite  

s subvencijo obrestne mere 
(P1 2015)

1. Izvajalec
Izvajalec produkta je:
Firma: Javni sklad Republike Slovenije za podje-

tništvo.
Skrajšana firma: Slovenski podjetniški sklad.
Sedež: 2000 Maribor, Ulica Kneza Koclja 22.
Produkt v obliki Javnega razpisa se izvaja na podla-

gi potrjenega programa »Program instrumentov finanč-
nega inženiringa za MSP v Republiki Sloveniji-PIFI za 
obdobje 2009–2013«. Javni razpis je pridobil soglasje 
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

2. Pravna podlaga za izvedbo produkta
Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju: Sklad) 

objavlja javni razpis na podlagi:
– Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (Ura-

dni list RS, št. 102/07 ZPOP-1 in spremembe),

– Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08 
in spremembe),

– Ustanovitvenega akta Javnega sklada Republike 
Slovenije za podjetništvo (Uradni list RS, št. 112/04, 
11/07, 43/08, 71/09),

– Poslovnega in finančnega načrta Slovenskega 
podjetniškega sklada za leto 2015 (sklep Vlade RS, 
št. 47602-2/2015/4 z dne 20. 1. 2015),

– Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega pod-
jetniškega sklada (8. 4. 2009 veljavni z dne 3. 9. 2009),

– Uredbe komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. de-
cember 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o de-
lovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list 
Evropske unije L 352/1) in priglašene sheme de minimis 
pomoči pri Ministrstvu za finance, Sektor za državne po-
moči »Garancija Sklada za bančne kredite s subvencijo 
obrestne mere« (št. priglasitve M005-5523362-2015) 
z dne 6. 3. 2015,

– Uredbe sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L, št. 210 
z dne 31. 7. 2006, s spremembami),

– Uredba Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. juni-
ja 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive 
z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogod-
be, (UL L 187, 26. 6. 2014),

– Uredbe ES št. 45/2001 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posame-
znikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in 
organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov 
(UL L 008, 12. 1. 2001),

– Uredbe komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. de-
cember 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) 
št. 1083/2006 ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropske-
ga parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regional-
ni razvoj (UL L 371/1 z dne 27. 12. 2006 in spremembe),

– Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sred-
stev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji 
v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, 
št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10 in 79/10),

– Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturira-
nje gospodarskih družb v težavah (UPB2, Uradni list 
RS, št. 44/07),

– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 
– UPB4 in spremembe) ter

– Poslovnim načrtom programa instrumentov fi-
nančnega inženiringa za mala in srednje velika pod-
jetja v Republiki Sloveniji za obdobje 2009 – 2013, ki 
ga je Vlada RS sprejela na 50. redni seji, dne 22. 10. 
2009, sklep št. 30200-2/2009/5 (v nadaljnjem besedi-
lu: Program PIFI) in vsemi sprejetimi spremembami in 
dopolnitvami.

3. Predmet produkta – Garancije Sklada za bančne 
kredite s subvencijo obrestne mere

Predmet produkta so garancije Sklada za bančne 
kredite s subvencijo obrestne mere, ki jih razpisuje 
Sklad v sodelovanju z naslednjimi bankami: Banka Ce-
lje d.d., Gorenjska Banka d.d., Poštna banka Slovenije 
d.d., BKS Bank AG, Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Deželna 
Banka Slovenije d.d., Sberbank banka d.d., Abanka Vipa 
d.d., Banka Koper d.d., Nova kreditna banka Maribor 
d.d., Nova Ljub ljanska banka d.d., SKB banka d.d., 
UniCredit Banka Slovenije d.d., Banka Sparkasse d.d., 
Hranilnica Lon d.d. Kranj, ZVEZA BANK Podružnica 
Ljub ljana, Hranilnica in posojilnica Vipava d.d. ter Dela-
vska hranilnica d.d. Ljub ljana.

Namen produkta je spodbujanje podjetij za izvedbo 
projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na 
trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti in 
izboljšanja financiranja obratnih sredstev v težjih gospo-
darskih razmerah. Ugodnost kredita je izražena v nižji 
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obrestni meri, ročnosti kredita in možnosti koriščenja 
moratorija pri vračilu kreditov. Garancija Sklada pred-
stavlja povečano možnost pridobitve kredita za tista 
podjetja, ki nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje 
bančnega kredita ali za podjetja, ki želijo del svojih jam-
stev sprostiti za nov investicijski ciklus.

Predmet produkta so garancije Sklada za bančne 
kredite s subvencijo obrestne mere.

4. Višina garancijskega in subvencijskega poten-
ciala

Skupna višina razpisanih sredstev za izdajanje ga-
rancij je največ do 40.000.000 EUR oziroma v skladu 
z razpoložljivimi sredstvi Garancijskega sklada GS PIFI 
MG. Od tega je predvideno:

– 30.000.000 EUR namenjeno izdajanju garancij za 
MSP-je 5+ (podjetja, ki so registrirana več kot 5 let do 
dneva vložitve vloge),

– 10.000.000 EUR pa je namenjeno izdajanju ga-
rancij za MLADE MSP-je (podjetja, ki so registrirana 
manj kot 5 let do dneva vložitve vloge).

Ocenjena skupna višina razpisanih sredstev za 
subvencioniranje obrestne mere je 8.000.000 EUR ozi-
roma v skladu z razpoložljivimi sredstvi Holdinškega 
sklada PIFI MG. Od tega je:

– 6.000.000 EUR sredstev za subvencionirane 
obrestne mere namenjeno za MSP-je 5+ (podjetja, ki 
so registrirana več kot 5 let do dneva vložitve vloge),

– 2.000.000 EUR sredstev za subvencionirane 
obrestne mere pa je namenjeno za MLADE MSP-je 
(podjetja, ki so registrirana manj kot 5 let do dneva vlo-
žitve vloge).

Tako za izdajanje garancij kot za subvencioniranje 
obrestne mere velja, da se razmerje med višinama sred-
stev za posamezno starostno skupino podjetij (MLADI 
MSP in MSP-ji 5+) lahko spremeni glede na povpraše-
vanje in potrebe MSP.

5. Pogoji za kandidiranje
5.1. Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje 

velika podjetja (v nadaljevanju MSP), ki se kot pravna 
ali fizična oseba, ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in 
so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni 
podjetniki posamezniki, zadruge in zavodi.

V okvir MSP po tem razpisu sodijo podjetja, ki ima-
jo vsaj 1 zaposlenega in manj kakor 250 zaposlenih, 
prav tako imajo letni promet, ki ne presega 50 milijo-
nov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 
milijonov EUR.

Podlagi za pridobitev letnega prometa in bilančne 
vsote sta:

– bilanca stanja na dan 31. 12. 2014 in izkaz po-
slovnega izida za leto 2014,

– za podjetja, ustanovljena v letu 2015 velja, da se 
zanje upoštevajo podatki na podlagi bilance stanja in 
izkaza poslovnega izida od dneva ustanovitve do za-
dnjega dne preteklega meseca, glede na mesec oddaje 
vloge na Sklad.

Za izpolnjevanje osnovnega pogoja vsaj 1 zaposle-
nega v podjetju se število zaposlenih preverja z izjavo 
o zaposlenih na zadnji dan preteklega meseca glede na 
mesec oddaje vloge na Sklad. Podjetje mora imeti vsaj 
enega zaposlenega1 za polni delovni čas. Za potrebe 
tega razpisa se upošteva kot zaposlena oseba tudi no-

1 V skladu s 66. členom Zakona o delovnih razmerjih, 
veljajo določene pravice posebnim skupinam zaposlenih, 
da delajo krajši delovni čas, glede socialnih in drugih pravic 
in so le-ti izenačeni z delavci, ki delajo poln delovni čas.«

silec dejavnosti pri s.p.2 (če je to njegova edina podlaga 
za zavarovanje).

Za opredelitev MSP se upoštevajo določila iz Pri-
loge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014 z dne 17. 6. 
2014.

Opozarjamo na drugi odstavek 6. člena Priloge 1 
Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014, ki govori o tem, da 
se za podjetje, ki ima partnerska podjetja ali povezana 
podjetja podatki, tudi glede števila zaposlenih, določijo 
na podlagi računovodskih izkazov in drugih podatkov 
podjetja ali na podlagi konsolidiranih zaključnih računov 
podjetja, v katerega je podjetje vključeno za namene 
konsolidacije, če ti obstajajo. Podatkom se prištejejo 
podatki za vsako partnersko podjetje.

Skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 se 
upošteva definicija enotnega podjetja. Enotno podjetje 
je definirano kot vsa podjetja, ki so med seboj najmanj 
v enem od naslednjih razmerij:

– eno podjetje ima večino glasovalnih pravic delni-
čarjev ali družbenikov drugega podjetja,

– eno podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati 
večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega 
organa drugega podjetja,

– pogodba med podjetjema ali določba v njuni druž-
beni pogodbi ali statutu, daje pravico enemu podjetju, da 
izvršuje prevladujoč vpliv na drugo podjetje,

– eno podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega 
podjetja, na podlagi dogovora, samo nadzoruje večino 
glasovalnih pravic,

– podjetja, ki so v katerem koli razmerju, iz prejšnjih 
alinej, preko enega ali več drugih podjetij, so prav tako 
»enotno« podjetje.

Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja, ki:
– opravljajo glavno dejavnost razvrščeno v nasle-

dnja področja, oddelke, skupine in razrede, skladno 
z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list 
RS, št. 69/07 in Uradni list RS, št. 17/08):

– A – Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo,
– B 05 – Pridobivanje premoga, C 12 – Pro-

izvodnja tobačnih izdelkov, C 20.51 – Pro izvodnja raz-
streliv, C 25.4 – Pro izvodnja orožja in streliva, C 30.4 – 
Pro izvodnja bojnih vozil, G 46.35 – Trgovina na debelo 
s tobačnimi izdelki, G 47.26 – Trgovina na drobno v spe-
cializiranih prodajalnah s tobačnimi izdelki, K – Finančne 
in zavarovalniške dejavnosti, L – Poslovanje z nepremič-
ninami in R 92 – Prirejanje iger na srečo

– kandidirajo za mikrogarancije (poglavje 5.2.: 
A2 in B2) ter opravljajo glavno dejavnost razvrščeno v

– področje G – Trgovina, vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil,

– so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji oziro-
ma so podjetja v težavah v skladu s Smernicami Sku-
pnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje 
podjetij v težavah (UL C 244 z dne 1. 10. 2004, str. 2) 
in Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje 
gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07- 
uradno prečiščeno besedilo in 51/11).

Za podjetje se šteje, da je v težavah:
– v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča iz-

guba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, do-
seže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba 

2 V primeru samostojnih podjetnikov se kot zaposlena 
oseba po tem javnem razpisu šteje tudi oseba, ki je nosilka 
dejavnosti in je zavarovana za polni delovni čas (iz Obrazca 
M1/M2 mora biti razviden polni delovni čas in zavarovalna 
osnova 005). V primerih, ko 66. člen Zakona o delovnih 
razmerjih določa v posebnih primerih krajši delovni čas, 
se šteje, da je pogoj iz te točke javnega razpisa izpolnjen.
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v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine 
osnovnega kapitala,

– v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba 
skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže po-
lovico kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci in 
je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih, dosegla 
višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih 
izkazih.

MSP, ki delujejo manj kot 3 leta od registracije, 
se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic 
Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestruk-
turiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo merila 
za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo finančno 
poslovanje podjetij,

– imajo neporavnane davčne obveznosti do Repu-
blike Slovenije,

– podjetja, ki pridobivajo pomoč po posebnem pro-
gramu za reševanje in prestrukturiranje,

– ki imajo neporavnane obveznosti do Sklada oziro-
ma imajo neporavnane obveznosti do poslovnih bank po 
razpisih Sklada z oznako P1, P1 TIP (Garancije Sklada 
za bančne kredite s subvencijo obrestne mere),

– ki so že pridobila pozitivni sklep o odobritvi ga-
rancije za bančni kredit s subvencijo obrestne mere po 
tem javnem razpisu.

Projekt, s katerim vlagatelj kandidira na razpis, 
mora izpolnjevati naslednje pogoje:

– ohranjanje zaposlenih (izhodišče je število zapo-
slenih delavcev na zadnji dan preteklega meseca glede 
na mesec oddaje vloge) do zaključka projekta. Projekt 
se mora zaključiti najkasneje do 31. 12. 2017,

– izboljšati tehnološko opremljenost in delovne po-
goje podjetja z vidika povečanja prihodka in dobička 
podjetja ali dodane vrednosti na zaposlenega,

– imeti zaprto finančno konstrukcijo in zagotovljeno 
likvidnost za dobo trajanja kredita,

– projekt mora biti realiziran v Republiki Sloveniji.
5.2. Kreditni in garancijski pogoji:
Višina upravičenih stroškov projekta, opredeljenih 

v 6. točki tega razpisa, ni omejena. Za materialne in 
nematerialne investicije se upoštevajo neto vrednosti 
(brez DDV), za obratna sredstva pa se upoštevajo bruto 
vrednosti (z DDV).

Podjetje lahko kandidira za mikrogarancije – finan-
ciranje samo obratnih sredstev (to sta kreditno-garancij-
ski liniji A.2. in B.2.) le v primeru, kadar je iz poslovnega 
načrta podjetja razvidno, da podjetje ta sredstva potre-
buje za razvoj oziroma širitev dejavnosti.

Kredit lahko krije do največ 80 % vrednosti upravi-
čenih stroškov projekta. Za razliko mora podjetje zago-
toviti lastna sredstva.

Kreditno – garancijska linija je odprta za:
– MSP-je 5+ (podjetja, starejša od 5 let), in sicer 

kot:
A.1. Razvojne garancije
A.2. Mikrogarancije
– MLADE MSP-je (podjetja, mlajša od 5 let: ni re-

gistrirano več kot 60 mesecev do dneva vložitve vloge), 
in sicer kot:

B.1. Razvojne garancije
B.2. Mikrogarancije
Kreditno – garancijski pogoji le-teh so sledeči:
A.1. Razvojne garancije za MSP-je 5+
– Namen: spodbujanje podjetij v razvojne investi-

cije, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, 
izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti

– Upravičeni stroški projekta:
stroški materialnih investicij, stroški nematerialnih 

investicij ter obratna sredstva, ki so lahko le v kom-

binaciji z materialnimi in/ali nematerialnimi investicija-
mi in lahko znašajo največ 30 % od skupne vrednosti 
materialno/nematerialnih investicij oziroma maksimalno 
200.000 EUR

– Maksimalna višina kredita: 1.250.000 EUR 
pri 60 % garanciji Sklada (za cestno tovorni promet 
625.000 EUR pri 60 % garanciji Sklada) in 937.500 EUR 
pri 80 % garanciji Sklada (za cestno tovorni promet 
468.750 EUR pri 80 % garanciji Sklada)

– Obrestna mera za kredit pri banki: EURIBOR 
6 mesečni + 0,95 %

– Višina garancije: garancija v višini 80 % glavnice 
kredita brez obresti se odobri za upravičene stroške, ki 
se nanašajo samo na nakup nove tehnološke opreme; 
garancija v višini 60 % glavnice kredita brez obresti pa 
se odobri za vse ostale možne kombinacije upravičenih 
stroškov

– Odplačilna doba kredita: je od 1,5 do 10 let; mo-
žen je moratorij do največ dveh let, če ga odobri tudi 
banka, moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita

– Stroški: stroški kredita se določijo v skladu s tarifo 
banke; strošek za odobritev garancije znaša 0,5 % od 
vrednosti garancije enkratno

– Zavarovanje kredita: izvede banka v skladu z nje-
nimi pogoji poslovanja in Pogodbo o medsebojnem so-
delovanju med Skladom in banko

– Zavarovanje garancije: Sklad z banko sklene spo-
razum o zavarovanju svojega dela terjatve, na podlagi 
katerega bo banka pooblaščena za celotni postopek 
zavarovanja in postopek izterjave neplačanega dela 
glavnice in obresti kredita; pogodbenici se bosta popla-
čali v skladu z Obligacijskim zakonikom

A.2. Mikrogarancije za MSP-je 5+
– Namen: zagotavljanje likvidnih sredstev za razvoj 

oziroma širitev dejavnosti
– Upravičeni stroški projekta: obratna sredstva
– Maksimalna višina kredita: za mikro in mala pod-

jetja je maksimalna višina kredita 100.000 EUR, za sre-
dnje velika podjetja pa 200.000 EUR

– Obrestna mera za kredit pri banki: EURIBOR 
6 mesečni + 0,95 %

– Višina garancije: je 60 % glavnice kredita brez 
obresti

– Odplačilna doba kredita: je od 1,5 do 3 let; možen 
je moratorij do največ 6 mesecev, če ga odobri tudi ban-
ka, moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita

– Stroški: stroški kredita se določijo v skladu s tarifo 
banke; strošek za odobritev garancije znaša 0,5 % od 
vrednosti garancije enkratno

– Zavarovanje kredita: izvede banka v skladu z nje-
nimi pogoji poslovanja in Pogodbo o medsebojnem so-
delovanju med Skladom in banko

– Zavarovanje garancije: Sklad z banko sklene spo-
razum o zavarovanju svojega dela terjatve, na podlagi 
katerega bo banka pooblaščena za celotni postopek 
zavarovanja in postopek izterjave neplačanega dela 
glavnice in obresti kredita; pogodbenici se bosta popla-
čali v skladu z Obligacijskim zakonikom

B.1. Razvojne garancije za MLADE MSP-je
– Namen: spodbujanje podjetij v razvojne investi-

cije, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, 
izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti

– Upravičeni stroški projekta:
stroški materialnih investicij,
stroški nematerialnih investicij ter
obratna sredstva, ki so lahko le v kombinaciji z ma-

terialnimi in/ali nematerialnimi investicijami in lahko zna-
šajo največ 30 % od skupne vrednosti materialno/nema-
terialnih investicij oziroma maksimalno 200.000 EUR
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– Maksimalna višina kredita: 937.500 EUR (za ce-
stno tovorni promet 468.750 EUR)

– Obrestna mera za kredit pri banki: EURIBOR 
6 mesečni + 0,95 %

– Višina garancije: je 80 % glavnice kredita brez 
obresti

– Odplačilna doba kredita: je od 1,5 do 10 let; mo-
žen je moratorij do največ dveh let, če ga odobri tudi 
banka, moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita

– Stroški: stroški kredita se določijo v skladu s tarifo 
banke; strošek za odobritev garancije znaša 0,5 % od 
vrednosti garancije enkratno

– Zavarovanje kredita: izvede banka v skladu z nje-
nimi pogoji poslovanja in Pogodbo o medsebojnem so-
delovanju med Skladom in banko

– Zavarovanje garancije: Sklad z banko sklene spo-
razum o zavarovanju svojega dela terjatve, na podlagi 
katerega bo banka pooblaščena za celotni postopek 
zavarovanja in postopek izterjave neplačanega dela 
glavnice in obresti kredita; pogodbenici se bosta popla-
čali v skladu z Obligacijskim zakonikom

B.2. Mikrogarancije za MLADE MSP-je
– Namen: zagotavljanje likvidnih sredstev za razvoj 

oziroma širitev dejavnosti
– Upravičeni stroški projekta: obratna sredstva
– Maksimalna višina kredita: za mikro in mala pod-

jetja je maksimalna višina kredita 100.000 EUR, za sre-
dnje velika podjetja pa 200.000 EUR

– Obrestna mera za kredit pri banki: EURIBOR 
6 mesečni + 0,95 %

– Višina garancije: je 80 % glavnice kredita brez 
obresti

– Odplačilna doba kredita: je od 1,5 do 3 let; možen 
je moratorij do največ 6 mesecev, če ga odobri tudi ban-
ka, moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita

– Stroški: stroški kredita se določijo v skladu s tarifo 
banke; strošek za odobritev garancije znaša 0,5 % od 
vrednosti garancije enkratno

– Zavarovanje kredita: izvede banka v skladu z nje-
nimi pogoji poslovanja in Pogodbo o medsebojnem so-
delovanju med Skladom in banko

– Zavarovanje garancije: Sklad z banko sklene spo-
razum o zavarovanju svojega dela terjatve, na podlagi 
katerega bo banka pooblaščena za celotni postopek 
zavarovanja in postopek izterjave neplačanega dela 
glavnice in obresti kredita; pogodbenici se bosta popla-
čali v skladu z Obligacijskim zakonikom

5.3. Pogoji za črpanje kredita
Podjetje lahko črpa kredit le namensko, za dovo-

ljene upravičene stroške znotraj obdobja upravičenih 
stroškov. Kredit se koristi namensko za poravnavo obve-
znosti za materialne, nematerialne investicije ter obratna 
sredstva, izjemoma tudi za refundacijo že plačanih ob-
veznosti podjetja pri nedokončanih investicijah in ob pri-
dobitvi soglasja Sklada. Refundacija stroškov za obratna 
sredstva ni dovoljena. Garancije ni mogoče odobriti za 
tiste bančne kredite, ki nadomeščajo obstoječe kredite 
ali leasing pogodbe vlagatelja.

6. Upravičeni stroški projekta
Garancija in subvencija obrestne mere se odobri za 

dolgoročni namenski kredit. Kredit se lahko porabi za:
– materialne investicije, ki pomenijo stroške naku-

pa nove tehnološke opreme, nakupa zemljišč3, stroške 

3 Nakup zemljišča mora biti v neposredni povezavi z 
namenom celotne razvojne investicije. Upravičeni strošek 
naložbe v zemljišče lahko predstavlja max. 10 % višine 
upravičenih stroškov investicije (materialne + nematerialne 
investicije). 

komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, 
stroški gradnje in/ali nakupa objekta4,

– nematerialne investicije, ki pomenijo prenos teh-
nologije v obliki nakupa patentiranih pravic, licenc, zna-
nja in nepatentiranega tehničnega znanja,

– obratna sredstva (nakup materiala, blaga, oziro-
ma denar za financiranje storitev, promocije, plač, davč-
nih obveznosti, stroškov testiranja,...).

Med upravičene stroške ne spada nakup cestno 
prevoznih sredstev.

Upravičeni stroški morajo nastati za potrebe poslov-
nih procesov, ki jih opravlja na območju RS.

Predmet projekta je dovoljeno kupiti le od tretjih 
oseb po tržnih pogojih. Tretja oseba ne sme biti več kot 
25 % povezana s podjetjem.

Podjetje mora ohraniti predmet investicije v obmo-
čju regije in v podjetju vsaj dve leti po odobritvi investicije 
za isti namen. Predmet investicije torej ne sme biti pro-
dan, oddan v najem ali leasing tretjim osebam najmanj 
v obdobju dveh let po odobritvi financiranja investicij-
skega projekta.

Državna pomoč po pravilu de minimis se odobri 
za upravičene stroške projekta, nastale od 1. 1. 2015 
do 31. 12. 2015. Za datum nastanka stroška se šteje 
nastanek dolžniško upniškega razmerja.

7. Vsebina vloge
1. Prijavni list za garancijo Sklada za bančne 

kredite s subvencijo obrestne mere (spletni obrazec, ki 
ga najdete na naslovu http://evloge.podjetniskisklad.si/) 
obvezno izpolnite in posredujte v tiskani in elektronski 
obliki, skladno z navodili spletnega obrazca.

2. a. Poslovni načrt s finančno prilogo,
b. Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida iz 

katerih je razvidno poslovno leto 2014 oddano na AJ-
PES. Podjetja ustanovljena v letu 2015, morajo priložiti 
računovodske izkaze od dneva ustanovitve podjetja do 
zadnjega dne preteklega meseca, glede na mesec od-
daje vloge na Sklad.

3. Pozitiven bančni sklep o odobritvi kredita, za-
varovanega z garancijo Sklada. (Pozitiven bančni sklep 
ni predmet dopolnitve vloge)

4. Bonitetna dokazila mora biti skladen z zadnje 
objavljenimi računovodskimi izkazi – AJPES):

a. S.BON-1 za gospodarske družbe
b. S.BON-1 za samostojne podjetnike
c. S.BON-1 za zadruge
d. BON-1/Z za zavode
Za podjetja ustanovljena v letu 2015 se predloži 

BON-2.
5. V primeru nakupa starih objektov, je potreb-

no predložiti cenitev objekta, izdelano s strani neodvisne 
institucije.

Priložene listine so osnova za ocenjevanje in konč-
no izvedbo projekta. Finančno prilogo se lahko v postop-
ku obravnave vloge popravi, če so ugotovljene očitne 
računske napake. Pri tem pa se ne sme spreminjati 
zaprošena pomoč.

Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju od 
št. 1 do št. 4 oziroma 5 in predložena v fizični obliki. 
Posredovana elektronska oblika prijavnega lista in nati-
snjena oblika spletnega obrazca prijavnega lista morata 
biti enaki. V primeru razlik med oddano natisnjeno obliko 
in elektronsko obliko se bo upoštevala natisnjena oblika 
prijavnega lista.

Sklad lahko od vlagatelja zahteva tudi dodatno do-
kumentacijo.

4 V primeru nakupa starih objektov, je potrebno predlo-
žiti cenitev objekta, izdelano s strani neodvisne institucije. 
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Če vloga ne bo popolna, bo vlagatelj pisno po-
zvan k dopolnitvi vloge. Bančni sklep o odobritvi kredita 
ni predmet dopolnitve vloge. Če vloga v predvidenem 
roku (največ 5 dni) ne bo dopolnjena oziroma spreme-
njena, se kot nepopolna zavrže.

Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz razpisa, se kot 
neustrezna zavrne.

Vsi podatki iz vloge so javni, razen tisti, ki jih vlaga-
telj posebej označi kot poslovno skrivnost. Kot poslovno 
skrivnost lahko vlagatelj označi posamezen podatek ozi-
roma del vloge. Poslovna skrivnost se ne more nanašati 
na celotno vlogo in na podatke potrebne za oceno vloge 
po merilih javnega razpisa.

8. Oddaja vlog
Vlagatelj posreduje vlogo v pisni obliki po pošti 

ali neposredno na sedež Slovenskega podjetniškega 
sklada. Ovojnica vloge mora biti opremljena s pripisom 
»Ne odpiraj – Vloga za garancijo sklada in subvencijo 
obrestne mere – P1 2015«.

Naslov za pošiljanje: Slovenski podjetniški sklad, 
Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor.

Neposredna predložitev vlog na sedežu Sklada 
(Ulica kneza Koclja 22, Maribor – 3 nadstropje) je možna 
vsak delovni dan v recepciji, med 9. in 14. uro.

9. Roki za predložitev vlog
Roki za predložitev vlog so: 7. 4., 7. 5., 8. 6., 7. 7., 

7. 9., 7. 10. 2015.
Merilo za pravočasno prispelo vlogo je poštni žig 

odtisnjen na ovojnici, ki za obravnavo na posameznem 
roku ne sme biti kasnejši od datuma roka za predložitev 
vlog. V primeru neposredne predložitve vloge pa datum 
vpisan na potrdilu Sklada o prejemu pošiljke.

Javni razpis bo odprt do 7. 10. 2015 oziroma do 
porabe sredstev. V primeru, da bodo vsa razpisana 
sredstva porabljena pred 7. 10. 2015, bo Sklad objavil 
zaprtje razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.

Vloge, ki bodo prispele po 7. 10. 2015 ali na roke 
za predložitev vlog po objavi zaprtja javnega razpisa se 
kot prepozne zavržejo.

Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena, 
kolikor ne zadoščajo za pokrivanje celotnega planirane-
ga sofinanciranja opredeljenega v finančni konstrukciji 
vloge, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja.

10. Datumi odpiranja vlog
Odpiranje se bo izvedlo v roku treh delovnih dni od 

navedenega roka za predložitev vlog.
Odpiranje vlog ni javno.
11. Rok, v katerem morajo biti izdane garancije 

sklada
Garancije Sklada se izdajajo do 31. 12. 2015.
12. Merila za izbor končnih upravičencev
Vse formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale 

pogoje za kandidiranje in bodo skladne z namenom jav-
nega razpisa, bo ocenila komisija za dodelitev sredstev 
na osnovi naslednjih meril:

– kvantitativna (zaposleni, lastna sredstva za izved-
bo projekta, dinamika rasti čistih prihodkov od prodaje, 
višina kreditnih sredstev namenjenih financiranju obra-
tnih sredstev v primerjavi s čistimi prihodki od prodaje, 
povečanje dodane vrednosti na zaposlenega, nepo-
sredna prodaja izven trga RS, namen projekta, tržna 
naravnanost, vpliv projekta na okolje, status mladega 
podjetja),

– kvalitativna (ocena na podlagi vsebine poslovne-
ga načrta in/ali osebne predstavitve/intervjuja vlagatelja 
in/ali ogleda lokacije in/ali referenc podjetja in/ali eko-
nomske upravičenosti projekta glede na situacijo na trgu 
ter analize finančnega položaja podjetja).

Natančno razdelana merila s točkovnikom so se-
stavni del razpisne dokumentacije (poglavje III. Merila 
za izbor končnih prejemnikov).

Projekt, ki je prejel 60 ali več točk od možnih 
100 točk po kvantitativnih merilih preide v analizo s kva-
litativnimi merili. V primeru, da je projekt prejel manj kot 
60 točk po kvantitativnih merilih, takoj pridobi negativno 
mnenje v kvalitativnem delu in ne more pridobiti garanci-
je Sklada ter subvencije obrestne mere za kredit.

Z analizo po kvalitativnih merilih vloga pridobi pozi-
tivno oziroma negativno mnenje.

Komisija za dodelitev sredstev poda predlog direk-
torici Sklada v odločanje za vse formalno popolne in 
pravno formalno ustrezne vloge, s pridobljenim pozitiv-
nim kot tudi negativnim mnenjem. V primeru, da pridobi 
več vlagateljev pozitivno mnenje pri kvalitativni oceni, 
kot je na razpolago razpisanih sredstev, imajo prednost 
tisti vlagatelji, ki so pridobili več točk v kvantitativni oce-
ni. V primeru istega števila točk imajo prednost projekti, 
ki so pridobili več točk pri dinamiki rasti čistih prihodkov 
podjetja.

Direktorica Sklada sprejme končno odločitev s skle-
pom o odobritvi oziroma sklepom o neodobritvi vloge.

13. Obveščanje o izboru in podpis pogodbe
Komisija za dodelitev sredstev bo obravnavala vse 

pravočasne, formalno popolne in pravno formalno ustre-
zne vloge.

Sektor državnih pomoči Sklada bo, najkasneje 
v roku 60 dni od roka za odpiranje vlog, posredoval 
vlagateljem sklep o odobritvi ali neodobritvi garancije 
Sklada.

Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in 
bodo objavljeni na spletnih straneh Sklada.

Zoper sklep o odobritvi oziroma neodobritvi garan-
cije Sklada je možno sprožiti upravni spor na Upravno 
sodišče Republike Slovenije.

Na podlagi pozitivnega sklepa o izdaji garancije 
Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere 
bo Sklad s podjetjem podpisal pogodbo o izdaji garan-
cije, podjetje pa bo z banko podpisalo kreditno pogodbo 
in uredilo zavarovanje kredita.

14. Razpoložljivost razpisne dokumentacije in do-
datne informacije

Razpisna dokumentacija vsebuje: navodila, bese-
dilo javnega razpisa, merila za izbor končnih upravi-
čencev, vzorec prijavnega lista, vzorec pogodbe o izdaji 
garancije in subvencioniranju obrestne mere.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki 
na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada in na 
spletni strani, www.podjetniskisklad.si.

Vse ostale informacije dobite na tel. 02/234-12-74, 
02/234-12-88, 02/234-12-42 in 02/234-12-64 ali na e-po-
šti: bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.

15. Razmerje med sredstvi na postavkah namen-
skih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah 
slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike

Garancijska sredstva bremenijo:
– Holdinški sklad PIFI 10.000.000 EUR (oziroma 

v skladu z razpoložljivimi sredstvi)
Ocenjena vrednost sredstev za subvencijo obre-

stne mere:
– Holdinški sklad PIFI 8.000.000 EUR (oziroma 

v skladu z razpoložljivimi sredstvi)
Vir sredstev je holdinški sklad Programa instru-

mentov finančnega inženiringa za mala in srednje ve-
lika podjetja v Republiki Sloveniji – PIFI za obdobje 
2009–2013.

»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer 
iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija 
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se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve re-
gionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013, 
razvojne prioritete: Konkurenčnost podjetij in razisko-
valna odličnost; prednostne usmeritve 1.2 Spodbujanje 
podjetništva«.

16. Delež prispevka skupnosti v celotnih upraviče-
nih javnih izdatkih

Sredstva holdinški sklad Programa instrumentov 
finančnega inženiringa za mala in srednje velika podjetja 
v Republiki Sloveniji – PIFI za obdobje 2009–2013, ki so 
vir financiranja tega javnega razpisa, v celoti predsta-
vljajo sredstva EU za kohezijsko politiko (ESRR – PP 
945310: 85 % sredstev EU – ESRR in PP 945410: 15 % 
sredstev slovenske udeležbe), le da gre v večjem delu 
za njihovo ponovno uporabo oziroma revolving.

17. »De minimis« in ostale zahteve
Predmet produkta tega javnega razpisa, ima status 

državne pomoči de minimis skladno z Uredbo Komisije 
(EU) št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 ter na podlagi 
mnenja o skladnosti sheme de minimis pomoči podane 
s strani Ministrstva za finance, Sektor za državne pomo-
či (št. priglasitve M005-5523362-2015) z dne 6. 3. 2015. 
Šteje se, da je pomoč de minimis ne glede na datum 
plačila podjetju dodeljena takrat, ko se dodeli zakonska 
pravica do njenega prejema.

Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju 
– končnemu prejemniku na podlagi pravila de minimis 
ne sme presegati 200.000 EUR v kateremkoli obdobju 
treh poslovnih let. Za prvo leto se upošteva leto odo-
britve pomoči. Omenjeni znesek se zniža na vrednost 
100.000 EUR za podjetja, ki delujejo v komercialnem 
cestnem tovornem prevozu, ne sme pa se uporabljati 
za nabavo vozil za cestni prevoz tovora.

V skladu s 5. členom Uredbe komisije (EU) 
št. 1407/2013 z dne 18. december 2013 o uporabi čle-
nov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri 
pomoči de minimis (Uradni list Evropske unije L 352/1) 
se pomoč de minimis lahko kumulira s pomočjo de 
minimis do zgornje dovoljene meje (200.000 EUR ozi-
roma 100.000 EUR za podjetja, ki delujejo v komer-
cialnem cestnem tovornem prometu), ne sme pa se 
kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upra-
vičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za 
financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo 
presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek po-
moči, določen za posebne okoliščine vsakega primera 
v Uredbi o skupnih izjemah ali sklepu Komisije. Pomoč 
de minimis, ki ni dodeljena za določene upravičene 
stroške ali je navedenim stroškom ni mogoče pripisati, 
se lahko kumulira z drugo državno pomočjo, dodelje-
no na podlagi Uredbe o skupinskih izjemah ali sklepa 
Komisije.

Bruto ekvivalent nepovratnih sredstev je izračunan 
na podlagi referenčne obrestne mere, ki velja ob dode-
litvi pomoči.

Vlagatelji, katerih vloge bodo v postopku ocenjeva-
nja ocenjene pozitivno, bodo morali:

– hraniti vso dokumentacijo v zvezi s projektom 
v skladu z veljavnimi predpisi, vendar najmanj 5 let od 
datuma prenehanja garancije, za potrebe bodočih pre-
verjanj. Pred iztekom tega datuma je lahko ta rok podalj-
šan zakonsko ali pa ga lahko podaljša Sklad,

– zagotoviti dostop do celotne dokumentacije v zve-
zi s projektom vsem organom, ki so vključeni v spremlja-
nje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega 
razpisa,

– pri izvajanju projekta zadostiti naslednjim ciljem:
– učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska 

učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin),

– okoljska učinkovitost (uporaba najboljših teh-
nik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in 
tveganj, zmanjšanje količin odpadkov, ločeno zbiranje 
odpadkov),

– trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju pri-
jaznejših načinov prevoza),

– zmanjšanje vplivov na okolje (izdelava poročil 
o vplivih na okolje oziroma strokovnih ocen vplivov na 
okolje za posege, kjer je to potrebno).

Slovenski podjetniški sklad

 Ob-1595/15

Javni razpis
Garancije Sklada za bančne kredite  

s subvencijo obrestne mere  
namenjene tehnološko inovativnim projektom  

(P1 TIP 2015)
1. Izvajalec
Izvajalec produkta je:
Firma: Javni sklad Republike Slovenije za podje-

tništvo.
Skrajšana firma: Slovenski podjetniški sklad.
Sedež: 2000 Maribor, Ulica Kneza Koclja 22.
Produkt v obliki Javnega razpisa se izvaja na podla-

gi potrjenega programa »Program instrumentov finanč-
nega inženiringa za MSP v Republiki Sloveniji-PIFI za 
obdobje 2009–2013«. Javni razpis je pridobil soglasje 
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

2. Pravna podlaga za izvedbo produkta
Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju: Sklad) 

objavlja javni razpis na podlagi:
– Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (Ura-

dni list RS, št. 102/07 ZPOP-1 in spremembe),
– Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08 

in spremembe),
– Ustanovitvenega akta Javnega sklada Republike 

Slovenije za podjetništvo (Uradni list RS, št. 112/04, 
11/07, 43/08, 71/09),

– Poslovnega in finančnega načrta Slovenskega 
podjetniškega sklada za leto 2015 (sklep Vlade RS, 
št. 47602-2/2015/4 z dne 20. 1. 2015),

– Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega pod-
jetniškega sklada (8. 4. 2009 veljavni z dne 3. 9. 2009),

– Uredbe komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. de-
cember 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o de-
lovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list 
Evropske unije L 352/1) in priglašene sheme de minimis 
pomoči pri Ministrstvu za finance, Sektor za državne po-
moči »Garancija Sklada za bančne kredite s subvencijo 
obrestne mere« (št. priglasitve M005-5523362-2015) 
z dne 6. 3. 2015,

– Uredbe sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L, št. 210 
z dne 31. 7. 2006, s spremembami),

– Uredba Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. juni-
ja 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive 
z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogod-
be, (UL L 187, 26. 6. 2014),

– Uredbe ES št. 45/2001 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posame-
znikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in 
organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov 
(UL L 008, 12. 1. 2001),

– Uredbe komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. de-
cember 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) 
št. 1083/2006 ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropske-
ga parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regional-
ni razvoj (UL L 371/1 z dne 27. 12. 2006 in spremembe),
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– Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sred-
stev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji 
v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, 
št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10 in 79/10),

– Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturira-
nje gospodarskih družb v težavah (UPB2, Uradni list 
RS, št. 44/07),

– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 
– UPB4 in spremembe) ter

– Poslovnim načrtom programa instrumentov fi-
nančnega inženiringa za mala in srednje velika podjetja 
v Republiki Sloveniji za obdobje 2009–2013, ki ga je Vla-
da RS sprejela na 50. redni seji, dne 22. 10. 2009, sklep 
št. 30200-2/2009/5 (v nadaljnjem besedilu: Program 
PIFI) in vsemi sprejetimi spremembami in dopolnitvami.

3. Predmet produkta – Garancije Sklada za bančne 
kredite s subvencijo obrestne mere

Predmet produkta so garancije Sklada za bančne 
kredite s subvencijo obrestne mere, ki jih razpisuje 
Sklad v sodelovanju z naslednjimi bankami: Banka Ce-
lje d.d., Gorenjska Banka d.d., Poštna banka Slovenije 
d.d., BKS Bank AG, Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Deželna 
Banka Slovenije d.d., Sberbank banka d.d., Abanka Vipa 
d.d., Banka Koper d.d., Nova kreditna banka Maribor 
d.d., Nova Ljub ljanska banka d.d., SKB banka d.d., 
UniCredit Banka Slovenije d.d., Banka Sparkasse d.d., 
Hranilnica Lon d.d. Kranj, ZVEZA BANK Podružnica 
Ljub ljana, Hranilnica in posojilnica Vipava d.d. ter Dela-
vska hranilnica d.d. Ljub ljana.

Namen produkta je spodbujanje podjetij za izvedbo 
projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na 
trgu, izboljšanje tržnega položaja, širitev dejavnosti ter 
krepitev razvojno tehnoloških rešitev v podjetju.

Še posebej je produkt namenjen podjetjem, ki in-
tenzivno sodelujejo z institucijami znanja in so že sode-
lovala na domačih ali mednarodnih razpisih s področja 
razvojno raziskovalnih projektov.

Ugodnost kredita je izražena v nižji obrestni meri, 
ročnosti kredita in možnosti koriščenja moratorija pri 
vračilu kreditov. Garancija Sklada predstavlja povečano 
možnost pridobitve kredita za tista podjetja, ki nimajo 
zadostnih jamstev za zavarovanje bančnega kredita ali 
za podjetja, ki želijo del svojih jamstev sprostiti za nov 
investicijski ciklus.

4. Višina garancijskega in subvencijskega poten-
ciala

Skupna višina razpisanih sredstev za izdajanje ga-
rancij je 30.000.000,00 EUR. Od tega je predvideno:

– 22.400.000,00 EUR izdajanju garancij za MSP-je 
5+ (podjetja, ki so registrirana več kot 5 let do dneva 
vložitve vloge),

– 7.600.000,00 EUR pa je namenjeno izdajanju 
garancij za MLADE MSP-je (podjetja, ki so registrirana 
manj kot 5 let do dneva vložitve vloge).

Ocenjena skupna višina razpisanih sredstev za 
subvencioniranje obrestne mere je 7.100.000,00 EUR. 
Od tega je predvideno:

– 5.206.430,00 EUR sredstev za subvencionirane 
obrestne mere namenjeno za MSP-je 5+ (podjetja, ki so 
registrirana več kot 5 let do dneva vložitve vloge),

– 1.893.570,00 EUR sredstev za subvencionirane 
obrestne mere pa je namenjeno za MLADE MSP-je 
(podjetja, ki so registrirana manj kot 5 let do dneva vlo-
žitve vloge).

5. Pogoji za kandidiranje
5.1. Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje 

velika podjetja (v nadaljevanju MSP), ki se kot pravna 
ali fizična oseba, ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in 

so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni 
podjetniki posamezniki, zadruge ali zavodi.

V okvir MSP po tem razpisu sodijo podjetja, ki ima-
jo vsaj 1 zaposlenega in manj kakor 250 zaposlenih, 
prav tako imajo letni promet, ki ne presega 50 milijo-
nov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 
milijonov EUR.

Podlagi za pridobitev letnega prometa in bilančne 
vsote sta:

– bilanca stanja na dan 31. 12. 2014 in izkaz po-
slovnega izida za leto 2014,

– za podjetja, ustanovljena v letu 2015 velja, da se 
zanje upoštevajo podatki na podlagi bilance stanja in 
izkaza poslovnega izida od dneva ustanovitve do za-
dnjega dne preteklega meseca, glede na mesec oddaje 
vloge na Sklad.

Za izpolnjevanje osnovnega pogoja vsaj 1 zaposle-
nega v podjetju se število zaposlenih preverja z izjavo 
o zaposlenih na zadnji dan preteklega meseca glede na 
mesec oddaje vloge na Sklad. Podjetje mora imeti vsaj 
enega zaposlenega1 za polni delovni čas. Za potrebe 
tega razpisa se upošteva kot zaposlena oseba tudi no-
silec dejavnosti pri s.p.2 (če je to njegova edina podlaga 
za zavarovanje).

Za opredelitev MSP se upoštevajo določila iz Pri-
loge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014 z dne 17. 6. 
2014.

Opozarjamo na drugi odstavek 6. člena Priloge 1 
Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014, ki govori o tem, da 
se za podjetje, ki ima partnerska podjetja ali povezana 
podjetja podatki, tudi glede števila zaposlenih, določijo 
na podlagi računovodskih izkazov in drugih podatkov 
podjetja ali na podlagi konsolidiranih zaključnih računov 
podjetja, v katerega je podjetje vključeno za namene 
konsolidacije, če ti obstajajo. Podatkom se prištejejo 
podatki za vsako partnersko podjetje.

Skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 se 
upošteva definicija enotnega podjetja. Enotno podjetje 
je definirano kot vsa podjetja, ki so med seboj najmanj 
v enem od naslednjih razmerij:

– eno podjetje ima večino glasovalnih pravic delni-
čarjev ali družbenikov drugega podjetja,

– eno podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati 
večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega 
organa drugega podjetja,

– pogodba med podjetjema ali določba v njuni druž-
beni pogodbi ali statutu, daje pravico enemu podjetju, da 
izvršuje prevladujoč vpliv na drugo podjetje,

– eno podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega 
podjetja, na podlagi dogovora, samo nadzoruje večino 
glasovalnih pravic,

– podjetja, ki so v katerem koli razmerju, iz prejšnjih 
alinej, preko enega ali več drugih podjetij, so prav tako 
»enotno« podjetje.

Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja, ki:
– opravljajo glavno dejavnost razvrščeno v nasle-

dnja področja, oddelke, skupine in razrede, skladno 

1 V skladu s 66. členom Zakona o delovnih razmerjih, 
veljajo določene pravice posebnim skupinam zaposlenih, 
da delajo krajši delovni čas, glede socialnih in drugih pravic 
in so le-ti izenačeni z delavci, ki delajo poln delovni čas.«

2 V primeru samostojnih podjetnikov se kot zaposlena 
oseba po tem javnem razpisu šteje tudi oseba, ki je nosilka 
dejavnosti in je zavarovana za polni delovni čas (iz Obrazca 
M1/M2 mora biti razviden polni delovni čas in zavarovalna 
osnova 005). V primerih, ko 66. člen Zakona o delovnih 
razmerjih določa v posebnih primerih krajši delovni čas, 
se šteje, da je pogoj iz te točke javnega razpisa izpolnjen.
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z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list 
RS, št. 69/07 in Uradni list RS, št. 17/08):

– A – Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo,
– B 05 – Pridobivanje premoga, C 12 – Pro-

izvodnja tobačnih izdelkov, C 20.51 – Pro izvodnja raz-
streliv, C 25.4 – Pro izvodnja orožja in streliva, C 30.4 
– Pro izvodnja bojnih vozil, G – trgovina, vzdrževanje in 
popravila motornih vozil, K – Finančne in zavarovalniške 
dejavnosti, L – Poslovanje z nepremičninami in R 92 – 
Prirejanje iger na srečo,

– so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji oziro-
ma so podjetja v težavah v skladu s Smernicami Sku-
pnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje 
podjetij v težavah (UL C 244 z dne 1. 10. 2004, str. 2) 
in Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje 
gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07- 
uradno prečiščeno besedilo in 51/11).

Za podjetje se šteje, da je v težavah:
– v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča iz-

guba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, do-
seže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba 
v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine 
osnovnega kapitala,

– v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba 
skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže po-
lovico kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci in 
je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih, dosegla 
višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih 
izkazih.

MSP, ki delujejo manj kot 3 leta od registracije, 
se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic 
Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestruk-
turiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo merila 
za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo finančno 
poslovanje podjetij,

– imajo neporavnane davčne obveznosti do Repu-
blike Slovenije,

– podjetja, ki pridobivajo pomoč po posebnem pro-
gramu za reševanje in prestrukturiranje,

– ki imajo neporavnane obveznosti do Sklada oziro-
ma imajo neporavnane obveznosti do poslovnih bank po 
razpis Sklada z oznako P1 (Garancije Sklada za bančne 
kredite s subvencijo obrestne mere),

– ki so že pridobila pozitivni sklep o odobritvi ga-
rancije za bančni kredit s subvencijo obrestne mere po 
tem javnem razpisu.

Projekt, s katerim vlagatelj kandidira na razpis, 
mora izpolnjevati naslednje pogoje:

– ohranjanje zaposlenih (izhodišče je število zapo-
slenih delavcev na zadnji dan preteklega meseca glede 
na mesec oddaje vloge) do zaključka projekta. Projekt 
se mora zaključiti najkasneje do 31. 12. 2017,

– izboljšati tehnološko opremljenost in delovne po-
goje podjetja z vidika povečanja prihodka in dobička 
podjetja ali dodane vrednosti na zaposlenega,

– imeti zaprto finančno konstrukcijo in zagotovljeno 
likvidnost za dobo trajanja kredita,

– projekt mora biti realiziran v Republiki Sloveniji.
5.2. Kreditni in garancijski pogoji:
Višina upravičenih stroškov projekta ni omejena. 

Za investicijska vlaganja se upoštevajo neto vrednosti 
(brez DDV), za obratna sredstva pa se upoštevajo bruto 
vrednosti (z DDV).

Razvojno tehnološko podjetje lahko kandidira za 
mikrogarancije – financiranje samo obratnih sredstev 
(to je kreditno-garancijska linija A.2.), kadar je v vlogi 
navedeno, da je podjetje v obdobju od leta 2011 do 
2014 sodelovalo na domačih ali mednarodnih razpisih 
s področja razvoja oziroma, če ustrezno predstavi zakaj 

so razvojno tehnološko podjetje (tekoči projekti s pri-
čakovanimi rezultati in predstavitev ekipe, ki dela na 
projektu ter patenti in/ali registrirana RR dejavnost in/ali 
razni standardi oziroma certifikati).

Kredit lahko krije do največ 80 % vrednosti upravi-
čenih stroškov projekta. Za razliko mora podjetje zago-
toviti lastna sredstva.

Kreditno – garancijska linija je odprta za MLADE 
MSP-je in MSP-je 5+, in sicer kot:

A.1.  Razvojne garancije
A.2. Mikrogarancije za razvojno tehnološka podje-

tja
A.3. Razvojne garancije za nadaljnje poslovanje 

zdravih jeder podjetja
Kreditno – garancijski pogoji le-teh so sledeči:
A.1. Razvojne garancije
– Namen: spodbujanje podjetij v investicije, ki so 

potrebne za komercializacijo razvojno raziskovalnih pro-
jektov,

– Upravičeni stroški projekta:
stroški materialnih investicij,
stroški nematerialnih investicij ter obratna sredstva, 

ki so lahko le v kombinaciji z materialnimi in/ali nema-
terialnimi investicijami in lahko znašajo največ 30 % 
od skupne vrednosti materialno/nematerialnih investicij 
oziroma maksimalno 200.000 EUR

– Maksimalna višina kredita: 937.500 EUR (za ce-
stno tovorni promet 468.750 EUR)

– Obrestna mera za kredit pri banki: EURIBOR 
6 mesečni + 0 %

– Višina garancije: garancija v višini 80 % glavnice 
kredita brez obresti

– Odplačilna doba kredita: je od 1,5 do 7 let; možen 
je moratorij do največ dveh let, če ga odobri tudi banka, 
moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita

– Stroški in provizije: stroški kredita se določijo 
v skladu s tarifo banke; provizija za odobritev garancije 
znaša 0,5 % od vrednosti garancije enkratno

– Zavarovanje kredita: izvede banka v skladu z nje-
nimi pogoji poslovanja in Pogodbo o medsebojnem so-
delovanju med Skladom in banko

– Zavarovanje garancije: Sklad z banko sklene spo-
razum o zavarovanju svojega dela terjatve, na podlagi 
katerega bo banka pooblaščena za celotni postopek 
zavarovanja in postopek izterjave neplačanega dela 
glavnice in obresti kredita; pogodbenici se bosta popla-
čali v skladu z Obligacijskim zakonikom.

A.2. Mikrogarancije za razvojno tehnološka podjetja
– Namen: zagotavljanje likvidnih sredstev za iz-

vedbo komercializacije razvojno raziskovalnih projektov
– Upravičeni stroški projekta: obratna sredstva
– Maksimalna višina kredita: 200.000 EUR
– Obrestna mera za kredit pri banki: EURIBOR 

6 mesečni + 0 %
– Višina garancije: je 80 % glavnice kredita brez 

obresti
– Odplačilna doba kredita: je od 1,5 do 3 let; možen 

je moratorij do največ 6 mesecev, če ga odobri tudi ban-
ka, moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita

– Stroški in provizije: stroški kredita se določijo 
v skladu s tarifo banke; provizija za odobritev garancije 
znaša 0,5 % od vrednosti garancije enkratno

– Zavarovanje kredita: izvede banka v skladu z nje-
nimi pogoji poslovanja in Pogodbo o medsebojnem so-
delovanju med Skladom in banko

– Zavarovanje garancije: Sklad z banko sklene spo-
razum o zavarovanju svojega dela terjatve, na podlagi 
katerega bo banka pooblaščena za celotni postopek 
zavarovanja in postopek izterjave neplačanega dela 
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glavnice in obresti kredita; pogodbenici se bosta popla-
čali v skladu z Obligacijskim zakonikom.

A.3. Razvojne garancije za nadaljnje poslovanje 
zdravih jeder podjetja

– Namen: spodbujanje investicij, namenjenih naku-
pu zdravega jedra podjetja, ki bo s tem omogočilo kre-
pitev njihove razvojne in/ali inovacijske dejavnosti, kar 
se bo posledično odražalo v uspešnejši uporabi novih 
rešitev v gospodarstvu.

– Upravičeni stroški projekta:
stroški materialnih investicij, tudi nakup stare opre-

me
stroški nematerialnih investicij ter
obratna sredstva, ki so lahko le v kombinaciji z vse-

mi investicijskimi stroški in lahko znašajo največ 30 % od 
skupne vrednosti investicijskih stroškov oziroma maksi-
malno 200.000 EUR

– Maksimalna višina kredita: 937.500 EUR (za ce-
stno tovorni promet 468.750 EUR)

– Obrestna mera za kredit pri banki: EURIBOR 
6 mesečni + 0 %

– Višina garancije: garancija v višini 80 % glavnice 
kredita brez obresti

– Odplačilna doba kredita: je od 1,5 do 10 let; mo-
žen je moratorij do največ dveh let, če ga odobri tudi 
banka, moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita

– Stroški in provizije: stroški kredita se določijo 
v skladu s tarifo banke; provizija za odobritev in vodenje 
garancije znaša 0,5 % od vrednosti garancije enkratno

– Zavarovanje kredita: izvede banka v skladu z nje-
nimi pogoji poslovanja in Pogodbo o medsebojnem so-
delovanju med Skladom in banko

– Zavarovanje garancije: Sklad z banko sklene spo-
razum o zavarovanju svojega dela terjatve, na podlagi 
katerega bo banka pooblaščena za celotni postopek 
zavarovanja in postopek izterjave neplačanega dela 
glavnice in obresti kredita; pogodbenici se bosta popla-
čali v skladu z Obligacijskim zakonikom.

5.3. Pogoji za črpanje kredita
Podjetje lahko črpa kredit le namensko, za dovo-

ljene upravičene stroške znotraj obdobja upravičenih 
stroškov. Kredit se koristi namensko za poravnavo ob-
veznosti za investicijska vlaganja ter obratna sredstva, 
izjemoma tudi za refundacijo že plačanih obveznosti 
podjetja pri nedokončanih investicijah in ob pridobitvi 
soglasja Sklada. Refundacija stroškov za obratna sred-
stva ni dovoljena. Garancije ni mogoče odobriti za tiste 
bančne kredite, ki nadomeščajo obstoječe kredite ali 
leasing pogodbe vlagatelja.

6. Upravičeni stroški projekta
Garancija in subvencija obrestne mere se odobri za 

dolgoročni namenski kredit. Kredit se lahko porabi za:
– Investicijska vlaganja, kamor sodijo:
– materialne investicije, ki pomenijo stroške naku-

pa nove tehnološke opreme, nakupa zemljišč3, stroške 
komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, 
stroški gradnje in/ali nakupa objekta4,

– nakup stare opreme5 (velja samo pri kreditno 
garancijski liniji z oznako A.3. iz točke 5.2. tega raz-
pisa),

3 Nakup zemljišča mora biti v neposredni povezavi z 
namenom celotne razvojne investicije. Upravičeni strošek 
naložbe v zemljišče lahko predstavlja max. 10 % višine 
upravičenih stroškov investicijskih vlaganj. 

4 V primeru nakupa starih objektov, je potrebno predlo-
žiti cenitev objekta, izdelano s strani neodvisne institucije. 

5 V primeru nakupa stare opreme, je potrebno predložiti 
cenitev opreme, izdelano s strani sodnega cenilca. 
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– nematerialne investicije, ki pomenijo prenos 
tehnologije v obliki nakupa patentiranih pravic, licenc, 
znanja in nepatentiranega tehničnega znanja,

– Obratna sredstva (nakup materiala, blaga, ozi-
roma denar za financiranje storitev, promocije, plač, 
davčnih obveznosti, stroškov testiranja...).

Med upravičene stroške ne spada nakup cestno 
prevoznih sredstev.

Kreditno-garancijska 
linija

INVESTICIJSKA VLAGANJA

OBRATNA SREDSTVAMaterialno/nematerialne 
investicije BREZ stroškov 

nakupa stare opreme
Nakup stare opreme

A.1. DA NE

DA, vendar max 30 %  
od vrednosti 

materialno/nematerialnih 
investicij

A.2. NE NE DA

A.3. DA DA
DA, vendar max. 30 %  

od vrednosti investicijskih 
vlaganj

Upravičeni stroški morajo nastati za potrebe poslov-
nih procesov, ki jih opravlja na območju RS.

Predmet projekta je dovoljeno kupiti le od tretjih 
oseb po tržnih pogojih. Tretja oseba ne sme biti več kot 
25 % povezana s podjetjem.

Podjetje mora ohraniti predmet investicije v obmo-
čju regije in v podjetju vsaj dve leti po odobritvi investicije 
za isti namen. Predmet investicije torej ne sme biti pro-
dan, oddan v najem ali leasing tretjim osebam najmanj 
v obdobju dveh let po odobritvi financiranja investicij-
skega projekta.

Državna pomoč po pravilu de minimis se odobri 
za upravičene stroške projekta, nastale od 1. 1. 2015 
do 31. 12. 2015. Za datum nastanka stroška se šteje 
nastanek dolžniško upniškega razmerja.

7. Vsebina vloge
1. Prijavni list za garancijo Sklada za bančne 

kredite s subvencijo obrestne mere (spletni obrazec, ki 
ga najdete na naslovu http://evloge.podjetniskisklad.si/) 
obvezno izpolnite in posredujte v tiskani in elektronski 
obliki, skladno z navodili spletnega obrazca.

2. a. Poslovni načrt s finančno prilogo,
b. bilanca stanja in izkaz poslovnega izida iz 

katerih je razvidno poslovno leto 2014 oddano na AJ-
PES. Podjetja ustanovljena v letu 2015, morajo priložiti 
računovodske izkaze od dneva ustanovitve podjetja do 
zadnjega dne preteklega meseca, glede na mesec od-
daje vloge na Sklad.

3. »Razkritje odhodkov podjetja za namene razi-
skav in razvoja v letu 2014« (interni dokument podjetja).

4. Pozitiven bančni sklep o odobritvi kredita, za-
varovanega z garancijo Sklada. (Pozitiven bančni sklep 
ni predmet dopolnitve vloge)

5. Bonitetna dokazila mora biti skladen z zadnje 
objavljenimi računovodskimi izkazi -AJPES):

a. S.BON-1 za gospodarske družbe
b. S.BON-1 za samostojne podjetnike
c. S.BON-1 za zadruge
d. BON-1/Z za zavode
Za podjetja ustanovljena v letu 2015 se predloži 

BON-2.
6. V primeru nakupa starih objektov, je potreb-

no predložiti cenitev objekta, izdelano s strani neodvisne 
institucije.

7. V primeru nakupa stare opreme, je potreb-
no predložiti cenitev opreme, izdelano s strani sodnega 
cenilca.
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8. Podjetja, ki kandidirajo za odobritev kredita po 
kreditno garancijski liniji A.3. predložijo razkritje stvarnih 
in denarnih vložkov lastnikov v podjetje.

9. Podjetja, ki kandidirajo za odobritev kredita po 
kreditno garancijski liniji A.2. morajo predložiti dokazila 
o sodelovanju na domačih ali mednarodnih razpisih 
s področja razvoja v obdobju od leta 2012 do 2015 
oziroma priložiti ustrezno obrazložitev razvojno tehno-
loškega podjetja.

Priložene listine so osnova za ocenjevanje in konč-
no izvedbo projekta.

Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju od 
št. 1 do št. 5 oziroma 9 in predložena v fizični obliki. 
Posredovana elektronska oblika prijavnega lista in nati-
snjena oblika spletnega obrazca prijavnega lista morata 
biti enaki. V primeru razlik med oddano natisnjeno obliko 
in elektronsko obliko se bo upoštevala natisnjena oblika 
prijavnega lista.

Sklad lahko od vlagatelja zahteva tudi dodatno do-
kumentacijo.

Če vloga ne bo popolna, bo vlagatelj pisno pozvan 
k dopolnitvi vloge. Pozitiven bančni sklep ni predmet 
dopolnitve vloge. Če vloga v predvidenem roku (največ 
5 dni) ne bo dopolnjena oziroma spremenjena, se kot 
nepopolna zavrže.

Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz razpisa, se kot 
neustrezna zavrne.

Vsi podatki iz vloge so javni, razen tisti, ki jih vlaga-
telj posebej označi kot poslovno skrivnost. Kot poslovno 
skrivnost lahko vlagatelj označi posamezen podatek ozi-
roma del vloge. Poslovna skrivnost se ne more nanašati 
na celotno vlogo in na podatke potrebne za oceno vloge 
po merilih javnega razpisa.

8. Oddaja vlog
Vlagatelj posreduje vlogo v pisni obliki po pošti ali 

neposredno na sedež Slovenskega podjetniškega skla-
da. Ovojnica vloge mora biti opremljena s pripisom »Ne 
odpiraj – Vloga P1 TIP 2015«.

Naslov za pošiljanje: Slovenski podjetniški sklad, 
Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor.

Neposredna predložitev vlog na sedežu Sklada 
(Ulica kneza Koclja 22, Maribor – 3 nadstropje) je možna 
vsak delovni dan v recepciji, med 9. in 14. uro.

9. Roki za predložitev vlog
Roki za predložitev vlog so: 15. 4., 15. 5., 15. 6., 

15. 7., 15. 9. in 15. 10. 2015.
Merilo za pravočasno prispelo vlogo je poštni žig 

odtisnjen na ovojnici, ki za obravnavo na posameznem 
roku ne sme biti kasnejši od datuma roka za predložitev 
vlog. V primeru neposredne predložitve vloge pa datum 
vpisan na potrdilu Sklada o prejemu pošiljke.

Javni razpis bo odprt do 15. 10. 2015 oziroma do 
porabe sredstev. V primeru, da bodo vsa razpisana 
sredstva porabljena pred 15. 10. 2015, bo Sklad objavil 
zaprtje razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.

Vloge, ki bodo prispele po 15. 10. 2015 ali na roke 
za prijavo po objavi zaprtja javnega razpisa, se kot pre-
pozne zavržejo.

Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena 
kolikor ne zadoščajo za pokrivanje celotnega planirane-
ga sofinanciranja opredeljenega v finančni konstrukciji 
vloge, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja.

10. Datumi odpiranja vlog
Odpiranje se bo izvedlo v roku treh delovnih dni od 

navedenega roka za predložitev vlog.
Odpiranje vlog ni javno.
11. Rok, v katerem morajo biti izdane garancije 

sklada
Garancije Sklada se izdajajo do 31. 12. 2015.

12. Merila za izbor končnih upravičencev
Vse formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale 

pogoje za kandidiranje in bodo skladne z namenom jav-
nega razpisa, bo ocenila komisija za dodelitev sredstev 
na osnovi naslednjih meril:

– kvantitativna (zaposleni podjetja, ki delajo na ra-
zvojno raziskovalnem področju, intenziteta raziskav in 
razvoja, udeležba na mednarodnih razpisih, lastna sred-
stva za izvedbo projekta, tržna naravnanost, dinamika 
rasti čistih prihodkov od prodaje, povečanje dodane 
vrednosti na zaposlenega, neposredna prodaja izven 
trga RS),

– kvalitativna (ocena na podlagi vsebine poslovne-
ga načrta in/ali osebne predstavitve/intervjuja vlagatelja 
in/ali ogleda lokacije in/ali referenc podjetja in/ali eko-
nomske upravičenosti projekta glede na situacijo na trgu 
ter analize finančnega položaja podjetja).

Natančno razdelana merila s točkovnikom so se-
stavni del razpisne dokumentacije (poglavje III. Merila 
za izbor končnih upravičencev).

Projekt, ki je prejel 60 ali več točk od možnih 
100 točk po kvantitativnih merilih preide v analizo s kva-
litativnimi merili. V primeru, da je projekt prejel manj kot 
60 točk po kvantitativnih merilih, takoj pridobi negativno 
mnenje v kvalitativnem delu in ne more pridobiti garanci-
je Sklada ter subvencije obrestne mere za kredit.

Z analizo po kvalitativnih merilih vloga pridobi pozi-
tivno oziroma negativno mnenje.

Komisija za dodelitev sredstev poda predlog direk-
torici Sklada v odločanje za vse formalno popolne in 
pravno formalno ustrezne vloge, s pridobljenim pozitiv-
nim kot tudi negativnim mnenjem. V primeru, da pridobi 
več vlagateljev pozitivno mnenje pri kvalitativni oceni, 
kot je na razpolago razpisanih sredstev, imajo prednost 
tisti vlagatelji, ki so pridobili več točk v kvantitativni oce-
ni. V primeru istega števila točk imajo prednost projekti, 
ki so pridobili več točk pri dinamiki rasti čistih prihodkov 
od prodaje podjetja.

Direktorica Sklada sprejme končno odločitev s skle-
pom o odobritvi oziroma sklepom o neodobritvi vloge.

13. Obveščanje o izboru in podpis pogodbe
Komisija za dodelitev sredstev bo obravnavala vse 

pravočasne, formalno popolne in pravno formalno ustre-
zne vloge.

Služba državnih pomoči Sklada bo, najkasneje 
v roku 60 dni od roka za odpiranje vlog, posredovala 
vlagateljem sklep o odobritvi ali neodobritvi garancije 
Sklada.

Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in 
bodo objavljeni na spletnih straneh Sklada. Zoper sklep 
o odobritvi oziroma neodobritvi garancije Sklada je mo-
žno sprožiti upravni spor na Upravno sodišče Republike 
Slovenije.

Na podlagi pozitivnega sklepa o izdaji garancije 
Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere 
bo Sklad s podjetjem podpisal pogodbo o izdaji garan-
cije, podjetje pa bo z banko podpisalo kreditno pogodbo 
in uredilo zavarovanje kredita.

14. Razpoložljivost razpisne dokumentacije in do-
datne informcije

Razpisna dokumentacija vsebuje: navodila, bese-
dilo javnega razpisa, merila za izbor končnih upravi-
čencev, vzorec prijavnega lista, vzorec pogodbe o izdaji 
garancije in subvencioniranju obrestne mere.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki 
na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada in na 
spletni strani: www.podjetniskisklad.si.

Vse ostale informacije dobite na tel. 02/234-12-42, 
02/234-12-74, 02/234-12-88 in 02/234-12-64 ali na e-po-
šti: bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.



Stran 402 / Št. 17 / 13. 3. 2015 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

15. Razmerje med sredstvi na postavkah namen-
skih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah 
slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike

Garancijska sredstva bremenijo:
– Holdinški sklad PIFI 7.500.000 EUR (oziroma 

v skladu z razpoložljivimi sredstvi)
Ocenjena vrednost sredstev za subvencijo obre-

stne mere:
– Holdinški sklad PIFI 7.100.000 EUR (oziroma 

v skladu z razpoložljivimi sredstvi)
Vir sredstev je holdinški sklad Programa instru-

mentov finančnega inženiringa za mala in srednje ve-
lika podjetja v Republiki Sloveniji – PIFI za obdobje 
2009–2013.

»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer 
iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija 
se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve re-
gionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013, 
razvojne prioritete: Konkurenčnost podjetij in razisko-
valna odličnost; prednostne usmeritve 1.2 Spodbujanje 
podjetništva«.

16. Delež prispevka skupnosti v celotnih upraviče-
nih javnih izdatkih

Sredstva holdinški sklad Programa instrumentov 
finančnega inženiringa za mala in srednje velika podjetja 
v Republiki Sloveniji – PIFI za obdobje 2009–2013, ki so 
vir financiranja tega javnega razpisa, v celoti predsta-
vljajo sredstva EU za kohezijsko politiko (ESRR – PP 
945310: 85 % sredstev EU – ESRR in PP 945410: 15 % 
sredstev slovenske udeležbe), le da gre v večjem delu 
za njihovo ponovno uporabo oziroma revolving.

17. »De minimis« in ostale zahteve
Predmet produkta tega javnega razpisa, ima status 

državne pomoči de minimis skladno z Uredbo Komisije 
(EU) št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 ter na podlagi 
mnenja o skladnosti sheme de minimis pomoči podane 
s strani Ministrstva za finance, Sektor za državne pomo-
či (št. priglasitve M005-5523362-2015) z dne 6. 3. 2015. 
Šteje se, da je pomoč de minimis ne glede na datum 
plačila podjetju dodeljena takrat, ko se dodeli zakonska 
pravica do njenega prejema.

Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju 
– končnemu prejemniku na podlagi pravila de minimis 
ne sme presegati 200.000 EUR v kateremkoli obdobju 
treh poslovnih let. Za prvo leto se upošteva leto odo-
britve pomoči. Omenjeni znesek se zniža na vrednost 
100.000 EUR za podjetja, ki delujejo v komercialnem 
cestnem tovornem prevozu, ne sme pa se uporabljati 
za nabavo vozil za cestni prevoz tovora.

V skladu s 5. členom Uredbe komisije (EU) 
št. 1407/2013 z dne 18. december 2013 o uporabi čle-
nov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri 
pomoči de minimis (Uradni list Evropske unije L 352/1) 
se pomoč de minimis lahko kumulira s pomočjo de mi-
nimis do zgornje dovoljene meje (200.000 EUR oziroma 
100.000 EUR za podjetja, ki delujejo v komercialnem 
cestnem tovornem prometu), ne sme pa se kumulirati 
z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški 
ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tve-
ganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja 
intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, določen za po-
sebne okoliščine vsakega primera v Uredbi o skupnih 
izjemah ali sklepu Komisije. Pomoč de minimis, ki ni 
dodeljena za določene upravičene stroške ali je nave-
denim stroškom ni mogoče pripisati, se lahko kumulira 
z drugo državno pomočjo, dodeljeno na podlagi Uredbe 
o skupinskih izjemah ali sklepa Komisije.

Bruto ekvivalent nepovratnih sredstev je izračunan 
na podlagi referenčne obrestne mere, ki velja ob dode-
litvi pomoči.

Vlagatelji, katerih vloge bodo v postopku ocenjeva-
nja ocenjene pozitivno, bodo morali:

– hraniti vso dokumentacijo v zvezi s projektom 
v skladu z veljavnimi predpisi, vendar najmanj 5 let od 
datuma prenehanja garancije, za potrebe bodočih pre-
verjanj. Pred iztekom tega datuma je lahko ta rok podalj-
šan zakonsko ali pa ga lahko podaljša Sklad,

– zagotoviti dostop do celotne dokumentacije v zve-
zi s projektom vsem organom, ki so vključeni v spremlja-
nje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega 
razpisa,

– pri izvajanju projekta zadostiti naslednjim ciljem:
– učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska 

učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin),
– okoljska učinkovitost (uporaba najboljših teh-

nik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in 
tveganj, zmanjšanje količin odpadkov, ločeno zbiranje 
odpadkov),

– trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju pri-
jaznejših načinov prevoza),

– zmanjšanje vplivov na okolje (izdelava poročil 
o vplivih na okolje oziroma strokovnih ocen vplivov na 
okolje za posege, kjer je to potrebno).

Slovenski podjetniški sklad

 Ob-1609/15

Javni razpis
Spodbude za zagon inovativnih podjetij  

v letu 2015 (P2A)
1. Izvajalec
Izvajalec produkta je:
Firma: Javni sklad Republike Slovenije za podje-

tništvo.
Skrajšana firma: Slovenski podjetniški sklad.
Sedež: 2000 Maribor, Ulica kneza Koclja 22.
Javni razpis je usklajen z Ministrstvom za go-

spodarski razvoj in tehnologijo s pogodbo št. 
SPS-2015/P2-606410-MO.

2. Predmet produkta – subvencije
Predmet produkta so subvencije za inovativna pod-

jetja, ki jih razpisuje Slovenski podjetniški sklad (v nada-
ljevanju: Sklad) v letu 2015.

Namen produkta je razvoj podprtih podjetij in uspe-
šen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in 
skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih 
inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti, s po-
udarkom na razvoju in komercializaciji pro izvodov, pro-
cesov in storitev.

Cilji javnega razpisa, merjeni po preteku treh let od 
odobritve:

– uspešno poslovanje vsaj 50 % podprtih podjetij. 
Kot uspešna podjetja se štejejo podjetja, ki imajo naj-
manj enega zaposlenega, ki bodo ustvarjala najmanj 
50.000 EUR čistih prihodkov od prodaje letno in ki bodo 
poslovala z dobičkom,

– vstop strateškega investitorja oziroma vlagateljev 
tveganega kapitala v vsaj 10 % podprtih podjetjih.

3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
3.1. Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje 

velika podjetja (v nadaljevanju MSP), ki se kot pravna ali 
fizična oseba, ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in so 
organizirana kot gospodarske družbe, samostojni pod-
jetniki posamezniki, zadruge ali zavodi. Za opredelitev 
MSP se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije 
(ES) št. 651/2014, z dne 17. 6. 2014.
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Skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 se 
upošteva definicija enotnega podjetja. Enotno podjetje 
je definirano kot vsa podjetja, ki so med seboj najmanj 
v enem od naslednjih razmerij:

– eno podjetje ima večino glasovalnih pravic delni-
čarjev ali družbenikov drugega podjetja,

– eno podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati 
večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega 
organa drugega podjetja,

– pogodba med podjetjema ali določba v njuni druž-
beni pogodbi ali statutu, daje pravico enemu podjetju, da 
izvršuje prevladujoč vpliv na drugo podjetje,

– eno podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega 
podjetja, na podlagi dogovora, samo nadzoruje večino 
glasovalnih pravic,

– podjetja, ki so v katerem koli razmerju, iz prejšnjih 
alinej, preko enega ali več drugih podjetij, so prav tako 
»enotno« podjetje.

Vlagatelji (po odobritvi subvencije: upravičenci) po 
tem javnem razpisu so podjetja, ki so se registrirala med 
1. 1. 2014 in 28. 2. 2015 (upošteva se datum registracije 
podjetja na sodišču). Opredeljeni so kot skupina P2A/15.

Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja:
– imajo neporavnane davčne obveznosti do Repu-

blike Slovenije,
– bi skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 

z dne 18. 12. 2013 pridobljena sredstva namenila za 
dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali dr-
žave članice, in sicer pomoč, neposredno povezano 
z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem 
distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, pove-
zanimi z izvozno dejavnostjo,

– skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 
z dne 18. 12. 2013 opravljajo dejavnost na naslednjih 
področij:

– ribištva in akvakulture, kakor ju zajema Uredba 
Sveta (ES) št. 104/2000 z dne 17. 12. 1999,

– primarne pro izvodnje kmetijskih pro izvodov;
– predelave in trženja kmetijskih pro izvodov, 

v primerih:
– kadar je znesek pomoči določen na podlagi 

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

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

Kolikor podjetje opravlja poleg navedenih še druge 
dejavnosti in na ustrezen način, kot je ločevanje dejav-
nosti ali razlikovanje med stroški, zagotovi njihovo izklju-
čenost, lahko za druge dejavnosti kandidira na razpisu.

3.2. Pogoji kandidiranja za subvencijo:
– podjetje mora sodelovati v pred-selekcijskem po-

stopku tekmovanja Start:up Slovenija 2015, kjer lahko 
vsa prijavljena podjetja v okviru DEMO dneva pridobijo 
do 40 točk za potrebe tega razpisa,

– podjetje mora v vlogi izkazati zaprto finančno kon-
strukcijo in razvidno likvidnost za obdobje 3 let,

– iz vloge mora izhajati, da bo podjetje imelo pred-
videno poslovanje z dobičkom po 3 letih,

– podjetje mora biti ustanovljeno v Republiki Slo-
veniji,

– rezultat razvoja pro izvoda/storitve mora biti tržno 
naravnan,

– razvoj mora potekati v podjetju; izjemoma je mo-
goče, za področje, ki ga v podjetju ne zmorejo/znajo 
razvijati, dovoljeno uporabiti tudi znanje zunanjih stro-
kovnjakov, institucij,

– dokument Predstavitev startup projekta mora biti 
v slovenskem jeziku. Vsi izračuni in finančne projekcije 
pa v EUR.

3.3 Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so vsi stroški, ki so namenjeni ra-

zvoju podjetja in uspešnemu prenosu razvojnih idej pod-
jetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme 
in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij to so 
npr. stroški izdelave poslovnega načrta, plače zaposle-
nih, ki delajo na razvoju in dohodek iz pogodbe o po-
slovodenju, stroški promocije, stroški najema opreme, 
stroški najema poslovnih prostorov, stroški testiranja 
in dodatnega usposabljanja, materialni in nematerialni 
stroški, ki so namenjeni razvoju storitev oziroma pro-
izvoda, stroški mentoriranja,...

Nabava opreme in/ali storitev, ki sodijo med upra-
vičene stroške (razen plač), je dovoljena le od tretjih 
oseb, po tržnih pogojih. Pri tem velja, da tretja oseba 
ne sme biti več kot 25 % povezana (lastniški delež) 
s podjetjem-upravičencem. Davek na dodano vrednost 
ni upravičen strošek, razen v primerih, ko upravičenec ni 
zavezanec za DDV. Prav tako med upravičene stroške 
ne spadajo cestno prevozna sredstva.

Financiranje oziroma zapiranje finančne konstrukci-
je subvencioniranih stroškov z leasingom ni dovoljeno.

Upravičenec za izplačane upravičene stroške ne 
sme pridobiti nikakršnih drugih javnih sredstev. V pri-
meru ugotovitve dvojnega financiranja stroškov podjetja 
iz različnih javnih virov, lahko Sklad prekine izplačeva-
nje sredstev in odstopi od pogodbe ter zahteva vrnitev 
vseh že izplačanih sredstev v realni vrednosti, vključno 
z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do 
dneva vračila.

Sklad si pridružuje pravico, da pozove prijavitelja 
na dodatno obrazložitev in dokazila o posameznem 
strošku. Če se izkaže, da strošek ni realen oziroma ni 
nujno potreben za razvoj projekta v časovnem obdobju 
upravičenih stroškov, ga lahko tudi izloči.

3.4 Obdobje upravičenih stroškov
Subvencija se odobri za upravičene stroške nasta-

le: od 1. 9. 2014 do 30. 9. 2015.
4. Višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis
Okvirna višina subvencij za ciljno skupino P2A po 

tem razpisu znaša največ do 480.000 EUR.
Maksimalna višina subvencije za podjetje iz ciljne 

skupine P2A je 12.000 EUR.
5. Vsebina vloge
1. Prijavni list za subvencijo. Spletni obrazec, ki ga 

najdete na naslovu http://evloge.podjetniskisklad.si ob-
vezno izpolnite in posredujte v tiskani in elektronski obli-
ki, skladno z navodili spletnega obrazca. Spletni obrazec 
omogoča elektronsko pošiljanje in tiskanje prijavnega 
lista. Tiskani prijavni list potrdite s podpisom in štampilj-
ko1 ter ga predložite v vlogi. Pred tiskanjem spletnega 
obrazca je potrebno le tega potrditi!

2. Predstavitev startup projekta (s finančnim na-
črtom), ki ga najdete na spletni strani, www.startup.si in 
na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada, kjer 
je objavljen razpis.

Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju od 
št. 1 do št. 2 in predložena v fizični obliki. Posredo-
vana elektronska oblika prijavnega lista in natisnjena 
oblika spletnega obrazca prijavnega lista morata biti 
enaki. V primeru razlik med oddano natisnjeno obliko in 
elektronsko obliko se bo upoštevala natisnjena oblika 
prijavnega lista.

Sklad lahko od vlagatelja zahteva tudi dodatna po-
jasnila.

Če vloga ne bo popolna, bo vlagatelj pisno pozvan 
k dopolnitvi vloge. Če vloga v predvidenem roku (največ 

1 Če podjetje ne posluje s štampiljko mora to napisati.



Stran 404 / Št. 17 / 13. 3. 2015 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

5 dni) ne bo dopolnjena oziroma spremenjena, se kot 
nepopolna zavrže.

Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz razpisne doku-
mentacije, se kot neustrezna zavrne.

Vsi podatki iz vloge so javni, razen tisti, ki jih vlaga-
telj posebej označi kot poslovno skrivnost. Kot poslovno 
skrivnost lahko vlagatelj označi posamezen podatek 
oziroma del vloge ter naj navede zakaj to predstavlja 
poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se ne more na-
našati na celotno vlogo in na podatke potrebne za oceno 
vloge po merilih javnega razpisa.

6. Oddaja vlog
Vlagatelj posreduje vlogo v pisni obliki po pošti ali 

neposredno na sedež Slovenskega podjetniškega skla-
da. Ovojnica vloge mora biti opremljena s pripisom: »Ne 
odpiraj – P2A/15«

Naslov za pošiljanje: Slovenski podjetniški sklad, 
Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor.

Neposredna predložitev vlog na sedežu Sklada 
(Ulica kneza Koclja 22, Maribor – 3 nadstropje) je možna 
vsak delovni dan v recepciji, med 9. in 14. uro.

7. Rok za predložitev vlog
Rok za predložitev vlog je: 21. 4. 2015.
Merilo za pravočasno prispelo vlogo je poštni žig 

odtisnjen na ovojnici, ki za obravnavo ne sme biti ka-
snejši od datuma roka za predložitev vlog. V primeru 
neposredne predložitve vloge na sedežu Sklada, pa 
datum, vpisan na potrdilu Sklada o prejemu pošiljke.

Vloge, ki ne bodo pravočasne, se kot prepozne 
zavržejo.

Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena, 
kolikor ne zadoščajo za pokrivanje celotnega planirane-
ga subvencioniranja opredeljenega v finančni konstruk-
ciji vloge, ki bi bila naslednja upravičena do subvencije.

8. Datumi odpiranj vlog
Odpiranje se bo izvedlo v roku treh delovnih dni od 

navedenega roka za predložitev vlog.
Odpiranje vlog ni javno.
9. Merila za izbor
Vse formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale 

pogoje za kandidiranje in bodo skladne z namenom jav-
nega razpisa, bo ocenila komisija za dodelitev sredstev 
na osnovi naslednjih meril:

1. dosežene točke na DEMO dnevu v okvi-
ru pred-selekcijskega postopka tekmovanja Start:up 
Slovenija 2015,

2. višina osnovnega kapitala v podjetju (ustano-
vitvenega vložka pri zavodu),

3. inovativnost,
4. tržna naravnanost in potencialni trgi,
5. reference/izkušnje in zaposlenost lastnikov 

podjetja.
Natančno razdelana merila s točkovnikom so se-

stavni del razpisne dokumentacije (poglavje III. Merila 
za ocenjevanje podjetja vlagatelja).

Pogoj za kandidaturo na javnem razpisu je udelež-
ba v pred-selekcijskem postopku tekmovanja Start:up 
Slovenija 2015, kjer lahko vsa prijavljena podjetja 
v okviru DEMO dneva pridobijo do 40 točk za potrebe 
tega razpisa. Organizator pred-selekcijskega postopka 
z DEMO dnevom v okviru tekmovanja Start:up Slove-
nija 2015 bo za vsa sodelujoča start-up podjetja, ki so 
v starostnem razredu, kot ga opredeljuje Sklad (podjetja 
ustanovljena od 1. 1. 2014 do 28. 2. 2015) posredoval 
Skladu poročilo s številom doseženih točk. Način oce-
njevanja v fazi pred-selekcije je opredeljen na spletni 
strani www.startup.si.

Prag števila točk, nad katerim bo odobreno sofi-
nanciranje, je 60 ali več točk. V nobenem primeru vloga 

vlagatelja, ki je pridobila manj kot 60 točk ne more pri-
dobiti sofinanciranja.

Komisija za dodelitev sredstev poda predlog direk-
torici Sklada v odločanje za vse formalno popolne in 
pravno formalno ustrezne vloge. V primeru, da prido-
bi več vlagateljev 60 ali več točk, kot je na razpolago 
razpisanih sredstev, imajo prednost tisti vlagatelji, ki so 
pridobili več točk. V primeru enakega števila točk ima-
jo prednost podjetja, ki so pridobila več točk pri merilu 
inovativnost, nato reference/izkušnje in zaposlenost la-
stnikov podjetja, nato tržna naravnanost in potencialni 
trgi in nato dosežene točke na DEMO dnevu v okvi-
ru pred-selekcijskega postopka tekmovanja Start:up 
Slovenija 2015.

Direktorica Sklada sprejme končno odločitev s skle-
pom o odobritvi oziroma sklepom o neodobritvi vloge.

Podjetje mora imeti ob podpisu pogodbe o izplačilu 
subvencije vsaj enega zaposlenega2 za polni delovni 
čas. Za potrebe tega razpisa se upošteva kot zaposlena 
oseba tudi nosilec dejavnosti pri s.p.3 (če je to njegova 
edina podlaga za zavarovanje).

10. Obveščanje o izboru
Komisija za dodelitev sredstev bo obravnavala vse 

pravočasne, formalno popolne in ustrezne vloge.
Sklad bo, najkasneje v roku 75 dni od roka za odpi-

ranje vlog, posredoval vlagateljem sklep o odobritvi ali 
neodobritvi subvencije Sklada.

Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in 
bodo objavljeni na spletnih straneh Sklada. Zoper sklep 
o odobritvi oziroma neodobritvi subvencije je možno 
sprožiti upravni spor na Upravno sodišče Republike 
Slovenije.

Če se upravičenec v roku 8 delovnih dni od prejema 
in poziva k podpisu pogodbe ne odzove, se šteje, da je 
umaknil vlogo za pridobitev sredstev.

11. Razpoložljivost razpisne dokumentacije in do-
datne informacije

Razpisna dokumentacija vsebuje: navodila, bese-
dilo javnega razpisa, merila za izbor podjetij s točkov-
nikom, vzorec prijavnega lista za subvencijo, vzorec 
pogodbe o izplačilu subvencije, zahtevek za izplačilo 
subvencije z obrazci.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki 
na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada in na 
spletni strani, www.podjetniskisklad.si.

Vse ostale informacije dobite na tel. 02/234-12-53, 
02/234-12-72 in 02/234-12-64 ali na e-pošti bostjan.vi-
dovic@podjetniskisklad.si.

12. Obveznosti upravičenca po odobritvi subvencije
12.1. Program mentoriranja
Upravičenci bodo morali do 15. 9. 2015 izbra-

ti enega izmed organiziranih programov mentoriranja 
ali si sami izbrati mentorja iz objavljene liste start-up 
mentorjev. Programi mentoriranja in lista start-up men-
torjev so objavljeni na naslovu http://www.podjetniski-
sklad.si/mentorski-programi-programi-podpore-usposa-
bljanja-in-ostali-programi.html.

2 V skladu s 66. členom Zakona o delovnih razmerjih, 
veljajo določene pravice posebnim skupinam zaposlenih, 
da delajo krajši delovni čas, glede socialnih in drugih pravic 
in so le-ti izenačeni z delavci, ki delajo poln delovni čas.«

3 V primeru samostojnih podjetnikov se kot zaposlena 
oseba po tem javnem razpisu šteje tudi oseba, ki je nosil-
ka dejavnosti in je zavarovana za polni delovni čas (polni 
delovni čas in zavarovalna osnova 005). V primerih, ko 
66. člen Zakona o delovnih razmerjih določa v posebnih 
primerih krajši delovni čas, se šteje, da je pogoj iz te točke 
javnega razpisa izpolnjen.
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Cilj programa mentoriranja je pridobitev ustreznega 
mentorja, ki bo na podlagi individualnih srečanj nudil 
pomoč podjetju v obliki svetovanja, prenosa znanja in iz-
kušenj, nadgradnje kompetenc, spodbujanja vseh aktiv-
nosti, ki jih potrebuje in izvaja podjetje, da uspe. Podjetje 
ima možnost tudi samostojne izbire start-up mentorja iz 
objavljene liste brez vključitve v program mentoriranja.

Program mentoriranja mora imeti za potrebe tega 
razpisa javno objavljen seznam mentorjev, ki so vklju-
čeni v program, pri čemer morajo mentorji izpolnjevati 
v navodilih opisane zahteve.

Odločitev o izboru mentorja je na strani podjetja 
samega, ki tudi samo financira stroške mentoriranja, 
te stroške pa lahko uveljavlja kot upravičen strošek pri 
subvenciji.

Upravičenec mora poslati prošnjo za potrditev 
(obrazec 1) in utemeljiti izbor programa in/ali mentorja 
najkasneje do 15. 9. 2015. Sklad pa si pridružuje pra-
vico, da oceni primernost programa in/ali mentorja in 
posledično zahteva zamenjavo.

12.2. Zahtevek za izplačilo subvencije
Upravičenec mora poslati zahtevek za izplačilo sub-

vencije najkasneje do 5. 10. 2015.
Pri zahtevku je potrebno predložiti:
– poročilu o dejansko izvedenih aktivnostih navede-

nih v Predstavitvi startup projekta, primerjavo dejanske-
ga stanja v podjetju s cilji iz Predstavitve startup projekta 
in pojasnitvijo odstopanj v primeru le teh (odstopanja 
od zaposlitvenega, finančnega, poslovnega, časovnega 
vidika …)

– izpis analitike razreda 0 in razreda 4 v obdobju 
do 30. 9. 2015. Sklad lahko pred izplačilom subvencije 
opravi kontrolo stroškov (upravičenost, dokazilo o plačilu 
računov, ipd),

– izjava upravičenca, da so vsi stroški pregledani 
in ustrezajo definiciji upravičenih stroškov iz razpisa ter 
da so vsi plačani,

– izjava upravičenca o številu zaposlenih na dan 
30. 9. 2015, podpisana s strani odgovorne osebe,

– dokazilo o vključitvi v enega izmed organiziranih 
programov mentoriranja ali pogodba z izbranim men-
torjem.

Vzorec zahtevka je v prilogi 1 razpisne dokumen-
tacije.

12.3. Izpolnjevanje ciljev
Upravičenci, ki bodo pridobili subvencijo po tem 

razpisu, bodo lahko kandidirali na razpisu P2B, če bodo 
prejeli pozitivno poslovno oceno s strani Sklada. Po-
slovno oceno upravičenca bo opravil Sklad na podlagi 
poročil upravičenca in mentorja, ki jih bo upravičenec 
moral posredovati predvidoma do meseca marca 2016. 
Vsebina poročil bo objavljena in bo obvezna za vse 
upravičence. Sklad bo opravil tudi osebne intervjuje 
in/ali oglede pri vseh upravičencih, kjer bo obvezna pri-
sotnost izbranega mentorja.

Na osnovi poročil upravičenca bo Sklad naredil 
poslovno oceno podjetja. V poslovno oceno bo vključe-
no merjenje ciljev iz podjetnikovega terminskega plana 
prikazanega v sklopu vloge. Cilji podjetja so razdeljeni 
v tri skupine in sicer:

– zaposlitveni cilj: vsaj 1 zaposlen v podjetju skozi 
ocenjevano obdobje,

– izvedbeni cilj, kjer se primerja dejanska izvedba 
podjetniške ideje z načrtovano izvedbo,

– aktivnosti na prodajnem in finančnem trgu (se-
jemske aktivnosti, promocijske aktivnosti, ustvarjanje 
prihodkov in poslovanje z dobičkom po treh letih od 
odobritve, zbiranje privatnega kapitala in drugih oblik 
finančnih virov).

Kolikor bo upravičenec na osnovi poslovne ocene, 
ki bo zaključena v aprilu 2016, ocenjen negativno, bo 
podjetje moralo vrniti do 20 % vrednosti prejete subven-
cije po tem razpisu.

13. Pravna podlaga za izvedbo produkta, de mini-
mis pomoč: Slovenski podjetniški sklad objavlja javni 
razpis na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – 
popr., 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314A, 101/13 
– ZIPRS1415 in 101/13), Proračuna Republike Slove-
nije za leto 2015 (Uradni list RS, št. 102/13 in 14/15), 
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvr-
ševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 
in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 9/14 – ZRTVS-1A, 
25/14 – ZSDH-1, 38/14, 84/14, 95/14 – ZUJF-C, 95/14 
in 14/15), Zakona o podpornem okolju za podjetništvo 
– ZPOP-1 (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12 in 82/13), 
Ustanovitvenega akta Javnega sklada Republike Slo-
venije za podjetništvo (Uradni list RS, št. 112/04, 11/07, 
43/08 in 71/09), Poslovnega in finančnega načrta Jav-
nega sklada Republike Slovenije za podjetništvo za leto 
2015, ki ga je Vlada RS sprejela dne 20. 1. 2015, sklep 
Vlade RS št. 47602-2/2015/4 Zakona o javnih skladih 
(Uradni list RS, št. 77/08), Splošnih pogojev poslovanja 
Slovenskega podjetniškega sklada (8. 4. 2009 veljavni 
z dne 3. 9. 2009), Uredbe komisije (EU) št. 1407/2013 
z dne 18. december 2013 o uporabi členov 107 in 108 
Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de 
minimis (Uradni list Evropske unije L 352/1) in Mnenja 
o shemi de minimis pomoči »Zagon inovativnih podjetij« 
(št. priglasitve: M002-5523362-2015).

Subvencija ima status pomoči de minimis. Skupni 
znesek pomoči, dodeljen istemu podjetju – končnemu 
prejemniku na podlagi pravila de minimis ne sme pre-
segati 200.000 EUR v kateremkoli obdobju treh poslov-
nih let. Za prvo leto se upošteva leto odobritve pomoči. 
Omenjeni znesek se zniža na vrednost 100.000 EUR za 
podjetja, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem 
prevozu, ne sme pa se uporabljati za nabavo vozil za 
cestni prevoz tovora.

V skladu s 5. členom Uredbe komisije (EU) 
št. 1407/2013 z dne 18. december 2013 o uporabi čle-
nov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri 
pomoči de minimis (Uradni list Evropske unije L 352/1) 
se pomoč de minimis lahko kumulira s pomočjo de mi-
nimis do zgornje dovoljene meje (200.000 EUR oziroma 
100.000 EUR za podjetja, ki delujejo v komercialnem 
cestnem tovornem prometu), ne sme pa se kumulirati 
z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški 
ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tve-
ganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja 
intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, določen za po-
sebne okoliščine vsakega primera v Uredbi o skupnih 
izjemah ali sklepu Komisije. Pomoč de minimis, ki ni 
dodeljena za določene upravičene stroške ali je nave-
denim stroškom ni mogoče pripisati, se lahko kumulira 
z drugo državno pomočjo, dodeljeno na podlagi Uredbe 
o skupinskih izjemah ali sklepa Komisije.

Slovenski podjetniški sklad

 Ob-1610/15

Javni razpis
Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2015 

(P2B)
1. Izvajalec
Izvajalec produkta je:
Firma: Javni sklad Republike Slovenije za podje-

tništvo.
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Skrajšana firma: Slovenski podjetniški sklad.
Sedež: 2000 Maribor, Ulica kneza Koclja 22.
Javni razpis je usklajen z Ministrstvom za go-

spodarski razvoj in tehnologijo s pogodbo št. 
SPS-2015/P2-606410-MO.

2. Predmet produkta – subvencije
Predmet produkta so subvencije za inovativna pod-

jetja in možnost najetja kratkoročnega kredita, ki jih 
razpisuje Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju: 
Sklad) v letu 2015.

Namen produkta je razvoj podprtih podjetij in uspe-
šen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in 
skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih 
inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti, s po-
udarkom na razvoju in komercializaciji pro izvodov, pro-
cesov in storitev.

Cilji javnega razpisa, merjeni za leto 2016:
– uspešno poslovanje vsaj 50 % podprtih podjetij. 

Kot uspešna podjetja se štejejo podjetja, ki imajo naj-
manj enega zaposlenega, ki bodo ustvarjala najmanj 
50.000 EUR čistih prihodkov od prodaje letno in ki bodo 
poslovala z dobičkom,

– vstop vlagateljev tveganega kapitala oziroma pri-
dobitev strateškega investitorja v vsaj 10 % podprtih 
podjetjih.

3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
3.1 Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje 

velika podjetja (v nadaljevanju MSP), ki se kot pravna ali 
fizična oseba, ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in so 
organizirana kot gospodarske družbe, samostojni pod-
jetniki posamezniki, zadruge ali zavodi. Za opredelitev 
MSP se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije 
(ES) št. 651/2014, z dne 17. 6. 2014.

Skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 se 
upošteva definicija enotnega podjetja. Enotno podjetje 
je definirano kot vsa podjetja, ki so med seboj najmanj 
v enem od naslednjih razmerij:

– eno podjetje ima večino glasovalnih pravic delni-
čarjev ali družbenikov drugega podjetja,

– eno podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati 
večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega 
organa drugega podjetja,

– pogodba med podjetjema ali določba v njuni druž-
beni pogodbi ali statutu, daje pravico enemu podjetju, da 
izvršuje prevladujoč vpliv na drugo podjetje,

– eno podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega 
podjetja, na podlagi dogovora, samo nadzoruje večino 
glasovalnih pravic,

– podjetja, ki so v katerem koli razmerju, iz prejšnjih 
alinej, preko enega ali več drugih podjetij, so prav tako 
»enotno« podjetje.

Vlagatelji (po odobritvi subvencije: upravičenci) po 
tem javnem razpisu so podjetja, katerim so bila že do-
deljena sredstva po javnem razpisu P2A/2014 in na 
podlagi tega razpisa kandidirajo za sredstva za spod-
bujanje njihovega podjetja že drugo leto. Opredeljeni so 
kot skupina P2B/15.

Za navedeno ciljno skupino upravičencev do finan-
ciranja namreč velja, da so upravičeni do sofinanciranja 
na podlagi javnih razpisov P2 za največ 3 leta, pri čemer 
velja, da morajo za vsako obdobje sofinanciranja pose-
bej kandidirati in izpolnjevati razpisne pogoje.

Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja:
– imajo neporavnane davčne obveznosti do Repu-

blike Slovenije,
– bi skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 

z dne 18. 12. 2013 pridobljena sredstva namenila za 
dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali dr-

žave članice, in sicer pomoč, neposredno povezano 
z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem 
distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, pove-
zanimi z izvozno dejavnostjo,

– skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 
z dne 18. 12. 2013 opravljajo dejavnost na naslednjih 
področij:

– ribištva in akvakulture, kakor ju zajema Uredba 
Sveta (ES) št. 104/2000 z dne 17. 12. 1999,

– primarne pro izvodnje kmetijskih pro izvodov;
– predelave in trženja kmetijskih pro izvodov, 

v primerih:
– kadar je znesek pomoči določen na podlagi 

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

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

Kolikor podjetje opravlja poleg navedenih še druge 
dejavnosti in na ustrezen način, kot je ločevanje dejav-
nosti ali razlikovanje med stroški, zagotovi njihovo izklju-
čenost, lahko za druge dejavnosti kandidira na razpisu.

3.2 Pogoji kandidiranja za subvencijo in kratkoročni 
kredit:

– podjetje mora izkazovati vsaj enega zaposlenega1 
za polni delovni čas v obdobju od 1. 1. 2015 do 10. 3. 
2015 oziroma do 28. 2. 2016 z možnimi prekinitvami 
zaradi fluktuacije zaposlenih za največ 15 koledarskih 
dni v posameznem obdobju. Za potrebe tega razpisa se 
upošteva kot zaposlena oseba tudi nosilec dejavnosti pri 
s.p.2 (če je to njegova edina podlaga za zavarovanje),

– kadar pride do večjih sprememb pri poslovanju 
podjetja, ki ga podjetje pri pripravi poslovnega načrta 
ni moglo predvideti, zaradi česar prihaja do razhajanja 
dejanskega stanja od stanja v poslovnem načrtu, ki je 
bil predložen ob prvi kandidaturi na razpis P2 (v 2014), 
mora podjetje pripraviti noveliran poslovni načrt, ki mora 
izkazovati: zaprto finančno konstrukcijo in razvidno likvi-
dnost podjetja za obdobje 3 let,

– upravičenci morajo biti vključeni v enega izmed 
organiziranih programov mentoriranja, oziroma so si 
sami izbrali mentorja brez vključitve v program men-
toriranja, pri tem pa je Sklad podal pozitivno mnenje 
k izboru.

Cilj programa mentoriranja je pridobitev ustreznega 
mentorja, ki bo na podlagi individualnih srečanj nudil 
pomoč podjetju v obliki svetovanja, prenosa znanja in iz-
kušenj, nadgradnje kompetenc, spodbujanja vseh aktiv-
nosti, ki jih potrebuje in izvaja podjetje, da uspe. Mentor 
ni samo svetovalec, temveč aktivno sodeluje pri imple-
mentaciji sprejetih odločitev in dogovorjenih dejavnosti.

Podjetje mora ob oddaji vloge priložiti poročilo men-
torja. Vsebina poročila je določena z obrazcem 3, ki je 
del razpisne dokumentacije.

3.3 Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so vsi stroški, ki so namenjeni ra-

zvoju podjetja in uspešnemu prenosu razvojnih idej pod-
jetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme 

1 V skladu s 66. členom Zakona o delovnih razmerjih, 
veljajo določene pravice posebnim skupinam zaposlenih, 
da delajo krajši delovni čas, glede socialnih in drugih pravic 
in so le-ti izenačeni z delavci, ki delajo poln delovni čas.«

2 V primeru samostojnih podjetnikov se kot zaposlena 
oseba po tem javnem razpisu šteje tudi oseba, ki je nosil-
ka dejavnosti in je zavarovana za polni delovni čas (polni 
delovni čas in zavarovalna osnova 005). V primerih, ko 
66. člen Zakona o delovnih razmerjih določa v posebnih 
primerih krajši delovni čas, se šteje, da je pogoj iz te točke 
javnega razpisa izpolnjen.
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in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij to so 
npr. stroški izdelave poslovnega načrta, plače zaposle-
nih, ki delajo na razvoju in dohodek iz pogodbe o po-
slovodenju, stroški promocije, stroški najema opreme, 
stroški najema poslovnih prostorov, stroški testiranja 
in dodatnega usposabljanja, materialni in nematerialni 
stroški, ki so namenjeni razvoju storitev oziroma pro-
izvoda, stroški mentoriranja...

Nabava opreme in/ali storitev, ki sodijo med upra-
vičene stroške (razen plač), je dovoljena le od tretjih 
oseb, po tržnih pogojih. Pri tem velja, da tretja oseba 
ne sme biti več kot 25 % povezana (lastniški delež) 
s podjetjem-upravičencem. Sklad lahko vlagatelja po-
zove na dodatno obrazložitev ustreznosti posamezne-
ga stroška.

Višina sofinanciranja znaša 80 % upravičenih stro-
škov.

Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek, 
razen v primerih, ko upravičenec ni zavezanec za DDV. 
Prav tako med upravičene stroške ne spadajo cestno 
prevozna sredstva.

Upravičenec za izplačane upravičene stroške ne 
sme pridobiti nikakršnih drugih javnih sredstev. V pri-
meru ugotovitve dvojnega financiranja stroškov podjetja 
iz različnih javnih virov, lahko Sklad prekine izplačeva-
nje sredstev in odstopi od pogodbe ter zahteva vrnitev 
vseh že izplačanih sredstev v realni vrednosti, vključno 
z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do 
dneva vračila.

Sklad si pridružuje pravico, da pozove prijavitelja 
na dodatno obrazložitev in dokazila o posameznem 
strošku. Če se izkaže, da strošek ni realen oziroma ni 
nujno potreben za razvoj projekta v časovnem obdobju 
upravičenih stroškov, ga lahko tudi izloči.

3.4 Obdobje upravičenih stroškov
Subvencija v višini 80 % se odobri za upravičene 

stroške nastale:
– od 1. 1. 2015 do 30. 4. 2015, za prvo izplačilo 

subvencije,
– od 1. 5. 2015 do 28. 2. 2016, za drugo izplačilo 

subvencije.
3.5 Kreditni pogoji
Likvidnostni kredit znaša 20.000,00 EUR.
Rok za črpanje kredita je od 1. 5. 2015 do 15. 7. 

2015.
Obrestna mera za pogodbene obresti je fiksna, 

določena v % p.a. (z besedo: odstotki letno). Pogodbe-
na obrestna mera je 1,8 % p.a. Obrestno obdobje, za 
katerega se obračunava pogodbena obrestna mera, je 
mesečno.

Končni rok vračila kredita je 31. 5. 2016 oziroma na 
dan drugega izplačila subvencije. Glavnica in obresti za-
padejo v izplačilo v enkratnem znesku. Vračilo kredita se 
izvede na način, da se izplačilo subvencije iz pogodbe 
o izplačilu subvencije zniža za višino glavnice in obresti 
kredita na podlagi pogodbe o zavarovanju terjatve z za-
stavo terjatev.

Stroški odobritve in vodenja kredita se ne zaraču-
navajo.

Zavarovanje kredita: 2 menici podjetja in zastava 
terjatve (subvencija iz pogodbe o izplačilu subvencije).

Podjetje se mora ob oddaji vloge opredeliti ali bo 
koristilo likvidnostni kredit.

4. Višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis
Okvirna višina subvencij za ciljno skupino P2B po 

tem razpisu znaša največ do 400.000 EUR v letu 2015 
in 1.280.000 EUR v letu 2016.

Maksimalna višina subvencije za podjetje iz ciljne 
skupine P2B je 42.000 EUR v dveh izplačilih, prvo iz-

plačilo v višini največ do 10.000 EUR ter drugo izplačilo 
v višini največ do 32.000 EUR.

Podjetje lahko v letu 2015 koristi likvidnostni kredit 
v višini 20.000 EUR za premostitveno financiranje poslo-
vanja od junija 2015 do izplačila subvencije (predvidoma 
aprila 2016). Okvirna višina kreditov za ciljno skupino 
P2B, ki jo bo zagotovil Sklad, po tem razpisu znaša 
800.000 EUR.

5. Vsebina vloge
1. Prijavni list za subvencijo s seznamom stroškov. 

Spletni obrazec, ki ga najdete na naslovu http://evlo-
ge.podjetniskisklad.si obvezno izpolnite in posredujte 
v tiskani in elektronski obliki, skladno z navodili sple-
tnega obrazca. Spletni obrazec omogoča elektronsko 
pošiljanje in tiskanje prijavnega lista. Tiskani prijavni 
list potrdite s podpisom in štampiljko3 ter ga predložite 
v vlogi. Pred tiskanjem spletnega obrazca je potrebno 
le tega potrditi!

2. Poročilo upravičenca o stanju podjetja (obra-
zec 2 razpisne dokumentacije).

3. Poročilo mentorja o izvedbi mentoriranja in 
stanju podjetja (obrazec 3 razpisne dokumentacije).

4. Izjava vlagatelja o številu zaposlenih v ob-
dobju od 1. 1. 2015 do 10. 3. 2015, podpisana s strani 
odgovorne osebe. Za zaposlene se priloži kopija obraz-
ca M1.

5. a) V primeru, da poslovnega načrta ne spre-
minja ga ni potrebno ponovno oddati, podjetje pa mora 
priložiti izjavo, da ni bilo sprememb pri izpolnjevanju 
poslovnega načrta in uresničevanju le tega.

b) Noveliran poslovni načrt z navedenimi razlogi 
odstopanj od osnovnega poslovnega načrta.4 Noveliran 
poslovni načrt mora vsebovati tudi obstoječe in planira-
ne bilance stanja, izkaz poslovnega izida in izkaz de-
narnih tokov, pri čemer noveliran poslovni načrt ne sme 
bistveno spreminjati projekta in zadanih ciljev.

Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju od 
št. 1 do št. 5 in predložena v fizični obliki. Posredo-
vana elektronska oblika prijavnega lista in natisnjena 
oblika spletnega obrazca prijavnega lista morata biti 
enaki. V primeru razlik med oddano natisnjeno obliko in 
elektronsko obliko se bo upoštevala natisnjena oblika 
prijavnega lista.

Sklad lahko od vlagatelja zahteva tudi dodatna po-
jasnila.

Če vloga ne bo popolna, bo vlagatelj pisno pozvan 
k dopolnitvi vloge. Če vloga v predvidenem roku (največ 
5 dni) ne bo dopolnjena oziroma spremenjena, se kot 
nepopolna zavrže.

Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz razpisne doku-
mentacije, se kot neustrezna zavrne.

Vsi podatki iz vloge so javni, razen tisti, ki jih vlaga-
telj posebej označi kot poslovno skrivnost. Kot poslovno 
skrivnost lahko vlagatelj označi posamezen podatek 
oziroma del vloge ter naj navede zakaj to predstavlja 
poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se ne more na-
našati na celotno vlogo in na podatke potrebne za oceno 
vloge po merilih javnega razpisa.

6. Oddaja vlog
Vlagatelj posreduje vlogo v pisni obliki po pošti ali 

neposredno na sedež Slovenskega podjetniškega skla-

3 Če podjetje ne posluje z štampiljko mora to napisati.
4 Za izdelavo poslovnega načrta se lahko uporabi 

naš pripomoček, ki pa ni edina ali privilegirana oblika po-
slovnega načrta. V primeru pisanja poslovnega načrta brez 
našega pripomočka je potrebno prikazati planirano bilanco 
stanja in plan izkaza poslovnega izida ter prikaz denarnih 
tokov vsaj za naslednja 3 leta po oddaji vloge.
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da. Ovojnica vloge mora biti opremljena s pripisom: »Ne 
odpiraj – P2B/15«.

Naslov za pošiljanje: Slovenski podjetniški sklad, 
Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor.

Neposredna predložitev vlog na sedežu Sklada 
(Ulica kneza Koclja 22, Maribor – 3 nadstropje) je možna 
vsak delovni dan v recepciji, med 9. in 14. uro.

7. Rok za predložitev vlog
Rok za predložitev vlog je: 20. 3. 2015.
Merilo za pravočasno prispelo vlogo je poštni žig 

odtisnjen na ovojnici, ki za obravnavo ne sme biti ka-
snejši od datuma roka za predložitev vlog. V primeru 
neposredne predložitve vloge na sedežu Sklada, pa 
datum, vpisan na potrdilu Sklada o prejemu pošiljke.

Vloge, ki ne bodo pravočasne, se kot prepozne 
zavržejo.

Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena, 
kolikor ne zadoščajo za pokrivanje celotnega planirane-
ga subvencioniranja opredeljenega v finančni konstruk-
ciji vloge, ki bi bila naslednja upravičena do subvencije.

8. Datumi odpiranj vlog
Odpiranje se bo izvedlo v roku treh delovnih dni od 

navedenega roka za predložitev vlog.
Odpiranje vlog ni javno.
9. Merila za izbor
Podjetja se ne točkujejo.
Upravičenci bodo pridobili subvencijo po tem raz-

pisu, če bodo s strani Sklada prejeli pozitivno poslovno 
oceno glede doseženih ciljev podjetja. Poslovno oceno 
upravičenca bo opravil Sklad na podlagi poročil upra-
vičenca (obrazec 2) in mentorja (obrazec 3), ki jih bo 
upravičenec moral posredovati ob oddaji vloge (za prvo 
izplačilo subvencije in kratkoročni kredit) in ob oddaji 
zaključnega poročila do 28. 2. 2016 (za drugo izplačilo 
subvencije). Vsebina poročil je obvezna za vse upra-
vičence. Sklad bo opravil tudi osebne intervjuje in/ali 
oglede pri vseh upravičencih, kjer je lahko prisoten 
izbran mentor.

Cilji podjetja so razdeljeni v tri skupine in sicer:
– zaposlitveni cilj: vsaj 1 zaposlen v podjetju sko-

zi ocenjevano obdobje od 1. 1. 2015 do 10. 3. 2015 
oziroma do 28. 2. 2016 z možnimi prekinitvami zaradi 
fluktuacije zaposlenih za največ 15 koledarskih dni v po-
sameznem obdobju,

– izvedbeni cilj, kjer se primerja dejanska izvedba 
podjetniške ideje z načrtovano izvedbo,

– aktivnosti na prodajnem in finančnem trgu (se-
jemske aktivnosti, promocijske aktivnosti, ustvarjanje 
prihodkov, zbiranje privatnega kapitala in drugih oblik 
finančnih virov).

Sofinanciranje se odobri pod pogojem, da podjetje 
izpolni vse skupine ciljev in pridobi pozitivni sklep Skla-
da o realizaciji ciljev (status mnenja o realizaciji ciljev: 
pozitivno).

Komisija za dodelitev sredstev poda predlog di-
rektorici Sklada v odločanje za vse formalno popolne 
in pravno formalno ustrezne vloge, s pridobljenim pozi-
tivnim kot tudi negativnim mnenjem. Vloge z negativno 
poslovno oceno ne morejo pridobiti subvencije Sklada. 
Direktorica Sklada sprejme končno odločitev s sklepom 
o odobritvi oziroma sklepom o neodobritvi vloge.

Podjetje mora imeti ob podpisu pogodbe o izplačilu 
subvencije vsaj enega zaposlenega 5za polni delovni 
čas. Za potrebe tega razpisa se upošteva kot zaposlena 

5 V skladu s 66. členom Zakona o delovnih razmerjih, 
veljajo določene pravice posebnim skupinam zaposlenih, 
da delajo krajši delovni čas, glede socialnih in drugih pravic 
in so le-ti izenačeni z delavci, ki delajo poln delovni čas.«

oseba tudi nosilec dejavnosti pri s.p.6 (če je to njegova 
edina podlaga za zavarovanje).

10. Obveščanje o izboru
Komisija za dodelitev sredstev bo obravnavala vse 

pravočasne, formalno popolne in ustrezne vloge.
Sklad bo, najkasneje v roku 60 dni od roka za odpi-

ranje vlog, posredoval vlagateljem sklep o odobritvi ali 
neodobritvi subvencije Sklada.

Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in 
bodo objavljeni na spletnih straneh Sklada. Zoper sklep 
o odobritvi oziroma neodobritvi subvencije je možno 
sprožiti upravni spor na Upravno sodišče Republike 
Slovenije.

Če se upravičenec v roku 8 delovnih dni od prejema 
in poziva k podpisu pogodbe ne odzove, se šteje, da je 
umaknil vlogo za pridobitev sredstev.

11. Razpoložljivost razpisne dokumentacije in do-
datne informacije

Razpisna dokumentacija vsebuje: navodila, besedi-
lo javnega razpisa, vzorec prijavnega lista za subvenci-
jo, vzorec pogodbe o izplačilu subvencije, zahtevek za 
izplačilo subvencije z obrazci.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki 
na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada in na 
spletni strani, www.podjetniskisklad.si.

Vse ostale informacije dobite na telefonskih števil-
kah: 02/234-12-53, 02/234-12-72 in 02/234-12-64 ali na 
e-pošti: bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.

12. Obveznosti upravičenca po prejemu subvencije
12.1. Zahtevek za izplačilo subvencije
Upravičenec mora poslati prvi zahtevek za izpla-

čilo subvencije najkasneje do 20. 5. 2015 (po podpisu 
pogodbe), drugi zahtevek pa najkasneje do 28. 2. 2016 
(ob oddaji zaključnega poročila). Pri zahtevku je potreb-
no predložiti:

– izpis analitike razreda 0 in razreda 4. Sklad lah-
ko pred izplačilom subvencije opravi kontrolo stroškov 
(upravičenost, dokazilo o plačilu računov, ipd.),

– izjava upravičenca, da so vsi stroški pregledani 
in ustrezajo definiciji upravičenih stroškov iz razpisa ter 
da so vsi plačani,

– izjava upravičenca o številu zaposlenih na dan 
28. 2. 2016 (samo za drugi zahtevek), podpisana s stra-
ni odgovorne osebe, z dokazilom o zaposlitvi v obdobju 
sofinanciranja (kopija M1 obrazca), od podpisa pogodbe 
o izplačilu subvencije do 28. 2. 2016,

– končno poročilo o zaključku aktivnosti (velja za 
drugi zahtevek, za prvi zahtevek ni potrebno odda-
ti poročila). Kolikor aktivnosti niso zaključene skladno 
s prijavljenim poslovnim načrtom je potrebno predstaviti 
primerjavo dejanskega stanja v podjetju s cilji iz poslov-
nega načrta in pojasnitvijo odstopanj v primeru le teh 
(odstopanja od zaposlitvenega, finančnega, poslovne-
ga, časovnega vidika …).

Sklad bo izvedel izplačilo drugega dela subvencije 
glede na dosežene cilje:

– kolikor podjetje izpolni vsaj osnovni cilj poslovanja 
in vse zastavljene cilje (pozitivna poslovna ocena, ki jo 
bo opravil Sklad po oddaji zaključnega poročila do 28. 2. 
2016 in na podlagi osebnega intervjuja), je podjetje 
upravičeno do subvencije v višini 32.000 EUR. Kolikor je 

6 V primeru samostojnih podjetnikov se kot zaposlena 
oseba po tem javnem razpisu šteje tudi oseba, ki je nosil-
ka dejavnosti in je zavarovana za polni delovni čas (polni 
delovni čas in zavarovalna osnova 005). V primerih, ko 
66. člen Zakona o delovnih razmerjih določa v posebnih 
primerih krajši delovni čas, se šteje, da je pogoj iz te točke 
javnega razpisa izpolnjen.
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podjetje najelo likvidnostni kredit, ga vrne na način tako, 
da se zadnje izplačilo subvencije zniža za višino glavni-
ce in obresti kredita na podlagi pogodbe o zavarovanju 
terjatve z zastavo terjatve,

– kolikor podjetje izpolni vsaj osnovni cilj poslovanja 
ne pa tudi vseh zastavljenih ciljev (pozitivna poslovna 
ocena s pridržkom), je podjetje upravičeno do sub-
vencije v višini 20.500 EUR. Kolikor je podjetje najelo 
likvidnostni kredit, ga vrne na način tako, da se zadnje 
izplačilo subvencije zniža za višino glavnice in obresti 
kredita na podlagi pogodbe o zavarovanju terjatve z za-
stavo terjatve,

– kolikor podjetje ne izpolni vsaj osnovni cilj poslo-
vanja in/ali ne realizira zastavljenih ciljev projekta (ne-
gativna poslovna ocena v primeru propada podjetja ali 
nerealizacije zastavljenega projekta), podjetje ni upravi-
čeno do subvencije. Kolikor je podjetje najelo likvidno-
stni kredit, mora podjetje vrniti glavnico s pripadajočimi 
pripadki do 31. 5. 2016.

13. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa, 
de minimis pomoč: Slovenski podjetniški sklad objavlja 
javni razpis na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – 
popr., 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314A, 101/13 
– ZIPRS1415 in 101/13), Proračuna Republike Slove-
nije za leto 2015 (Uradni list RS, št. 102/13 in 14/15), 
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvr-
ševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 
in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 9/14 – ZRTVS-1A, 
25/14 – ZSDH-1, 38/14, 84/14, 95/14 – ZUJF-C, 95/14 
in 14/15), Zakona o podpornem okolju za podjetništvo 
– ZPOP-1 (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12 in 82/13), 
Ustanovitvenega akta Javnega sklada Republike Slo-
venije za podjetništvo (Uradni list RS, št. 112/04, 11/07, 
43/08 in 71/09), Poslovnega in finančnega načrta Jav-
nega sklada Republike Slovenije za podjetništvo za leto 
2015, ki ga je Vlada RS sprejela dne 20. 1. 2015, sklep 
Vlade RS št. 47602-2/2015/4 Zakona o javnih skladih 
(Uradni list RS, št. 77/08), Splošnih pogojev poslovanja 
Slovenskega podjetniškega sklada (8. 4. 2009 veljavni 
z dne 3. 9. 2009), Uredbe komisije (EU) št. 1407/2013 
z dne 18. december 2013 o uporabi členov 107 in 108 
Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de 
minimis (Uradni list Evropske unije L 352/1) in Mnenja 
o shemi de minimis pomoči »Zagon inovativnih podjetij« 
(št. priglasitve: M002-5523362-2015).

Subvencija ima status pomoči de minimis. Skupni 
znesek pomoči, dodeljen istemu podjetju – končnemu 
prejemniku na podlagi pravila de minimis ne sme pre-
segati 200.000 EUR v kateremkoli obdobju treh poslov-
nih let. Za prvo leto se upošteva leto odobritve pomoči. 
Omenjeni znesek se zniža na vrednost 100.000 EUR za 
podjetja, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem 
prevozu, ne sme pa se uporabljati za nabavo vozil za 
cestni prevoz tovora.

V skladu s 5. členom Uredbe komisije (EU) 
št. 1407/2013 z dne 18. december 2013 o uporabi čle-
nov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri 
pomoči de minimis (Uradni list Evropske unije L 352/1) 
se pomoč de minimis lahko kumulira s pomočjo de mi-
nimis do zgornje dovoljene meje (200.000 EUR oziroma 
100.000 EUR za podjetja, ki delujejo v komercialnem 
cestnem tovornem prometu), ne sme pa se kumulirati 
z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški 
ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tve-
ganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja 
intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, določen za po-
sebne okoliščine vsakega primera v Uredbi o skupnih 
izjemah ali sklepu Komisije. Pomoč de minimis, ki ni 

dodeljena za določene upravičene stroške ali je nave-
denim stroškom ni mogoče pripisati, se lahko kumulira 
z drugo državno pomočjo, dodeljeno na podlagi Uredbe 
o skupinskih izjemah ali sklepa Komisije.

Slovenski podjetniški sklad

 Ob-1611/15

Javni razpis
Spodbude za zagon podjetij  

v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo 
v letu 2015 (P2R)

1. Izvajalec
Izvajalec produkta je:
Firma: Javni sklad Republike Slovenije za podje-

tništvo.
Skrajšana firma: Slovenski podjetniški sklad.
Sedež: 2000 Maribor, Ulica kneza Koclja 22.
Javni razpis je usklajen z Ministrstvom za go-

spodarski razvoj in tehnologijo s pogodbo št. 
C2130-15Z606401.

2. Predmet produkta – subvencije
Predmet produkta so subvencije za novoustano-

vljena podjetja v problemskih območjih z visoko brez-
poselnostjo, ki jih razpisuje Slovenski podjetniški sklad 
(v nadaljevanju: Sklad) v letu 2015.

Namen produkta je spodbuditi zagon novoustano-
vljenih podjetij v problemskih območjih z visoko brezpo-
selnostjo. S podporo se izboljša poslovanje in realizacija 
razvojnih potencialov z namenom zniževanja stopnje 
umrljivosti v začetnem obdobju poslovanja ter izboljša 
lastna konkurenčnost na domačih oziroma tujih trgih. 
Zasleduje se razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos 
idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne 
podjeme in ustvarjanje novih podjetij s potencialom rasti, 
s poudarkom na razvoju in komercializaciji pro izvodov, 
procesov in storitev.

Cilji javnega razpisa so:
– zmanjšanje razvojnega zaostanka v problemskih 

območjih z visoko brezposelnostjo,
– nova delovna mesta in zaposlovanje,
– zagon novih podjetij.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
3.1. Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje 

velika podjetja (v nadaljevanju MSP), ki se kot pravna 
ali fizična oseba, ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in 
so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni 
podjetniki posamezniki, zadruge ali zavodi ter socialna 
podjetja, ki so se preoblikovala po Zakonu o socialnem 
podjetništvu. Za opredelitev MSP se upoštevajo določila 
iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014 z dne 
17. 6. 2014.

Skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 se 
upošteva definicija enotnega podjetja. Enotno podjetje 
je definirano kot vsa podjetja, ki so med seboj najmanj 
v enem od naslednjih razmerij:

– eno podjetje ima večino glasovalnih pravic delni-
čarjev ali družbenikov drugega podjetja,

– eno podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati 
večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega 
organa drugega podjetja,

– pogodba med podjetjema ali določba v njuni druž-
beni pogodbi ali statutu, daje pravico enemu podjetju, da 
izvršuje prevladujoč vpliv na drugo podjetje,

– eno podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega 
podjetja, na podlagi dogovora, samo nadzoruje večino 
glasovalnih pravic,
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– podjetja, ki so v katerem koli razmerju, iz prejšnjih 
alinej, preko enega ali več drugih podjetij, so prav tako 
»enotno« podjetje.

Vlagatelji (po odobritvi subvencije: upravičenci) po 
tem javnem razpisu so podjetja, ki imajo sedež podjetja 
na enem izmed naslednjih problemskih območij z visoko 
brezposelnostjo:

– območja občin Pomurske regije (Apače, Beltinci, 
Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji 
Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lenda-
va, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, 
Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij ob 
Ščavnici, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana in Ver-
žej) in Občine Sveti Tomaž, Ormož in Središče ob Dravi,

– območja občin Pokolpja (Kočevje, Loški Potok, 
Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič in Metlika),

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

– območja občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje,
in so bila registrirana od 1. 1. 2013 do 27. 3. 2015 

(upošteva se datum registracije podjetja).
Kolikor je vlagatelj v letu 2015 spremenil sedež pod-

jetja mora podati utemeljitev spremembe sedeža podje-
tja. Upravičenec mora po prejemu subvencije ohraniti 
sedež podjetja in dejavnost podjetja na problemskem 
območju najmanj do 31. 12. 2016.

Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja, ki:
– imajo neporavnane davčne obveznosti do Repu-

blike Slovenije,
– bi skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 

z dne 18. 12. 2013 pridobljena sredstva namenila za 
dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali dr-
žave članice, in sicer pomoč, neposredno povezano 
z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem 
distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, pove-
zanimi z izvozno dejavnostjo,

– skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 
z dne 18. 12. 2013 opravljajo dejavnost na naslednjih 
področij:

– ribištva in akvakulture, kakor ju zajema Uredba 
Sveta (ES) št. 104/2000 z dne 17. 12. 1999,

– primarne pro izvodnje kmetijskih pro izvodov;
– predelave in trženja kmetijskih pro izvodov, 

v primerih:
– kadar je znesek pomoči določen na podlagi 

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

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

Kolikor podjetje opravlja poleg navedenih še druge 
dejavnosti in na ustrezen način, kot je ločevanje dejav-
nosti ali razlikovanje med stroški, zagotovi njihovo izklju-
čenost, lahko za druge dejavnosti kandidira na razpisu.

3.2. Pogoji kandidiranja za subvencijo:
– podjetje mora v vlogi izkazati zaprto finančno kon-

strukcijo in razvidno likvidnost za obdobje 3 let,
– iz vloge mora izhajati, da bo podjetje imelo pred-

videno poslovanje z dobičkom po 3 letih,
– ponujeni pro izvodi in storitve morajo biti tržno 

naravnani.
3.3 Upravičeni stroški
Upravičeni stroški morajo biti neposredno pove-

zani s posameznim podprtim projektom. Upravičeni 
stroški so:

– stroški materialnih naložb (nakup opreme) in ne-
materialnih naložb (nakup programske opreme),

– obratni stroški (nakup materiala in blaga, stroški 
promocije, tržnih raziskav, mentorskih storitev, bančne, 
računovodske in pravne storitve),

– stroški najema opreme in najema poslovnih 
prostorov, kolikor so ti namenjeni trgovski ali storitve-
ni dejavnosti in je pomembna bližina lokacije potenci-
alnim kupcem / strankam (npr. najem poslovnih pro-
storov v mestnem središču), do skupne višine največ 
2.000,00 EUR,

– prispevki iz osebnega dohodka in prispevki na 
osebni dohodek, minimalni prispevki za s.p., za enega 
na novo zaposlenega od 1. 3. 2015 do 30. 9. 2015,

– nakup enega novega kombiniranega vozila 
za potrebe opravljanja dejavnosti v višini največ do 
4.000,00 EUR.

Nabava opreme in/ali storitev, ki sodijo med upra-
vičene stroške, je dovoljena le od tretjih oseb, po tržnih 
pogojih. Pri tem velja, da tretja oseba ne sme biti več kot 
25 % povezana (lastniški delež) s podjetjem-upravičen-
cem. Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek, 
razen v primerih, ko upravičenec ni zavezanec za DDV. 
Prav tako med upravičene stroške ne spadajo vozila za 
cestni prevoz tovora v komercialnem cestnem tovornem 
prevozu.

Financiranje oziroma zapiranje finančne konstrukci-
je subvencioniranih stroškov z leasingom ni dovoljeno.

Upravičenec za izplačane upravičene stroške ne 
sme pridobiti nikakršnih drugih javnih sredstev. V pri-
meru ugotovitve dvojnega financiranja stroškov podjetja 
iz različnih javnih virov, lahko Sklad prekine izplačeva-
nje sredstev in odstopi od pogodbe ter zahteva vrnitev 
vseh že izplačanih sredstev v realni vrednosti, vključno 
z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do 
dneva vračila.

Sklad si pridružuje pravico, da pozove prijavitelja 
na dodatno obrazložitev in dokazila o posameznem 
strošku. Če se izkaže, da strošek ni realen oziroma ni 
nujno potreben za razvoj projekta v časovnem obdobju 
upravičenih stroškov, ga lahko tudi izloči.

3.4 Obdobje upravičenih stroškov
Subvencija se odobri za upravičene stroške nastale 

od 1. 1. 2014 do 30. 9. 2015.
4. Višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis
Okvirna višina subvencij po tem razpisu znaša naj-

več do 1.480.000 EUR.
Maksimalna višina subvencije za podjetje je 

20.000 EUR.
5. Vsebina vloge

1. Prijavni list za subvencijo s seznamom stroškov. 
Spletni obrazec, ki ga najdete na naslovu http://evlo-
ge.podjetniskisklad.si obvezno izpolnite in posredujte v ti-
skani in elektronski obliki, skladno z navodili spletnega 
obrazca. Spletni obrazec omogoča elektronsko pošiljanje 
in tiskanje prijavnega lista. Tiskani prijavni list potrdite 
s podpisom in štampiljko1 ter ga predložite v vlogi. Pred 
tiskanjem spletnega obrazca je potrebno le tega potrditi!

2. Predstavitveni načrt2 ali poslovni načrt (ko-
likor vlagatelj z njim že razpolaga), ki zajema analizo 
poslovanja za leto 2014 (kolikor je podjetje v letu 2014 
že poslovalo) ter bodoče poslovanje najmanj vključno 
z letom 2017.

Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju od 
št. 1 do št. 2 in predložena v fizični obliki. Posredo-
vana elektronska oblika prijavnega lista in natisnjena 

1 Če podjetje ne posluje z štampiljko mora to napisati.
2 Na spletnih straneh Sklada www.podjetniskisklad.si 

je računalniški program, kot eden izmed neobveznih pripo-
močkov za izdelavo predstavitvenega načrta.  
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oblika spletnega obrazca prijavnega lista morata biti 
enaki. V primeru razlik med oddano natisnjeno obliko in 
elektronsko obliko se bo upoštevala natisnjena oblika 
prijavnega lista.

Sklad lahko od vlagatelja zahteva tudi dodatna po-
jasnila.

Če vloga ne bo popolna, bo vlagatelj pisno pozvan 
k dopolnitvi vloge. Če vloga v predvidenem roku (največ 
5 dni) ne bo dopolnjena oziroma spremenjena, se kot 
nepopolna zavrže.

Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz razpisne doku-
mentacije, se kot neustrezna zavrne.

Vsi podatki iz vloge so javni, razen tisti, ki jih vlaga-
telj posebej označi kot poslovno skrivnost. Kot poslovno 
skrivnost lahko vlagatelj označi posamezen podatek 
oziroma del vloge ter naj navede zakaj to predstavlja 
poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se ne more na-
našati na celotno vlogo in na podatke potrebne za oceno 
vloge po merilih javnega razpisa.

6. Oddaja vlog
Vlagatelj posreduje vlogo v pisni obliki po pošti ali 

neposredno na sedež Slovenskega podjetniškega skla-
da. Ovojnica vloge mora biti opremljena s pripisom: »Ne 
odpiraj – P2R/15«.

Naslov za pošiljanje: Slovenski podjetniški sklad, 
Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor.

Neposredna predložitev vlog na sedežu Sklada 
(Ulica kneza Koclja 22, Maribor – 3 nadstropje) je možna 
vsak delovni dan v recepciji, med 9. in 14. uro.

7. Rok za predložitev vlog
Rok za predložitev vlog je: 31. 3. 2015.
Merilo za pravočasno prispelo vlogo je poštni žig 

odtisnjen na ovojnici, ki za obravnavo ne sme biti ka-
snejši od datuma roka za predložitev vlog. V primeru 
neposredne predložitve vloge na sedežu Sklada, pa 
datum, vpisan na potrdilu Sklada o prejemu pošiljke.

Vloge, ki ne bodo pravočasne, se kot prepozne 
zavržejo.

Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena, 
kolikor ne zadoščajo za pokrivanje celotnega planirane-
ga subvencioniranja opredeljenega v finančni konstruk-
ciji vloge, ki bi bila naslednja upravičena do subvencije.

8. Datumi odpiranj vlog
Odpiranje se bo izvedlo v roku treh delovnih dni od 

navedenega roka za predložitev vlog.
Odpiranje vlog ni javno.
9. Merila za izbor
Vse formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale 

pogoje za kandidiranje in bodo skladne z namenom jav-
nega razpisa, bo ocenila komisija za dodelitev sredstev 
na osnovi naslednjih meril:

1. vključenost v obstoječe oblike spodbujanja 
podjetništva,

2. inovativnost,
3. povečanje števila zaposlenih od 28. 2. 2015 

do 30. 9. 2015,
4. reference/izkušnje in zaposlenost lastnikov 

podjetja,
5. tržna naravnanost in potencialni trgi,
6. trajni učinek storitve/izdelka.

Natančno razdelana merila s točkovnikom so se-
stavni del razpisne dokumentacije (poglavje III. Merila 
za ocenjevanje podjetja vlagatelja).

Prag števila točk, nad katerim bo odobreno sofi-
nanciranje, je 50 ali več točk. V nobenem primeru vloga 
vlagatelja, ki je pridobila manj kot 50 točk ne more pri-
dobiti sofinanciranja.

Komisija za dodelitev sredstev poda predlog direk-
torici Sklada v odločanje za vse formalno popolne in 

pravno formalno ustrezne vloge. V primeru, da pridobi 
več vlagateljev 50 ali več točk, kot je na razpolago razpi-
sanih sredstev, imajo prednost tisti vlagatelji, ki so prido-
bili več točk. V primeru enakega števila točk imajo pred-
nost podjetja, ki so pridobila več točk pri merilu inovati-
vnost, nato reference/izkušnje in zaposlenost lastnikov 
podjetja, nato tržna naravnanost in potencialni trgi, nato 
vključenost v obstoječe oblike spodbujanja podjetništva, 
nato trajni učinek storitve/izdelka in nazadnje povečanje 
števila zaposlenih od 28. 2. 2015 do 30. 9. 2015.

Direktorica Sklada sprejme končno odločitev s skle-
pom o odobritvi oziroma sklepom o neodobritvi vloge.

Podjetje mora imeti ob podpisu pogodbe o izplačilu 
subvencije vsaj enega zaposlenega 3za polni delovni 
čas. Za potrebe tega razpisa se upošteva kot zaposlena 
oseba tudi nosilec dejavnosti pri s.p.4 (če je to njegova 
edina podlaga za zavarovanje).

10. Obveščanje o izboru
Komisija za dodelitev sredstev bo obravnavala vse 

pravočasne, formalno popolne in ustrezne vloge.
Sklad bo, najkasneje v roku 75 dni od roka za odpi-

ranje vlog, posredoval vlagateljem sklep o odobritvi ali 
neodobritvi subvencije Sklada.

Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in 
bodo objavljeni na spletnih straneh Sklada. Zoper sklep 
o odobritvi oziroma neodobritvi subvencije je možno 
sprožiti upravni spor na Upravno sodišče Republike 
Slovenije.

Če se upravičenec v roku 8 delovnih dni od prejema 
in poziva k podpisu pogodbe ne odzove, se šteje, da je 
umaknil vlogo za pridobitev sredstev.

11. Razpoložljivost razpisne dokumentacije in do-
datne informacije

Razpisna dokumentacija vsebuje: navodila, bese-
dilo javnega razpisa, merila za izbor podjetij s točkov-
nikom, vzorec prijavnega lista za subvencijo, vzorec 
pogodbe o izplačilu subvencije, zahtevek za izplačilo 
subvencije z obrazci.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki 
na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada in na 
spletni strani, www.podjetniskisklad.si.

Vse ostale informacije dobite na tel. 02/234-12-53, 
02/234-12-72 in 02/234-12-64 ali na e-pošti: bostjan.vi-
dovic@podjetniskisklad.si.

12. Obveznosti upravičenca po odobritvi subvencije
12.1. Zahtevek za izplačilo subvencije
Upravičenec mora poslati zahtevek za izplačilo sub-

vencije najkasneje do 5. 10. 2015.
Pri zahtevku je potrebno predložiti:
– poročilu o dejansko izvedenih aktivnostih v zvezi 

s prijavljenim predstavitvenim oziroma poslovnim načr-
tom, primerjavo dejanskega stanja v podjetju z načrto-
vanimi cilji in pojasnitvijo odstopanj v primeru le teh (od-
stopanja od zaposlitvenega, finančnega, poslovnega, 
časovnega vidika …),

– izpis analitike razreda 0 in razreda 4 v obdobju od 
1. 1. 2014 do 30. 9. 2015. Sklad lahko pred izplačilom 

3 V skladu s 66. členom Zakona o delovnih razmerjih, 
veljajo določene pravice posebnim skupinam zaposlenih, 
da delajo krajši delovni čas, glede socialnih in drugih pravic 
in so le-ti izenačeni z delavci, ki delajo poln delovni čas.«

4 V primeru samostojnih podjetnikov se kot zaposlena 
oseba po tem javnem razpisu šteje tudi oseba, ki je nosil-
ka dejavnosti in je zavarovana za polni delovni čas (polni 
delovni čas in zavarovalna osnova 005). V primerih, ko 
66. člen Zakona o delovnih razmerjih določa v posebnih 
primerih krajši delovni čas, se šteje, da je pogoj iz te točke 
javnega razpisa izpolnjen.
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subvencije opravi kontrolo stroškov (upravičenost, do-
kazilo o plačilu računov, ipd.),

– izjava upravičenca, da so vsi stroški pregledani 
in ustrezajo definiciji upravičenih stroškov iz razpisa ter 
da so vsi plačani,

– izjava upravičenca o številu zaposlenih na dan 
30. 9. 2015, podpisana s strani odgovorne osebe.

Vzorec zahtevka je v prilogi 1 razpisne dokumen-
tacije.

12.2. Izpolnjevanje ciljev
Upravičenci, ki bodo pridobili subvencijo po tem 

razpisu, bodo morali ohraniti napovedano število zapo-
slenih z dne 30. 9. 2015, ter ohraniti sedež podjetja in 
dejavnost podjetja na problemskem območju najmanj 
do 31. 12. 2016. Kolikor upravičenec ne bo izpolnjeval 
katerega od navedenih ciljev, bo moral vrniti vrednost 
prejete subvencije po tem razpisu v celoti s pripadajoči-
mi zakonskimi zamudnimi obrestmi.

13. Pravna podlaga za izvedbo produkta, de mi-
nimis pomoč: Slovenski podjetniški sklad objavlja jav-
ni razpis na podlagi Zakona o javnih financah (Ura-
dni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 
14/13 – popr., 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314A, 
101/13 – ZIPRS1415 in 101/13), Proračuna Republi-
ke Slovenije za leto 2015 (Uradni list RS, št. 102/13 
in 14/15), Zakona o izvrševanju proračunov Repu-
blike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, 
št. 101/13, 9/14 – ZRTVS-1A, 25/14 – ZSDH-1, 38/14, 
84/14, 95/14 – ZUJF-C, 95/14 in 14/15), Zakona o pod-
pornem okolju za podjetništvo – ZPOP-1 (Uradni list 
RS, št. 102/07, 57/12 in 82/13), Zakona o spodbujanju 
skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) (Uradni list 
RS, št. 20/11 in 57/12), Uredbe o izvajanju ukrepov 
endogene regionalne politike (Uradni list RS, št. 16/13), 
Mnenja o skladnosti sheme de minimis pomoči (št. pri-
glasitve: M004-5523362-2015), Uredbe komisije (EU) 
št. 1407/2013 z dne 18. december 2013 o uporabi čle-
nov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri 
pomoči de minimis (Uradni list Evropske unije L 352/1), 
Ustanovitvenega akta Javnega sklada Republike Slo-
venije za podjetništvo (Uradni list RS, št. 112/04, 11/07, 
43/08 in 71/09), Poslovnega in finančnega načrta Jav-
nega sklada Republike Slovenije za podjetništvo za leto 
2015, ki ga je Vlada RS sprejela dne 20. 1. 2015, sklep 
Vlade RS št. 47602-2/2015/4.

Subvencija ima status pomoči de minimis. Skupni 
znesek pomoči, dodeljen istemu podjetju – končnemu 
prejemniku na podlagi pravila de minimis ne sme pre-
segati 200.000 EUR v kateremkoli obdobju treh poslov-
nih let. Za prvo leto se upošteva leto odobritve pomoči. 
Omenjeni znesek se zniža na vrednost 100.000 EUR za 
podjetja, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem 
prevozu, ne sme pa se uporabljati za nabavo vozil za 
cestni prevoz tovora.

V skladu s 5. členom Uredbe komisije (EU) 
št. 1407/2013 z dne 18. december 2013 o uporabi čle-
nov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri 
pomoči de minimis (Uradni list Evropske unije L 352/1) 
se pomoč de minimis lahko kumulira s pomočjo de mi-
nimis do zgornje dovoljene meje (200.000 EUR oziroma 
100.000 EUR za podjetja, ki delujejo v komercialnem ce-
stnem tovornem prometu), ne sme pa se 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, določen za posebne 
okoliščine vsakega primera v Uredbi o skupnih izjemah 
ali sklepu Komisije. Pomoč de minimis, ki ni dodeljena za 
določene upravičene stroške ali je navedenim stroškom 

ni mogoče pripisati, se lahko kumulira z drugo državno 
pomočjo, dodeljeno na podlagi Uredbe o skupinskih iz-
jemah ali sklepa Komisije.

Slovenski podjetniški sklad

Št. 094-1/2015-2 Ob-1567/15

Komisija za podelitev Župančičevih nagrad na pod-
lagi Odloka o priznanjih Mestne občine Ljub ljana (Uradni 
list RS, št. 116/08 in 107/09) objavlja

javni razpis
za podelitev Župančičevih nagrad za leto 2015

Župančičeve nagrade so najvišja priznanja Mestne 
občine Ljub ljana za izjemne stvaritve s področja ume-
tnosti in kulture, ki pomembno oblikujejo kulturno življe-
nje prebivalcev Mestne občine Ljub ljana, kakor tudi za 
stvaritve, za katere so ustvarjalci prejeli mednarodna 
priznanja oziroma so s svojim delom pomembno prispe-
vali k upodobitvi, predstavitvi in ugledu mesta Ljub ljane 
doma in v svetu.

Mestna občina Ljub ljana bo podelila največ štiri 
Župančičeve nagrade.

Mestna občina Ljub ljana razpisuje eno Županči-
čevo nagrado za življenjsko delo za izjemne kulturne 
stvaritve iz daljšega obdobja, ki trajno bogatijo kulturno 
zakladnico Mestne občine Ljub ljana in so lahko izje-
men kulturni dosežek tudi v mednarodnem merilu, in 
tri Župančičeve nagrade za dveletno obdobje za izje-
mne kulturne stvaritve, ki so bile javnosti predstavljene 
v obdobju preteklih dveh let (od konca marca 2013 do 
vključno marca 2015).

Župančičevo nagrado lahko prejmejo ustvarjalci 
z območja Mestne občine Ljub ljana.

Pobudo za podelitev Župančičevih nagrad lahko 
podajo posamezniki in pravne osebe, ki imajo stalno 
prebivališče oziroma sedež v Mestni občini Ljub ljana.

V skladu z razpisom lahko za podelitev Župančiče-
vih predlagajo druge kandidate po svoji presoji tudi člani 
Komisije za podelitev Župančičevih nagrad.

Predlagatelji ne morejo predlagati posmrtne na-
grade.

Dobitnik lahko prejme nagrado samo enkrat in v te-
kočem letu največ eno priznanje Mestne občine Ljub-
ljana.

Pobuda za podelitev Župančičeve nagrade mora 
vsebovati:

– podatke o kandidatu: ime in priimek oziroma naziv 
pravne osebe, rojstni datum v primeru fizične osebe, 
naslov, telefon ter v primeru pravne osebe še kontaktno 
osebo, če je to mogoče;

– podatke o pobudniku: ime in priimek oziroma 
naziv pravne osebe, naslov, telefon ter v primeru, da je 
pobudnik pravna oseba, še kontaktno osebo;

– navedbo vrste nagrade:
A) Župančičeva nagrada za življenjsko delo,
B) Župančičeva nagrada za delo iz obdobja pre-

teklih dveh let;
– utemeljitev pobude ter morebitna dodatna mnenja 

tistih, ki pobudo podpirajo.
Komisija za podelitev Župančičevih nagrad bo po-

zvala kandidata, da poda soglasje h kandidaturi, ter 
v primeru, da je kandidat fizična oseba, tudi soglasje 
za uporabo osebnih podatkov. Če kandidat ne bo podal 
soglasja, bo pobuda izločena iz nadaljnje obravnave.

Javni razpis za podelitev Župančičevih nagrad 2015 
in razpisni obrazec bosta od dneva objave v Uradnem 
listu RS in v glasilu Ljub ljana dosegljiva tudi na spletni 
strani Mestne občine Ljub ljana (www.Ljub ljana.si).
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Dodatne informacije lahko dobite na Oddelku za 
kulturo Mestne uprave Mestne občine Ljub ljana, Am-
brožev trg 7 pri sekretarki Komisije za podelitev Župan-
čičevih nagrad Manji Ravbar po tel. 01/306-48-38 in 
01/306-48-45 ter po e-pošti: manja.ravbar@Ljub ljana.si.

Uradne ure po telefonu so vsak dan od 9. do 11. ure.
Pobude za podelitev Župančičevih nagrad 2015 

pošljite na razpisnem obrazcu na naslov: Mestna občina 
Ljub ljana – Sprejemna pisarna, Komisija za podelitev 
Župančičevih nagrad za leto 2015, Adamič Lundrovo 
nabrežje 2, p.p. 25, 1001 Ljub ljana do vključno 13. apri-
la 2015 (datum poštnega žiga) kot priporočeno pošiljko 
v zaprti ovojnici s pripisom na sprednji strani: »Za razpis: 
Župančičeve nagrade 2015 – Ne odpiraj!«

Pobudniki bodo o izboru obveščeni v roku 14 dni 
po izboru.

Komisija za podelitev Župančičevih nagrad

Št. 610-0003/2015 Ob-1568/15

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje 
proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 13/06, 
50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 
in 3/13), Pravilnika o postopku in merilih za vrednotenje 
kulturnih programov in projektov, ki se sofinancirajo iz 
proračuna Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 9/11) 
in Letnega programa kulture v Občini Sevnica za leto 
2015, Občina Sevnica objavlja

javni razpis
zbiranja predlogov za sofinanciranje  
programov in projektov na področju  

ljubiteljske kulturne dejavnosti,  
ki jih bo v letu 2015 sofinancirala Občina Sevnica

1. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 
Sevnica.

2. Predmet javnega razpisa so programi in projekti 
na področju kulture, ki zajemajo vse oblike ustvarjanja, 
posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju 
glasbene (vokalne in instrumentalne), plesne, gledališke 
in lutkovne, folklorne, literarne, likovne, fotografske, vi-
deo in filmske dejavnosti.

Po merilih pravilnika se ocenjuje tudi založništvo in 
izobraževanje prijaviteljev z vseh zgoraj naštetih podro-
čij. Predmet tega razpisa niso sredstva za investicijsko 
vzdrževanje in investicije v prostore za izvajanje kultur-
nih programov in projektov.

Upravičeni stroški so stroški, ki so nastali pri izvaja-
nju programov in projektov na področju ljubiteljske kul-
turne dejavnosti, so v skladu s predmetom in namenom 
razpisa ter niso sofinancirani iz drugih delov sredstev 
občinskega proračuna. Sofinancirali bomo naslednje 
vsebine:

– redno sistematično delovanje (vaje, režiser – av-
torske pogodbe …),

– organizacijo in izvedbo kulturnih dogodkov (kon-
certi, predstave, razstave, projekcije in druge javne kul-
turne prireditve) na enem ali več področij dejavnosti, ki 
ga pripravlja in izvaja prijavitelj na nepridobiten način in 
je v interesu širše družbene skupnosti (najem dvorane, 
ozvočenje …),

– udeležbo na tekmovanju (stroški prevoza celotne-
ga društva oziroma skupine društva – račun prevoznika 
in ne potni nalogi posameznih članov, kotizacije),

– vzdrževanje opreme (za vzdrževanje oblek, in-
strumentov, kostumov in scene, pranje in likanje ljudskih 
noš, plesnih kostimov),

– založništvo (izdajanje knjig, literarnih revij, alma-
nahov zgoščenk …, ki se nanašajo na zgodovinsko in 

kulturno dediščino društva, kraja ali občine – 30 % upra-
vičenih stroškov),

– izobraževanje in strokovno usposabljanje – za 
največ dva člana za posamezno izobraževanje (koti-
zacije).

Upravičeni stroški so definirani za obdobje od 1. 1. 
2015 do 31. 12. 2015. Kot dokazila za izkazovanje 
stroškov v višini odobrenih sredstev se upoštevajo foto-
kopije računov in fotokopije o dokazilu plačila – bančni 
izpiski.

Materialni stroški so:
– stroški najema dvorane/prostora in tehnike,
– vzdrževanje kostumov, oblek,
– vzdrževanje instrumentov,
– stroški scene in rekvizitov,
– stroški slikarskega materiala,
– stroški foto materiala, filma,
– stroški priprave razstave, produkcije …
Stroški storitev so:
– tiskana gradiva (vabila, plakati),
– avtorske pravice,
– kotizacija (udeležba na izobraževanjih) – če ni 

sofinancirano iz ZKD,
– članarine …
Stroški dela so:
– stroški dela/avtorske pogodbe npr. režiserjev,
– stroški prevoza društva oziroma skupine …
Neupravičeni stroški so stroški, ki so financirani 

iz drugih postavk, vsi stroški povezani s pogostitvami, 
tekočimi stroški za poslovanje društva (računi za elek-
triko, telefonijo …), investicije v prostore ter vzdrževanje 
objektov, kjer se izvajajo kulturne dejavnosti, sofinan-
ciranje dnevnic, kilometrin in honorarjev posameznih 
članov društva …

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na 
javni razpis

Na razpis se lahko prijavijo izvajalci programov in 
projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti:

– društva, registrirana za izvajanje programov na 
področju kulture,

– resorne občinske zveze, če so izvajalci programa,
– ustanove in zasebni zavodi, ki so ustanovljeni za 

opravljanje dejavnosti v kulturi in so nepridobitni,
– posamezniki, ki so vpisani v razvid samostojnih 

ustvarjalcev pri ministrstvu za kulturo.
Prijavitelji na razpis morajo izpolnjevati naslednje 

pogoje:
– sedež društva v Občini Sevnica,
– zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske 

in organizacijske pogoje za uresničevanje kulturnih ak-
tivnosti,

– zagotovljene redne vaje,
– urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in 

ostalo dokumentacijo, kot to določa Zakon o društvih,
– posamezniki, ki so vpisani v razvid samostojnih 

ustvarjalcev pri ministrstvu, pristojnem za kulturo, stalno 
prebivališče v Občini Sevnica.

Če je prijavitelj zveza, mora k prijavi priložiti sklep 
pristojnega organa resorne občinske zveze o prijavi 
projekta oziroma programa.

S posameznim kulturnim programom oziroma pro-
jektom lahko posamezni izvajalci kandidirajo za sredstva 
iz občinskega proračuna le na enem javnem razpisu 
Občine Sevnica v tekočem letu.

4. Okvirna vrednost razpisa: 35.000,00 EUR.
5. Merilo za izbor programov in projektov je Pravil-

nik o postopku in merilih za vrednotenje programov in 
projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki jih sofinanci-
ra Občina Sevnica (Uradni list RS, št. 9/11) in je sestavni 
del razpisne dokumentacije.
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6. Posredovanje potrebne dokumentacije:
– izpolnjena prijava na razpis in izpolnjeni obrazci 

iz razpisne dokumentacije (vsi prijavitelji),
– s podpisom in žigom potrjen vzorec pogodbe (vsi 

prijavitelji),
– kopija odločbe oziroma sklepa o registraciji (vsi 

prijavitelji),
– kopija odločbe o statusu (samo samostojni ustvar-

jalci na področju kulture),
– sklep pristojnega organa resorne občinske zveze 

(samo zveze).
Prijave na razpis morajo biti popolne.
7. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti po-

rabljena v letu 2015.
8. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do 

vključno 13. 4. 2015 na naslov Občina Sevnica, Glavni 
trg 19a, 8290 Sevnica.

Pošiljke, oddane po pošti, morajo biti oddane obve-
zno s priporočeno pošto najpozneje 13. 4. 2015 (datum 
poštnega žiga na dan 13. 4. 2015).

Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako 
»Ne odpiraj – Prijava na javni razpis za kulturne progra-
me in projekte 2015« na prednji strani. Na kuverti mora 
biti obvezno naveden naslov prijavitelja. Ponudbe, ki ne 
bodo oddane v skladu s temi navodili, bodo s sklepom 
zavržene.

Če je vloga formalno nepopolna, se stranko pozo-
ve, da jo dopolni v roku petih dni od poziva. Če stranka 
vloge ne dopolni v zahtevanem roku, se vloga zavrže 
s sklepom.

9. Datum odpiranja prijav za dodelitev sredstev
Strokovna komisija, imenovana s sklepom župana, 

bo z odpiranjem začela predvidoma 17. 4. 2015 v pro-
storih Občine Sevnica. Odpiranje ne bo javno.

Opozorilo: Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno 
ali jih ne bo vložila upravičena oseba, bodo zavržene 
s sklepom v skladu s 117. členom Zakona o uresničeva-
nju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 
– UPB-1, 56/08, 94/09 – Odl. US, 4/10, 20/11, 100/11 
– Odl. US, 111/13). Pošiljatelji vlog, ki ne bodo popolne, 
bodo pozvani k dopolnitvi vlog. Vlogo mora pošiljatelj 
dopolniti v petih dneh. Če pošiljatelj vloge ne bo dopolnil 
v zahtevanem roku, bo vloga zavržena s sklepom.

10. Izid razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obve-

ščeni najpozneje v 30 dneh od datuma odpiranja prijav.
Občina Sevnica bo z izbranimi prijavitelji sklenila 

pogodbo o sofinanciranju programov v okviru sredstev 
zagotovljenih v sprejetem proračunu za leto 2015.

Naročnik lahko do izdaje sklepov o dodelitvi sred-
stev prekine postopek predmetnega javnega razpisa.

11. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo raz-
pisno dokumentacijo:

Razpisna dokumentacija je od 13. 3. 2015 do izteka 
prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Sev-
nica, www.obcina-sevnica.si, spletni strani KŠTM Sevni-
ca, www.kstm.si, ali jo zainteresirani v tem roku dvignejo 
na Občini Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica ter na 
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica.

12. Dodatne informacije in pojasnila: Maja Gra-
brijan, tel. 07/816-12-62, e-mail: maja.grabrijan@ob-
cina-sevnica.si, Alenka Kozorog, tel. 07/816-10-72 ali 
051/680-288, e-mail: alenka.kozorog@kstm.si.

Občina Sevnica

Št. 610-0004/2015 Ob-1569/15

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje 
proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 13/06, 

50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 
3/13) in Pravilnika za sofinanciranje mladinskih progra-
mov in projektov ter programov za mlade v Občini Sev-
nica (Uradni list RS, št. 119/07), Občina Sevnica objavlja

javni razpis
za sofinanciranje mladinskih programov  

in projektov ter programov za mlade  
v Občini Sevnica v letu 2015

1. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 
Sevnica.

2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje mla-
dinskih programov in projektov ter programov za mlade 
v Občini Sevnica.

Upravičeni stroški so stroški, ki so nastali pri izvaja-
nju mladinskih programov in projektov ter programov za 
mlade, so v skladu s predmetom in namenom razpisa ter 
niso sofinancirani iz drugih delov sredstev občinskega 
proračuna. Sofinancirali bomo naslednje vsebine:

– neformalno izobraževanja in usposabljanje mla-
dih za mladinsko delo,

– prostovoljno mladinsko delo,
– informiranje in svetovanje za mlade,
– participacija, aktivno državljanstvo, človekove 

pravice,
– mednarodno mladinsko delo, mobilnost mladih,
– raziskovalno delo mladih,
– aktivnosti, ki vzpodbujajo k strpnosti, nenasilju,
– aktivnosti za aktivno in kvalitetno preživljanje pro-

stega časa,
– aktivnosti, ki vzpodbujajo kulturno izražanje in 

kreativnost mladih,
– preventivni programi na različnih vsebinskih po-

dročjih ter
– aktivnosti, ki spodbujajo inovativnost in podjetnost 

mladih.
Upravičeni stroški so definirani za obdobje od 1. 1. 

2015 do 31. 12. 2015. Kot dokazila za izkazovanje 
stroškov v višini odobrenih sredstev se upoštevajo foto-
kopije računov in fotokopije o dokazilu plačila – bančni 
izpiski.

Neupravičeni stroški so stroški, ki so financirani 
iz drugih postavk, vsi stroški povezani s pogostitvami, 
tekočimi stroški za poslovanje društva (računi za elek-
triko, telefonijo …), sofinanciranje dnevnic, kilometrin in 
honorarjev članov društev.

Predmet sofinanciranja po pravilniku ne morejo biti 
mladinski programi in projekti, programi za mlade, ki 
imajo naravo:

– dopolnilnega poklicnega ali univerzitetnega izo-
braževanja,

– rednega ali dopolnilnega izobraževanja v okviru 
ustanov, ki delujejo v skladu z določili Zakona o organi-
ziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja,

– investicij ali nakupa opreme,
– vključevanje odvisnikov v skupnost za zdravljenje 

odvisnosti,
– znanstvenih raziskovanj in strokovnih srečanj 

znanstvenega značaja.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na 

javni razpis
Na razpis se lahko prijavijo društva, klubi in njihove 

zveze ter nevladne organizacije.
Na razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki izpolnjujejo 

naslednje pogoje:
– njihova vloga se nanaša na področja mladinskega 

dela iz razpisne dokumentacije, pri čemer se štejejo za 
nosilce ali uporabnike mladinskega dela predvsem mladi 
v starosti od 15. do 29. leta;
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– so registrirani v RS kot pravna oseba, ki je pravilo-
ma nevladna, neprofitna in opravlja registrirane dejavno-
sti, namenjene predvsem za otroke in mladino v skladu 
s tem pravilnikom;

– so nosilci dejavnosti, ki v praksi (aktivno delujejo) 
obstajajo vsaj 6 mesecev oziroma pridobijo dovoljenje 
za pravico do sofinanciranja od Urada za mladino in 
imajo sedež v Občini Sevnica;

– da zagotovijo ustrezne prostorske pogoje in pri-
skrbijo tehnične, materialne, kadrovske in organizacijske 
pogoje za izvedbo programov oziroma dejavnosti, ki jih 
opravljajo v skladu z veljavno zakonodajo;

– da uveljavljajo pluralno programsko zasnovo, ki 
se odraža v letnem programu dela z več različnimi de-
javnostmi oziroma programi;

– da uveljavljajo takšno notranjo organizacijsko 
shemo, ki omogoča demokratično obravnavo in koordi-
nacijo izvedbe planiranega programa;

– dejavnosti se morajo opravljati na območju Ob-
čine Sevnica ali območju več lokalnih skupnosti (z na-
menom teritorialnega ali programskega povezova nja),

– da organizacije (razen pravnih oseb iz nasle-
dnje alineje te točke) za izvajanje programa zagota-
vljajo najmanj 10 % delež sofinanciranja iz drugih virov 
in imajo jasno izdelano finančno konstrukcijo, iz katere 
so razvidni: prihodki in odhodki izvajanja dejavnosti, ki 
so predmet tega razpisa, delež javnih sredstev, delež 
sredstev uporabnikov, delež sredstev iz drugih virov in 
pričakovano financiranje na podlagi tega razpisa. Pri-
hodki vlagatelja morajo biti enaki odhodkom;

– da pravne osebe, ustanovljene po Zakonu o sku-
pnosti študentov in druge pravne osebe, ki se financi-
rajo iz naslova koncesijskih dajatev na študentsko delo, 
za izvajanje programa zagotavljajo najmanj 50 % delež 
sofinanciranja iz drugih virov in imajo jasno izdelano 
finančno konstrukcijo.

Občinska resorna zveza mladinskih društev in or-
ganizacij se lahko prijavi le kot izvajalec projekta/progra-
ma, pri čemer mora predložiti sklep pristojnega organa 
zveze o odobritvi izvedbe projekta/programa.

Izvajalci morajo biti registrirani na območju Občine 
Sevnica.

Sredstva, ki se razdelijo na podlagi tega pravilnika, 
niso namenjena sofinanciranju programov, ki jih posa-
mezni izvajalci izvajajo kot redne programe (zakonska 
ali pogodbena obveznost).

4. Okvirna vrednost razpisa za leto 2015: 
14.000,00 EUR.

5. Merilo za izbor programov in projektov je Pravil-
nik za sofinanciranje mladinskih programov in projektov 
ter programov za mlade iz proračuna Občine Sevnica 
(Uradni list RS, št. 119/07).

6. Posredovanje potrebne dokumentacije:
– izpolnjena prijava na razpis in izpolnjeni obrazci 

iz razpisne dokumentacije,
– s podpisom potrjen vzorec pogodbe,
– kopija odločbe oziroma sklepa o registraciji.
Prijave na razpis morajo biti popolne.
7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dode-

ljena sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti pora-
bljena v letu 2015.

8. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do 

13. 4. 2015, na naslov: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 
8290 Sevnica. Pošiljke, oddane po pošti, morajo biti od-
dane obvezno s priporočeno pošto najpozneje do 13. 4. 
2015 (datum poštnega žiga na dan 13. 4. 2015).

Vloge, ki ne bodo oddane pravočasno, ne bodo 
obravnavane.

Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako 
»Ne odpiraj – Prijava na javni razpis za sofinanciranje 
mladinskih programov in projektov ter programov za 
mlade v letu 2015«.

Na kuverti mora biti obvezno naveden naslov prija-
vitelja programa/projekta.

Vloge, ki ne bodo opremljene v skladu s temi navo-
dili, bodo s sklepom zavržene.

9. Datum odpiranja prijav za dodelitev sredstev
Strokovna komisija, imenovana s sklepom župana 

Občine Sevnica, bo z odpiranjem začela 17. 4. 2015, 
v prostorih Občine Sevnica. Odpiranje ne bo javno.

V primeru nepopolno izpolnjenih prijav bo komisi-
ja prijavitelje pozvala, da v roku 8 dni dopolnijo vlogo. 
V primeru, da predlagatelj v zahtevanem roku ne bo 
dopolnil vloge, bo vloga izločena in s sklepom zavržena 
kot nepopolna.

10. Izid razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno ob-

veščeni najpozneje v roku 30 dni od datuma odpiranja 
prijav. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe 
o sofinanciranju programov.

Naročnik lahko do izdaje sklepov o dodelitvi sred-
stev prekine postopek predmetnega javnega razpisa.

11. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo 
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od 
13. 3. 2015 do izteka prijavnega roka dosegljiva na 
spletni strani Občine Sevnica (www.obcina-sevnica.si) in 
na spletni strani KŠTM Sevnica (www.kstm.si). Zainte-
resirani jo lahko v tem roku dvignejo na Občini Sevnica, 
Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.

12. Dodatne informacije in pojasnila: Maja Gra-
brijan, tel. 07/816-12-62, e-mail: maja.grabrijan@obci-
na-sevnica.si, Mojca Švigelj, tel. 07/816-10-76, e-mail: 
mojca.svigelj@kstm.si.

Občina Sevnica

Št. 129-0001/2015 Ob-1570/15

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 
št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13), 21. člena Zakona 
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF) in Pravilnika o krite-
rijih in merilih za sofinanciranje programov na področju 
socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Sevnica 
(Uradni list RS, št. 18/06), Občina Sevnica objavlja

javni razpis
zbiranja predlogov za sofinanciranje programov  

na področju socialnega in zdravstvenega varstva  
v Občini Sevnica v letu 2015

1. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 
Sevnica.

2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nasle-
dnjih programov in/ali projektov s področja:

– socialnega varstva in
– zdravstvenega varstva.
Upravičeni stroški so stroški, ki so nastali pri izva-

janju programov na področju socialnega in zdravstve-
nega varstva, so v skladu s predmetom in namenom 
razpisa ter niso sofinancirani iz drugih delov sredstev 
občinskega proračuna. Upravičeni stroški prijavljenega 
programa so:

– stroški dela za izvedbo programa,
– materialni stroški izvajanja programa.
Upravičeni stroški so definirani za obdobje od 1. 1. 

2015 do 31. 12. 2015. Kot dokazila za izkazovanje stro-
škov v višini odobrenih sredstev se upoštevajo fotokopije 
računov in fotokopije o dokazilu plačila – bančni izpiski.
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Neupravičeni stroški so stroški, ki so financirani 
iz drugih postavk. Neupravičeni stroški prijavljenega 
programa so:

– stroški bivanja udeležencev programa,
– stroški pogostitev, obdaritev,
– investicijski stroški.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na 

javni razpis
Na razpis se lahko prijavijo vsi izvajalci, ki:
– so registrirani in imajo dejavnost socialnega var-

stva ali zdravstvenega varstva opredeljeno v ustanovi-
tvenih aktih,

– aktivno delujejo najmanj eno leto,
– imajo sedež ali podružnico v Občini Sevnica ozi-

roma ne glede na sedež, če je program dejavnosti 
zastavljen tako, da aktivno vključuje občane Občine 
Sevnica,

– imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo doku-
mentacijo, kot jo določa Zakon o društvih (za društva),

– imajo zagotovljene materialne, prostorske in ka-
drovske pogoje za uresničevanje načrtovanih progra-
mov,

– imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so 
razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa, delež 
lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev 
uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov.

Na razpis se lahko prijavijo:
– dobrodelne organizacije kot prostovoljne in ne-

profitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale 
socialne stiske in težave prebivalcev, ustanovijo posa-
mezniki v skladu z zakonom, ali verske skupnosti,

– organizacije za samopomoč kot prostovoljne in 
neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom usta-
novijo posamezniki z namenom, da bi v njih skupno 
reševali socialne potrebe svojih članov,

– invalidske organizacije kot prostovoljne in nepro-
fitne organizacije, ki jih ustanovijo invalidi in drugi posa-
mezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne 
socialne programe in storitve, utemeljene na značilno-
stih invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah, 
ki ogrožajo socialni položaj invalidov,

– druge prostovoljne in neprofitne organizacije, ki 
imajo v svojih programih elemente promocije in skrbi 
za zdravje ter reševanje socialnih stisk občanov Občine 
Sevnica.

Pravne osebe z delovanjem na območju več občin, 
regij ali države morajo ob svoji prijavi obvezno izkazati, 
da imajo svoje člane oziroma uporabnike tudi iz obmo-
čja Občine Sevnica in v kakšni meri je program oziroma 
projekt namenjen njim.

4. Okvirna višina razpoložljivih sredstev znaša 
25.000 EUR.

5. Osnovna merila za izbor:
– ocena kvalitete in realnosti predlaganega pro-

grama,
– sodelovanje uporabnikov in prostovoljcev v pro-

gramu,
– finančna konstrukcija programa.
Ostala merila so navedena in podrobneje razčlenje-

na v razpisni dokumentaciji.
6. Posredovanje potrebne dokumentacije:
– izpolnjena prijava na razpis in izpolnjeni obrazci 

iz razpisne dokumentacije,
– s podpisom potrjen vzorec pogodbe, parafiran na 

vsaki strani.
Prijave na razpis morajo biti popolne.
7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dode-

ljena sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti pora-
bljena v letu 2015.

8. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do 

13. 4. 2015 na naslov: Občina Sevnica, Oddelek za 
družbene dejavnosti, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.

Pošiljke, oddane po pošti, morajo biti oddane obve-
zno s priporočeno pošto, najpozneje 13. 4. 2015 (datum 
poštnega žiga na dan 13. 4. 2015).

Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako 
»Ne odpiraj – Prijava na javni razpis na področju social-
nega in zdravstvenega varstva v Občini Sevnica v letu 
2015«. Na kuverti mora biti obvezno naveden naslov 
prijavitelja. Ponudbe, ki ne bodo oddane v skladu s temi 
navodili, bodo s sklepom zavržene.

9. Datum odpiranja prijav za dodelitev sredstev
Strokovna komisija, imenovana s sklepom župana, 

bo z odpiranjem vlog začela v roku enega tedna po za-
ključenem zbiranju vlog. Odpiranje ne bo javno.

V primeru nepopolno izpolnjenih prijav bo komisija 
prijavitelje pozvala, da v roku 8 dni od prejema poziva 
dopolnijo vlogo. V primeru, da predlagatelj v zahteva-
nem roku ne bo dopolnil vloge, bo vloga izločena in 
s sklepom zavržena kot nepopolna.

10. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega raz-
pisa pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni od datu-
ma odpiranja prijav. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene 
pogodbe o sofinanciranju programov.

11. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo raz-
pisno dokumentacijo

Razpisna dokumentacija je od dneva objave v Ura-
dnem listu do izteka prijavnega roka dosegljiva na sple-
tni strani Občine Sevnica: www.obcina-sevnica.si, v tem 
roku pa jo zainteresirani lahko dvignejo tudi na Oddelku 
za družbene dejavnosti Občine Sevnica, Glavni trg 19a, 
8290 Sevnica.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobi-
te pri: Mojci Sešlar, tel. 07/816-12-14, e-mail: moj-
ca.seslar@obcina-sevnica.si in Maji Grabrijan, 
tel. 07/816-12-62, e-mail: maja.grabrijan@obcina-sev-
nica.si.

Občina Sevnica

Št. 671-0003/2015 Ob-1571/15

Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list 
RS, št. 22/98, 110/02 in 15/03), Pravilnika o postopkih 
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – 
ZIPRS1011, 3/13), 6. člena Pravilnika o sofinanciranju 
letnega programa športa v Občini Sevnica (Uradni list 
RS, št. 100/13) in Letnega programa športa v Občini 
Sevnica za leto 2015, Občina Sevnica objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalcev letnega programa športa  

v Občini Sevnica v letu 2015
1. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 

Sevnica.
2. Podlaga za izbor in vrednotenje programov sta 

Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Ob-
čini Sevnica (v nadaljevanju pravilnik) in Letni program 
športa v Občini Sevnica za leto 2015. Z vsakim izvajal-
cem letnega programa športa, ki mu bo priznano sofi-
nanciranje programov, bo sklenjena pogodba.

3. Predmet javnega razpisa so naslednji programi 
oziroma vsebine:

– športna vzgoja otrok, mladine in študentov (Cici-
ban planinec, Naučimo se plavati, 80-urni programi za 
šolske otroke in mladino, 80-urni programi za otroke in 
mladino s posebnimi potrebami, 80-urni programi za 
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študente, športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih 
v kakovostni in vrhunski šport),

– športna rekreacija (programi redne vadbe, stro-
kovni kader za socialno in zdravstveno ogrožene ter 
občane, starejše od 65 let),

– kakovostni šport (programi redne vadbe in kate-
gorizacija športnikov),

– vrhunski šport (kategorizacija športnikov),
– šport invalidov (programi redne vadbe, uporaba 

objekta, strokovni kader),
– programi razvojnih in strokovnih nalog v športu 

(usposabljanje, izobraževanje in izpopolnjevanje stro-
kovnih kadrov, športne prireditve).

Predmet javnega razpisa so prireditve, ki se morajo 
prijaviti oziroma je potrebno zanje pridobiti dovoljenje 
pristojne upravne enote (v skladu z Zakonom o javnih 
zbiranjih (Uradni list RS, št. 64/11 – UPB5)).

Športna prireditev je prireditev, za katero mora 
organizator vložiti vlogo za izdajo dovoljenja najmanj 
30 dni pred dnevom prireditve. Občina sofinancira ma-
terialne stroške povezano z izvedbo prireditve (predmet 
sofinanciranja je organizacija prireditve in ne gostovanje 
na tekmah oziroma prireditvah, ki jih organizirajo drugi 
organizatorji).

Upravičeni stroški so stroški, ki so nastali pri iz-
vajanju programa športa, so v skladu s predmetom in 
namenom razpisa ter niso sofinancirani iz drugih delov 
sredstev občinskega proračuna.

Izvajalci so do povračila oziroma sofinanciranja po-
sameznih stroškov upravičeni v skladu z določili Pravil-
nika, Letnega programa in predmetnega razpisa. Po-
samezne vrste programov oziroma aktivnosti obsegajo 
naslednje upravičene stroške:

– Materialni stroški: stroški potrošnega materiala 
za izvajanje programov (npr. žoge, tekmovalni dresi …), 
stroški oglaševanja …

– Strokovni kader: stroški nadomestil za delo (npr. 
strošek dela po pogodbi o delu, podjemna pogodba, 
študentsko delo …) in stroški nadomestil v zvezi z de-
lom (npr. potni stroški, dnevnice) povezanih z izvajanjem 
izbranih programov.

– Najemnina oziroma uporabnina: strošek najema 
oziroma uporabnine objektov ali drugih športnih površin 
za izvajanje redne vadbe odobrenih programov, pri čemer 
mora biti iz računa in priloge razvidno število ur uporabe 
ter za posamezno uro uporabe najmanj: vadbena skupi-
na, število vadečih, vaditelj in namen uporabe. Izvajalci 
programov morajo imeti poravnave vse obveznosti iz na-
slova najema oziroma uporabnine za pretekla leta.

– Tekmovalni stroški: prijavnine oziroma članarine 
za vstop v tekmovalni sistem, prevoz na tekmovanje, 
štartnine pri udeležbi na tekmovanju, sodniški stroški pri 
organizaciji tekmovanj.

– Izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja: 
udeležba – stroški kotizacij za seminarje.

– Prireditve: stroški najema prostora in opreme za 
izvedbo prireditve, nagrade (pokali, medalje …), oglaše-
vanje (vabila, plakati …), stroški sodnikov.

Upravičeni stroški so definirani v obdobju od 1. 1. 
2015 do 31. 12. 2015.

Neupravičeni stroški so stroški, ki so sofinancirani 
iz drugih postavk, vsi stroški povezani s pogostitvami, 
tekoči stroški društva (telefonija, elektrika …), stroški 
licenc strokovnega kadra, investicije v športne objekte 
in investicijsko vzdrževanje.

Kot dokazila za izkazovanje posameznih vrst stro-
škov se upoštevajo fotokopije računov, potnih nalogov, 
obračuni stroškov dela oziroma drugih nadomestil po-
sameznikom, avtorskih pogodb. Na listinah, iz katerih ni 

jasno razvidno, na kaj se nanašajo (na kateri program, 
projekt), mora izvajalec to ročno dopisati, sicer se stro-
šek ne bo priznal. K fotokopiji računa je potrebna obve-
zna priloga, in sicer dokazilo o plačilu le-tega.

4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci oziroma 
prijavitelji na javni razpis

Na razpis se lahko prijavijo nosilci in izvajalci špor-
tne dejavnosti, ki imajo:

– sedež v Občini Sevnica,
– zagotovljene materialne, prostorske, organiza-

cijske in kadrovske pogoje za uresničitev načrtovanih 
športnih aktivnosti,

– zagotovljeno vadbo najmanj 36 tednov v letu,
– urejeno evidenco o članstvu in o plačani članarini, 

če so registrirani po Zakonu o društvih
– Občini Sevnica redno posredujejo letna vsebin-

ska in finančna poročila z vsemi potrebnimi prilogami 
na predpisanih obrazcih ter druge podatke, ki se nana-
šajo na izvajanje dejavnosti športa, in sicer najkasneje 
do 31. 1. 2016.

5. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci 
športnih programov na območju Občine Sevnica: špor-
tna društva in klubi, registrirani po Zakonu o društvih, 
zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva 
za posamezna območja oziroma panoge, zavodi, go-
spodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki 
so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opra-
vljanje dejavnosti na področju športa, ki so opredeljene 
v letnem programu športa, organizacija invalidov, ki iz-
vajajo športni program za invalide.

6. Skupni predvideni obseg sredstev za sofinanci-
ranje programov je 55.000,00 EUR.

7. Rok izvedbe oziroma poraba sredstev: dodeljena 
sredstva morajo biti porabljena v letu 2015.

8. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavo na razpis z zahtevanimi prilogami je potreb-

no oddati osebno ali po pošti v zaprti kuverti do 13. 4. 
2015 na naslov: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 
Sevnica, s pripisom: »Javni razpis za šport 2015 – Ne 
odpiraj!« Na kuverti morata biti navedena ime in naslov 
pošiljatelja. Vloge, ki ne bodo oddane v skladu s temi 
navodili, bodo s sklepom zavržene.

Pošiljke, oddane po pošti, morajo biti obvezno od-
dane s priporočeno pošto najpozneje do 13. 4. 2015 
(datum poštnega žiga na dan 13. 4. 2015). Vloge, ki ne 
bodo oddane pravočasno, ne bodo obravnavane.

9. Datum odpiranja vlog
Strokovna komisija, imenovana s sklepom župana, 

bo z odpiranjem začela predvidoma 20. 4. 2015 v sejni 
sobi Občine Sevnica. Odpiranje ne bo javno.

V primeru nepravilno in nepopolno izpolnjenih prijav 
s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija prijavitelje po-
zvala, da v roku 8 dni dopolnijo svojo vlogo. V primeru, 
da predlagatelj v predpisanem roku ne bo dopolnil vloge, 
bo vloga izločena in s sklepom zavržena kot nepopolna.

10. Izid razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno ob-

veščeni najpozneje v 30 dneh od datuma odpiranja 
vlog. Občina Sevnica bo z izbranimi prijavitelji sklenila 
pogodbo o sofinanciranju programov v okviru sredstev, 
zagotovljenih s sprejetim proračunom za leto 2015.

Naročnik lahko do izdaje sklepov o dodelitvi sred-
stev prekine postopek predmetnega javnega razpisa.

11. Razpisno dokumentacijo lahko pridobite: raz-
pisna dokumentacija je od 13. 3. 2015 do izteka prijav-
nega roka dosegljiva na spletni strani Občine Sevnica, 
www.obcina-sevnica.si, spletni strani KŠTM Sevnica, 
www.kstm.si, ali pa jo zainteresirani lahko pridobijo na 
Občini Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
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12. Dodatne informacije in pojasnila: Maja Gra-
brijan, tel. 07/816-12-62, e-naslov: maja.grabrijan@ob-
cina-sevnica.si, Petra Biderman, tel. 07/816-10-73 ali 
031/703-982, e-naslov: petra.biderman@kstm.si.

Občina Sevnica

Št. 322-0004/2015 Ob-1572/15

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje 
proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZI-
PRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13) in Pravil-
nika o vrednotenju in sofinanciranju turističnih prireditev 
v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 25/09 – UPB in 
103/11), Občina Sevnica objavlja

javni razpis
za sofinanciranje turističnih prireditev  

v Občini Sevnica za leto 2015
1. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 

Sevnica.
2. Vrednost razpisa: 13.000,00 EUR.
3. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje iz-

vedenih turističnih prireditev v Občini Sevnica, katerih 
cilj je povečanje turističnega obiska oziroma promocija 
kraja in prireditev, ki vplivajo na turistični razvoj posame-
znega kraja ter celotne občine.

Predmet razpisa so prireditve, ki se morajo prijaviti 
oziroma je potrebno zanje pridobiti dovoljenje pristojne 
policijske postaje oziroma pristojne upravne enote (v 
skladu z Zakonom o javnih zbiranjih (Uradni list RS, 
št. 64/11 – UPB5)). Izpolnjevanje navedenega kriterija 
je izvzeto pri varovanju etnološke dediščine.

Pomen pojmov, uporabljenih v tem razpisu:
– »Turistična prireditev« je prireditev, ki je name-

njena širšemu krogu obiskovalcev. V ta sklop prireditev 
ne sodijo prireditve, ki so organizirane za omejen krog 
udeležencev.

– »Tradicionalna turistična prireditev« je prireditev, 
ki se v Občini Sevnica organizira vsaj dve leti zapore-
doma, kar pomeni večjo prepoznavnost v širši javnosti.

– »Upravičeni stroški« so stroški, ki so nastali pri 
izvajanju aktivnostih prireditve, so v skladu s predme-
tom in namenom razpisa ter niso sofinancirani iz drugih 
delov sredstev občinskega proračuna. Vrste upravičenih 
stroškov: stroški promocije in izdelave promocijskega 
materiala, stroški dovoljenj (upravno dovoljenje, zapo-
re …), stroški izdelave ter izposoje rekvizitov ipd. Med 
upravičene stroške se šteje tudi do 20 odstotkov dejan-
skih stroškov surovin živil hrane, kupljenih v trgovini za 
namen prireditve.

– »Neupravičeni stroški« so stroški, ki so sofinan-
cirani iz drugih postavk, vsi stroški povezani s pogosti-
tvami (razen stroškov navedenih v prejšnjem odstavku, 
ki štejejo za upravičene stroške), plačevanjem članarin, 
najemnih in tekočih stroškov za poslovanje društva (ra-
čuni za elektriko, telefonijo, ipd.), investicije v prostore, 
stroški organizacije pohodov in veselic, stroški zunanjih 
izvajalcev (potni stroški, materialni stroški in stroški sto-
ritev), sofinanciranje dnevnic, kilometrin ter honorarjev 
članom društva ipd.

– »Vrednost prireditve« so predvideni odhodki pri-
javljene prireditve (navedeni v finančni konstrukciji, ki je 
del prijavnega obrazca). Prireditve, katerih vrednost ni 
višja od 300 EUR, ne bodo predmet ocenjevanja.

4. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavi-
telji na javni razpis

4.1. Na razpis se lahko prijavijo:
Pravne osebe oziroma društva, združenja in zveze, 

ki so registrirane za izvajanje dejavnosti opredeljenih 

v javnem razpisu in delujejo v Občini Sevnica, ter so 
nosilci prireditve.

Do sredstev niso upravičena društva, ki so za isto 
prireditev že pridobila sredstva na drugih razpisih, ki jih 
objavlja Občina Sevnica oziroma so z vsebino programa 
kandidirala na državnih oziroma mednarodnih razpisih.

4.2. Izvajalci turističnih prireditev morajo izpolnjevati 
naslednje pogoje, in sicer da:

– imajo sedež v Občini Sevnica,
– imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani člana-

rini in ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakon,
– so registrirani in delujejo najmanj eno leto,
– imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo 

načrtovanih turističnih prireditev,
– občinski upravi redno dostavljajo letna poročila 

o realizaciji turističnih prireditev in plan aktivnosti za 
prihodnje leto; obvezna priloga oddanega poročila so 
fotografije, posnete med prireditvijo,

– so zveze širšega pomena na področju turizma,
– izpolnjujejo druge pogoje iz pravilnika.
5. Uporaba kriterijev
Komisija bo glede na izpolnjevanje kriterijev razpi-

sa ocenila posamezno vlogo ter izločila vloge, ki niso 
v skladu z razpisanim področjem. Prijave na razpis bodo 
ovrednotene na podlagi Pravilnika o vrednotenju in sofi-
nanciranju turističnih prireditev v Občini Sevnica (Uradni 
list RS, št. 25/09 – UPB in 103/11).

6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dode-
ljena sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti pora-
bljena v letu 2015.

7. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijave morajo biti poslane s priporočeno pošiljko 

po pošti ali oddane osebno na naslov: Občina Sevnica, 
Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, najkasneje do 13. aprila 
2015. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je 
bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti 
s priporočeno pošiljko (datum poštnega žiga na dan 
13. 4. 2015) ali do konca delavnika oddana v sprejemni 
pisarni Občine Sevnica (do 15. ure).

Prijave na javni razpis morajo biti izdelane na pri-
javnih obrazcih razpisne dokumentacije naročnika. Če 
vlagatelj hkrati prijavlja več prireditev, je potrebno za 
vsako posamezno prireditev izpolniti svoj obrazec.

Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako 
»Za sofinanciranje turističnih prireditev – Ne odpiraj«, na 
kateri sta navedena naziv in naslov prijavitelja.

Prijave, ki ne bodo oddane pravočasno oziroma ne 
bodo pravilno opremljene, bodo s sklepom zavržene.

8. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo raz-
pisno dokumentacijo:

Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo 
od dneva objave javnega razpisa do konca razpisne-
ga roka, vsak delovni dan med 8. in 14. uro na Občini 
Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, v pisarni št. 118 
ali 102, na spletni strani Občine Sevnica (www.obci-
na-sevnica.si) ter spletni strani KŠTM (www.kstm.si).

Pooblaščeni osebi za posredovanje informa-
cij o razpisni dokumentaciji sta Vlasta Kuzmički (vla-
sta.kuzmicki@obcina-sevnica.si, tel. 07/816-12-33) 
in Maja Šušterič (maja.susteric@obcina-sevnica.si, 
tel. 07/816-12-05).

9. Datum odpiranja prijav
Strokovna komisija, imenovana s sklepom župana 

Občine Sevnica, bo vloge odprla 15. 4. 2015 v prostorih 
Občine Sevnica. Odpiranje vlog ne bo javno.

V primeru nepopolno izpolnjenih prijav bodo prijavi-
telji pozvani, da v roku 8 dni dopolnijo vlogo. Nepopolne 
vloge, ki jih prijavitelj v tem roku ne bo dopolnil, bodo 
s sklepom zavržene.
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10. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega 
razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni od 
datuma odpiranja prijav. Po pravnomočnosti sklepov 
o dodelitvi sredstev, bodo z upravičenci sklenjene po-
godbe, s katerimi se bodo uredili podrobnejši pogoji 
koriščenja sredstev.

Občina Sevnica

Št. 093-1/2015-1 Ob-1581/15

Občina Vipava na podlagi Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 in 101/13), 21. člena 
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 
76/08, 79/09, 51/10 in 40/12), Odloka o proračunu Ob-
čine Vipava za leto 2015 (Uradni list RS, št. 8/15) in 
Pravilnika o sofinanciranju socialnih, zdravstvenih in hu-
manitarnih dejavnosti ter letovanja otrok v Občini Vipava 
(Uradni list RS, št. 18/12) objavlja

javni razpis
za sofinanciranje socialnih, zdravstvenih  

in humanitarnih dejavnosti ter letovanja otrok  
v Občini Vipava v letu 2015

1. Naziv in sedež naročnika: Občina Vipava, Glavni 
trg 15, 5271 Vipava.

2. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje letnih progra-

mov in projektov na področju socialnih, zdravstvenih 
in humanitarnih dejavnosti ter sofinanciranje stroškov 
letovanj otrok in mladine.

Predmet tega razpisa niso sredstva za vzdrževa-
nje in investicije v prostore in opremo za izvajanje teh 
dejavnosti.

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji
Na razpisu lahko sodelujejo:
a) nevladne in neprofitne organizacije, društva ter 

združenja, ki izpolnjujejo naslednje osnovne pogoje:
– so registrirani in delujejo na področju socialnih, 

zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti;
– imajo urejeno evidenco članstva;
– imajo v svojem članstvu tudi občane Občine Vipa-

va (najmanj 2 člana);
– imajo zagotovljene osnovne pogoje za izvedbo 

načrtovanih programov.
b) neprofitne organizacije, društva in združenja, 

ki organizirajo letovanja otrok in izpolnjujejo naslednje 
pogoje:

– so pravne osebe neprofitnega značaja,
– so registrirane za izvajanje letovanj otrok in mla-

dih,
– imajo v letovanje vključene otroke in mlade s stal-

nim bivališčem v Občini Vipava,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, ka-

drovske in organizacijske pogoje za izvajanje letovanj 
otrok in mladine,

– so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene 
obveznosti do občine na podlagi razpisa predhodnega 
leta.

Pravne osebe pod točko a) z delovanjem na obmo-
čju več občin, regij ali države morajo ob svoji prijavi ob-
vezno izkazati, da imajo svoje člane oziroma uporabnike 
tudi iz območja Občine Vipava in v koliki meri je program 
oziroma projekt namenjen njim.

Ostali pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.
4. Osnovna merila za izbor programov in projek-

tov na področju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih 
dejavnosti

– ocena kvalitete in realnosti programa, jasno opre-
deljeni cilji in uporabniki ter metode dela,

– sodelovanje z rizičnimi skupinami prebivalstva, 
vključenost strokovnih delavcev in namen izvedbe pro-
grama,

– realnost izvedbe programa in finančna konstruk-
cija v primerjavi z učinkovitostjo in oziroma udeležbo,

– reference – program se izvaja že dalj časa ozi-
roma se program izvaja na območju občine že daljše 
časovno obdobje.

Ostala merila so navedena in podrobneje razčlenje-
na v razpisni dokumentaciji.

5. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 

8.000 EUR za predlagatelje navedene v 3 a) točki.
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 

5.000 EUR za predlagatelje navedene v 3 b) točki.
6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dode-

ljena sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti po-
rabljena v letu 2015 za programe/projekte za katere so 
bila dodeljena.

7. Rok za oddajo predlogov in način oddajanja
Predlagatelji morajo svoje predloge oddati najpo-

zneje do 15. aprila 2015 (datum poštnega žiga) na na-
slov Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava.

Predlogi morajo biti poslani v zaprtih ovojnicah 
z oznako »Ne odpiraj – Sofinanciranje humanitarnih 
programov/letovanja otrok v letu 2015«. Na hrbtni strani 
ovojnice mora biti naveden naziv in poštni naslov predla-
gatelja.

Komisija ne bo obravnavala predlogov, ki bodo:
– oddani po določenem roku za oddajo predlogov,
– neustrezno naslovljeni in
– nepopolni glede izpolnjenih obrazcev oziro-

ma zahtevanih prilog tudi po izteku roka za dopolni-
tev predloga, ki bo določen v pisnem obvestilu o do-
polnitvi.

8. Odpiranje prispelih predlogov
Odpiranje prispelih predlogov oziroma prijav na raz-

pis ne bo javno.
Po pregledu prijav bo komisija predlagatelje z nepo-

polnimi predlogi pozvala k dopolnitvi predlogov. Kolikor 
v roku 8 dni po prejemu poziva pozvani predlagatelji 
tega ne bodo storili, bo predlog izločen kot nepopolna 
prijava.

9. Izid razpisa: predlagatelji bodo o izidu razpisa 
obveščeni v roku 30 dni po odpiranju predlogov. Z iz-
branimi predlagatelji programa bodo sklenjene pogodbe.

10. Dodatne informacije in razpisna dokumentacija: 
razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki 
dvignejo na Občini Vipava ali na spletnih straneh, www.
vipava.si, dodatne informacije v zvezi z razpisom pa 
dobijo na Občini Vipava, tel. 05/364-34-11, e-mail: maj-
da.sever@vipava.si.

Občina Vipava

Št. 302-1/2015 Ob-1585/15

Na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Slo-
venj Gradec za leto 2015 (Uradni list RS, št. 9/15) in 
Pravilnika o dodeljevanju sredstev za vzpodbujanje sa-
mozaposlovanja v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni 
list RS, št. 35/10, 27/12 in 9/15) objavljamo

javni razpis
za dodelitev finančnih sredstev  

za vzpodbujanje samozaposlovanja  
v Mestni občini Slovenj Gradec v letu 2015
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih 

finančnih sredstev za pospeševanje in vzpodbujanje 
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samozaposlovanja in razvoja podjetništva v Mestni ob-
čini Slovenj Gradec, skladno s pravili o dodeljevanju 
pomoči de minimis skladno z Uredbo Komisije (ES) 
št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi čle-
nov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri 
pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013).

2. Upravičenci in pogoji
Upravičenci po tem razpisu so samozaposlene ose-

be, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– stalno prebivališče na območju Mestne občine 

Slovenj Gradec,
– registracija dejavnosti na podlagi Zakona o go-

spodarskih družbah, samozaposlitev v obdobju od 1. 5. 
2014 do 31. 8. 2015 oziroma do dneva porabe sredstev,

– poslovni sedež in dejavnost morata biti na obmo-
čju Mestne občine Slovenj Gradec vsaj eno leto,

– dejavnost mora pomeniti edini in glavni poklic,
– samozaposlitev mora biti realizirana za polni de-

lovni čas,
– samozaposlitev bo ohranjena vsaj eno leto.
Kolikor se iz katerih koli razlogov prekine samo-

zaposlitev v predpisanem roku, je prejemnik sredstev 
dolžan vrniti prejeta sredstva vključno z zakonsko zamu-
dnimi obrestmi. Prejemnik, ki je prejel sredstva po tem 
razpisu, ne more za isti namen od razpisovalca prejeti 
sredstev v naslednjih 3 letih. Prejemnik sredstev bo mo-
ral dokazati, da je ohranil samozaposlitev vsaj eno leto.

3. Višina sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu Mestne obči-

ne Slovenj Gradec za leto 2015 na proračunski postavki 
C700 / 7300 – Pospeševanje podjetništva, v skupni 
višini 25.000 €.

Višina sredstev, ki jih prejme posamezni upraviče-
nec, znaša 500 €.

4. Vsebina prijave
Prijavitelj mora na razpis priložiti vlogo na razpis 

s prilogami:
a) Dokazilo o opravljanju gospodarske dejavnosti:
– samostojni podjetnik posameznik /gospodarska 

družba:
– sklep o vpisu v Poslovni register Slovenije (Potr-

dilo AJPES) ali druga ustrezna dokazila v skladu z ve-
ljavno zakonodajo.

b) Dokazilo o stalnem prebivališču na območju me-
stne občine (potrdilo Upravne enote Slovenj Gradec), ki 
ne sme biti starejše od 1 meseca.

c) Fotokopijo obrazca M-1 / M-2 (prijava v zdra-
vstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje) iz ka-
tere je razvidno, da je samozaposlitev realizirana za 
polni delovni čas (z zavarovalno podlago 05 ali 40). Na 
fotokopiji mora biti izjava »Fotokopija enaka originalu« 
in podpis prijavitelja.

5. Način in rok prijave na razpis
Vlogo z dokumentacijo v zaprti kuverti, z oznako 

»Ne odpiraj – Razpis samozaposlovanje« in z imenom 
ter naslovom pošiljatelja na hrbtni strani je potrebno 
poslati priporočeno ali osebno dostaviti na naslov: Pod-
jetniški center Slovenj Gradec d.o.o., Ronkova ulica 4, 
2380 Slovenj Gradec.

Rok za prijavo je odprt od dneva objave razpisa 
do vključno 31. 8. 2015. Ustrezne in popolne vloge bo 
obravnavala pristojna komisija po vrstnem redu kot bodo 
prispele, do porabe sredstev. Odpiranje vlog bo potekalo 
4. 9. 2015.

Odpiranje vlog bo izvedla posebna komisija, imeno-
vana za ta namen. Odpiranje vlog ne bo javno. Obrazec 
vloge lahko zainteresirani v razpisnem roku dvignejo 
vsak delovni dan v Podjetniškem centru Slovenj Gra-
dec, objavljen pa je na spletni strani Podjetniškega cen-

tra http://www.podjetniskicenter-sg.si/ ter tudi na spletni 
strani Mestne občine Slovenj Gradec http://www.slove-
njgradec.si. Prosilci, ki bodo podali nepopolne ali nera-
zumljive vloge, bodo pozvani k dopolnitvi vlog.

Za nepopolno vlogo se šteje vloga, ki ne vsebuje 
vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa.

Komisija bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega po-
stopka izločila vse vloge prosilcev:

– ki jih ni vložila upravičena oseba,
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog,
– vloge, ki bodo tudi po pozivu k dopolnitvi nepo-

polne.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja 

z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Na osnovi potrjenega predloga za razdelitev sred-

stev, bo Mestna občina Slovenj Gradec v roku 30 dni po 
odpiranju vlog izdala sklep o dodelitvi sredstev upravi-
čencem.

Za dodatne informacije lahko pokličete Katarino Ža-
gar, na tel. 02/884-29-27 ali pišete na elektronski naslov 
katarina@podjetniskicenter-sg.si z navedbo »Razpis sa-
mozaposlovanje«.

Mestna občina Slovenj Gradec

Št. 354-0021/2015 Ob-1599/15

Na podlagi 8. člena Statuta Občine Sevnica (Ura-
dni list RS, št. 63/11, 103/11, 22/14, 8/15), Pravilnika 
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slo-
venije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09, 3/13 – 
ZIPRS1011), Odloka o proračunu Občine Sevnica za 
leto 2015 (Uradni list RS, št. 13/15) in določil Pravilnika 
o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za sofi-
nanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih 
naprav ter izvedbo individualnih kanalizacijskih priključ-
kov na javno kanalizacijo v Občini Sevnica (Uradni list 
RS, št. 14/10, 22/14), Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 
8290 Sevnica, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje nakupa in vgradnje  

malih komunalnih čistilnih naprav  
ter izvedbo individualnih kanalizacijskih 

priključkov na javno kanalizacijo  
v Občini Sevnica v letu 2015

I. Predmet razpisa: predmet razpisa je sofinancira-
nje izvedbe malih čistilnih naprav (MČN) za komunalne 
odpadne vode do 50 PE (populacijskih enot) in individu-
alnih hišnih kanalizacijskih priključkov v Občini Sevnica 
v letu 2015.

II. Splošni pogoji za pridobitev sredstev
Splošni pogoji kandidiranja:
1. Upravičenci po tem razpisu so lastniki (fizične 

osebe) stanovanjskih hiš na območju Občine Sevnica.
2. Pogoji pri izgradnji male čistilne naprave:
– veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski 

objekt zgrajen po letu 1967 ali potrdilo, za stanovanjski 
objekt zgrajen pred letom 1967, da ima objekt na podla-
gi določil prvega odstavka 197. člena ZGO-1 uporabno 
dovoljenje, ki ga izda Upravna enota Sevnica,

– mala čistilna naprava mora imeti certifikat oziro-
ma listino o skladnosti izdelka z zahtevami, glede mejnih 
vrednosti parametrov odpadnih vod kot jih predpisuje 
Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz 
komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 45/07),

– čiščenje komunalne odpadne vode v mali komu-
nalni čistilni napravi mora biti v skladu z določili 4. čle-
na o ustreznosti čiščenja komunalne odpadne vode, ki 
jih predpisuje Uredba o emisiji snovi pri odvajanju od-
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padne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni 
list RS, št. 98/07, 30/10),

– lastnik objekta mora na svoje stroške zagotavljati 
redno čiščenje in vzdrževalna dela na mali čistilni na-
pravi ter skleniti z izvajalcem javne gospodarske službe 
Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica pogodbo o od-
vozu odvečnega blata iz male čistilne na prave,

– mala čistilna naprava mora biti izven aglomeracij, 
znotraj katerih se predvideva izgradnja javne kanaliza-
cije skladno z Operativnim programom odvajanja in či-
ščenja komunalne odpadne vode v Republiki Sloveniji. 
Informacije o območjih aglomeracij po tem programu 
vlagatelj pridobi osebno na Občini Sevnica ali pri izva-
jalcu javne službe Javno podjetje Komunala d.o.o. Sev-
nica. V primeru kasnejše izgradnje javne kanalizacije se 
v skladu z veljavnim občinskim odlokom preveri tehnična 
možnost priključitve objekta na javno kanalizacijo.

– lokacija male čistilne naprave mora biti definira-
na na zemljiško parcelo po pogojih iz soglasja izvajalca 
javne službe, vlagatelji morajo razpolagati z lastniško 
pravico oziroma si morajo predhodno pridobiti služno-
stne pogodbe, overjene pri notarju.

3. Pogoji pri izgradnji individualnega hišnega pri-
ključka:

– veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski 
objekt zgrajen po letu 1967 ali potrdilo, za stanovanjski 
objekt zgrajen pred letom 1967, da ima objekt na podla-
gi določil prvega odstavka 197. člena ZGO-1 uporabno 
dovoljenje, ki ga izda Upravna enota Sevnica,

– lokacija individualnega hišnega kanalizacijskega 
priključka mora biti definirana na zemljiško parcelo, vla-
gatelji morajo razpolagati z lastniško pravico oziroma si 
morajo predhodno pridobiti služnostne pogodbe, over-
jene pri notarju,

– individualni hišni priključek mora biti izveden skla-
dno s tehničnimi pogoji za izvedbo priključitve, ki jih 
v soglasju o priključitvi poda izvajalec javne gospodar-
ske službe,

– pri izvedbi in izračunu stroškov ekonomične gra-
dnje individualnega hišnega priključka je potrebno upo-
števati najkrajšo možno pot izvedbe priključitve na javno 
kanalizacijsko omrežje.

4. Delež sofinanciranja: na podlagi 9. člena Pra-
vilnika o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev 
za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih 
čistilnih naprav ter izvedbo individualnih kanalizacijskih 
priključkov na javno kanalizacijo v Občini Sevnica (Ura-
dni list RS, št. 14/10, 22/14) se sofinancira 50 % vre-
dnosti investicije vključno z DDV. Sredstva se razdelijo 
med upravičence v sorazmernem deležu višine računa 
in razpoložljivih sredstev v proračunu za tekoče leto, pri 
čemer pa se za razvrstitev vlog šteje datum in čas pre-
jetja popolne vloge.

III. Višina sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Sev-

nica za leto 2015, pod proračunsko postavko 15415 – hi-
šni priključki in MČN, konto 411999, v višini 28.500 EUR.

Višina sredstev, ki je okvirno namenjena za:
– sofinanciranje malih čistilnih naprav je 

21.000 EUR,
– sofinanciranje individualnih hišnih priključkov je 

7.500 EUR.
V primeru manjšega števila vlog upravičencev na 

enem sklopu, se sredstva prerazporedijo na drug sklop.
IV. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so stroški, ki so nastali od 1. 1. 

2009 do oddaje vlog in se jih izkazuje s kopijami plača-
nih računov oziroma potrdili o plačilih nabave materiala 
in izvedenih delih.

Sofinancirajo se upravičeni stroški za stanovanjski 
objekt z veljavnim gradbenim dovoljenjem oziroma s po-
trdilom, da ima objekt, zgrajen pred letom 1967, na pod-
lagi določil prvega odstavka 197. člena ZGO-1 uporabno 
dovoljenje. Maksimalna višina upravičenih stroškov za 
gradnjo male čistilne naprave posameznega stanovanj-
skega objekta znaša 3.000 EUR z vključenim DDV.

Maksimalna višina upravičenih stroškov za individu-
alne hišne priključke za obstoječe stanovanjske objekte 
z veljavnim gradbenim dovoljenjem oziroma s potrdi-
lom, da ima objekt, zgrajen pred letom 1967, na podlagi 
določil prvega odstavka 197. člena ZGO-1 uporabno 
dovoljenje, znaša 800 EUR. Upravičeni stroški zaje-
majo materialne stroške (cevi, jaški, spojke …)po pri-
merljivih cenah gradbenih pro izvodov na trgu in stroške 
storitev (strojna, montažna dela, zemeljska dela – max. 
24,00 EUR z DDV na tekoči meter).

Upravičeni stroški malih čistilnih naprav za obsto-
ječe stanovanjske objekte z veljavnim gradbenim do-
voljenjem:

– nakup in montaža male čistilne naprave (izkop, 
montaža, priključitev, zasip).

V primeru, da je skupni znesek računov za doba-
vljeno opremo in opravljeno delo nižji od maksimalno 
upravičenih stroškov, se upošteva znesek po računu.

Investicija v MČN oziroma individualni kanalizacijski 
priključek mora biti zaključena pred vložitvijo vloge za 
sofinanciranje izvedbe.

V. Vsebina vloge
Upravičenec mora vložiti popolno vlogo z vsemi 

zahtevanimi obrazci in prilogami. Razpisna dokumen-
tacija bo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem 
listu RS na razpolago na sedežu Občine Sevnica, Glavni 
trg 19a, 8290 Sevnica in na spletni strani Občine Sevni-
ca (www.obcina-sevnica.si) v rubrikah Aktualno in Infor-
macije javnega značaja – razpisi.

VI. Rok in način prijave
Kandidat vloži vlogo z vsemi dokazili osebno ali po 

pošti na naslov: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 
Sevnica.

Kandidati lahko vloge oddajo do vsake prve srede 
v mesecu. Odpiranje vlog se bo izvajalo vsak prvi četr-
tek v mesecu, razen v mesecu avgustu, novembru in 
decembru, ko odpiranje vlog ne bo potekalo. Vloge se 
bodo sprejemale do porabe sredstev oziroma najkasne-
je do prve srede v mesecu oktobru.

Prijavni obrazec z zahtevano dokumentacijo mora 
biti oddan v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj – Raz-
pis za sofinanciranje malih čistilnih naprav in individu-
alnih hišnih priključkov«. Upoštevale se bodo vloge, ki 
bodo pravočasno oddane, s pravilno izpolnjenimi obraz-
ci in vsemi zahtevanimi prilogami.

VII. Postopek obravnave vlog
Odpiranje vlog ne bo potekalo javno. Strokovna ko-

misija bo vloge odpirala in obravnavala enkrat mesečno 
in sicer vsak prvi četrtek v mesecu, razen v mesecu av-
gustu, novembru in decembru. Če vloga ne bo popolna, 
bo prijavitelj pozvan, da v roku 15 dni od prejema poziva 
za dopolnitev vloge le-to dopolni. Nepopolne vloge, ki jih 
vlagatelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bodo za-
vržene. Popolne vloge bodo ocenjene na podlagi izpol-
njevanja pogojev, ki so navedeni v točki II. Splošni pogoji 
za pridobitev sredstev in preje navedenega pravilnika.

Prejete vloge se bodo obravnavale po časovnem 
zaporedju prispetja vloge. V primeru, da bo prispelih 
popolnih vlog več kot je na voljo razpoložljivih sredstev, 
bodo imele prednost vloge, ki bodo prispele prej.

O izidu javnega razpisa bodo upravičenci obvešče-
ni s sklepom v roku 15 dni od dne, ko bo komisija pripra-
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vila predlog prejemnikov sredstev. Po izdanem sklepu 
in predloženih dokazilih o končani izvedbi bo z vsakim 
upravičencem sklenjena pogodba o dodelitvi nepovra-
tnih sredstev in ostalih medsebojnih obveznostih in pra-
vicah. Nakazilo sredstev se izvrši na osebni bančni 
račun upravičenca v roku 30 dni po podpisu pogodbe.

VIII. Nadzor in sankcije
Strokovni nadzor pri vgradnji malih čistilnih naprav 

ter izvedbi individualnih kanalizacijskih priključkov na jav-
no kanalizacijo izvaja izvajalec javne službe Javno pod-
jetje Komunala d.o.o. Sevnica. Kontrolo nad izvajanjem 
namenske porabe nepovratnih sredstev, ki so predmet 
tega razpisa izvaja občinska uprava Občine Sevnica.

V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila 
porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali 
pa so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov, 
oziroma je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je 
Občina Sevnica upravičena zahtevati vračilo dodeljenih 
sredstev v enkratnem znesku. Prejemnik bo moral vrniti 
sredstva s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi 
za obdobje od dneva nakazila dalje.

Občina Sevnica

Št. 03402-01/2015-1 Ob-1612/15

Občina Komen objavlja na podlagi 219. člena Pra-
vilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni 
list RS, št. 50/07, 61/08, 3/13), 3. in 7. člena Pravilni-
ka o sofinanciranju programov na področju družbenih 
dejavnosti in turizma v Občini Komen (Uradni list RS, 
št. 43/08, 25/09, 36/13), Letnega programa športa Ob-
čine Komen za leto 2015, št. 67102-01/2015-3 (Uradni 
list RS, št. 15/15), Letnega programa kulture Občine 
Komen za leto 2015, št. 61003-01/2015-3 (Uradni list 
RS, št. 15/15) in Odloka o proračunu Občine Komen za 
leto 2015 (Uradni list RS, št. 15/15)

javni razpis
za sofinanciranje programov  

na področju družbenih dejavnosti in turizma  
v Občini Komen v letu 2015

1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje pro-
gramov naslednjih izvajalcev:

A. izvajalcev Letnega programa kulture – društev, 
zavodov, zasebnih zavodov, ustanov, posameznikov kot 
izvajalcev javnih kulturnih projektov in drugih pravnih 
oseb z neprofitno dejavnostjo na področju kulture,

B. izvajalcev Letnega programa športa – društev, 
javnih zavodov in drugih organizacij (druge neprofitne 
organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov re-
gistrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa) 
na področju športa,

C. društev, združenj, javnih zavodov in drugih ne-
profitnih organizacij na področju humanitarnih, preven-
tivnih in socialnih dejavnosti,

D. društev, združenj in ostalih neprofitnih organiza-
cij (veteranske in stanovske organizacije),

E. društev, združenj in drugih neprofitnih organizacij 
na področju turizma.

2. Splošni pogoji za prijavo
Na javni poziv se lahko prijavijo:
– izvajalci programov, opredeljeni v točki 1., ki imajo 

sedež na območju Občine Komen oziroma so organi-
zacijske enote območnih oziroma regijskih organizacij 
registrirane v Občini Komen in so registrirani člani pre-
bivalci Občine Komen,

– izvajalci programov, opredeljeni v točki 1., ki izva-
jajo programe na območju Občine Komen ali za Občino 
Komen.

Izvajalci morajo izpolnjevati še naslednje pogoje:
– so registrirani po veljavni zakonodaji najmanj leto 

dni,
– imajo zagotovljene materialne, kadrovske in orga-

nizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti,
– občinski upravi Občine Komen vsaj enkrat letno 

dostavljajo letne programe dela oziroma načrte aktiv-
nosti ter poročajo o realizaciji dela in o doseženih re-
zultatih,

– za isti program/projekt niso sofinancirani iz drugih 
virov proračuna Občine Komen,

– za isti program/projekt ne kandidirajo na javnem 
razpisu po kateremkoli drugem pravilniku o sofinancira-
nju dejavnosti s strani Občine Komen,

– imajo do Občine Komen poravnane vse obvezno-
sti, kolikor so bili sofinancirani iz občinskega proračuna 
v preteklem letu.

Sredstva se lahko dodelijo le izvajalcem, za katere 
ne veljajo omejitve iz 35. člena Zakona o integriteti in 
preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – 
UPB2).

3. Prijavna dokumentacija
Prijavo na javni poziv pod A, B, C, D, ali E je potreb-

no vložiti na predpisanem obrazcu »Prijava na Javni raz-
pis za sofinanciranje programov na področju družbenih 
dejavnosti in turizma v Občini Komen v letu 2015« in ji 
priložiti naslednje obvezne priloge:

– predstavitev organizacije z vsemi podatki o regi-
straciji: naziv, točen naslov, ime in priimek zakonitega 
zastopnika oziroma odgovorne osebe, številko transak-
cijskega računa, naziv banke, davčno številko (predpi-
san obrazec),

– izjavo o številu članov (predpisan obrazec),
– vsebinsko in finančno predstavitev prijavljenih 

programov (predpisan obrazec),
– finančno ovrednoten program dela za leto 2015,
– fotokopijo Odločbe o registraciji*,
– fotokopijo Statuta*.
* Izvajalcem, ki so Odločbo o registraciji in fotokopi-

jo statuta vložili v eni od prejšnjih prijav, fotokopije Statu-
ta in fotokopije Odločbe o registraciji ni potrebno priložiti.

4. Okvirna višina razpisanih sredstev javnega raz-
pisa

Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Ko-
men za leto 2015 na proračunskih postavkah:

– 180312 'Sofinanciranje javnih kulturnih progra-
mov po razpisu' v višini 29.250,00 EUR,

– 180519 'Sofinanciranje letnega programa špor-
ta po razpisu' v višini 31.050,00 EUR. Od tega je 
24.840,00 EUR namenjenih za sofinanciranje dejavno-
sti izvajalcev letnega programa športa, ki imajo sedež 
v Občini Komen in 6.210,00 EUR za sofinanciranje de-
javnosti izvajalcev letnega programa športa s sedežem 
izven Občine Komen.

– 200415 'Sofinanciranje programov neprofitnih iz-
vajalcev s področja sociale' v višini 6.773,00 EUR,

– 180417 'Programi stanovskih in domoljubnih or-
ganizacij' v višini 3.240,00 EUR,

– 140306 'Sofinanciranje turističnih programov po 
razpisu' v višini 10.000,00 EUR.

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 
31. 12. 2015.

5. Izbor in vrednotenje prijavljenih programov
Upravičenost, izbor programov in višino sofinancira-

nja programov bodo na podlagi priloženih dokumentov, 
pomena izvajanja programov za občane Občine Komen, 
kriterijev Pravilnika o sofinanciranju programov na po-
dročju družbenih dejavnosti in turizma v Občini Komen 
ugotavljale in predlagale strokovne komisije, ki jih bo 
v skladu z navedenim aktom imenoval župan.
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6. Merila za vrednotenje programov
Programi se bodo vrednotili na podlagi Pravilni-

ka o sofinanciranju programov na področju družbenih 
dejavnosti in turizma v Občini Komen in točkovnikov 
oziroma meril, določenih za posamezna področja (A, B, 
C, D, E). Strokovne komisije bodo pri vrednotenju vseh 
programov upoštevale tudi naslednje splošno merilo za 
izbor in vrednotenje prijavljenih in izbranih programov:

Posamezni prijavitelji lahko prijavljajo programe ozi-
roma projekte na vseh področjih, od tega morajo opre-
deliti 1 vodilni projekt. Prijavitelji, ki imajo sedež v Občini 
Komen, so upravičeni do 10 % pribitka na točke, ki so jih 
dosegli pri vodilnemu projektu.

6.a. Vrednotenje programov izvajalcev letnega pro-
grama kulture

Programi izvajalcev letnega programa kulture se 
bodo izbirali in vrednotili v skladu s točkovnikom za 
vrednotenje kulturnih programov in projektov iz letnega 
plana kulture, ki je priloga razpisne dokumentacije ter 
v skladu z določbami Letnega programa kulture Občine 
Komen za leto 2015, po naslednjih kriterijih:

– sodelovanje ter organizacija koncertov, predstav 
in prireditev,

– organizacija in izvedba projektov, akcij,
– udeležba na srečanjih in festivalih,
– dosežki na tekmovanjih,
– redne vadbene dejavnosti.
6.b. Vrednotenje programov izvajalcev letnega pro-

grama športa
Programi izvajalcev letnega programa športa se 

bodo izbirali in vrednotili v skladu z Merili, normativi in 
pogoji za izvajanje letnega programa športa v Občini Ko-
men, ki so priloga razpisne dokumentacije ter v skladu 
z določbami Letnega programa športa Občine Komen 
za leto 2015 po naslednjih kriterijih:

– programi športne vzgoje otrok, mladine in štu-
dentov,

– športna rekreacija,
– šport invalidov,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih ka-

drov ter razvojne in strokovne naloge v športu,
– delovanje športnih društev.
6.c. Vrednotenje programov izvajalcev na področju 

humanitarnih, preventivnih in socialnih dejavnosti
Programi izvajalcev na področju humanitarnih, pre-

ventivnih in socialnih dejavnosti se bodo izbirali in vre-
dnotili v skladu s točkovnikom za vrednotenje programov 
in projektov na področju humanitarnih, preventivnih in 
socialnih dejavnosti ter na področju veteranskih in dru-
gih stanovskih organizacij, ki so priloga razpisne doku-
mentacije, po naslednjih kriterijih:

– pomen, vsebina programa,
– organizacija in udeležba na prireditvi.
6.d. Vrednotenje programov izvajalcev na področju 

veteranskih ter drugih stanovskih organizacij
Programi izvajalcev na področju veteranskih in dru-

gih stanovskih organizacij se bodo izbirali in vrednotili 
v skladu s točkovnikom za vrednotenje programov in 
projektov na področju humanitarnih, preventivnih in so-
cialnih dejavnosti ter na področju veteranskih in drugih 
stanovskih organizacij, ki so priloga razpisne dokumen-
tacije, po naslednjih kriterijih:

– pomen, vsebina programa,
– organizacija in udeležba na prireditvi.
6.e. Vrednotenje programov izvajalcev na področju 

turizma
Programi izvajalcev na področju turizma se bodo 

izbirali in vrednotili v skladu z merili za vrednotenje 

programov na področju turizma, ki so priloga razpisne 
dokumentacije, po naslednjih kriterijih:

– turistične prireditve,
– izdaja turističnih publikacij,
– promocijska aktivnost,
– izobraževalna dejavnost.
7. Razpisni rok
Rok za predložitev prijav je 30 dni od objave jav-

nega razpisa v Uradnem listu RS.
8. Oddaja in dostava vlog
Prijava na javni razpis mora biti obvezno vložena 

na predpisanih razpisnih obrazcih z vsemi obveznimi 
prilogami. Razpisna dokumentacija (prijavni obrazci 
z navodili in merili) je od dneva te objave do izteka 
prijavnega roka dosegljiva:

– na spletni strani Občine Komen: www.ko-
men.si/objave/razpisi,

– v sprejemni pisarni Občine Komen v poslovnem 
času občinske uprave.

Popolna vloga mora biti oddana osebno v spre-
jemni pisarni Občine Komen ali pa poslana po pošti 
obvezno priporočeno na naslov: Občina Komen, Ko-
men 86, 6223 Komen v razpisanem roku, v zapečate-
nem ovitku z izpisom na prednji strani:

– v zgornjem levem kotu naziv in naslov prijavite-
lja,

– v spodnjem levem kotu besedilo »Prijava na 
javni razpis na področju družbenih dejavnosti in turiz-
ma – ne odpiraj« in oznaka prijave (A, B,C, D, ali E),

– v spodnjem desnem kotu naslov Občine.
Nepravilno opremljenih kuvert strokovne komisije 

ne bodo obravnavale.
Prijav se ob osebni vložitvi ne bo pregledovalo.
Z oddajo vloge se prijavitelj strinja z vsemi pogoji 

in kriteriji javnega poziva.
Po poteku razpisnega roka bodo strokovne komisije 

odprle vse vloge, ki bodo prispele do razpisanega roka. 
Odpiranje vlog ne bo javno. Odpirajo se samo v roku 
dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki 
vsebujejo vloge in sicer v vrstnem redu, v katerem so 
bile predložene. Prijavitelje, katerih vloge so nepopolne, 
se v roku osmih dni od odpiranja vlog pozove, naj vlo-
ge dopolnijo v roku osmih dni od izdaje pisnega poziva 
k dopolnitvi vloge. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne 
bodo dopolnili v navedenem roku, se s sklepom zavrže-
jo. Prav tako se s sklepom zavržejo prepozne vloge in 
vloge, ki jih ni vložil upravičen izvajalec.

Vloga je pravočasna, če je oddana na pošti 30. 
dan po objavi javnega razpisa (upošteva se poštni 
žig) oziroma predložena v sprejemni pisarni Občine 
Komen.

Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh 
obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in 
razpisna dokumentacija.

9. Obveščanje o izidu razpisa: prijavitelji bodo o iz-
idu javnega razpisa obveščeni najpozneje v roku 60 dni 
od datuma odpiranja prijav.

10. Način sofinanciranja: na podlagi sklepov o do-
delitvi sredstev bo občina sklenila z vlagatelji pogodbe, 
s katerimi se natančneje uredijo način in pogoji korišče-
nja dodeljenih sredstev.

11. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse 
dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zaintere-
sirani po tel. 05/731-04-61 pri Soraji Balantič oziroma po 
elektronski pošti: soraja.balantic@komen.si (za področja 
A, B, C in D) ter pri Heleni Kosmina po tel. 05/769-00-56 
oziroma po elektronski pošti: helena.kosmina@komen.si 
(za področje E) v času uradnih ur.

Občina Komen
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Št. 7113-0091/2013 Ob-1565/15

Občina Sevnica, Glavni trg 19a, Sevnica na podlagi 
21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in sa-
moupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 
75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I), 30. do 
34. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in sa-
moupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 
42/12, 24/13, 10/14), 111. člena Statuta Občine Sevnica 
(Uradni list RS, št. 63/11, 103/11, 22/14, 8/15) in Načrta 
razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Sev-
nica za leto 2015, objavlja

javno dražbo
za prodajo nepremičnin Občine Sevnica

1. Naziv in sedež organizatorja dražbe: Občina Sev-
nica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, tel. 07/816-12-00; 
faks 07/816-12-10.

2. Opis predmeta prodaje in izklicna cena
Gradbene parcele v novem delu stanovanjskega 

naselja na Dolnjem Brezovem

Parc.  
št. k.o. Površina m2

Izklicna  
cena  

v EUR
200/8

1378 – Brezovo

826 11.709
200/9 833 11.808

200/10 831 11.779
200/17 617 8.746
200/18 1.024 14.515
200/13 975 13.821
200/14 802 11.368

Gradbene parcele so trenutno delno komunalno 
opremljene (vodovod, cesta).

Parcele se bodo prodajale posamično. Navedena 
izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vre-
dnost, ki ga plača kupec.

3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja 
cene za nepremičnine pod točko 2. je 100,00 EUR.

4. Način in rok plačila kupnine
Kupnino kupec poravna na račun Občine Sevni-

ca IBAN št. 01310-0100008286, BIC koda BSLJSI2X, 
v 8 dneh od dneva sklenitve prodajne pogodbe oziroma 
izstavitve računa, v enkratnem znesku.

Plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina prav-
nega posla. Če kupec ne poravna kupnine na določen 
način in v določenem roku po sklenjeni pogodbi, se šteje 
prodajna pogodba za razdrto. Po plačilu kupnine v ce-
loti se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest 
ter izročila overjena prodajna pogodba zaradi vknjižbe 
lastninske pravice v zemljiški knjigi.

5. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo v torek, 
31. 3. 2015, v pisarni št. 214 Občine Sevnica, Glavni 
trg 19a, Sevnica, z začetkom ob 9. uri.

6. Varščina
Dražitelji morajo do začetka javne dražbe vpla-

čati varščino v znesku 10 % vrednosti izklicne cene 
za posamezne parcele, za katere so zainteresirani. 
Varščina se nakaže na račun Občine Sevnica IBAN 

št. 01310-0100008286, BIC koda BSLJSI2X, sklic: davč-
na številka dražitelja, namen plačila »Javna dražba«.

Dražiteljem, ki ne bodo uspeli na javni dražbi, se 
varščina vrne brezobrestno najkasneje v osmih dneh po 
zaključku javne dražbe. Dražitelju, ki uspe (kupcu), se 
varščina vračuna v kupnino. Če najugodnejši dražitelj ne 
sklene pogodbe v določenem roku ali ne plača kupnine, 
organizator dražbe obdrži varščino.

7. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi in rok za 
prijavo

Na javni dražbi lahko sodeluje fizična ali pravna 
oseba, ki je do začetka javne dražbe vplačala varščino 
in je pred začetkom javne dražbe predložila potrdilo 
o plačilu varščine s priloženo številko računa in davčno 
številko za primer vračila varščine.

Če se bo v imenu ponudnika javne dražbe udeležil 
pooblaščenec, mora ta imeti neomejeno specialno po-
oblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe in ga 
je podpisala fizična oseba ali zakoniti zastopnik pravne 
osebe, pri čemer mora biti podpis overjen pri upravnem 
organu ali pri notarju.

8. Pravila javne dražbe
Nepremičnine se prodajajo po načelu videno – ku-

pljeno, prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne 
napake predmeta prodaje.

Izklicna vrednost oziroma vsaka nadaljnja cena se 
izkliče trikrat. Če nobeden od udeležencev javne draž-
be cene ne zviša pred tretjim izklicem, se šteje, da je 
sprejeta tista cena, ki je bila izklicana trikrat. Ko je cena 
izklicana trikrat, oseba, ki vodi javno dražbo, ugotovi, 
komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe 
prodan. Zadnjega dražitelja se kot uspešnega pozove, 
da na zapisniku podpiše potrditev cene, ki jo je ponudil. 
Če izklicna vrednost ni bila dosežena, je javna dražba 
neuspešna.

Javno dražbo bo vodila komisija za izvedbo postop-
ka javne dražbe oziroma pooblaščena oseba. Župan 
lahko postopek ustavi do sklenitve pravnega posla, pri 
čemer se dražiteljem povrnejo plačana varščina in izka-
zani stroški za prevzem razpisne dokumentacije.

Z najugodnejšim dražiteljem se sklene prodajna po-
godba v 15 dneh po končani dražbi. Prodajno pogodbo 
pripravi Občina Sevnica.

9. Informacije o podrobnejših pogojih: dodatne infor-
macije o pogojih in predmetu javne dražbe se lahko pri-
dobijo na sedežu Občine Sevnica, vsak delovni dan med 
uradnimi urami pri Romanu Strlekarju, tel. 07/816-12-69, 
e-pošta: roman.strlekar@obcina-sevnica.si.

Občina Sevnica

 Ob-1608/15

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, 
Ljub ljana, Poljanska cesta 31, Ljub ljana, na podlagi 
20. člena Akta o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Re-
publike Slovenije kot javnega sklada (Uradni list RS, 
št. 6/11), prve alineje prvega odstavka 20. člena, tretje-
ga odstavka 21. člena Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14 in 90/14 – 
ZDU-1I) in 30.–34. člena Uredbe o stvarnem premože-

Javne dražbe
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nju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) razpisuje

elektronsko javno dražbo, št. 2-2015
za prodajo poslovnih prostorov  

v Zelenem gaju na Brdu v Ljub ljani
I. Predmet prodaje in izklicna cena:
1. Poslovni prostor s komercialno oznako 

LBR5FL04 v pritličju poslovno – stanovanjske stavbe 
z naslovom Ljub ljana, Ulica Angele Vode 7, v izme-
ri 38,4 m2, k.o. Vič (1723) – identifikator: 1723-9927-53. 
Vrednost: 48.100,00 EUR, brez 22 % DDV-ja ter

– pripadajoči parkirni mesti s komercialnima 
oznakama 133 in 134 v 1. etaži (podzemni garaži) 
v skupni izmeri 25,0 m2, k.o. Vič (1723) – identifika-
torja: 1723-9926-128 in 1723-9926-129. Vrednost: 
18.400,00 EUR, brez 22 % DDV-ja ter

– nadkrit prostor pred lokalom, v izmeri 12,0 m2, 
k.o. Vič (1723) z ID znakom 1723-1393/42-0. Vrednost: 
2.000,00 EUR, brez 22 % DDV-ja.

Izklicna cena za nepremičnine pod točko 1. skupaj 
znaša 83.570,00 EUR z vključenim 22 % DDV-jem.

2. Poslovni prostor z oznako LBR5FL05 v pritličju 
poslovno – stanovanjske stavbe z naslovom Ulica An-
gele Vode 7, v izmeri 73,0 m2, k.o. Vič (1723) – identi-
fikator: 1723-9927-54. Vrednost: 79.000,00 EUR, brez 
22 % DDV-ja ter

– pripadajoči parkirni mesti 193 in 194 v 1. etaži 
(podzemni garaži), v skupni izmeri 25,0 m2, k.o. Vič 
(1723) – identifikator: 1723-9926-179 in 1723-9926-180. 
Vrednost: 18.400,00 EUR, brez 22 % DDV-ja ter

– nadkrit prostor pred lokalom, v izmeri 21,0 m2, 
k.o. Vič (1723) z ID znakom 1723-1393/43-0. Vrednost: 
3.500,00 EUR, brez 22 % DDV-ja.

Izklicna cena za nepremičnine pod točko 2. skupaj 
znaša 123.098,00 EUR z vključenim 22 % DDV-jem.

3. Poslovni prostor z oznako LBR5FL02 v pritličju 
poslovno – stanovanjske stavbe z naslovom Ulica An-
gele Vode 17, v izmeri 38,3 m2, k.o. Vič (1723) – identi-
fikator: 1723-9928-80. Vrednost: 48.000,00 EUR, brez 
22 % DDV-ja ter

– pripadajoči parkirni mesti 255 in 256 v 1. etaži 
(podzemni garaži) v skupni izmeri 25,0 m2, k.o. Vič 
(1723) – identifikator: 1723-9926-259 in 1723-9926-260. 
Vrednost: 18.400,00 EUR, brez 22 % DDV-ja ter

– nadkrit prostor pred lokalom, v izmeri 12,0 m2, 
k.o. Vič (1723) z ID znakom 1723-1393/45-0. Vrednost: 
2.000,00 EUR, brez 22 % DDV-ja.

Izklicna cena za nepremičnine pod točko 3. skupaj 
znaša 83.448,00 EUR z vključenim 22 % DDV-jem.

4. Poslovni prostor z oznako LBR5FL03 v pritličju 
poslovno – stanovanjske stavbe z naslovom Ulica An-
gele Vode 17, v izmeri 37,1 m2, k.o. Vič (1723) – identi-
fikator: 1723-9928-79. Vrednost: 46.500,00 EUR, brez 
22 % DDV-ja ter

– pripadajoči parkirni mesti 329 in 330 v 1. etaži 
(podzemni garaži) v skupni izmeri 25,0 m2, k.o. Vič 
(1723) – identifikator: 1723-9926-312 in 1723-9926-313. 
Vrednost: 18.400,00 EUR, brez 22 % DDV-ja ter

– nadkrit prostor pred lokalom, v izmeri 12,0 m2, 
k.o. Vič (1723) z ID znakom 1723-1393/46-0. Vrednost: 
2.000,00 EUR, brez 22 % DDV-ja.

Izklicna cena za nepremičnine pod točko 4. skupaj 
znaša 81.618,00 EUR z vključenim 22 % DDV-jem.

Opis predmeta prodaje:
Splošen opis:
Poslovni prostori se nahajajo v novozgrajeni sose-

ski Zeleni gaj na Brdu v Ljub ljani. Nahajajo se v sklo-
pu dveh stanovanjsko – poslovnih stavb. Zgrajeni so 
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bili na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja, 
št. 351-2399/2007-38 z dne 5. 2. 2009, izdajateljice 
Upravne enote Ljub ljana, Izpostava Vič – Rudnik in 
nimajo pridobljenega uporabnega dovoljenja, ki ga bo 
moral za vsak poslovni prostor pridobiti novi lastnik gle-
de na dokončanje.

Na nadkritih prostorih pred lokali – parc. št. 1393/42, 
1393/43, 1393/45 in 1393/46, vse k.o. Vič (1723), sta 
trenutno vknjiženi dve nepravi stvarni služnosti in sicer 
v korist Elektro Ljub ljane, d. d. (za potrebe elektro kabel-
ske kanalizacije) in v korist Mestne občine Ljub ljana (za 
izgradnjo javne ceste in komunalne infrastrukture) – ID 
omejitve 11089322 in 14626365.

Podrobnejši opis: izhaja iz tehnično komercialnega 
opisa in komercialnih skic, ki so skupaj priloge besedila 
te elektronske javne dražbe in so objavljene na spletni 
strani Stanovanjskega sklada RS: http://ssrs.si/elektron-
ska-javna-drazba-za-poslovne-prostore-zeleni-gaj-na-b
rdu-v-Ljub ljani.

II. Ogled nepremičnin, številka sklica, znesek var-
ščine, način poteka elektronske javne dražbe in datum 
izvedbe elektronske javne dražbe:

a.) Ogled nepremičnin bo možen na sami lo-
kaciji dne 8. in 9. aprila 2015, v času med 10. in 
14. uro po predhodnem dogovoru preko e-naslova: pro-
jekti@ssrs.si ali na tel. 01/471-05-77, in sicer mora biti 
dogovor o ogledu potrjen najkasneje do dne 7. 4. 2015 
do 10. ure.

b.) Podatki o sklicu, znesku varščine v višini 10 % 
izklicne cene predmeta draženja, datum in ura izvedbe 
javne dražbe:

Nepremičnina Številka sklica Znesek varščine v višini  
10 % izklicne cene

Datum in ura izvedbe 
elektronske javne dražbe

1 00 7182 8.357,00 EUR 17. 4. 2015
ob 9. uri

2 00 7182 12.310,00 EUR 17. 4. 2015
ob 10. uri

3 00 7182 8.345,00 EUR 17. 4. 2015
ob 11. uri

4 00 7182 8.162,00 EUR 17. 4. 2015
ob 12. uri

c.) Elektronska javna dražba se bo izvedla v skladu 
z Zakonom o stvarnem premoženju države in samo-
upravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 
75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14 in 90/14 – ZDU-1I– v na-
daljevanju: ZSPDSLS) in Uredbo o stvarnem premože-
nju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13, 10/14 – v nadaljeva-
nju: Uredba) ter pravili javne e-dražbe objavljenimi na 
https://edrazbe.si/sl/Splosni-pogoji.

d.) Elektronska javna dražba bo potekala skladno 
z določilom tretjega odstavka 21. člena ZSPDSLS-ja, in 
sicer na spletnem naslovu http://www.edrazbe.si. Javna 
dražba bo potekala na način videno – kupljeno glede 
na tehnično komercialni opis, ki je objavljen na spletni 
strani prodajalca in ne na stanje razvidno na ogledu 
nepremičnin.

III. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi:
Na javno dražbo lahko kot dražitelji pristopijo sub-

jekti, ki bodo najkasneje do 15. 4. 2015 do 12. ure posre-
dovali izpolnjen obrazec 'Podatki o dražitelju' in potrdilo 
o vplačani varščini iz točke IV. te objave, ter so:

1. pravne ali fizične osebe iz Republike Slovenije 
ali tiste osebe, ki imajo sedež oziroma državljanstvo 
v eni od držav članic Evropske unije, kar izkažejo z iz-
piskom iz ePRS (AJPES) oziroma drugimi ustreznimi 
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dokazili v primeru, da v ePRS ni vpisano ažurno stanje 
(v tem primeru se predloži npr. kopija notarskega zapi-
sa predlaganega vpisa, spremembe in dopolnitve itd.). 
Izpisek iz ePRS (AJPES) – sodnega registra oziroma 
druge ustrezne evidence, je lahko star največ 30 dni;

2. tujci lahko pridobijo lastninsko pravico na nepre-
mičninah pod pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna 
pogodba, ki jo ratificira Državni zbor.

IV. Varščina
Dražitelji morajo najkasneje do roka, ki je postavljen 

za dostavo izpolnjenega obrazca 'Podatki o dražitelju' iz 
točke III. te objave plačati varščino v višini opredeljeni 
v točki II. b.). Varščino je potrebno nakazati na transak-
cijski račun, št. SI5601100-6270960211, odprt pri Banki 
Slovenije, z navedbo sklica iz točke II. b.) in namena: 
'Plačilo varščine 2-2015'.

Dražitelj mora najkasneje do dne 15. 4. 2015 do 
12. ure dostaviti Stanovanjskemu skladu RS, Poljanska 
cesta 31, 1000 Ljub ljana podpisan in (v primeru pravne 
osebe) žigosan:

1. obrazec s podatki o dražitelju (Obrazec 'Podatki 
o dražitelju');

2. kopijo potrdila o plačilu varščine, skladno z zgor-
njimi zahtevami.

Z vplačilom varščine sprejme dražitelj obveznost 
pristopiti k elektronski javni dražbi. Vplačilo varščine se 
šteje kot sprejem izklicne cene ne glede na to ali dražitelj 
dejansko pristopi k elektronski javni dražbi. Če dva ali 
več dražiteljev vplača varščino, pa ne dražijo – potem iz 
tega izhaja, da so podali enako ceno. Uspešen bo tisti, 
ki je prvi vplačal varščino.

Stanovanjski sklad RS bo podatke, potrebne za 
pristop k elektronski javni dražbi, posredoval na elek-
tronski naslov, naveden na obrazcu 'Podatki o dražitelju' 
izključno dražiteljem, od katerih bo do dne 15. 4. 2015 
do 12. ure na naslov: Stanovanjski sklad RS, Poljanska 
cesta 31, 1000 Ljub ljana, s pripisom 'Javna elektron-
ska dražba 2-2015', prejel zgoraj navedena dokumenta. 
Dražitelji lahko namesto pisnih dokumentov posredujejo 
skenirane izpolnjene obrazce tudi na elektronski naslov 
ejavnedrazbe@ssrs.si do dne 15. 4. 2015 do 12. ure. 
Prejem dokumentov poslanih s strani dražiteljev na na-
slov izvajalca javne dražbe do postavljenega termina je 
pogoj, da bo lahko izvajalec javne dražbe pravočasno 
posredoval na elektronske naslove dražiteljev potrebne 
podatke za sodelovanje na elektronski javni dražbi.

Plačana varščina se bo uspešnemu dražitelju (kup-
cu) vračunala v kupnino.

Dražiteljem, ki na dražbi ne bodo uspeli, bo varšči-
na vrnjena brez obresti v 10. dneh po končani elektron-
ski javni dražbi.

V. Pravila elektronske javne dražbe:
1. javna dražba poteka izključno elektronsko preko 

portala na spletnem naslovu http://www.edrazbe.si (do-
stop je mogoč z aktualnim spletnim brskalnikom, kot je 
Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari ipd., vse aktu-
alne verzije) ali preko namenske aplikacije za pametni 
telefon (aplikacija e-Drazbe na Google Play – za Android 
platformo). Ponudb, ki ne bodo oddane skladno s temi 
pravili, Stanovanjski sklad RS ne bo upošteval.

2. Dražiteljem, ki bodo pravočasno posredovali Sta-
novanjskemu skladu RS podatke – dokumente na način, 
kot je navedeno zgoraj, bodo najkasneje do dne 16. 4. 
2015 do 10. ure, na elektronski naslov, ki ga bodo po-
sredovali, prejeli potrebne identifikacijske podatke za 
dostop do posamezne elektronske javne dražbe. Iden-
tifikacijski podatki enolično določajo dražitelja, zato jih 
morajo kot take ustrezno varovati in jih ne razkriti tretjim 
osebam, da ne bi prišlo do zlorab. Dražijo lahko le dra-

žitelji, ki bodo pravočasno posredovali v celoti izpol-
njen obrazec 'Podatki o dražitelju' s priloženim potrdilom 
o plačani varščini – v zneskih in sklicem kot navedeno 
v točki II. b.).

3. Dražitelj bo za vsako dražbo prejel svoj identifi-
kacijski podatek (žeton) – v elektronskem sporočilu bo 
natančno navedeno, za katero dražbo velja identifikacij-
ski podatek (žeton) ter kdaj se začne elektronska javna 
dražba. Posamezen žeton je uporaben samo za dražbo, 
ki ji je namenjen (če je npr. dražitelj vplačal varščino za 
vse štiri predmete draženja, bo prejel štiri elektronska 
sporočila s štirimi različnimi identifikacijskimi podatki 
(žetoni)).

4. V primeru, če dražitelj do navedenega roka ne 
bo prejel elektronskega sporočila z identifikacijskimi 
podatki za dostop do elektronske javne dražbe, naj 
najprej preveri, če je bil sporočilo preusmerjeno med 
'Nezaželena sporočila', sicer naj kontaktira tehnično po-
moč (tel. 059/075-608 ali podpora@praetor.si). Tehnično 
pomoč lahko dražitelj kontaktira tudi za druga tehnična 
vprašanja.

5. Za elektronsko javno dražbo veljajo splošni po-
goji uporabe sistema edrazbe.si, ki so dosegljivi na 
https://www.edrazbe.si/sl/Splosni-pogoji in jih dražitelji 
potrdijo pri identifikaciji v informacijski sistem.

6. V primeru, da bo varščino plačal le en dražitelj 
se šteje, da z vplačilom varščine draži z izklicno ceno. 
Vplačnik varščine v tem primeru ne bo prejel žetona iz 
3. točke tega poglavja, temveč bo na elektronski naslov, 
ki ga je vpisal na Obrazec 'Podatki o dražitelju' za name-
ne posredovanja podatkov potrebnih za vstop v sistem 
elektronskih dražb, prejel obvestilo o uspehu na javni 
dražbi. V primeru, da ne bo noben ponudnik vplačal 
varščine, pa se bo javna dražba štela za neuspešno.

7. V primeru več dražiteljev, se bo javna dražba šte-
la za uspešno, kolikor bo vsaj en dražitelj podal v sistem 
vsaj eno ponudbo, ki bo višja najmanj za najmanjši ko-
rak višanja. V primeru, da noben dražitelj ne poda izbolj-
šane ponudbe, se šteje, da je uspešen tisti med njimi, 
ki je prvi vplačal varščino. Kot dokazilo o času izvedbe 
plačila varščine se šteje zaporedna številka in čas knji-
ženja nakazila na transakcijski račun Stanovanjskega 
sklada RS iz portala 'Elektronsko bančništvo UJP NET'.

8. Prva elektronska dražba za poslovni prostor pod 
zaporedno številko 1. I. točke se bo začela dne 17. 4. 
2015 ob 9. uri, ostale pa po urniku, navedenem v točki 
II. b.). Posamezna elektronska javna dražba bo potekala 
30 minut z možnostjo podaljšanja največ za 30 minut. 
Sistem pogojnega podaljševanja je zastavljen na sledeči 
način: če bo v zadnjih dveh minutah pred iztekom javne 
dražbe katerikoli dražitelj uspešno zvišal ceno, se bo 
dražba avtomatično podaljšala za nadaljnji dve minuti 
(kar bo razvidno vsem ponudnikom v realnem času 
znotraj sistema). Če bo nato manj kot dve minuti pred 
iztekom novega (podaljšanega roka) spet katerikoli dra-
žitelj uspešno zvišal ceno, se bo dražba spet podaljšala 
za nadaljnji dve minuti in tako dalje. To pomeni, da se 
bo dražba podaljševala, dokler je interes dražiteljev za 
draženje, vendar največ za pol ure. Po eni uri se javna 
dražba ne bo več podaljševala in bo aktualno zadnje 
draženje najuspešnejšega dražitelja.

9. Najmanjši možni korak višanja cene v dražbe-
nem postopku znaša 3.000,00 EUR. Dražiteljem bo 
sistem ves čas, od začetka elektronske javne dražbe, 
ko bodo identificirani v sistem, kazal preostanek časa 
do zaključka elektronske dražbe, morebitna podaljšana 
elektronske javne dražbe, trenutno najboljšo ponudbo, 
vendar brez identifikacijske navedbe, kateri dražitelj jo 
je podal, ter zadnjo podano ceno dražitelja, ki je vpisan 
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v sistem. Sistem bo nudil možnost draženja (podaje 
nove cene, ki bo najmanj za 3.000,00 EUR višja od vsa-
kokratne trenutno aktualne cene, ali višja). V primeru, da 
ponudnik želi zvišati ceno za več kot trikratnik najmanj-
šega možnega koraka višanja cene, ga informacijski 
sistem pred samo oddajo take ponudbe z dodatnim 
opozorilom opozori na toliko višji znesek in ponudnik 
mora tako ceno ponovno potrditi, šele nato se le-ta po-
šlje v informacijski sistem.

10. Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni 
podana višja ponudba, na dražbi pa uspe dražitelj, ki 
ponudi najvišjo ceno.

11. Ponudba veže do zaključka dražbe in dražitelj 
do tedaj ne more odstopiti, ali jo na kakršen drugi način 
razveljaviti.

12. Neposredno po zaključku elektronske javne 
dražbe sistem vsem vpisanim dražiteljem izpiše dnev-
nik s potekom draženja, iz katerega je razviden celoten 
potek draženja, prejete uspešne in neuspešne ponudbe 
vsakega od dražiteljev s časi draženja, ter najuspešnejši 
dražitelj z uspešno ponudbo.

13. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogo-
če podati pisno, priporočeno s povratnico, na naslov: 
Stanovanjski sklad RS, Poljanska cesta 31, 1000 Ljub-
ljana najkasneje dva dni po zaključku elektronske javne 
dražbe. O rešitvi ugovora bosta obveščena pritožnik in 
najugodnejši dražitelj.

VI. Z najugodnejšim dražiteljem se bo sklenila pro-
dajna pogodba v 15 dneh po končani elektronski javni 
dražbi. Stanovanjski sklad RS lahko najugodnejšemu 
dražitelju podaljša rok za podpis pogodbe za največ 
15 dni. Če izbrani dražitelj v podaljšanjem roku ne pod-
piše pogodbe, se šteje, da je izbrani ponudnik odstopil 
od podpisa pogodbe, Stanovanjski sklad RS pa zadrži 
vplačano varščino.

Kupnina mora biti v celoti plačana v roku trideset 
dni po izdaji računa na podlagi veljavno sklenjene pro-
dajne pogodbe.

Vplačana varščina se všteje v kupnino. Kupnina se 
vplača na transakcijski račun Stanovanjskega sklada 
RS. Z vplačilom celotnega pogodbenega zneska – ku-
pnine, prejme kupec zemljiško knjižno dovolilo.

Plačilo celotne kupnine v navedenem roku, je bi-
stvena sestavina prodajne pogodbe. Vračunana var-
ščina v kupnini se od dneva vplačila do dneva vštetja 
v kupnino ne obrestuje.

Davčne dajatve in vse ostale stroške, kot npr. ove-
ritev pogodbe in vknjižba lastninske pravice v zemljiško 
knjigo plača izbrani dražitelj.

VII. Postopek elektronske javne dražbe se lahko 
ustavi kadarkoli vse do sklenitve pravnega posla, pri 
čemer se dražiteljem ne povrnejo stroški. Dražiteljem 
se bo v tem primeru najkasneje v 8 delovnih dneh vrnila 
vplačana varščina brez obresti.

VIII. Podrobnejše informacije so interesentom elek-
tronske javne dražbe na voljo na Stanovanjskem skladu 
RS, preko e-naslova: ejavnedrazbe@ssrs.si.
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Obrazec 'Podatki o dražitelju' 
 
Navodilo: dražitelj izpolni in podpiše obrazec, ter ga skupaj s kopijo potrdila o 
plačani varščini posreduje Stanovanjskemu skladu RS na način in do roka, kot je 
to navedeno v razpisnih pogojih elektronske javne dražbe. 
 

Podatki o elektronski dražbi: JAVNA DRAŽBA 2-2015 za prodajo   
poslovnih prostorov v Zelenem gaju na Brdu v Ljubljani 

 
Podatki o dražitelju: 
 
(se izpolni, če je dražitelj pravna oseba) 
Firma/naziv:                    ........................................................... 
 
Sedež/Naslov (ulica, hišna št.):  ........................................................... 
 
Poštna št., kraj, država:   ........................................................... 
 
Matična številka pravne osebe:  ........................................................... 
 
Kontaktna oseba (ime, priimek):........................................................... 
 
 
(se izpolni, če je dražitelj fizična oseba) 
Ime in priimek dražitelja:  ........................................................... 
 
EMŠO:    ........................................................... 
 
 
Naslov (ulica, hišna št.):  ........................................................... 
 
Poštna št., kraj, država:   ........................................................... 
 
 
(se izpolni v vsakem primeru): 
Elektronski naslov: ........................................................... 
(elektronski naslov, na katerega bodo posredovani podatki, potrebni za vstop v sistem elektronskih 
dražb) 
 
Telefonska (GSM) številka za kontakt: .................................................. 
 
TRR, na katerega Stanovanjski sklad RS vrne vplačano varščino: 
 
Številka TRR:   ........................................................... 
 
Odprt pri banki:   ........................................................... 
 
 
Izjavljam, da izpolnjujem pogoje za pridobitev nepremičnine, kot so navedeni v 
točki III. objave razpisa javne elektronske dražbe. Zavedam se, da v primeru, da 
ne bom mogel pridobiti lastninske pravice na nepremičnini zaradi zakonskih 
omejitev na moji strani, Stanovanjskemu skladu RS zapade moja varščina. 
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Izjavljam, da sem razumel pravila elektronske javne dražbe in se z njimi 
v celoti strinjam ter jih potrjujem. 
 
 
Kraj in datum:     Ime in priimek/Zakoniti zastopnik                        
 
.....................................   ..................................... 
 
       Lastnoročni podpis:  
 
 
 
 
 
Stanovanjski sklad RS se zavezuje osebne podatke varovati skladno z veljavno 
zakonodajo in jih uporabiti izključno za potrebe postopka izvedbe razpisane 
elektronske dražbe ter vračila vplačane varščine. 
 
 
 
 
 
OBVEZNA PRILOGA: 

1. Sken Izpisa potrdila o vplačani varščini! 
 

Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
javni sklad, Ljubljana
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 Ob-1538/15

Svet šole Osnovne šole narodnega heroja Rajka 
Hrastnik, Log 19, 1430 Hrastnik, na podlagi 53.a in 
58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje 
in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – 
UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 
40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP – 2D) razpisuje prosto 
delovno mesto

ravnatelja (m/ž).
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravna-

telja izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne 
pogoje v skladu s 53., 58., 92., 94., in 107. a členom – 
ZOFVI, in sicer da:

1. ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih progra-
mih za pridobitev izobrazbe druge stopnje oziroma ra-
ven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi 
druge stopnje,

2. izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali svetoval-
nega delavca v šoli,

3. ima opravljen strokovni izpit na področju vzgoje 
in izobraževanja,

4. ima pridobljeno pedagoško/andragoško izobraz-
bo,

5. ima naziv svetovalec ali svetnik oziroma najmanj 
pet let naziv mentor,

6. ima opravljen ravnateljski izpit oziroma si ga bo 
pridobil najkasneje v 1 letu po začetku mandata,

7. ima najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in 
izobraževanju,

8. ni bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi nakle-
pnega kaznivega, dejanja, ki se preganja po uradni 
dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 
šest mesecev,

9. ni bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi kaznivega 
dejanja zoper spolno nedotakljivost,

10. ni bil zoper njega/njo uveden kazenski postopek 
zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,

11. predloži svoj program vodenja šole.
Kandidat/ka mora imeti pedagoško/andragoške, 

vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za 
uspešno vodenje šole.

Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za 5 let. Po-
godba o zaposlitvi se lahko sklene za določen čas – za 
čas mandata.

Kandidati lahko pisno prijavo z navedbo kratkega 
življenjepisa, programom vodenja in priloženimi kopijami 
dokazil o izpolnjevanju zahtevanih pogojev ter z origi-
nalnim potrdilom ministrstva, pristojnega za pravosod-
je, o nekaznovanosti in pristojnega Okrajnega sodišča 
o ne-pričetem kazenskem postopku v skladu s 107. 
a členom ZOFVI, ki ne sme biti starejše od 30 dni, po-
šljete v roku 8 dni od objave tega razpisa na naslov: 
Svet Osnovne šole narodnega heroja Rajka Hrastnik, 
Log 19, 1430 Hrastnik s pripisom »Prijava na razpis za 
ravnatelja – Ne odpiraj«.

Kandidati v prijavi navedejo naslov e-pošte za ob-
veščanje in pozive za morebitno dopolnitev vlog.

Svet zavoda lahko od kandidata naknadno zahteva 
overitev kopij dokazil o izpolnjevanju pogojev ali vpogled 
v originale dokazil.

Prijavljeni kandidati bodo pisno obvestilo o imeno-
vanju prejeli v zakonitem roku.

Svet Osnovne šole  
narodnega heroja Rajka Hrastnik

 Ob-1542/15

Na podlagi 35. člena Zakona o zavodih (Uradni 
list RS, št. 121/91 in naslednje spremembe), 8. člena 
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Razvojno infor-
macijskega centra Slovenska Bistrica (Uradni list RS, 
št. 17/00 in 55/13), skladno s 15. členom Statuta Razvoj-
no informacijskega centra Slovenska Bistrica, z dne 1. 9. 
2000, in v skladu s Pravilnikom o notranji organizaciji in 
sistemizaciji delovnih mest v Razvojno informacijskem 
centru Slovenska Bistrica, z dne 18. 12. 2014, svet za-
voda Razvojno informacijskega centra Slovenska Bistri-
ca objavlja javni razpis za delovno mesto

direktorja javnega zavoda »Razvojno informacij-
ski center Slovenska Bistrica«.

Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandi-
dat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

– ima visokošolsko univerzitetno izobrazbo (prej-
šnjo) ali najmanj specialistično izobraževanje po viso-
košolski strokovni izobrazbi (prejšnjo) ali magistrsko 
izobraževanje (druga bolonjska stopnja) ali magistrsko 
izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prej-
šnje): ekonomske, pravne, tehnične, organizacijske 
smeri ali druge ustrezne smeri,

– najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega vsaj 1 leto 
vodstvenih izkušenj ter izkušenj s področja vodenja 
projektov,

– znanje 2 tujih jezikov, od tega aktivno obvladova-
nje enega svetovnega jezika (nemški ali angleški),

– ima izkušnje s pridobivanjem evropskih sredstev,
– ima izkušnje z nalogami s področja lokalne sa-

mouprave,
– ima izkušnje s področja javnega naročanja in ka-

drovskega poslovanja,
– poznavanje javnofinančne zakonodaje,
– obvladovanje programskih orodij za samostojno 

delo z osebnim računalnikom,
– vozniški izpit »B« kategorije,
– ima državljanstvo Republike Slovenije.
K prijavi morajo kandidati predložiti:
– pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja gle-

de zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna 
stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri 
je bila izobrazba pridobljena,

– pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju drugih po-
gojev iz prejšnjega odstavka,

– kratek življenjepis z navedbo referenc in delovnih 
izkušenj,

– program dela zavoda za mandatno obdobje.
Razpis se objavlja za delovno mesto s krajšim de-

lovnim časom osem ur tedensko.
Svet zavoda bo izbranega kandidata imenoval za 

direktorja zavoda po predhodnem mnenju občinskega 
sveta za obdobje petih let. Po poteku mandatne dobe je 
ista oseba lahko znova imenovana za direktorja. O iz-

Razpisi delovnih mest
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idu bodo kandidati obveščeni v roku 30 dni od dneva 
objave razpisa.

Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici, ozna-
čeni s pripisom »Ne odpiraj – Javni razpis za direktorja 
RIC Slovenska Bistrica« v roku 8 dni od objave razpisa, 
priporočeno po pošti na naslov: Razvojno informacijski 
center, Trg svobode 5, 2310 Slovenska Bistrica.

Formalno nepopolne in nepravočasne vloge ne 
bodo uvrščene v izbirni postopek.

Razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slo-
venije.

V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapi-
sani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni 
za ženske in moške.

Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica

 Ob-1544/15

Na podlagi 21. in 22. člena Statuta Skupnosti so-
cialnih zavodov Slovenije, upravni odbor Skupnosti ob-
javlja razpis za

sekretarja (m/ž) Skupnosti socialnih zavodov 
Slovenije.

Delovne naloge: vodenje in zastopanje Skupnosti 
socialnih zavodov Slovenije, najzahtevnejša vodstvena 
opravila, vodenje dela in poslovanja Skupnosti, vode-
nje strokovne službe Skupnosti, sprejemanje splošnih 
aktov, ki niso v pristojnosti drugih organov, priprava 
gradiva za delo drugih organov, izvajanje odločitev 
drugih organov, priprava predloga poslovnega in fi-
nančnega načrta Skupnosti, priprava letnega poročila 
o delu in poslovanju Skupnosti, sprejemanje sistemi-
zacije delovnih mest, druga dela skladno s predpisi in 
določbami Skupnosti.

Zahtevani pogoji:
– vsaj visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba,
– 5 let ustreznih delovnih izkušenj,
– od tega vsaj 2 leti na vodilnih delovnih mestih,
– poznavanje sistema in delovanja področja social-

nega varstva in zdravstvenega varstva v Sloveniji,
– znanje uradnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi nakle-

pnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dol-
žnosti in ne sme biti obsojen na nepogojno kazen zapo-
ra v trajanju več kot šest mesecev in

– zoper njega ne sme biti vložena pravnomočna 
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se 
preganja po uradni dolžnosti,

– poznavanje računalniških programov za urejanje 
besedil in internetnih orodij,

– znanje vsaj enega od svetovnih jezikov na višji 
ravni.

K prijavi z življenjepisom in opisom dosedanjih de-
lovnih izkušenj morajo kandidati priložiti kratek program 
oziroma vizijo svojega delovanja za doseganje ciljev 
Skupnosti socialnih zavodov Slovenije za nadaljnja 
4 leta, potrdilo o doseženi stopnji izobrazbe, dokazilo 
o izkazovanju znanja enega od svetovnih jezikov na višji 
ravni ter potrdilo o nekaznovanosti.

Mandat sekretarja traja 4 leta. Po preteku manda-
tne dobe je ista oseba lahko ponovno imenovana za 
sekretarja. Sekretar sklene pogodbo o zaposlitvi s Sku-
pnostjo z upravnim odborom, ki jo podpiše predsednik 
upravnega odbora.

Kandidat posreduje prijavo z zadevo: Prijava na 
razpis – sekretar Skupnosti socialnih zavodov Slovenije 
na elektronski naslov: info@ssz-slo.si, in sicer v roku 
7 dni po objavi.

Celotno besedilo razpisa je objavljeno na spletni 
strani Skupnosti socialnih zavodov Slovenije, www.
ssz-slo.si.

Skupnost socialnih zavodov Slovenije

 Ob-1546/15

Svet zavoda Osnovne šole Miklavž na Dravskem 
polju, Cesta v Dobrovce 21, 2204 Miklavž na Dravskem 
polju, na podlagi sklepa z dne 26. 2. 2015 razpisuje 
delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravna-

telja/ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni 
list RS, št. 16/07 – UPB, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 
20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D).

Kandidati/ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, 
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vode-
nje zavoda.

Predvideni začetek dela je 1. 10. 2015. Izbrani/a 
kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem stro-
kovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delov-
nih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo sodišča, 
da kandidat/ka ni v kazenskem postopku, s priloženo 
izjavo, da pri kateremkoli drugem sodišču – izven kraja 
prebivališča – zoper njega/njo ni uveden kazenski po-
stopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost) 
pošljite najkasneje v 8 dneh od objave razpisa na na-
slov: Svet zavoda Osnovne šole Miklavž na Dravskem 
polju, Cesta v Dobrovce 21, 2204 Miklavž na Dravskem 
polju, s pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja/co – 
Ne odpiraj«.

Kandidat/ka mora k prijavi priložiti program vodenja 
zavoda, ki temelji na razvojnem načrtu zavoda za man-
datno obdobje in kratek življenjepis.

Kandidati/ke bodo prejeli/e pisno obvestilo o imeno-
vanju v zakonitem roku.

Svet zavoda OŠ Miklavž na Dravskem polju

 Ob-1547/15

Svet zavoda javnega zavoda Zdravstveni dom 
Domžale, Mestni trg 2, 1230 Domžale, na podlagi spre-
jetega sklepa 6. seje Sveta zavoda z dne 25. 2. 2015, 
v skladu z določili 13. člena Odloka o ustanovitvi javne-
ga zavoda Zdravstveni dom Domžale (Uradni vestnik 
Občine Trzin, št. 7/00) in s 26. in 27. členom Statuta 
Zdravstvenega doma Domžale, sprejetega dne 24. 4. 
2001, razpisuje prosto delovno mesto

direktorja/direktorice javnega zavoda Zdra-
vstveni dom Domžale.

Za direktorja je lahko imenovan vsakdo, ki izpolnju-
je splošne in z zakonom določene pogoje in posebne 
pogoje, ki so:

– visoka strokovna izobrazba,
– najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega tri leta 

na vodstvenih delovnih mestih,
– državljanstvo Republike Slovenije.
Izbrani kandidat bo imenovan za štiriletni mandat.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev 

pošljite v kuverti z oznako »Ne odpiraj – Prijava na 
razpis«, na naslov Zdravstveni dom Domžale, Mestni 
trg 2, 1230 Domžale, v 8 dneh po objavi. Kandidati 
bodo obveščeni o izboru v 30 dneh po imenovanju na 
svetu zavoda.

Svet zavoda Zdravstveni dom Domžale
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 Ob-1551/15

Na podlagi 53. in 58. člena ZOFVI (Uradni list RS, 
št. 16/2007 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF in 
57/12 – ZPCP-2D; v nadaljevanju ZOFVI) Svet zavoda 
Vrtca Otona Župančiča Črnomelj, Kidričeva ulica 18/b, 
8340 Črnomelj, ki ga zastopa predsednik Jože Vrščaj, 
razpisuje delovno mesto

ravnatelja Vrtca Otona Župančiča Črnomelj, 
Kidričeva ulica 18/b, 8340 Črnomelj, matična šte-
vilka 5057019000, kakor sledi.

Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravna-
telja izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne 
pogoje, skladno z Zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, 
št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 in 65/09 – popr., 
20/11, 40/12 – ZUJF in 57/2012 – ZPCP-2D) in podza-
konski predpisi, predvsem pa mora:

– izpolnjevati pogoje za vzgojitelja ali svetovalnega 
delavca,

– imeti najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in 
izobraževanju,

– imeti naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj 
5 let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit,

– imeti ustrezne pedagoške, vodstvene, organiza-
cijske in druge sposobnosti za vodenje vrtca.

Za ravnatelja je lahko imenovan tudi kandidat/ka, ki 
nima ravnateljskega izpita, vendar ga mora pridobiti naj-
kasneje v enem letu po začetku mandata, v nasprotnem 
primeru mu mandat preneha po zakonu.

Kandidat/ka bo imenovan/na za mandatno dobo 5 let 
od 1. 9. 2015 do 31. 7. 2020. Začetek dela je 1. 9. 2015.

Kandidat/ka naj pisno prijavo z dokazili:
– o izpolnjevanju zahtevanih zakonskih pogojev 

(potrdilo o izobrazbi; nazivu; opravljenem strokovnem iz-
pitu; potrdilo o opravljenem ravnateljskem izpitu; potrdilo 
pristojnega državnega organa, iz katerega bo izhajalo, 
da kandidat/ka ni bila pravnomočno obsojena zaradi 
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni 
dolžnosti, na nepogojno kazen več kot šest mesecev in 
ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja 
zoper spolno nedotakljivost; potrdilo pristojnega držav-
nega organa – sodišča, da kandidat/ka ni v kazenskem 
postopku; potrdila pristojnih državnih organov ob oddaji 
vloge ne smejo biti starejša od 30 dni);

– program vodenja vrtca v mandatnem obdobju, ki 
je predmet razpisa;

– opis dosedanjih delovnih izkušenj v vzgoji in iz-
obraževanju in

– kratek življenjepis
pošlje s priporočeno pošiljko najpozneje v 15 dneh 

po objavi razpisa (rok za prijavo izteče 27. 3. 2015), na 
naslov Svet zavoda Vrtca Otona Župančiča Črnomelj, 
Kidričeva ulica 18/b, 8340 Črnomelj in na kuverti označi 
»Prijava na razpis za ravnatelja«.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Svet zavoda Vrtca Otona Župančiča Črnomelj

Št. 2015-1 Ob-1554/15

Svet Centra za socialno delo Ljub ljana - Šiška raz-
pisuje, na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih 
(Uradni list RS, št. 12/91, 17/91 – ZUDE, 55/92 – ZVDK, 
13/93-ZP-G, 66/93-ZP-H, 66/1993, 45-I/94 – Odl. US: 
U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl. US: U-I-34/94, 31/00 – 
ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 25. člena 
Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 

– ZDR-1 in 78/13 – popr.), 56. in 57. člena Zakona 
o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr, 122/07 
Odl. US: U-I-11/07-45, 61/10 ZSVarPre, 62/10 ZUPJS in 
57/12), 32. člena Statuta Centra za socialno delo Ljub-
ljana-Šiška ter sklepa seje sveta zavoda, z dne 26. 2. 
2015, prosto delovno mesto

direktorja (m/ž) Centra za socialno delo Ljub-
ljana - Šiška.

Za direktorja (m/ž) je lahko imenovan kandidat, ki 
poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje 
še naslednje pogoje, določene v 56. in 57. členu Zakona 
o socialnem varstvu:

– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 
69. člena Zakona o socialnem varstvu in pet let delov-
nih izkušenj,

ali
– višja strokovna izobrazba iz 69. člena Zakona 

o socialnem varstvu in dvajset let delovnih izkušenj, od 
tega najmanj pet let na vodilnih in vodstvenih delovnih 
mestih na področju socialnega varstva,

– strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu,
– program za vodenje socialno varstvenega zavo-

da, ki ga določa Socialna zbornica Slovenije v soglasju 
s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje. Če 
nima opravljenega programa za vodenje, ga mora opra-
viti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog 
direktorja, sicer mu mandat na podlagi zakona preneha.

Dokazilom o izpolnjevanju pogojev morajo kandida-
ti priložiti še življenjepis ter program razvoja centra za 
mandatno obdobje za katerega se prijavlja.

Mandat direktorja traja pet let. Z imenovanim di-
rektorjem se sklene delovno razmerje za določen čas 
trajanja mandata.

Rok za prijavo na razpis je 14 dni od objave razpisa.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev 

naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici na naslov: Svet 
Centra za socialno delo Ljub ljana - Šiška, Celovška 
cesta 150, 1000 Ljub ljana, z oznako: »Razpis za direk-
torja/ico – Ne odpiraj«.

O izbiri bodo kandidati obveščeni v zakonitem roku.
Svet Centra za socialno delo Ljub ljana - Šiška

 Ob-1566/15

Svet zavoda OŠ Livada Velenje, Efenkova 60, Ve-
lenje, na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih 
(Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 58. člena Zakona o or-
ganizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni 
list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11 in 
40/12 – ZUJF) in sklepa Sveta zavoda OŠ Livada, raz-
pisuje delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravna-

telja izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne 
pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI-H (Uradni list RS, 
št. 58/09 in 65/09 – popr.).

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, or-
ganizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Predvideni začetek dela bo 2. 8. 2015.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 

pogojev (potrdila o izobrazbi, nazivu, opravljenem stro-
kovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, po-
trdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega 
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti ni bil obso-
jen na nepogojno kazen za pora v trajanju več kot šest 
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mesecev in potrdilo o neka znovanosti zaradi kaznivega 
dejanja zoper spolno nedo takljivost, program vodenja 
zavoda) in kratek življenjepis z opisom dosedanjih de-
lovnih izkušenj) pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na 
naslov: Svet zavoda OŠ Livada, Efenkova 60, 3320 Ve-
lenje, z oznako “Javni razpis za ravnatelja/ravnateljico”.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Svet zavoda OŠ Livada Velenje

 Ob-1583/15

Svet zavoda Vrtec Mehurčki, Glavarjeva cesta 35, 
1218 Komenda, na podlagi Zakona o organizaciji in fi-
nanciranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo 36/08, 58/09, 
64/09, 65/09, 20/11), Zakona o uravnoteženju javnih fi-
nanc – ZUJF (Uradni list RS, št. 40/12 in 57/12 – ZPCP 
– 2D) in sklepa Sveta Vrtca Mehurčki z dne 10. 3. 2015, 
razpisuje prosto delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo rav-

natelja/ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom 
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
– ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 
65/09,20/11) in Zakona o uravnoteženju javnih financ – 
ZUJF (Uradni list RS, št. 40/12, 57/12-ZPCP- 2D).

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, or-
ganizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Predviden začetek dela bo 1. 9. 2015.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za mandatno 

dobo 5-ih let (zaposlitev za določen čas, to je za čas 
trajanja mandata, če bo izvoljen zunanji kandidat).

Kandidati pošljejo pisno prijavo z dokazili o izpol-
njevanju zahtevanih pogojev, oziroma overovljene foto-
kopije dokazil o:

1. Izobrazbi;
2. Strokovnem izpitu;
3. Nazivu;
4. Ravnateljskem izpitu (oziroma pisno izjavo, da bo 

ravnateljski izpit opravil/a v roku enega leta od pričetka 
mandata);

5. Delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju;
6. Potrdilo Ministrstva za pravosodje iz kazenske 

evidence;
7. Potrdilo pristojnega okrajnega sodišča, da kan-

didat/ka ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega 
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;

8. Potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega de-
janja zoper spolno nedotakljivost (potrdila pod 6., 7. in 
8. točko ne smejo biti starejša od 30 dni);

9. Izjavo kandidata/ke, da pri katerem koli drugem 
sodišču zunaj kraja bivališča zoper kandidata/ko ni uve-
den kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno 
nedotakljivost.

Priložiti je potrebno tudi:
1. Kratek življenjepis z opisom dosedanjih delovnih 

izkušenj;
2. Program vodenja zavoda.
Prijava mora biti poslana po navadni pošti v zaprti 

ovojnici na naslov: Vrtec Mehurčki, Glavarjeva cesta 35, 
1218 Komenda, s pripisom »Prijava na razpis za rav-
natelja«.

Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa. Vlogo 
bomo upoštevali kot pravočasno, če bo zadnji dan roka 
s priporočeno pošiljko oddana na pošto.

Kandidati/ke bodo pisno obveščeni/e o izboru v za-
konitem roku.

Za vsa dodatna pojasnila in informacije se lahko 
obrnete na tel. 040/198-795, Rebeka Prosenc oziroma 
e-mail: rebeka.prosenc@gmail.com.

Svet zavoda Vrtca Mehurčki

 Ob-1584/15

Svet zavoda Osnovne šole Kapela, Kapelski Vrh 95, 
9252 Radenci, na podlagi 10. sklepa redne seje z dne 
26. 2. 2015, razpisuje delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravna-

telja/ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI 
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo 
in Uradni list RS, št. 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 
40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D).

Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo rav-
natelja/ravnateljice izpolnjevati pedagoške, vodstvene, 
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vode-
nje šole.

Predvideni začetek dela bo 1. 9. 2015.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 

pogojev, morajo vsebovati: dokazilo o izobrazbi, potrdilo 
o opravljenem strokovnem izpitu, potrdilo o pridobljenem 
nazivu, opravljenem ravnateljskem izpitu, opis doseda-
njih delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, program 
vodenja šole, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodi-
šča, da kandidat/ka ni v kazenskem postopku.

Kandidati naj prijave z dokazili o izpolnjevanju po-
gojev, vključno z izpisom dejstev iz kazenske eviden-
ce, pošljejo v zaprti ovojnici, na naslov Svet zavoda, 
Osnovna šola Kapela, Kapelski Vrh 95, 9252 Radenci, 
s pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja/ravnateljico 
– Ne odpiraj«.

Rok za oddajo prijave je 8 dni od dneva objave 
tega razpisa.

Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o izboru v za-
konitem roku.

Svet zavoda Osnovne šole Kapela

 Ob-1598/15

Na podlagi 24., 25., 26. in 27. člena Statuta Zdra-
vstvenega doma Trbovlje, Svet zavoda Zdravstvenega 
doma Trbovlje razpisuje

direktorja Zdravstvenega doma Trbovlje za man-
datno dobo 4 leta.

Poleg splošnih pogojev, določenih, z zakonom, 
mora kandidat izpolnjevati še naslednje pogoje:

– da ima univerzitetno izobrazbo,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega tri 

leta na vodstvenih delovnih mestih,
– da obvlada enega od svetovnih jezikov,
– da prijavi na razpis obvezno priloži program dela 

za obdobje štirih let.
Kandidati naj svoje prijave opremijo z dokazili o iz-

polnjevanju razpisnih pogojev in jih v roku 14 dni po 
objavi razpisa v zaprti ovojnici z oznako »za razpis« 
pošljejo na naslov: Zdravstveni dom Trbovlje, Rudarska 
cesta 12, 1420 Trbovlje.

O izbiri bodo kandidati obveščeni v roku 30 dni od 
dneva objave razpisa.

Zdravstveni dom Trbovlje

 Ob-1601/15

Svet zavoda Osnovne šole Komandanta Staneta 
Dragatuš, Dragatuš 48, 8343 Dragatuš, je na podlagi 
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Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraže-
vanja na 6. seji, dne 26. 2. 2015, sprejel sklep za razpis 
delovnega mesta

ravnatelja/ice.
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravna-

telja/ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni 
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 
58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – 
ZPCP-2D;)

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, or-
ganizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Predvideni začetek dela bo dne 1. 9. 2015.
Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahteva-

nih pogojev (dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem 
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, 
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo 
o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat/ka 
ni v kazenskem postopku) pošljite v 15 dneh po objavi 
razpisa na naslov: Svet zavoda OŠ Dragatuš, Draga-
tuš 48, 8343 Dragatuš, z oznako “Prijava na razpis za 
ravnatelja/ice”.

Kandidat/ka mora k prijavi priložiti program vodenja 
zavoda za mandatno obdobje in kratek življenjepis.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Svet zavoda  
Osnovne šole Komandanta Staneta Dragatuš
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Št. 110-8/2015 Ob-1600/15

Na podlagi tretjega odstavka 62. 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 in 48/13 – ZSKZDČEU-1), Ministrstvo 
za pravosodje objavlja

javni poziv

državnim tožilcem, k vložitvi prijav za dodelitev ene-
ga državnega tožilca na Vrhovno državno tožilstvo Re-
publike Slovenije za opravljanje zahtevnejših strokovnih 
nalog.

Naloge dodeljenega državnega tožilca bodo zlasti 
spremljanje in analiziranje pojavnosti ter priprava stro-
kovnih stališč glede kriminalitete, povezane z javnostmi 
ali obveščanjem javnosti, oblikovanje strategije komu-
niciranja državnih tožilstev z javnostmi, priprava splo-
šnih in organizacijskih gradiv s področja informiranja 
javnosti in komuniciranja z javnostmi, zlasti v najzah-
tevnejših in najodmevnejših kazenskih postopkih v ka-
terih sodeluje državno tožilstvo, definiranje, načrtova-
nje in posodabljanje procesov, povezanih z informira-
njem javnosti, organiziranje in zagotavljanje strokovne 
podpore pri usklajevanju in nadziranju komuniciranja 
z javnostmi ter usklajevanje komuniciranja z javnostmi 
okrožnih državnih tožilstev in Vrhovnega državnega 
tožilstva RS.

Predvideni čas dodelitve je tri leta za polni delovni 
čas za 8 ur dnevno.

Kandidati lahko oddajo prijave v 15 dneh od objave 
poziva v Uradnem listu Republike Slovenije na naslov: 
Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljub-
ljana.

Ministrstvo za pravosodje

 Ob-1562/15

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega inte-
resa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 in nadaljnji), 
Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa 
(Uradni list RS, št. 43/10), Zakona o javnem skladu RS 
za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/10), Akta 
o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 72/10) ter v skladu s Splošnimi pogoji 
poslovanja Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti 
z dne 17. 12. 2014 (www.jskd.si) in s Pogodbo o izvaja-
nju in sofinanciranju programov vzpodbujanja ljubiteljske 
kulturne dejavnosti na območju Mestne občine Nova 
Gorica v letu 2015 št. 610-39/2014-9, Javni sklad RS 
za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju JSKD), objavlja

javni programski poziv
za izbor kulturnih programov in projektov  

na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti  
na območju Mestne občine Nova Gorica, ki jih bo  

v letu 2015 sofinanciral Javni sklad Republike 
Slovenije za kulturne dejavnosti  

(v nadaljevanju: poziv NovaGorica-PRP-2015)
Naziv in sedež naročnika: Javni sklad RS za kultur-

ne dejavnosti, Štefanova 5, Ljub ljana.

1. Predmet javnega poziva in področja dejavnosti
Predmet poziva NovaGorica-PrP-2015 je sofinan-

ciranje programov in projektov kulturnih društev in nji-
hovih zvez (v nadaljevanju: programi), ki so:

– redno, sistematično in kontinuirano delovanje 
ljubiteljskih kulturnih društev, ki se manifestira kot izo-
braževalno in ustvarjalno delo;

– produkcija kulturnih dogodkov (koncerti, predsta-
ve, razstave, projekcije in druge javne kulturne priredi-
tve) na enem ali več področij dejavnosti, ki ga pripra-
vlja in izvaja kulturno društvo na neprofiten način in je 
v interesu širše družbene skupnosti;

– skupni programi kulturnih društev na nivoju me-
sta ali regije;

– izobraževanje in strokovno usposabljanje za po-
trebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.

Področja dejavnosti so: glasbena dejavnost (vo-
kalna in instrumentalna glasba), gledališka in lutkovna 
dejavnost, folklorna dejavnost, fotografska, filmska in 
video dejavnost, plesna dejavnost, likovna dejavnost, 
literarna dejavnost.

2. Okvirna vrednost
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, na-

menjenih za predmet poziva NovaGorica-PrP-2015, 
znaša 80.400,00 evrov.

Višina okvirno razpisanih sredstev se lahko spre-
minja in je omejena z veljavnim proračunom ter mo-
rebitnim rebalansom proračuna Mestne občine Nova 
Gorica.

3. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: do-
deljena proračunska sredstva morajo biti porabljena 
v proračunskem letu 2015.

4. Roki poziva: javni poziv Nova Gorica-PrP-2015 
prične teči 13. 3. 2015 in se zaključi 13. 4. 2015.

5. Dokumentacija poziva
Dokumentacija poziva NovaGorica-PrP-2015 je 

dostopna na domači strani JSKD, www.jskd.si in ob-
sega:

– besedilo poziva NovaGorica-PrP-2015;
– prijavne obrazce: A (splošni podatki); A1 (podat-

ki o predlagatelju); B (prijava programa – različno za 
posamezna področja dejavnosti); C (finančna konstruk-
cija); D (izjava).

6. Pomen izrazov
Upravičene osebe po tem pozivu so kulturna dru-

štva in zveze kulturnih društev, ki združujejo kulturna 
društva raznovrstnih dejavnosti samo na območju Me-
stne občine Nova Gorica. Upravičene osebe morajo 
imeti status pravne osebe na območju Mestne občine 
Nova Gorica. Pravne osebe, ki so program prijavile na 
katerikoli drug razpis Mestne občine Nova Gorica, do 
sredstev po tem pozivu niso upravičene.

Program je zaokrožena kulturna dejavnost izvajal-
cev, ki niso državni ali zasebni zavodi, pa jo je zaradi 
njenega širšega javnega pomena smotrno financirati 
na primerljiv način kot javne zavode. Sestavljen je iz 
projektov, ki jih zaradi kontinuiranega in smotrnega 
delovanja izvajalec veže v celoto.

Skupni program so projekti in potrebne dejavno-
sti, za katerega se izvajalci dogovorijo zaradi nujnosti 
vzpostavljanja primerjave glede obsega, kvalitete in 

Druge objave
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usmeritev svojega kulturnega dela (npr. srečanje zbo-
rov, gledaliških skupin, folklornih skupin, pihalnih orke-
strov, ex tempore), usposabljanja za delo na področju 
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in zaradi zagotavljanja 
materialnih možnosti za izvajanje dejavnosti (npr. na-
jem prostorov, nakup opreme, itd.).

Projekt je zaokrožena programska enota, ki je 
v celoti in/ali v svojih delih dostopna javnosti (npr. 
koncert, gledališka predstava, plesni nastop, likovna 
ali fotografska razstava, likovna kolonija s sklepno 
razstavo, ipd.).

Finančna uravnoteženost pomeni, da se ujemajo 
skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov 
finančne zgradbe programa ali projekta (odhodki = 
prihodki).

7. Pogoji poziva
Vloge na poziv NovaGorica-PrP-2015 lah-

ko predložijo upravičene osebe, ki izpolnjujejo nasle-
dnje pogoje, da:

– so kulturna društva ali njihove zveze registrirane 
kot pravne osebe v RS za opravljanje kulturno-umetni-
ških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Slo-
veniji in sicer na območju Mestne občine Nova Gorica;

– trajneje, vsaj že eno leto delujejo na razpisnem 
področju (datum se ugotavlja v registru AJPES);

– imajo ustrezen obseg kakovostnega kulturnega 
programa v zadnjih treh letih;

– zagotavljajo dostopnost programskih sklopov in 
programskih enot javnosti in medijem; to dokažejo 
s podpisano izjavo predlagatelja, da bo v primeru iz-
bora omogočil javno dostopnost;

– so v primeru, da so bile v letu 2014 pogodbena 
stranka JSKD in drugih sofinancerjev kulturnih pro-
gramov iz javnih sredstev, izpolnile vse pogodbene 
obveznosti do njih in JSKD (to dokažejo s podpisano 
izjavo predlagatelja).

8. Izpolnjevanje pogojev poziva
Izpolnjevanje pogojev poziva NovaGori-

ca-PrP-2015 ugotavljajo pristojni uslužbenci za vode-
nje postopka, ki jih imenuje direktor JSKD.

Pri odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega postopka 
izločene vse vloge:

– ki niso bile oddane v razpisnem roku;
– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– nepopolne vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev iz 

7. točke tega razpisa.
9. Kriteriji poziva
Predložene programe bo v skladu z Merili za oce-

njevanje predloženih programov javnega programske-
ga poziva NovaGorica-PrP-2015 presojala in ocenje-
vala strokovna komisija, ki jo imenuje direktor JSKD. 
Merila so dostopna na domači strani: www.jskd.si.

Za sofinanciranje bodo predlagani tisti programi, ki 
bodo v celoti ustrezali navedenim kriterijem.

10. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti oddana v elektronski obliki na 

https:razpis.jskd.si in v tiskani obliki poslana na naslov: 
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpo-
stava Nova Gorica, Bevkov trg 4, 5000 Nova Gorica, 
do 13. 4. 2015 oziroma najpozneje ta dan oddana na 
pošti kot priporočena pošiljka.

Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici in obvezno 
označena po predlogi.

Posamezni predlagatelj lahko na poziv predloži 
eno vlogo (1). Če v društvu deluje več samostojnih 
sekcij morajo biti v enem ovitku predlogi za vsako po-
samezno sekcijo (glasbena, gledališka…) z izdelanim 
finančnim načrtom za sekcijo in skupnim finančnim na-

črtom za celotno dejavnost društva. Vloga mora ustre-
zati določilom drugega in tretjega odstavka 7. člena.

11. Popolne vloge
Vloga na poziv je popolna, če:
– je predložena po določilih prvega odstavka 10. toč-

ke poziva;
– je predložena na prijavnih obrazcih poziva Nova-

Gorica-PrP-2015;
– je izpolnjena v slovenskem jeziku;
– vsebuje vse predpisane obrazce: A (splošni po-

datki); A1 (podatki o predlagatelju); B (prijava programa 
– različno za posamezna področja dejavnosti); C (fi-
nančna konstrukcija); D (izjava);

– vsebuje vse zahtevane podatke;
– je na ustreznem mestu podpisana in žigosana.
Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne vloge, bodo 

pozvani, da v določenem roku vloge dopolnijo.
Za neupravičeno osebo se šteje tisti predlagatelj 

vloge, ki ne izpolnjuje pogojev poziva.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila predložena po 

določilih prvega odstavka 10. točke poziva. Rok oddaje 
se ugotavlja iz poštnega žiga.

Vloge, ki niso bile oddane v predpisanem roku, ki jih 
ni vložila upravičena oseba, in nepopolne vloge, ki kljub 
pozivu niso bile pravočasno dopolnjene, bodo zavržene.

Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja 
z vsemi pogoji in merili poziva NovaGorica-PrP-2015.

12. Pristojni uslužbenci
Pristojni uslužbenki za dajanje informacij in poja-

snil sta:
– Maja Jerman Bratec, 05/335-18-50 (uradne ure 

po telefonu vsak delovni dan od 9. do 12. ure) maja.jer-
man-bratec@jskd.si;

– Martina Trampuž, 05/333-03-11 (uradne ure po 
telefonu vsak delovni dan od 9. do 12. ure) martina.tram-
puz@jskd.si.

13. Obravnava vlog in obveščanje o izboru: stro-
kovna presoja vlog, prispelih na poziv NovaGori-
ca-PrP-2015, bo potekala v skladu s Pravilnikom o iz-
vedbi javnega poziva in javnega razpisa ter Splošnimi 
pogoji poslovanja JSKD. JSKD bo predlagatelje o svojih 
odločitvah obvestil v petnajstih dneh po zasedanju in od-
ločitvi strokovne komisije z določitvijo roka, do katerega 
bo imel predlagatelj možnost, da se o predlogu komisije 
pisno izjavi. Po poteku roka bodo izdane odločbe.

JSKD

 Ob-1563/15

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega inte-
resa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 in nadaljnji), 
Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa 
(Uradni list RS, št. 43/10), Zakona o javnem skladu RS 
za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/10), Akta 
o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 72/10) ter v skladu s Splošnimi pogoji 
poslovanja Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti 
z dne 17. 12. 2014 (www.jskd.si), Javni sklad RS za kul-
turne dejavnosti (v nadaljevanju JSKD), objavlja

javni programski poziv
za izbor kulturnih programov in projektov  

na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti  
na območju Občine Renče Vogrsko, ki jih bo  

v letu 2015 sofinanciral Javni sklad Republike 
Slovenije za kulturne dejavnosti  

(v nadaljevanju: poziv RenčeVogrsko-PRP-2015)
Naziv in sedež naročnika: Javni sklad RS za kultur-

ne dejavnosti, Štefanova 5, Ljub ljana.
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1. Predmet javnega poziva in področja dejavnosti
Predmet poziva RenčeVogrsko-PrP-2015 je sofi-

nanciranje programov in projektov kulturnih društev in 
njihovih zvez (v nadaljevanju: programi), ki so:

– redno, sistematično in kontinuirano delovanje lju-
biteljskih kulturnih društev, ki se manifestira kot izobra-
ževalno in ustvarjalno delo;

– produkcija kulturnih dogodkov (koncerti, predsta-
ve, razstave, projekcije in druge javne kulturne priredi-
tve) na enem ali več področij dejavnosti, ki ga pripravlja 
in izvaja kulturno društvo na neprofiten način in je v in-
teresu širše družbene skupnosti;

– skupni programi kulturnih društev na nivoju mesta 
ali regije;

– izobraževanje in strokovno usposabljanje za po-
trebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.

Področja dejavnosti so: glasbena dejavnost (vo-
kalna in instrumentalna glasba), gledališka in lutkovna 
dejavnost, folklorna dejavnost, fotografska, filmska in 
video dejavnost, plesna dejavnost, likovna dejavnost, 
literarna dejavnost.

2. Okvirna vrednost
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, na-

menjenih za predmet poziva RenčeVogrsko-PrP-2015, 
znaša 11.700,00 evrov.

Višina okvirno razpisanih sredstev se lahko spremi-
nja in je omejena z veljavnim proračunom ter morebitnim 
rebalansom proračuna Občine Renče - Vogrsko.

3. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodelje-
na proračunska sredstva morajo biti porabljena v prora-
čunskem letu 2015.

4. Roki poziva: javni poziv RenčeVogrsko-PrP-2015 
prične teči 13. 3. 2015 in se zaključi 13. 4. 2015.

5. Dokumentacija poziva
Dokumentacija poziva RenčeVogrsko-PrP-2015 je 

dostopna na domači strani JSKD, www.jskd.si in ob-
sega:

– besedilo poziva RenčeVogrsko-PrP-2015;
– prijavne obrazce: A (splošni podatki); A1 (podatki 

o predlagatelju); B (prijava programa – različno za posa-
mezna področja dejavnosti); C (finančna konstrukcija); 
D (izjava).

6. Pomen izrazov
Upravičene osebe po tem pozivu so kulturna dru-

štva in zveze kulturnih društev, ki združujejo kulturna 
društva raznovrstnih dejavnosti samo na območju Ob-
čine Renče-Vogrsko. Upravičene osebe morajo imeti 
status pravne osebe na območju Občine Renče-Vogr-
sko. Pravne osebe, ki so program prijavile na katerikoli 
drug razpis Občine Renče-Vogrsko, do sredstev po tem 
pozivu niso upravičene.

Program je zaokrožena kulturna dejavnost izvajal-
cev, ki niso državni ali zasebni zavodi, pa jo je zaradi 
njenega širšega javnega pomena smotrno financirati na 
primerljiv način kot javne zavode. Sestavljen je iz projek-
tov, ki jih zaradi kontinuiranega in smotrnega delovanja 
izvajalec veže v celoto.

Skupni program so projekti in potrebne dejavnosti, 
za katerega se izvajalci dogovorijo zaradi nujnosti vzpo-
stavljanja primerjave glede obsega, kvalitete in usmeri-
tev svojega kulturnega dela (npr. srečanje zborov, gle-
daliških skupin, folklornih skupin, pihalnih orkestrov, ex 
tempore), usposabljanja za delo na področju ljubiteljskih 
kulturnih dejavnosti in zaradi zagotavljanja materialnih 
možnosti za izvajanje dejavnosti (npr. najem prostorov, 
nakup opreme, itd.).

Projekt je zaokrožena programska enota, ki je v ce-
loti in/ali v svojih delih dostopna javnosti (npr. koncert, 

gledališka predstava, plesni nastop, likovna ali fotograf-
ska razstava, likovna kolonija s sklepno razstavo, ipd.).

Finančna uravnoteženost pomeni, da se ujemajo 
skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov 
finančne zgradbe programa ali projekta (odhodki = pri-
hodki).

7. Pogoji poziva:
Vloge na poziv Renče-Vogrsko-PrP-2015 lah-

ko predložijo upravičene osebe, ki izpolnjujejo nasle-
dnje pogoje, da:

– so kulturna društva ali njihove zveze registrirane 
kot pravne osebe v RS za opravljanje kulturno-umetni-
ških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Slo-
veniji, in sicer na območju Občine Renče-Vogrsko;

– trajneje, vsaj že eno leto delujejo na razpisnem 
področju (datum se ugotavlja v registru AJPES);

– imajo ustrezen obseg kakovostnega kulturnega 
programa v zadnjih treh letih;

– zagotavljajo dostopnost programskih sklopov 
in programskih enot javnosti in medijem; to dokažejo 
s podpisano izjavo predlagatelja, da bo v primeru izbora 
omogočil javno dostopnost;

– so v primeru, da so bile v letu 2014 pogodbena 
stranka JSKD in drugih sofinancerjev kulturnih progra-
mov iz javnih sredstev, izpolnile vse pogodbene obve-
znosti do njih in JSKD (to dokažejo s podpisano izja-
vo predlagatelja).

8. Izpolnjevanje pogojev poziva
Izpolnjevanje pogojev poziva Renče-Vogr-

sko-PrP-2015 ugotavljajo pristojni uslužbenci za vode-
nje postopka, ki jih imenuje direktor JSKD.

Pri odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega postopka 
izločene vse vloge:

– ki niso bile oddane v razpisnem roku;
– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– nepopolne vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev iz 

7. točke tega razpisa.
9. Kriteriji poziva
Predložene programe bo v skladu z Merili za oce-

njevanje predloženih programov javnega programskega 
poziva Renče-Vogrsko-PrP-2015 presojala in ocenjeva-
la strokovna komisija, ki jo imenuje direktor JSKD. Merila 
so dostopna na domači strani: www.jskd.si.

Za sofinanciranje bodo predlagani tisti programi, ki 
bodo v celoti ustrezali navedenim kriterijem.

10. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti oddana v elektronski obliki na 

https:razpis.jskd.si in v tiskani obliki poslana na naslov: 
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpo-
stava Nova Gorica, Bevkov trg 4, 5000 Nova Gorica, do 
13. 4. 2015 oziroma najpozneje ta dan oddana na pošti 
kot priporočena pošiljka.

Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici in obvezno 
označena po predlogi.

Posamezni predlagatelj lahko na poziv predloži eno 
vlogo (1). Če v društvu deluje več samostojnih sekcij 
morajo biti v enem ovitku predlogi za vsako posamezno 
sekcijo (glasbena, gledališka…) z izdelanim finančnim 
načrtom za sekcijo in skupnim finančnim načrtom za ce-
lotno dejavnost društva. Vloga mora ustrezati določilom 
drugega in tretjega odstavka 7. člena.

11. Popolne vloge
Vloga na poziv je popolna, če:
– je predložena po določilih prvega odstavka 10. toč-

ke poziva;
– je predložena na prijavnih obrazcih poziva Ren-

če-Vogrsko-PrP-2015;
– je izpolnjena v slovenskem jeziku;
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– vsebuje vse predpisane obrazce: A (splošni po-
datki); A1 (podatki o predlagatelju); B (prijava programa 
– različno za posamezna področja dejavnosti); C (fi-
nančna konstrukcija); D (izjava);

– vsebuje vse zahtevane podatke;
– je na ustreznem mestu podpisana in žigosana.
Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne vloge, 

bodo pozvani, da v določenem roku vloge dopolnijo. 
Za neupravičeno osebo se šteje tisti predlagatelj vloge, 
ki ne izpolnjuje pogojev poziva.

Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila predložena po 
določilih prvega odstavka 10. točke poziva. Rok oddaje 
se ugotavlja iz poštnega žiga.

Vloge, ki niso bile oddane v predpisanem roku, ki jih 
ni vložila upravičena oseba, in nepopolne vloge, ki kljub 
pozivu niso bile pravočasno dopolnjene, bodo zavržene.

Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja 
z vsemi pogoji in merili poziva Renče-Vogrsko-PrP-2015.

12. Pristojni uslužbenci
Pristojni uslužbenki za dajanje informacij in poja-

snil sta:
– Maja Jerman Bratec, 05/335-18-50 (uradne ure 

po telefonu vsak delovni dan od 9. do 12. ure) maja.jer-
man-bratec@jskd.si;

– Martina Trampuž, 05/333-03-11 (uradne ure po 
telefonu vsak delovni dan od 9. do 12. ure) martina.tram-
puz@jskd.si.

13. Obravnava vlog in obveščanje o izboru: stro-
kovna presoja vlog, prispelih na poziv Renče-Vogr-
sko-PrP-2015, bo potekala v skladu s Pravilnikom o iz-
vedbi javnega poziva in javnega razpisa ter Splošnimi 
pogoji poslovanja JSKD. JSKD bo predlagatelje o svojih 
odločitvah obvestil v petnajstih dneh po zasedanju in od-
ločitvi strokovne komisije z določitvijo roka, do katerega 
bo imel predlagatelj možnost, da se o predlogu komisije 
pisno izjavi. Po poteku roka bodo izdane odločbe.

JSKD

 Ob-1564/15

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljub-
ljana, na podlagi Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d. 
z dne 1. 7. 2013 in Navodila o trajni izločitvi iz upora-
be, odpisu in odtujitvi opredmetenih osnovnih sredstev 
z dne 27. 1. 2015, objavlja

zbiranje pisnih ponudb
za prodajo nepremičnin

I. Predmet prodaje so naslednje nepremičnine
1. Bohinjska Bistrica, Triglavska cesta 28 – poči-

tniški apartma, površine 28,50 m2 in pripadajoči delež 
skupnega hodnika.

Apartma je vpisan v katastru stavb kot stanovanjska 
enota (površine 28,5 m2) z ID znakom 2200-838-94 in 
se nahaja v 2. etaži stavbe ter pripadajoči skupni ho-
dnik (površine 9,2 m2), ki je vpisan kot posebni skupni 
del stavbe z ID znakom 2200-838-101, oba v k.o. 2200 
Bohinjska Bistrica. Stavba, v kateri se nahaja predmetni 
apartma, stoji na zemljišču z ID znakom 2200-288/6, 
2200-292/4, 2200-292/5 in 2200-292/6 vse k.o. 2200 
Bohinjska Bistrica. Prodaja se tudi delež na skupnih 
delih, napravah in zemljišču, ki pripada delu stavbe z ID 
znakom 2200-838-94 v deležu do 15/1002 in solastnina 
deleža na posebnem skupnem delu (hodnik) z ID zna-
kom 2200-838-101 v deležu do 44/1002.

Glede na to, da je trenutno vhod v apartma, ki se 
prodaja in vhod v tehnološke prostore Telekom Sloveni-
je, d.d. funkcionalno možen le iz skupnega hodnika z ID 
znakom 2200-838-101, ostane po prodaji skupni hodnik 

v lasti Telekom Slovenije, d.d v deležu 158/1002 oziro-
ma 7,2 m2 in v lasti kupca – novega lastnika apartmaja 
v deležu 44/1002 oziroma 2,0 m2.

Objekt, v katerem se nahaja apartma, je zgrajen 
leta 1985. Objekt je priključen na električno, vodovo-
dno in kanalizacijsko omrežje. V apartmaju je CATV 
priključek; ogrevanje je centralno radiatorsko iz skupne 
kotlovnice za celoten objekt.

Izbranega kupca se v kupoprodajni pogodbi zave-
že, da na svoje stroške preuredi in loči odjemno mesto 
za elektriko (ker je obstoječe odjemno mesto skupno 
tako za tehnološke prostore Telekoma kot tudi za pred-
metni počitniški apartma).

Apartma je opremljen s tipsko opremo, ki se prodaja 
skupaj z apartmajem.

Energetski razred za del stavbe: E (105 – 150 
kWh/m2a).

Ogled bo možen po predhodnem dogovoru na 
tel. 04/260-43-19, ga. Marina.

Izhodiščna prodajna cena apartmaja je 
39.800,00 EUR; fiksna – prodajna cena opreme 
je 440,00 EUR + DDV.

2. Dolenjske Toplice, Zdraviliški trg 3 – apartma 
št. 2, površine 57,30 m2, v nadstropju poslovno-poči-
tniškega objekta v središču Dolenjskih Toplic; v objek-
tu so poleg treh počitniških apartmajev tudi tehnolo-
ški prostori Telekoma Slovenije d.d. v kletni etaži, del 
prostorov v pritličju se oddaja Pošti Slovenije d.o.o., 
v podzemnem delu objekta je zaklonišče, ob objektu je 
zunanja samostojna garaža. Stavba, v kateri se naha-
ja predmetni apartma, je zgrajena leta 1970; apartma 
je generalno prenovljen leta 2005. Apartma ima svoje 
odjemno mesto za odjem električne energije; ogrevanje 
apartmaja je centralno radiatorsko iz skupne kotlovnice 
Telekoma Slovenije d.d. Apartma je opremljen s tipsko 
opremo, ki se prodaja skupaj z apartmajem. Apartma 
se nahaja v nadstropju stavbe z identifikacijsko števil-
ko stavbe 1495-4 (podatek iz registra nepremičnin). 
Stavba leži na zemljišču z ID znakom nepremičnine 
1495-452/21-0 (poslovna stavba – stavbišče) k.o. 1495 
– Toplice; apartmaju pripada tudi solastnina na zemljišču 
(stavbišču in dvorišču) s parcelnimi številkami 452/21, 
452/22, 452/23, 452/24, 452/26, vse k.o. 1495 – Toplice. 
Počitniški apartma št. 2 predstavlja delež 1529/10000-
in od celote.

Predmet prodaje ni stavba z identifikacijsko šte-
vilko stavbe 1495-3 (samostoječa garaža), ki stoji na 
zemljišču z ID znakom nepremičnine 1495-452/25-0, 
k.o. 1495 Toplice in ostaja v prodajalčevi lasti do celote. 
Apartma je opremljen s tipsko opremo, ki se proda-
ja skupaj z apartmajem. Energetski razred za stavbo: 
D (60 – 105 kWh/m2a).

Ogled bo možen po predhodnem dogovoru na 
tel. 07/373-71-41, g. Marjan.

Izhodiščna prodajna cena apartmaja je 
51.410,00 EUR; fiksna – prodajna cena opreme je 
2.500,00 EUR + DDV.

3. Dolenjske Toplice, Zdraviliški trg 3 – apartma 
št. 3, površine 48,90 m2, v nadstropju poslovno-poči-
tniškega objekta v središču Dolenjskih Toplic; v objek-
tu so poleg treh počitniških apartmajev tudi tehnolo-
ški prostori Telekoma Slovenije d.d. v kletni etaži, del 
prostorov v pritličju se oddaja Pošti Slovenije d.o.o., 
v podzemnem delu objekta je zaklonišče, ob objektu je 
zunanja samostojna garaža. Stavba, v kateri se naha-
ja predmetni apartma, je zgrajena leta 1970; apartma 
je generalno prenovljen leta 2005. Apartma ima svoje 
odjemno mesto za odjem električne energije; ogrevanje 
apartmaja je centralno radiatrosko iz skupne kotlovnice 
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Telekoma Slovenije d.d. Apartma je opremljen s tipsko 
opremo, ki se prodaja skupaj z apartmajem. Apartma 
se nahaja v nadstropju stavbe z identifikacijsko števil-
ko stavbe 1495-4 (podatek iz registra nepremičnin). 
Stavba leži na zemljišču z ID znakom nepremičnine 
1495-452/21-0 (poslovna stavba – stavbišče) k.o. 1495 
– Toplice; apartmaju pripada tudi solastnina na zemljišču 
(stavbišču in dvorišču) s parcelnimi številkami 452/21, 
452/22, 452/23, 452/24, 452/26, vse k.o. 1495 – Toplice. 
Počitniški apartma št. 3 predstavlja delež 1304/10000-in 
od celote. Predmet prodaje ni stavba z identifikacijsko 
številko stavbe 1495-3 (samostoječa garaža), ki stoji na 
zemljišču z ID znakom nepremičnine 1495 – 452/25-0, 
k.o. 1495 – Toplice in ostaja v prodajalčevi lasti do ce-
lote. Apartma je opremljen s tipsko opremo, ki se pro-
daja skupaj z apartmajem. Energetski razred za stavbo: 
D (60 – 105 kWh/m2a).

Ogled bo možen po predhodnem dogovoru na 
tel. 07/373-71-41, g. Marjan.

Izhodiščna prodajna cena apartmaja je 
47.230,00 EUR; fiksna – prodajna cena opreme je 
2.100,00 EUR + DDV.

4. Vače 28 in 28a – poslovni prostori površi-
ne 55,70 m2, obsegajo dva samostojna prostora, pred-
prostor in sanitarije, v tretji etaži stavbe (prvo nad-
stropje), na naslovu Vače 28 in Vače 28a, 1252 Vače. 
Vpisano v zemljiški knjigi kot posamezni del stavbe 
z ID znakom nepremičnine 1832-162-7, kot etažna 
lastnina Telekom Slovenije, d.d.; etažnemu delu pripa-
da solastnina na zemljišču (stavbišče, dvorišče) z ID 
znakom nepremičnine 1832-110/0-0, 1832-2250/3-0 
in 1832-2250/4-0, vse k.o. 1832 – Vače, vse v deležu 
9540/100000 od celote. Stavba s predmetnimi poslov-
nimi prostori je zgrajena leta 1992; poslovni prostori 
so se uporabljali za pisarniško-storitveno dejavnost. 
Poslovni prostori imajo električno, vodovodno, sani-
tarno napeljavo; kanalizacija je speljana v skupno gre-
znico. Ogrevanje je centralno radiatorsko iz skupne 
kotlovnice.

Izbranega kupca se v kupoprodajni pogodbi zave-
že, da na svoje stroške preuredi in loči interno komu-
nalno infrastrukturo objekta (ogrevanje, vodovod-voda, 
odjemno mesto za elektriko) za potrebe predmetnega 
poslovnega prostora. Energetski razred za del stavbe: 
D (60 – 105 kWh/m2a).

Ogled nepremičnine je možen po predhodnem do-
govoru na tel. 01/472-80-53, g. Damjan.

Izhodiščna prodajna cena nepremičnine je 
31.030,00 EUR.

5. Kranj – Primskovo – stavbno zemljišče na lokaciji 
Kranj–Primskovo, v skupni površini 6.641,00 m2; ki ob-
sega zemljišče z ID znakom nepremičnine 2120-791/6-0 
(travnik površine 2.917 m2), zemljišče z ID znakom ne-
premičnine 2120-23/1-0 (parkirišče-odprto skladišče po-
vršine 1.904 m2), zemljišče z ID znakom nepremičnine 
2120-14/3 -0 (odprto skladišče površine 1.565 m2) in 
zemljišče z ID znakom nepremičnine 2120-17/6 -0 (pot 
površine 255 m2), vse k.o. 2120 – Primskovo. Vse na-
vedene nepremičnine (parcele) se prodajo skupaj kot 
celota.

Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogo-
voru na tel. 04/260-43-19, ga. Marina.

Izhodiščna prodajna cena vseh nepremičnin skupaj 
je 914.470,00 EUR.

6. Kranj – Primskovo, Mirka Vadnova 13 – poslovni 
prostori skupne površine 2.393,61 m2, ki predstavljajo 
»del stavbe B« s številko stavbe 574 in obsegajo pro-
store v kletnem delu z garažami ter pritličje in nadstropje 
s poslovnimi-pisarniškimi prostori; in tudi stavbo »skla-

dišče odpadnih olj« s številko stavbe 818. Stavba B je 
zgrajena leta 1977 in pozneje obnovljena.

Poslovnim prostorom oziroma stavbam pripada so-
razmerni del zemljišča – stavbišča s parcelno številko 
28/5 (pripadajoča površina 865,16 m2) z ID znakom ne-
premičnine 2120-28/5-0, k.o. 2120 – Primskovo oziroma 
delež 9710/10000 celotne parcelne številke 28/5 in tudi 
sorazmerni del zemljišča – del od 2/3 dvorišča s parcel-
no številko 31/3 (pripadajoča površina 2406,78 m2) ozi-
roma delež 6473/10000 celotne parcelne številka 31/3.

Poslovni prostori v poslovni stavbi B so v času ob-
jave zasedeni in bodo v primeru sklenitve kupoprodajne 
pogodbe (prodaje) izpraznjeni najpozneje v šestih me-
scih od sklenitve pogodbe oziroma po dodatnem dogo-
voru s potencialnim kupcem teh nepremičnin.

Energetska učinkovitost stavbe: merjena EI – dove-
dena energija 161 kWh/m2a.

Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogo-
voru na tel. 04/260-43-19, ga. Marina.

Izhodiščna prodajna cena vseh nepremičnin skupaj 
je 972.000,00 EUR.

II. Pogoji za sodelovanje
Prodaja se opravi na podlagi javne objave zbiranja 

pisnih ponudb. Pisno ponudbo za nakup posamezne 
nepremičnine je potrebno poslati priporočeno po pošti 
ali dostaviti osebno v zaprtih ovojnicah na naslov: Tele-
kom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljub ljana, soba 
št. 111-B, z oznako »Ponudba za nakup nepremičnine 
– Ne odpiraj«.

Rok za predložitev ponudb je 31. 3. 2015. Za pra-
vočasne bodo veljale ponudbe, ki bodo prispele po pošti 
ali bodo dostavljene na naslov: Telekom Slovenije, d.d., 
Cigaletova 15, 1000 Ljub ljana, soba 111-B, najkasneje 
do vključno 31. 3. 2015 do 12. ure.

Vsebina ponudbe
Ponudniki so lahko fizične in pravne osebe, domače 

in tuje, ki morajo v posamezni pisni ponudbi (posebej za 
vsako posamezno nepremičnino) navesti in posredovati 
naslednje podatke oziroma dokumente:

– navesti svoje identifikacijske podatke (ime in pri-
imek oziroma firmo, naslov, EMŠO oziroma matično 
številko, davčno številko),

– navesti zaporedno številko nepremičnine iz obja-
ve in druge natančne podatke nepremičnine, za katero 
kandidirajo in predlagajo ponudbo,

– navesti posebej ponujeno ceno v EUR, v abso-
lutnem znesku za posamezno nepremičnino, ki ne sme 
biti nižja od navedene objavljene izhodiščne prodajne 
cene,

– navesti popolne podatke o številki tekočega-tran-
sakcijskega računa ponudnika (naziv banke in številka 
računa),

– fizične osebe morajo obvezno priložiti fotokopijo 
dokumenta za identifikacijo (kopijo osebnega dokumen-
ta), pravne osebe morajo obvezno priložiti overjen izpis 
iz sodnega registra (ne starejši od 3 mesecev) in samo-
stojni podjetniki posamezniki priložiti priglasitveni list,

– posebej dodatno pisno izjaviti, da soglaša z naku-
pom opreme po dodatno navedeni fiksni prodajni ceni za 
opremo, ki se proda skupaj z nepremičnino – počitniško 
enoto (od zap. 1 do vključno zap. 3),

– posebej dodatno pisno izjaviti, da je seznanjen 
s trenutnim lastniškim in zemljiško-knjižnim stanjem ne-
premičnine in da bo v primeru nakupa predmetne nepre-
mičnine vse postopke v zvezi s potrebno dodatno ure-
ditvijo lastniških listin in v zvezi z vpisom nepremičnine 
v zemljiško knjigo uredil sam na svoje stroške,

– posebej dodatno pisno izjaviti, da je seznanjen 
z dejstvom, da so poslovni prostori stavbe B, na lokaciji 
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Kranj-Primskovo, Mirka Vadnova 13 (ki so predmet pro-
daje) zasedeni in bo vselitev vanje možna najpozneje 
v šestih mesecih po sklenitvi kupoprodajne pogodbe 
oziroma po dogovoru s potencialnim kupcem (v objavi 
navedeno za nepremičnino pod zaporedno št. 6, Kranj 
– Primskovo, Mirka Vadnova 13).

Drugi pogoji:
Predmetne nepremičnine se prodajajo po načelu 

“videno – kupljeno”. Kupec s sodelovanjem pri zbira-
nju pisnih ponudb potrjuje, da je seznanjen s stanjem 
premoženja in se odreka odškodninskim zahtevkom iz 
naslova stvarnih napak.

V primerih izvedbe pravnega posla (kupoprodaje) 
kupec plača tudi davek na promet z nepremičninami 
oziroma davek na dodano vrednost in nosi vse stroške 
prenosa lastništva.

Kupnino mora kupec poravnati v celoti v roku 30 dni 
od datuma izstavitve računa, po sklenitvi pogodbe.

Ponudniki bodo o izbiri obveščeni pisno, najpozneje 
do 31. 5. 2015.

Uspeli ponudnik mora skleniti kupoprodajno pogod-
bo v roku 60 dni po prejemu obvestila, da je izbran kot 
najugodnejši ponudnik.

V primeru, da najugodnejši ponudnik oziroma iz-
brani kupec po svoji krivdi ne izpolni vseh pogojev iz 
objave ali ne izpolni pogodbenih obveznosti se šteje, da 
je odstopil od nakupa – v takšnem primeru je izbrani ku-
pec dolžan plačati Telekomu Slovenije, d.d., odškodnino 
v višini 3.000,00 EUR + DDV.

Pri izbiri najugodnejšega ponudnika za posamezno 
nepremičnino bo odločala predvsem višina ponujene 
cene.

Telekom Slovenije, d.d. si kot prodajalec pridržuje 
pravico, da na podlagi te objave kljub prejetim ponud-
bam, ne sklene kupoprodajne pogodbe z nobenim od 
ponudnikov.

Dodatne informacije o vsebini objave lahko ponu-
dniki pridobijo:

– splošno – na tel. 02/530-27-70, g. Marjan, 
01/234-16-50, g. Mladen in 01/234-15-92, ga. Jana,

– dodatno o trenutnem dejanskem lastniškem 
in zemljiško-knjižnem statusu nepremičnin – na 
tel. 01/234-13-68, ga. Jana.

Telekom Slovenije, d.d.

 Ob-1582/15

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju drža-
ve in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10, 75/12 in 47/13 – ZDU-1G) objavljamo

javni poziv
za zbiranje ponudb za prodajo iz uporabe  

izločenih premičnin (reševalno vozilo)
1. Prodajalec: Zdravstveni dom Logatec, Notranj-

ska cesta 2, 1370 Logatec, tel. 01/750-82-20, faks: 
01/750-82-22.

2. Predmet prodaje je naslednje vozilo: VW Tran-
sporter 2,5 TDi – 4M, leto prve registracije 2005, opis 
vozno, izhodiščna cena 4.800 EUR.

Vozilo se prodaja po načelu »videno-kupljeno«. 
Kupec izdela ponudbo na obrazcu Ponudba (Priloga 
št. 1), lahko pa poda tudi lastno ponudbo z nedvoumno 
navedbo vrste opreme in ponudbene cene. Objava in 
priloge so dostopne na spletni strani prodajalca: www.
zd-logatec.si.

3. Vozilo bo prodano ponudniku, ki bo ponudil naj-
ugodnejšo ceno nad izhodiščno ceno. V primeru enakih 
ponujenih cen bodo izvedena dodatna pogajanja. O iz-

boru bodo ponudniki obveščeni v roku 15 dni od roka 
za predložitev ponudb oziroma po izvedbi dodatnih po-
gajanj. Razpisovalec si pridržuje pravico, da ne bo izbral 
nobenega ponudnika.

4. Če izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe 
v 8 dneh po prejemu sklepa o izbiri in prodajne pogod-
be, se šteje, da odstopa od pogodbe. V tem primeru se 
varščina ne vrača.

5. Način in rok plačila: najugodnejši ponudnik je 
dolžan plačati kupnino najkasneje 8 dni po podpisu 
pogodbe in prejemu računa, vendar pred prevzemom 
opreme, na transakcijski račun prodajalca pri UJP, št. 
SI56 0126 4603 0922 280. Položena varščina se všteje 
v kupnino. Plačilo kupnine v roku, je bistvena sestavina 
pravnega posla.

6. Višina varščine: pred odpiranjem ponudb morajo 
ponudniki položiti varščino v višini 10 % izhodiščne cene 
na transakcijski račun pri UJP, št. št. SI56 0126 4603 
0922 280. Po opravljenem odpiranju ponudb se ponu-
dnikom, ki s svojo ponudbo ne uspejo, varščina vrne 
v roku trideset dni, brez obresti.

7. Ogled vozila je možen na lokaciji prodajalca, in 
sicer po predhodnem dogovoru na kontaktno številko 
01/750-82-20.

8. Predložitev ponudb:
a) Pisno ponudbo je potrebno predložiti do 30. 3. 

2015 do 9. ure.
Ponudbo se označi: »Ponudba za nakup reševal-

nega vozila – Ne odpiraj.«
Ponudbi (izpolnjena Priloga št. 1) je potrebno pri-

ložiti:
– potrdilo o plačani varščini,
– pooblastilo osebi za zastopanje na odpiranju po-

nudb za pravne osebe.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti po-

nudbo: Zdravstveni dom Logatec, Notranjska cesta 2, 
1370 Logatec.

c) Veljavnost ponudbe: do 30. 4. 2015 oziroma do 
sklenitve pogodbe z izbranim ponudnikom.

d) V primeru, da bosta dve ali več ponudb ime-
li enako ponudbeno ceno, se bo postopek nadaljeval 
s pogajanji.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpi-
ranje ponudb do dne 30. 3. 2015 ob 10. uri, v sejni sobi 
Zdravstvenega doma Logatec, II. nadstropje, Notranjska 
cesta 2, 1370 Logatec.

Zdravstveni dom Logatec

 Ob-1607/15

Na podlagi 318. člena Energetskega zakona (Ura-
dni list RS, št. 17/14) in 7. člena Uredbe o zagota-
vljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14; 
v nadaljevanju: Uredba) Javno podjetje Energetika 
Ljub ljana d.o.o. (v nadaljevanju: Energetika Ljub ljana) 
objavlja

javni poziv URE-SUB_2015_01
dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud  

za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost
1. Ime in sedež pravne osebe, ki dodeljuje nepo-

vratne finančne spodbude v okviru izvajanja Uredbe: 
Javno podjetje Energetika Ljub ljana d.o.o., Verovškova 
ulica 62, 1000 Ljub ljana.

2. Pravna podlaga za izvedbo javnega pozi-
va: 318. člen Energetskega zakona (Uradni list RS, 
št. 17/14) in 7. člen Uredbe o zagotavljanju prihran-
kov energije (Uradni list RS, št. 96/14; v nadaljevanju: 
Uredba).
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3. Predmet javnega poziva
Predmet javnega poziva so nepovratne finančne 

spodbude gospodinjstvom, javnem sektorju, pravnim 
osebam javnega prava, gospodarskim družbam in sa-
mostojnim podjetnikom za nove, še ne izvedene naložbe, 
ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih odjemalcih 
na geografskem območju Mestne občine Ljub ljana, Obči-
ne Brezovica, Občine Dobrova - Polhov Gradec, Občine 
Dol pri Ljub ljani, Občine Ig, Občine Medvode, Občine 
Škofljica in Občine Log - Dragomer za naslednje ukrepe:

– ukrep 1: Vgradnja nove toplotne postaje ob prvi 
priključitvi na sistem daljinskega ogrevanja,

– ukrep 2. Vgradnja novega kotla z visokim izkorist-
kom ob prvi priključitvi na sistem distribucije zemeljskega 
plina.

4. Sredstva javnega poziva
Sredstva za nepovratne finančne spodbude so iz-

ključno lastna sredstva Energetike Ljub ljana, zato dode-
ljevanje sredstev ne predstavlja državne pomoči upravi-
čencem. Višina sredstev znaša:

– za ukrep 1: 175.000,00 EUR,
– za ukrep 2: 75.000,00 EUR.
5. Upravičenci za kandidiranje na javnem pozivu
Na javnem pozivu lahko sodelujejo naslednji upra-

vičenci:
– gospodinjstva. Sredstva lahko pridobi vsaka fizična 

oseba, ki je investitor naložbe in:
– lastnik nepremičnine – stanovanjske stavbe ali 

etažne enote v večstanovanjski stavbi, kjer bodo izve-
deni ukrepi, ki so predmet poziva, ali solastnik s pisnim 
soglasjem ostalih solastnikov, ali imetnik stavbne pravice 
na nepremičnini, ki se uporablja za stanovanjske name-
ne, kjer bo naložba izvedena (v nadaljevanju: lastnik),

– ožji družinski član lastnika (zakonec, zunajza-
konski partner, otroci oziroma posvojenci, starši ali posvo-
jitelji) ali najemnik stanovanjske stavbe ali etažne enote 
v večstanovanjski stavbi, če so udeleženi pri financiranju 
naložbe in so za to pridobili pisno soglasje lastnika,

– javni sektor,
– pravne osebe javnega prava,
– gospodarske družbe in samostojni podjetniki.
6. Pogoji za kandidiranje na javnem pozivu
Upravičenci, ki kandidirajo na javnem pozivu (v na-

daljevanju: vlagatelji), lahko pridobijo pravico do nepo-
vratne finančne spodbude za nove naložbe, s katerimi 
bodo izvedeni zgoraj navedeni ukrepi pod pogoji kot je 
navedeno v dokumentaciji javnega poziva.

7. Višina nepovratne finančne spodbude in rok za 
izvedbo

Višina nepovratne finančne spodbude za izvedbo 
posameznega ukrepa znaša:

– za ukrep 1:
– za hišo (eno/dvostanovanjska stavba): 

750,00 EUR,
– za večstanovanjsko in nestanovanjsko stavbo:

– največ 15 odstotkov upravičenih stroškov na-
ložbe ali

– največ 25 EUR/MWh letnega prihranka ener-
gije, ki ga izvedba ukrepa prinese.

– za ukrep 2:
– za etažno enoto (stanovanje/poslovni prostor) 

z individualnim ogrevanjem: 450,00 EUR,
– za hišo (eno/dvostanovanjska stavba): 

650,00 EUR,
– za večstanovanjsko in nestanovanjsko stavbo:

– največ 10 odstotkov upravičenih stroškov na-
ložbe ali

– največ 25 EUR/MWh letnega prihranka ener-
gije, ki ga izvedba ukrepa prinese.

Prihranek energije, ki ga izvedba ukrepa prinese 
se izračuna na način, ki je naveden v dokumentaciji 
javnega poziva.

Rok za zaključek naložbe je devet mesecev od 
sklenitve pogodbe o dodelitvi pravice do nepovratne fi-
nančne spodbude, sicer pravica do nepovratne finančne 
spodbude preneha.

8. Način prijave
Vlagatelj mora v vlogi predložiti vse dokumente, ki 

sestavljajo vlogo, skladno z zahtevami dokumentacije 
javnega poziva in v slovenskem jeziku. Vloga mora 
biti oddana v zaprti ovojnici, ki mora biti opremljena in 
označena tako kot je navedeno v dokumentaciji javnega 
poziva. Nepravilno označene ali odprte ovojnice ne bodo 
uvrščene na odpiranje vlog in jih bo Energetika Ljub-
ljana vrnila pošiljatelju. Vlagatelj mora vlogo dostavi na 
naslov Energetike Ljub ljana: Javno podjetje Energetika 
Ljub ljana d.o.o., »Subvencije«, Verovškova ulica 62, 
1000 Ljub ljana.

Vse pravilno in pravočasno vložene vloge se bodo 
odpirale po zaporedju prejema. Prvo odpiranje vlog bo 
v torek, 24. 3. 2015, nato pa vsak torek do zaključka 
javnega poziva, oziroma najkasneje do 2. 6. 2015, ko 
bo zadnje odpiranje vlog.

Na posamezno odpiranje vlog bodo uvrščene vse 
pravilno označene in zaprte vloge, ki bodo ne glede na 
način dostave prispele na naslov Energetike Ljub ljana 
najkasneje do 14. ure zadnjega delovnega dne pred 
dnevom odpiranja vlog. Vloge, ki bodo prispele na na-
slov Energetike Ljub ljana kasneje, bodo uvrščene na 
naslednje odpiranje vlog oziroma bodo zavržene, če 
bodo na tem odpiranju razdeljena vsa sredstva javnega 
poziva.

9. Izplačilo dodeljenih nepovratnih finančnih spod-
bud

Nepovratna finančna spodbuda bo izplačana pre-
jemniku na podlagi sklenjene pogodbe za ukrepe, iz-
vedene v skladu s pogoji javnega poziva po predložitvi 
ustrezne dokumentacije na način, kot je opisano v do-
kumentaciji javnega poziva.

10. Rok prijave
Vlagatelji se lahko prijavijo na javni poziv od obja-

ve tega javnega poziva v Uradnem listu RS dalje. Javni 
poziv velja do porabe sredstev, oziroma najkasneje do 
1. 6. 2015.

11. Dokumentacija javnega poziva in dodatne in-
formacije

Dokumentacijo javnega poziva in dodatne informa-
cije o javnem pozivu lahko naročite s pisnim zahtevkom, 
poslanim na naslov: Javno podjetje Energetika Ljub ljana 
d.o.o., »Subvencije«, Verovškova ulica 62, 1000 Ljub-
ljana, ali na e-naslov: ucinkovita.raba.energije@ener-
getika-lj.si do zaključka javnega poziva.

Dokumentacija javnega poziva, odgovori na vpra-
šanja in druga obvestila v zvezi z javnim pozivom bodo 
objavljeni na spletni strani Energetike Ljub ljana, www.
energetika-lj.si.

Javno podjetje Energetika Ljub ljana d.o.o.

 Ob-1574/15

V skladu s sklepom uprave Vzajemne zdravstvene 
zavarovalnice, d.v.z. (v nadaljnjem besedilu: Vzajemna), 
z dne 5. 3. 2015 o razpisu volitev s sistemom kooptacije, 
sprejetim na podlagi 43. člena Statuta Vzajemne zdra-
vstvene zavarovalnice, d.v.z., ter 42. člena Pravilnika 
o volitvah v skupščino zastopnikov članov Vzajemne, 
d.v.z., uprava Vzajemne razpisuje



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 17 / 13. 3. 2015 / Stran 443 

volitve s sistemom kooptacije
v skupščino zastopnikov članov Vzajemne
Splošno
Za dan razpisa volitev s sistemom kooptacije 

v skupščino zastopnikov članov Vzajemne (v nadalj-
njem besedilu: volitve) po štirih letih volilnega obdobja, 
s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje 
petek, 13. marec 2015.

Vsi člani Vzajemne so glede na starost dne 28. 02. 
2015 razporejeni v pet (5) starostnih razredov, in sicer:

I. starostni razred: člani Vzajemne, rojeni od vključ-
no 19. 05. 1979 in mlajši;

II. starostni razred: člani Vzajemne, rojeni od vključ-
no 16. 09. 1967 do vključno 18. 05. 1979;

III. starostni razred: člani Vzajemne, rojeni od 
vključno 24. 01. 1957 do vključno 15. 09. 1967;

IV. starostni razred: člani Vzajemne, rojeni od 
vključno 16. 11. 1944 do vključno 23. 01. 1957;

V. starostni razred: člani Vzajemne, rojeni do vključ-
no 15. 11. 1944 in starejši.

V vsakem starostnem razredu se izvoli tri (3) za-
stopnike članov Vzajemne (v nadaljnjem besedilu: za-
stopniki). Skupaj se torej z volitvami v skupščino izvoli 
petnajst (15) zastopnikov.

Kdo ima pravico voliti in biti izvoljen
Pravico voliti (aktivna volilna pravica) imajo:
1. zastopniki, ki jim na podlagi izvedenega izločitve-

nega žreba volilne komisije mandat zastopnika po pre-
teku štirih let volilnega obdobja ne bo prenehal – skupaj 
trije (3.) zastopniki v posameznem starostnem razredu;

2. zastopniki, ki so bili izvoljeni na volitvah s siste-
mom kooptacije po dveh letih volilnega obdobja 2013 
– skupaj trije (3.) zastopniki v posameznem starostnem 
razredu.

Aktivne volilne pravice nimajo zastopniki, ki jim bo 
na podlagi izvedenega izločitvenega žreba po poteku 
štirih let volilnega obdobja prenehal mandat – skupaj 
trije (3.) zastopniki v posameznem starostnem razredu.

Pravico biti izvoljeni v skupščino (pasivna volilna 
pravica) imajo vse poslovno sposobne fizične osebe, ki 
so na dan 28. 2. 2015 člani Vzajemne že najmanj eno 
leto. Če je član Vzajemne pravna oseba, imajo pravico 
biti izvoljeni zavarovanci po zavarovalni pogodbi, ki je 
podlaga za članstvo, če so na dan 28. 2. 2015 zava-
rovanci po opredeljeni pogodbi najmanj eno leto. Če 
članu po opredeljenem datumu preneha članstvo, izgubi 
pasivno volilno pravico.

Pasivno volilno pravico imajo tudi zastopniki, ki 
jim na podlagi izvedenega izločitvenega žreba volilne 
komisije po poteku štirih let volilnega obdobja preneha 
mandat, ter nadomestni zastopniki, izvoljeni na splošnih 
volitvah.

Pasivne volilne pravice nimajo zaposleni v Vza-
jemni, člani organov vodenja in nadzora v Vzajemni, 
člani organov vodenja in nadzora ter zaposleni v zava-
rovalnici, ki opravlja zavarovalne posle v isti zavarovalni 
vrsti kot Vzajemna, člani organov vodenja in nadzora 
v odvisni oziroma obvladujoči družbi Vzajemne ter člani 
volilne komisije.

Izločitveni žreb
Volilna komisija bo izvedla žreb, ki bo določil tretjino 

zastopnikov iz vsakega starostnega razreda, ki jim bo 
po poteku štirih let volilnega obdobja prenehal mandat. 
Žreb bo izveden na seji volilne komisije, in sicer pred-
vidoma 18. 3. 2015. Zastopniki bodo o rezultatih žreba 
pisno obveščeni.

Postopek kandidiranja
Pravico predlagati kandidate ter podajanja pod-

pore h kandidaturam (predlagatelj in podpornik volil-

nega predloga) imajo vse poslovno sposobne fizične 
osebe, ki so na dan 28. 2. 2015 člani Vzajemne – imajo 
sklenjeno zavarovalno pogodbo s trajanjem najmanj 
eno leto.

Aktivna in pasivna volilna pravica kakor tudi po-
dajanje podpore k volilnemu predlogu se uresničuje 
s strani nosilca pravice samo znotraj svojega starostne-
ga razreda.

Pogoj za veljavnost kandidature je predložitev vo-
lilnega predloga. Vsak predlagatelj lahko poda samo 
en volilni predlog. K volilnemu predlogu lahko člani 
Vzajemne dajejo podporo, pri čemer velja, da lahko 
vsak član Vzajemne poda podporo k samo enemu vo-
lilnemu predlogu.

Kot veljaven se šteje volilni predlog, ki izpolnjuje 
naslednje pogoje:

1. je pravočasen: predložen mora biti najkasneje do 
vključno 30. 3. 2015, in sicer na vložišče na naslov Vza-
jemna zdravstvena zavarovalnica, d.v.z., Mala ulica 5, 
1000 Ljub ljana. V primeru osebne predložitve volilne-
ga predloga so uradne ure na vložišču Vzajemne od 
ponedeljka do petka od 08.00 do 15.00 ure;

2. je predložen izključno na obrazcu volil-
ni predlog 1A oziroma 1B, ki sta objavljena na spletni 
strani Vzajemne, www.vzajemna.si.;

3. kandidat/i mora/jo biti predlagan/i s strani enega 
ali več članov Vzajemne istega starostnega razreda kot 
je kandidat/i;

4. če volilni predlog vsebuje tudi podpornika/e, 
mora/jo biti podpornik/i v istem starostnem razredu 
kot predlagatelj in kandidat/i;

5. predlagani kandidat/i mora/jo imeti pasivno vo-
lilno pravico;

6. predlagatelj in podpornik/i morajo imeti pravi-
co podajati volilni predlog oziroma podporo k volilne-
mu predlogu;

7. vsebovati mora navedbo najmanj enega (1) do 
skupaj največ tri (3) kandidate; če je število kandidatov 
štiri (4) ali več, se vsi kandidati od vključno štiri (4) in več 
štejejo kot neveljavni in se izločijo;

8. vsebovati mora priimek in ime, rojstne podatke 
ter naslov stalnega ali začasnega prebivališča predlaga-
telja in podpornih članov;

9. vsebovati mora priimek in ime, rojstne podatke, 
naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter navedbo 
izobrazbe predlaganega kandidata;

10. vsebovati mora lastnoročni podpis predlaga-
telja / podpornika;

11. vsebovati mora pisno izjavo predlaganega 
kandidata o soglasju h kandidaturi. Soglasje se lah-
ko predloži na obrazcu »Soglasje kandidata h kandida-
turi«, ki je objavljen na spletni strani Vzajemne, www.
vzajemna.si., prav tako pa se lahko predloži tudi na 
s strani kandidata lastno ustvarjenem dokumentu, pri 
čemer je pogoj za veljavnost takšnega dokumenta vseb-
nost bistvenih sestavin oziroma podatkov o kandidatu, 
kakor so opredeljeni na objavljenem obrazcu. Soglasje 
mora vsebovati lastnoročni podpis kandidata. Če je za 
istega kandidata že predloženo njegovo soglasje k dru-
gemu volilnemu predlogu, le-tega ni potrebno ponov-
no predložiti.

Največje število kandidatov posameznega staro-
stnega razreda, ki se uvrsti na glasovnico posameznega 
starostnega razreda, je štiriinpetdeset (54). Morebitni 
presežek kandidatov v posameznem starostnem razre-
du bo volilna komisija izločila, in sicer na naslednji način:

– izločeni bodo kandidati z najnižjo podporo. Pod-
pora se meri s seštevkom podanih podpor, ki jih je prejel 
kandidat s strani člana oziroma članov Vzajemne;
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– če z uporabo predhodno opredeljenega kriterija 
ne bo mogoče ustrezno znižati števila kandidatov, se 
bo med kandidati, ki bodo imeli enak obseg podpore, 
izvedel žreb.

Vsi kandidati, ki bodo potrjeni s strani volilne ko-
misije, bodo predstavljeni na spletni strani Vzajemne, 
www.vzajemna.si., po posameznih starostnih razredih.

Če bodo v posameznem ali vseh starostnih razre-
dih predlagani manj kot trije (3) kandidati, se bo rok 
za predložitev volilnih predlogov podaljšal, kar bo ustre-
zno javno objavljeno.

Glasovanje
Tajno glasovanje s tiskanimi glasovnicami, ki ga bo 

vodila volilna komisija, bo predvidoma izvedeno v po-
nedeljek, dne 15. 6. 2015, na volilni seji zastopnikov. 
Zastopniki, ki imajo pravico glasovati, bodo pravočasno 
pisno vabljeni k udeležbi na volilni seji.

Zastopnik ne more pooblastiti druge osebe, da zanj 
izvršuje aktivno volilno pravico.

Volilna komisija
Volilna komisija, ki skrbi za zakonitost volitev, ima 

sedem (7) članov, in sicer: Mojca Cvetko, Igor Iljaš, Jože 
Benec, Ana Bilbija, Marinka Kapelj, Neven Cvitanović 
in Aleksandra Podgornik. Izid volitev v skupščino za-
stopnikov članov Vzajemne, ki ga bo razglasila volilna 
komisija, bo objavljen na spletni strani Vzajemne, www.
vzajemna.si.

Dokumenti in informacije v zvezi z volitvami
Pravilnik o volitvah v skupščino zastopnikov članov 

Vzajemne, d.v.z., ki podrobneje določa splošne volitve 
in volitve s sistemom kooptacije v skupščino zastopnikov 
članov Vzajemne, obrazci volilni predlog 1A in 1B in so-
glasje kandidata h kandidaturi ter drugi dokumenti, ki se 
jih uporablja v volilnem postopku, so na vpogled članom 
Vzajemne na sedežu Vzajemne, Vošnjakova ulica 2, 
Ljub ljana, v tajništvu uprave, ter na sedežih poslovnih 
enot Vzajemne, v tajništvu direktorja, vsak delavnik od 
09.00 do 12.00 ure, ter na spletni strani Vzajemne, www.
vzajemna.si, in sicer z upoštevanjem rokovnika posame-
znih volilnih opravil.

Kakršnekoli spremembe glede datumov izvedbe 
posameznih volilnih opravil, do katerih bi prišlo zaradi 
določenih zunanjih okoliščin, bodo pravočasno sporoče-
ne članom Vzajemne, in sicer z objavo na spletni strani 
Vzajemne, www.vzajemna.si.

Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d.v.z.

Št. 478-16/2015 Ob-1537/15

Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje, ki 
jo zastopa županja Jasna Gabrič, mag., na podlagi 
33. člena Zakona o stvarnem premoženju države in sa-
moupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 
75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14 in 90/14 – ZDU-1I) in 
35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in sa-
moupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 
42/12, 24/13 in 10/14) objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo rabljenega vozila  

SUBARU IMPREZA /WAGON 1,5R/AWD
1. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja po-

nudb: Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje.
2. Predmet prodaje: predmet prodaje je osebno 

vozilo znamke SUBARU, tip: GH3-020, komercialna 
oznaka: IMPREZA / WAGON 1,5R/AWD. Datum prve 
registracije: 28. 2. 2008. Po stanju na dan 17. 2. 2015 je 
prevoženih 74.805 km, redno servisiran, zadnji servis: 

9. 6. 2014, nekaramboliran, garažiran. Gorivo: eurosu-
per/katalizator.

3. Izhodiščna cena: izhodiščna cena znaša 
5.921,00 EUR in je določena na podlagi ocenjevalne-
ga poročila, ki ga je izdelal Marjan Frol, sodni izvede-
nec avtomobilske stroke, dne 24. 2. 2015, na stroške 
prodajalca. Vse morebitne druge dajatve in stroške, ki 
bodo nastali pri prodaji, plača kupec.

4. Način prodaje in vrsta pravnega posla
Vozilo se prodaja po metodi javnega zbiranja po-

nudb in po načelu »videno–kupljeno«, zato kupec nima 
pravice uveljavljati kasnejših reklamacij.

Z izbranim ponudnikom z najugodnejšo ponudbo 
bo po zaključku postopka javnega zbiranja ponudb 
sklenjena prodajna pogodba.

5. Pogoji za udeležbo v postopku
5.1. Plačilo varščine
Ponudnik je za resnost ponudbe dolžan vplačati 

varščino v višini 10 % od ponujene cene za avtomobil 
na račun št. 01329-0100018122 – proračun Občine 
Trbovlje, s pripisom »varščina za nakup avtomobila«, 
in sicer do roka za oddajo ponudbe.

Izbranemu ponudniku se bo varščina vštela v ku-
pnino, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene.

Ponudnikom, ki na javni ponudbi ne uspejo, se 
varščina vrne v roku 30 dni po končanem postopku 
javnega zbiranja ponudb. Varščina se ne obrestuje.

5.2. Rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo: 
ponudba mora veljati najmanj tri mesece.

5.3. Način, mesto in rok za oddajo ponudbe
Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispe-

le v zaprtih kuvertah najkasneje do 16. 3. 2015, na 
naslov: Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje 
– glavna pisarna. Ponudbe lahko ponudniki v roku za 
oddajo ponudb oddajo tudi osebno, vsak delovni dan 
od 8. do 15. ure, v glavni pisarni upravne zgradbe Ob-
čine Trbovlje.

Na sprednji strani kuverte mora biti navedeno: 
»Oddaja ponudbe za nakup osebnega vozila SUBARU 
IMPREZA« in oznaka: »Ne odpiraj – Ponudba«.

Na hrbtni strani kuverte mora biti zapisan naziv in 
naslov ponudnika.

Po izteku roka za oddajo ponudb se bodo pravo-
časno prispele ponudbe odpirale na seji Komisije za 
vodenje in nadzor postopkov pridobivanja, razpola-
ganja in upravljanja s stvarnim premoženjem Občine 
Trbovlje (v nadaljevanju: Komisija). Odpiranje ponudb 
je javno in bo potekalo na seji Komisije dne 17. 3. 2015, 
ob 13. uri, v sejni sobi v drugem nadstropju upravne 
zgradbe Občine Trbovlje.

6. Pogoji sodelovanja na javnem zbiranju ponudb, 
vsebina zavezujoče ponudbe in kriterij za izbiro naju-
godnejšega ponudnika:

Na javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo prav-
ne osebe in samostojni podjetniki ter fizične osebe, ki 
imajo poravnane vse zapadle obveznosti do Občine 
Trbovlje. Pravne osebe morajo predložiti izpisek iz 
sodnega registra ali drugega registra, ki ne sme biti 
starejši od 30 dni, samostojni podjetniki priglasitveni 
list, fizične osebe pa osebni dokument.

Ponudniki morajo v ponudbi na obrazcih, ki so se-
stavni del vsebine zavezujoče ponudbe, navesti svoje 
točne podatke. Ponudbi morajo predložiti tudi potrdilo 
o plačanih davkih in prispevkih (pravne osebe in s.p.) 
ter potrdilo o plačani varščini. Ponudba mora biti pod-
pisana.

6.1. Vsebina zavezujoče ponudbe:
– izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (priloga 

št. 1),
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– izpolnjen obrazec Izjava o sprejemanju pogojev 
javnega razpisa (priloga št. 2),

– ponujena cena za osebni avtomobil SUBARU 
IMPREZA, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene na 
obrazcu Ponudba (priloga št. 3),

– potrdilo o plačilu varščine v višini 10 % od ponu-
jene cene.

Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj 
navedene sestavine. Ponudniki, ki ne bodo izpolnjevali 
pogojev iz te točke, bodo po sklepu Komisije izločeni iz 
postopka.

Prepozno prispele, nepravilno označene in nepo-
polne ponudbe pri izbiri ne bodo upoštevane.

Prodajna pogodba bo sklenjena s tistim ponudni-
kom, ki bo ponudil najvišjo ceno nad izhodiščno ceno. 
V primeru, da bi več ponudnikov ponudilo enako najviš-
jo ceno nad izhodiščno ceno, bodo izvedena dodatna 
pogajanja o ceni.

Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika 
obveščeni v 8 dneh po izbiri.

7. Rok sklenitve prodajne pogodbe in plačilo ku-
pnine

Izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo v roku 8 dni 
od dneva vročitve obvestila, v nasprotnem primeru se 
šteje, da je od nakupa odstopil.

Izbrani ponudnik – kupec mora plačati kupnino 
v roku 8 dni od prejema računa. Kupnina se plača na 
transakcijski račun prodajalca, ki je določen v prodajni 
pogodbi. Položena varščina izbranega ponudnika se 
všteva v ceno. Plačilo celotne kupnine v navedenem 
roku, je bistvena sestavina prodajne pogodbe.

8. Ogled in dodatne informacije: dodatne informa-
cije o pogojih javnega zbiranja ponudb in o osebnem 
vozilu lahko zainteresirani dobijo na tel. 040/720-409 
(kontaktna oseba: mag. Monika Kališek) ali preko e-po-
šte: monika.kalisek@trbovlje.si. Ponudniki si lahko pred 
podajo ponudbe predmet prodaje tudi ogledajo po pred-
hodnem dogovoru.

9. Opozorilo: županja Občine Trbovlje lahko do 
sklenitve pravnega posla ustavi postopek javnega zbi-
ranja ponudb.

10. Objava: javno zbiranje ponudb se objavi na 
spletni strani Občine Trbovlje in v Uradnem listu Repu-
blike Slovenije.

 
Priloga št. 1 
 
 
 

 
 
Ime in priimek 
oz. firma ponudnika:                    ______________________________________________ 
 
 
Naslov stalnega bivališča  
oz. sedež ponudnika:                    ______________________________________________ 
 
 
Davčna številka 
oz. ID za DDV ponudnika:           ______________________________________________  
 
 
EMŠO oz. matična številka:         ______________________________________________    
 
 
Kontaktna oseba:                          ______________________________________________   
 
 
E – naslov kontaktne osebe:         ______________________________________________   
 
 
Telefon:                                         ______________________________________________   
 
 
Številka TRR z  navedbo banke:  ______________________________________________  
 
 
Odgovorna oseba za podpis pogodbe:___________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Kraj in datum:_____________________                                   Podpis ponudnika: 
 
                                                                                                    _______________________ 
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Priloga št. 2 
 
 
 
IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB 
 
 
 
Izjavljam, da z oddajo ponudbe potrjujem, da v celoti sprejemam pogoje javnega razpisa, 
objavljenega pod št. 47816/2015 za zbiranje ponudb za nakup osebnega vozila znamke 
SUBARU, tip: GH3020, komercialna oznaka: IMPREZA / WAGON 1,5R/AWD. 
 
 
 
 
 
 
 Kraj in datum:__________________________  
 
 
Ponudnik:______________________________    
 
 
 
 Podpis:____________________________ 
 
 
 

 

 
Priloga št. 2 
 
 
 
IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB 
 
 
 
Izjavljam, da z oddajo ponudbe potrjujem, da v celoti sprejemam pogoje javnega razpisa, 
objavljenega pod št. 47816/2015 za zbiranje ponudb za nakup osebnega vozila znamke 
SUBARU, tip: GH3020, komercialna oznaka: IMPREZA / WAGON 1,5R/AWD. 
 
 
 
 
 
 
 Kraj in datum:__________________________  
 
 
Ponudnik:______________________________    
 
 
 
 Podpis:____________________________ 
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Priloga št. 3 
 
 
 
 
Ponudnik: 
 
 
_______________________________   
 
_______________________________   
 
 
 
 


 
za nakup osebnega vozila znamke SUBARU, tip: GH3020, komercialna oznaka: IMPREZA / 
WAGON 1,5R/AWD. 
 
 
Na podlagi javnega razpisa, objavljenega pod št. 47816/2015 za prodajo osebnega vozila z 
javnim zbiranjem ponudb za nakup osebnega vozila dajem ponudbo. 
 
 

 
 
                                                 _______________________EUR 
 
 
z besedo:__________________________________________________________________ 
 
 
 
Rok plačila kupnine je 8 dni od prejema računa.  
 
Izjavljam, da je ta ponudba v skladu z javnim razpisom.  
 
 
 
Kraj in datum:_____________________________     
 
 
(Žig) Podpis: ______________________________  
 
 
 

Občina Trbovlje
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Št. 4782-5/2015-2308-1 Ob-1586/15

Občina Kočevje na podlagi 22. člena Zakona 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 
– ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1l) in 35. člena Uredbe 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 
10/14) objavlja

javno zbiranje ponudb
za ustanovitev stavbne pravice  

za obnovo gradu Strmec
1. Ime in sedež lastnika zemljišča (organizatorja 

javnega zbiranja ponudb): Občina Kočevje, Ljub ljanska 
cesta 26, 1330 Kočevje, matična št.: 5874238000.

2. Opis predmeta javnega zbiranja ponudb
Z javnim zbiranjem ponudb se ponudnike vabi k od-

daji ponudbe za pridobitev stavbne pravice za obnovo 
gradu Strmec na zemljiščih parc. št. 4465/2, 4465/3, 
4465/4 in 4465/5, vse k.o. 1582 – Koče. Premoženje, 
ki je predmet stavbne pravice, obsega nepremičninsko 
posest, ki v naravi predstavlja grad Strmec skupaj s pri-
padajočim zemljiščem.

Predmetne nepremičnine ležijo SV od Kočevja. Na 
njih se nahaja objekt – grad Strmec, in sicer približno 
20 km iz Kočevja v smeri proti Grčaricam, na nadmorski 
višini 780 m.

3. Posebne omejitve in drugi pogoji:
Stavbna pravica se podeljuje na objektu (zemlji-

ščih), ki se delno nahajajo v območju razpršene gradnje 
G1 – Z1 (parc. št. 4465/4 in 4465/5, obe k.o. Koče) in 
delno tudi v območju gozda (parc. št. 4465/2 in 4465/3, 
obe k.o. Koče). Za navedene parcele velja posebni var-
stveni režim za naravno in kulturno dediščino, varstveni 
režim varovanja vodnih virov ter varstveni režim varo-
vanja gozdnih zemljišč. Skladno z določbami PIA – pro-
storsko izvedbeni akti – Odlok o PUP 3 za KS Kočevska 
Reka (Uradni list RS, št. 52/01) je v coni Z1 (razpršena 
gradnja) dovoljena novogradnja in nadomestna gradnja 
nastanitvenih objektov s prostori namenjenimi izobraže-
vanju in reprezentančnimi prostori, rekonstrukcija, adap-
tacija, vzdrževalna dela ter nujno potrebnih pomožnih 
objektov za opravljanje dejavnosti.

Stavbna pravica se ustanavlja na celotnih zemlji-
ščih in objektu.

Stavbna pravica se ustanavlja za namen opravlja-
nja gospodarske dejavnosti, ki bo imela za posledico 
otvoritev novih delovnih mest v Občini Kočevje. Zaradi 
tega mora ponudnik k svoji ponudbi predložiti idejno 
zasnovo projekta z opisom del ter prikaz dejavnosti, 
ki jo namerava opravljati. Izbrani ponudnik bo prenovo 
objekta (adaptacija, rekonstrukcija …) izvajal skladno 
s predhodno potrjeno idejno zasnovo projekta obnove 
gradu Strmec s strani Občine Kočevje.

Za vsa vlaganja v objekt oziroma zgradbo, ki 
je predmet stavbne pravice, v smislu rekonstrukcije, 
adaptacije in preureditve, ki pomenijo investicijo ali in-
vesticijsko vzdrževanje, in povečujejo vrednost objekta, 
prevzema imetnik podeljene stavbne pravice vso od-
govornost glede financiranja, stroškov in izvedenih del.

Imetnik stavbne pravice prevzema vso odgovornost 
za zavarovanje objekta oziroma zgradbe v času trajanja 
stavbne pravice. Zavarovanje je sklenjeno v korist Ob-
čine Kočevje.

Imetnik stavbne pravice je dolžan od dneva podpisa 
pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice dalje plačevati 
vse davke, prispevke in druge javnopravne dajatve, 
ki se nanašajo na nepremičnino, na kateri je pridobil 
stavbno pravico.

Imetnik stavbne pravice je dolžan zemljišče in 
zgradbo uporabljati ter vzdrževati kot dober gospodar, 
tako, da jo vzdržuje v uporabnem stanju in s tem v zve-
zi nosi vse stroške tekočega vzdrževanja, obratovalne 
in druge morebitne stroške.

Imetnik stavbne pravice od dneva podpisa po-
godbe o ustanovitvi stavbne pravice odgovarja za vso 
škodo, ki bi nastala tretjim osebam na zemljišču ali 
zgradbi, ki je predmet pogodbe oziroma za škodo, ki bi 
nastala iz ali zaradi zemljišča oziroma zgradbe.

Po prenehanju stavbne pravice bo objekt s pripa-
dajočimi zemljišči postal last lastnika zemljišča. Občina 
povrne imetniku stavbne pravice nadomestilo v skladu 
s 56. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti.

V primeru, da kandidat, s katerim bo sklenjena 
pogodba o ustanovitvi stavbne pravice, ne bo pričel 
z obnovo gradu v roku petih let po sklenitvi pogodbe 
oziroma v istem roku ne bo pričel z opravljanjem go-
spodarske dejavnosti, se pogodba o ustanovitvi stavb-
ne pravice razveže. V tem primeru se že plačana na-
domestila štejejo kot pogodbena kazen.

Imetnik stavbne pravice je v zvezi z investicijskimi 
vlaganji dolžan izročiti lastniku nepremičnine doku-
mente, iz katerih bo razvidna vrsta del in višina vlaganj 
v nepremičnino.

4. Vrsta pravnega posla
Predmet javnega razpisa je ustanovitev stavbne 

pravice za obnovo gradu Strmec, v okvirih predhodno 
potrjene idejne zasnove projekta s strani Občine Ko-
čevje, ki jo bo posredoval ponudnik.

Podlaga za nastanek stavbne pravice je pogodba 
o ustanovitvi stavbne pravice pri čemer pa stavbna pra-
vica dejansko nastane šele z vpisom v zemljiško knjigo.

Nepremičnine oziroma objekt, ki so predmet po-
delitve in ustanovitve stavbne pravice na podlagi tega 
javnega zbiranja ponudb, se pridobi v last in posest 
v stanju v kakršnem so, za dobo 40 let.

Stavbna pravica se lahko po poteku 40 let izje-
moma podaljša, če za to obstajajo utemeljeni razlogi.

O stanju nepremičnin in zgradb se ob prevzemu 
sestavi zapisnik.

5. Izhodiščno nadomestilo stavbne pravice
Izhodiščno nadomestilo za stavbno pravico znaša 

skupaj 70.000,00 EUR, brez davščin.
Izhodiščno nadomestilo predstavlja izklicno ceno 

v razpisnem postopku, in je bilo določeno na podlagi 
opravljene cenitve s strani sodnega cenilca in izve-
denca za gradbeno stroko ter računovodske vrednosti 
objekta.

Ponudniki morajo v ponudbi ponuditi nadomestilo 
najmanj v višini izhodiščnega nadomestila in opredeliti 
pogoje in način plačila (plačilo v enkratnem znesku, 
obročno letno oziroma obročno mesečno plačilo oziro-
ma kombinacijo navedenega).

Pri enkratnem plačilu nadomestila stavbne pravi-
ce mora imetnik stavbne pravice nadomestilo plačati 
v roku 15 dni po izstavitvi računa s strani Občine Ko-
čevje oziroma v primeru obročnega plačila nadomestila 
stavbne pravice pa mora imetnik stavbne pravice prvi 
obrok nadomestila plačati v roku 8 dni po izstavitvi ra-
čuna s strani Občine Kočevje.

6. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja 
ponudb in za sklenitev pogodbe

6.1 Pravica udeležbe
V postopku javnega zbiranja ponudb lahko so-

delujejo samo pravne osebe s sedežem v Republiki 
Sloveniji.
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6.2 Obvezne sestavine ponudbe
Da bo ponudba popolna mora ponudnik prikazati in 

oddati, oziroma priložiti, naslednje podatke, dokumente 
in izjave:

– podatki o ponudniku: naziv in sedež pravne ose-
be, podatke o odgovorni osebi, davčno številko, matično 
številko, številko transakcijskega računa, pooblaščene-
ga podpisnika pogodbe (zakonitega zastopnika);

– izjava ponudnika o poravnanih obveznostih do 
Občine Kočevje, vključujoč obveznosti iz naslova do 
posrednih proračunskih uporabnikov, obveznosti iz na-
slova najemnih pogodb za poslovne prostore in stano-
vanja v lasti Občine Kočevje ter obveznosti iz naslova 
nadomestil za stavbno zemljišče;

– izjava ponudnika, da ima poravnane vse zapadle 
obveznosti iz naslova davkov in prispevkov v skladu 
s predpisi v Republiki Sloveniji;

– izjavo ponudnika o sprejemanju razpisnih pogo-
jev;

– dokazilo oziroma potrdilo o vplačani 5 % varščini 
od izhodiščnega nadomestila;

– navedbo višine nadomestila in pogoje ter način 
plačila le-tega (plačilo v enkratnem znesku, obročno 
letno oziroma obročno mesečno plačilo oziroma kombi-
nacija navedenega);

– izjavo ponudnika za veljavnost ponudbe, in sicer 
do vključno 3 mesece šteto od zadnjega dneva roka za 
oddajo ponudb;

– idejna zasnova projekta v katerem bo ponudnik 
navedel, kakšno dejavnost namerava opravljati na gradu 
Strmec in na kakšen način bo z opravljanjem te dejav-
nosti povečeval število delovnih mest v Občini Kočevje. 
K idejni zasnovi projekta mora biti predložen finančni 
plan obnove objekta s predvidenimi posegi in ovredno-
tenjem le teh.

Občina Kočevje si pridržuje pravico preveriti resnič-
nost izjav s pridobitvijo podatkov iz uradnih evidenc.

7. Oddaja ponudb – jezik, oblika, rok in naslov ter 
izločitev ponudb

7.1 Jezik ponudbe
Ponudniki morajo ponudbe pripraviti v slovenskem 

jeziku.
7.2 Obvezna oblika ponudbe
Ponudbeno dokumentacijo morajo ponudni-

ki predložiti v enem izvodu v papirni (tiskani) obliki.
Ponudnik lahko odda ponudbo na že pripravljenem 

pomožnem obrazcu, ki se ga pridobi v vložišču Občine 
Kočevje ali na uradni občinski spletni strani, ali na svoji 
lastni listini, skupaj z vso potrebno ostalo dokumentacijo 
(idejna zasnova projekta …).

Ponudbe se predložijo v zaprti ovojnici z oznako 
»Ne odpiraj – Ponudba za stavbno pravico«, na naslov: 
Občina Kočevje, Ljub ljanska cesta 26, 1330 Kočevje. Na 
hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov 
ponudnika.

7.3 Rok in naslov za oddajo ponudbe
Rok za oddajo ponudbe je 31. 3. 2015 do 12. ure. 

Za čas oddaje ponudbe se šteje čas prispetja pošiljke 
v vložišče Občine Kočevje.

Ponudnik lahko odda ponudbo do navedenega da-
tuma in ure na naslov: Občina Kočevje, Ljub ljanska 
cesta 26, 1330 Kočevje, po pošti ali osebno na vložišču 
Občine Kočevje.

Ponudnik je dolžan vplačati varščino 
v višini 5 % od izhodiščnega nadomestila za stavb-
no pravico (3.500,00 EUR) na račun Občine Kočevje, 
št. 01248-0100005213, odprt pri UJP Novo mesto. Neiz-
branim ponudnikom bo varščina (brezobrestno) vrnjena 
po podpisu pogodbe z izbranim ponudnikom.

7.4 Nepravočasne ponudbe
Ponudba, ki bo oddana po zgoraj navedenem roku 

za oddajo ponudbe, bo kot nepravočasna izločena in 
bo neodprta vrnjena na ponudnikov naslov na ovojnici.

8. Odpiranje ponudb
Odpirale se bodo le pravočasno prispele ponudbe, 

v vrstnem redu njihovega prispetja.
Javno odpiranje ponudb bo dne 1. 4. 2015, 

v sejni sobi Občine Kočevje (1. nadstropje), Ljub ljanska 
cesta 26, 1330 Kočevje, ob 12. uri.

Komisija bo o odpiranju ponudb pripravila Zapi-
snik z osnovnimi podatki o oddanih ponudbah, skladno 
z 38. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti in ga vročila vsem po-
nudnikom, ki bodo oddali pravočasne ponudbe.

9. Izbira ponudnika
9.1 Pregled ponudb
Ponudniki morajo izpolniti vse pogoje, določene 

v javnem razpisu. Ponudbi morajo biti priložene vse zah-
tevane priloge, vključno z dokazilom o vplačilu varščine.

Komisija bo pregledala predložene idejne projekte 
ponudnikov. Predložitev idejnega projekta z navedenim 
številom novoustvarjenih delovnih mest ter finančnim 
planom obnove objekta s predvidenimi posegi in vre-
dnotenjem le-teh, je pogoj za obravnavo ponudbe. Po-
nudbe, ki idejnega projekta ne bodo vsebovale ali pa iz 
njega ne bo razvidno kakšno dejavnost namerava opra-
vljati in na kakšen način bo z opravljanjem te dejavnosti 
povečeval število delovnih mest v Občini Kočevje, bodo 
kot nepopolne izločene, pri čemer komisija ni dolžna 
pozvati ponudnika na dopolnitev ponudbe.

V primeru, da bo komisija pri pregledu ponudb 
ugotovila, da ponudba ni popolna, bo ponudnik pozvan 
na dopolnitev, razen v primeru iz prejšnjega odstavka. 
Rok za dopolnitev ponudbe bo 5 dni od prejema poziva 
za dopolnitev. Kolikor ponudnik v postavljenem roku ne 
dopolni ponudbe se ponudba takega ponudnika izloči.

Ponudnik mora imeti do dneva prijave na razpis 
poravnane vse obveznosti do Občine Kočevje, v na-
sprotnem primeru bo Komisija njegovo ponudbo izločila.

9.2 Pogajanja
Po pregledu in analizi pravočasnih in popolnih po-

nudb lahko Občina Kočevje s ponudniki, ki izpolnjujejo 
vse pogoje po tem razpisu, opravi dodatna pogajanja. 
Kriterij za izbiro ponudnika je višina nadomestila stavb-
ne pravice.

9.3 Izbira najugodnejšega ponudnika in sklenitev 
pogodbe

Stavbna pravica bo dodeljena ponudniku, za kate-
rega bo Komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo 
ponudbo. Izbrani ponudnik bo moral skleniti pogodbo 
v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega 
ponudnika.

Če najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe 
v roku iz prejšnjega odstavka, lahko Občina Kočevje 
podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več 
kot 15 dni. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je 
ponudnik od ponudbe odstopil, Občina Kočevje pa ima 
pravico zadržati vplačano varščino, stavbna pravica pa 
se ponudi drugemu najugodnejšemu ponudniku.

Izbrani ponudnik je poleg ponujenega nadomestila 
dolžan plačati še stroške postopka, pripadajoči davek, 
overitev podpisa pri notarju in stroške vknjižbe stavbne 
pravice v zemljiško knjigo.

O izbiri najugodnejšega ponudnika bo Občina Ko-
čevje – po opravljeni analizi ponudb in morebitnih doda-
tnih pogajanjih – obvestila vse ponudnike, ki so sodelo-
vali v javnem zbiranju ponudb.
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9.4 Pravica ustaviti postopek
Občina Kočevje si pridržuje pravico postopek usta-

novitve stavbne pravice v katerikoli fazi do podpisa 
pogodbe ustaviti in zaključiti brez izbora, pri čemer ni 
dolžna ponudnikom povrniti nobenih stroškov.

10. Informacije
Zaprosila za podrobnejše informacije v zvezi z ogle-

dom in vprašanja v zvezi z razpisom se lahko naslovijo 
na elektronski naslov: renata.vidmar@kocevje.si.

Nepremičnine, ki so predmet javnega poziva si je 
mogoče ogledati po predhodnem dogovoru na Občini 
Kočevje.

11. Drugo
Občina Kočevje bo imetniku stavbne pravice izdala 

zemljiško knjižno dovolilo za vpis stavbne pravice v ze-
mljiško knjigo, na nepremičninah, ki so predmet javne-
ga razpisa po prejemu celotnega plačila nadomestila 
oziroma pri obročnem odplačevanju nadomestila pa po 
plačilu prvega obroka nadomestila (57. člen Uredbe).

Javno zbiranje ponudb je objavljeno v Uradnem 
listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine 
Kočevje.

Občina Kočevje

Št. 478-1/2015/28 Ob-1606/15

Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 
Novo mesto, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupno-
sti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 
50/14 in 90/14 – ZDU-I) in 50. člena Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) razpi-
suje neobvezujoče

javno zbiranje ponudb
za najem nepremičnin  

za potrebe javnega parkiranja  
na območju ožjega središča Novega mesta
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja 

ponudb: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 
8000 Novo mesto, matična številka 5883288000, ID za 
DDV SI48768111.

2. Predmet zbiranja ponudb
Najem nepremičnine ali več nepremičnin za potre-

be javnega parkiranja na območju Novega mesta za do-
ločen čas. Besedilo javnega zbiranja ponudb in obrazec 
sta objavljena na spletni strani Mestne občine Novo me-
sto http://www.novomesto.si v rubriki Javna obvestila.

3. Pogoji oziroma zahteve
– površina nepremičnine oziroma skupna površina 

več nepremičnin mora biti najmanj 2000 m2 do največ 
5000 m2,

– na nepremičnini(ah) mora biti mogoče zgraditi 
najmanj 50 do največ 200 parkirnih mest,

– nepremičnina(e) sme biti oddaljena(e) od rotovža 
(Glavni trg 7) do največ 750 m (radij),

– nepremičnina(e) mora izpolnjevati zahteve pro-
storsko izvedbenih pogojev po OPN-ju – to je, da je na 
nepremičnini(ah) možno graditi javna parkirišča, če so 
le-ta namenjena dejavnostim v območju,

– ponudba mora veljati šest mesecev od dneva 
prejema ponudbe.

4. Čas trajanja najema
Najemna pogodba se bo sklenila za določen čas 

enega leta od dneva sklenitve najemne pogodbe z mo-
žnostjo podaljšanja za enako obdobje, kolikor bo izka-
zana potreba in kolikor bodo za to zagotovljena prora-
čunska sredstva.

5. Ponudbena cena
Ponudnik mora obvezno izpolniti obrazec Ponud-

ba, ki je objavljen na spletni strani Mestne občine Novo 
mesto.

Opozorilo: naročnik je pri plačilih v breme občinskih 
proračunov vezan na plačilne roke, kot jih določa Zakon 
o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 
2014 in 2015 (ZIPRS1415).

6. Način, mesto in čas oddaje ponudb
Ponudbeno dokumentacijo ponudniki predložijo 

v tiskani obliki v zaprti ovojnici najkasneje do vključno 
23. 3. 2015 do 12. ure na naslov Mestna občina Novo 
mesto, Urad za premoženjske zadeve, Seidlova cesta 1, 
Novo mesto, priporočeno po pošti ali osebno v glavno 
pisarno.

Na sprednji strani ovojnice mora biti navedeno: 
Ponudba za najem nepremičnin – Javna parkirišča, 
št. 478-1/2015, z oznako »Ne odpiraj – Zbiranje po-
nudb!«. Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv 
in naslov ponudnika.

Ponudbe predložene po izteku roka za oddajo po-
nudb bodo izločene iz postopka.

Odpiranje ponudb ne bo javno. Ponudniki bodo 
o rezultatih zbiranja ponudb obveščeni na njihov naslov 
najkasneje v roku 15 dni po začetku veljavnosti prora-
čuna Mestne občine Novo mesto za leto 2015. Naročnik 
lahko v postopek vključi tudi pogajanja.

Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika za na-
jem bo najnižja ponudbena cena v EUR/m2.

Zbiranje ponudb naročnika ne zavezuje k podpisu 
najemne pogodbe. Naročnik lahko ustavi začeti po-
stopek javnega zbiranja ponudb kadarkoli do sklenitve 
pogodbe brez obrazložitve in brez odškodninske odgo-
vornosti. Ponudniki v celoti nosijo stroške priprave in 
izdelave ponudbe.

7. Dodatni pogoji
V primeru odločitve o najemu ali na zahtevo naroč-

nika pred odločitvijo bo ponudnik dolžan predložiti še 
naslednjo dokumentacijo:

– dokazilo o dopustnosti razpolaganja 
z nepremičnino(ami) iz ponudbe (dokazilo oziroma iz-
java o lastništvu ali drugo dokazilo, iz katerega izhaja 
pravica ponudnika, da sme oddajati nepremičnino(e) 
v najem),

– izjavo, da nepremičnina(e) ni obremenjena z obli-
gacijskimi ali stvarnimi pravicami, oziroma da kakršna-
koli obremenjenost nepremičnin(e) ne bo vplivala na 
najemno razmerje in ne bo imela nobenih posledic za 
najemnika.

Naročnik si pridržuje pravico preveriti resničnost 
vsebine izjave s pridobitvijo podatkov iz uradnih evidenc.

Uspešnost izvedbe postopka najema 
nepremičnin(e) je odvisna od zagotovitve sredstev za 
tovrstni najem v proračunu Mestne občine Novo mesto 
za leto 2015. Podaljšanje najemnega razmerja za še 
eno leto pa je odvisno od zagotovitve sredstev v prora-
čunu Mestne občine Novo mesto za leto 2016.

8. Dodatne informacije in vprašanja: dodatne po-
drobnejše informacije o javnem zbiranju ponudb dobijo 
interesenti na Mestni občini Novo mesto, Urad za go-
spodarske javne službe, okolje in promet, 07/393-93-42 
(Miloš Dular), do vključno 20. 3. 2015.

Mestna občina Novo mesto

Št. 3502-84/2015 Ob-1620/15

Občina Izola – Comune di Isola, Sončno nabrež-
je 8, 6310 Izola, ki jo zastopa župan mag. Igor Kolenc, 
(v nadaljevanju: Občina), na podlagi 29. člena Zakona 
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o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – 
ZDU-1G in 50/14), 48. člena Uredbe o stvarnem premo-
ženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) in Pravilnika 
o oddajanju nepremičnega premoženja v najem (Uradne 
objave št. 24/09, 13/11 in 4/12), objavlja

javno zbiranje ponudb
za oddajo nepremičnin v najem

I. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja po-
nudb: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola 
Slovenija, matična številka: 5874190000, davčna števil-
ka: SI16510801, tel. 05/660-01-07, faks: 05/660-01-10, 
e-pošta: posta.oizola@izola.si, v nadaljevanju Občina.

II. Predmet oddaje
Predmet oddaje z javnim zbiranjem ponudb so:
1. Prodajno mesto na sprehajališču »Svetilnik«
Del zemljišča s parcelno št. 7, k.o. Izola mesto: po-

vršina je namenjena postavitvi večnamenskega kioska 
(do 20 m2) in gostinskega vrta velikosti 30 m2, oboje za 
izvajanje gostinske dejavnosti. Prodajno mesto se odda 
v najem za obdobje petih let, in sicer od 1. 5. 2015 do 
30. 4. 2020. Izklicna cena letne najemnine za prodajno 
mesto je 6.000 EUR.

2. Prodajno mesto na sprehajališču »Parenzana«
Del zemljišča s parcelno št. 1823, k.o. Malija, v sku-

pni izmeri do 50 m2, ki predstavlja javno površino ob 
sprehajalni poti, vključno s prodajnim kioskom, v izmeri 
7 m2, z namenom prodaje izdelkov okoliških lokalnih 
pridelovalcev (oljčno olje, med, vino, zelišča …), dnev-
no svežih naravnih sokov in pijač, smoothijev ter drugih 
osvežilnih pijač in pakiranih sendvičev – eno prodajno 
mesto. Prodajno mesto se odda v najem za obdobje 
dveh let, in sicer od 1. 5. 2015 do 30. 4. 2017. Izklicna 
cena letne najemnine za prodajno mesto je 1.500 EUR.

III. Pogoji najema
Najemnina za najem posameznega prodajnega 

mesta vključuje najem javne površine. Vse ostalo, kot 
so senčniki, dodatne mize, stoli, dodatna streha nad 
glavo in dodatni animacijski program je v domeni po-
sameznega najemnika in ne Občine Izola. Za kakršno 
koli spremembo ali dodatne konstrukcije ob prodajnem 
mestu in organizacijo animacijskega programa, mora 
najemnik pridobiti predhodno soglasje Občine Izola.

Izklicna cena v razpisnem postopku je bila določe-
na izkustveno, na podlagi 19. člena Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupno-
sti (Uradni list RS, št. 34/11,42/12 in 24/13). V skladu 
z 2. točko 44. člena Zakona o davku na dodano vre-
dnost (Uradni list RS, št. 13/11 – UPB3 in 18/11), DDV 
ni obračunan.

Ponudnik mora v odprtem razpisnem roku vplačati 
varščino v višini 10 % izklicne najemnine na naslov: 
Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, Banka 
Slovenije podračun št: 01240-0100006381, s pripisom 
»vplačilo varščine, sklic 3502-84/2015«. Izbranemu po-
nudniku se bo varščina poračunala z najemnino, ostalim 
pa bo vrnjena v 30 dneh po opravljeni izbiri.

Najemnina za prodajno mesto se poravna v 8 ozi-
roma 30 dneh po izstavitvi računa na transakcijski ra-
čun Občine Izola št. 01240-0100006381, ki se vodi pri 
Banki Slovenije. Plačilo najemnine v določenem roku, 
je bistvena sestavina najemne pogodbe, če najemnik 
ne poravna najemnine v določenem roku, se šteje po-
godba za razdrto.

Najemnik bo stroške, ki jih obračuna Občina (ele-
ktrika, voda in najem gradbenih omaric) plačeval na 
podlagi izdane fakture.

Območje, ki je predmet oddaje, ni posebej varova-
no ali kako drugače zaščiteno, zaradi česar Občina ne 
odgovarja za nobeno morebitno škodo, nastalo na pre-
moženju najemnika. Zemljišča, ki ga je pridobil v najem 
po tem razpisu, najemnik ne sme oddajati v podnajem.

Najemnika bremenijo vsi stroški pridobivanja ustre-
znih dovoljenj za obratovanje in poslovanje ter vse 
davčne dajatve. Izbrani ponudnik nosi vse obratovalne 
stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške uporabe 
stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj in druge stro-
ške, za katere se stranki dogovorita s pogodbo. Zavaro-
valne police, ki jih sklepa najemnik, se morajo vinkulirati 
v korist Občine. Nakup dodatne opreme in materiala, ki 
so namenjeni izvajanju same dejavnosti oziroma upora-
bi prostorov s strani najemnika so strošek najemnika in 
v nobenem primeru ne bremenijo Občine. Najemnik je 
dolžan sam pridobiti vsa ustrezna soglasja in dovoljenja 
za opravljanje dejavnosti.

Najemnika se opozarja, da predstavljajo nepremič-
nine in oprema, ki so predmet najema javno dobro, 
na katerem pridobi najemnik posebno pravico njegove 
uporabe, ki pa ne sme prekomerno omejevati splošne 
uporabe ostalih. Območje, ki je predmet oddaje, ni po-
sebej varovano ali kako drugače zaščiteno, zaradi česar 
Občina ne odgovarja za nobeno morebitno škodo, na-
stalo na premoženju najemnika. Prodajnega mesta, ki 
ga je izbrani ponudnik pridobil v najem po tem razpisu, 
ne sme oddajati v podnajem. Nepremičnine se najemajo 
po načelu videno – najeto.

IV. Posebni pogoji – točka 1
Posebni pogoji za prodajno mesto pod točko 1;
– izbrani najemnik si mora na lastne stroške priskr-

beti ustrezen objekt (večnamenski kiosk) za izvajanje 
gostinske dejavnosti,

– izbrani najemnik si mora na lastne stroške pri-
dobiti vsa ustrezna soglasja in dovoljenja za morebitno 
postavitev objekta (večnamenski kiosk).

Na javni razpis se lahko prijavijo vse fizične osebe 
in pravne osebe, ki imajo registrirano gostinsko dejav-
nost z naslednjo prodajno ali storitveno ponudbo:

– raznovrstni topli in hladni napitki, kave, sladoledi, 
frapeji, brioši, sadni sokovi, itd.,

– distribucija turističnega in informacijskega mate-
riala,

– dostop do WI-FI omrežja.
V. Vsebina ponudbe
Na javni razpis se lahko prijavijo vse fizične osebe 

in pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejav-
nosti. Da se bo ponudba štela za popolno in jo bo komi-
sija obravnavala, mora biti ponudba v vsebini oziroma 
obliki in s prilogami, kot sledi:

– izpolnjen obrazec prijava z jasnim opisom ponud-
be glede na merila ocenjevanja,

– fotokopijo odločbe o vpisu v register oziroma iz-
pisek iz sodnega registra, obrtno dovoljenje oziroma 
priglasitveni list, ki ni starejši od 8 dni glede na datum 
oddaje ponudbe,

– potrdilo Davčnega urada RS o poravnanih dav-
kih in prispevkih, ki ni starejše od 8 dni glede na datum 
oddaje ponudbe,

– izjava o poravnanih obveznostih do Občine Izola, 
vključujoč obveznosti iz naslova do posrednih proračun-
skih uporabnikov, obveznosti iz naslova najemnih po-
godb za poslovne prostore in stanovanja v lasti Občine 
Izola ter obveznosti iz naslova nadomestil za stavbno 
zemljišče,

– izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev,
– podpisan vzorec pogodbe,
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– opis prodajnega programa oziroma dejavnosti, ki 
se bo izvajala na prodajnem mestu,

– dokazilo o vplačani varščini v višini 10 % izho-
diščne najemnine, na naslov: Občina Izola, Sončno 
nabrežje 8, 6310 Izola, Banka Slovenije podračun št: 
01240-0100006381.

Prijavitelji morajo izpolniti vse pogoje, določene 
v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.

Izbrani najemnik si mora pred začetkom obrato-
vanja zagotoviti vsa potrebna dovoljenja za zakonito 
obratovanje.

Pri prijavi na razpis mora ponudnik pri točki 
1 predložiti tudi:

– opis programske ponudbe,
– načrt ureditve gostinskega vrta v merilu 1:200 ali 

1:100, ki mora vsebovati: tloris gostinskega vrta,
– načrt razporeditve gostinske in druge opreme, 

celoten opis predvidene opreme gostinskega vrta s sli-
kovnim gradivom o gostinski opremi, senčnikih in drugih 
elementih gostinskega vrta,

– obratovalni čas (dnevni, tedenski, sobote, nede-
lje, prazniki, ob prireditvah) in obratovanje izven sezone,

– predvideno število natakarjev in drugih delavcev, 
njihova ustrezna strokovna usposobljenost, znanje tujih 
jezikov ter opis enotnih delovnih oblačil natakarjev,

– opis ponudbe, iz katere bo razvidno upoštevanje 
posebnih pogojev tega razpisa.

VI. Oddaja ponudbe
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno 

na obrazcih, ki so sestavni del tega razpisa. Ponudba 
mora biti izdelana v slovenskem jeziku, vsebovati mora 
izpolnjen obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki 
in dokazili.

Predlagatelji morajo ponudbo oddati po pošti kot 
priporočeno pošiljko najpozneje do 3. 4. 2015 (datum 
poštnega žiga) na naslov Občina Izola, Sončno nabrež-
je 8, 6310 Izola, ali osebno, v sprejemno pisarno Občine 
Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. Ponudbe morajo 
biti v zaprti ovojnici z oznako »Javno zbiranje ponudb – 
Nepremičnine v najem – Svetilnik in Parenzana 2015 – 
Ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden 
naziv in naslov ponudnika.

Nepravočasne in nepravilno označene ponudbe 
bodo izločene in po končanem postopku odpiranja po-
nudb neodprte vrnjene ponudniku. Ponudbe, ki bodo 
nižje od ponudbene cene, ali bodo prispele po preteku 
razpisnega roka, ali pa bodo v nasprotju s pogoji razpi-
sa ter ponudbe, za katere ne bo vplačana varščina, ne 
bodo upoštevane. Ravno tako ne bodo upoštevane pri-
jave ponudnikov, ki imajo do Občine Izola neporavnane 
obveznosti. Ponudbe morajo biti veljavne do vključno 
30 dni od dneva zaključka razpisnega roka.

VII. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo javno. Prispele prijave bo 

obravnavala Komisija za oddajo nepremičnega pre-
moženja v najem, imenovana s sklepom župana 
št. 011-4/2011.

Javno odpiranje ponudb se bo opravilo dne 8. 4. 
2014 od 15.30 dalje, v sejni sobi – pritličje Občine Izola, 
Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. Na odpiranju ponudb 
bo komisija ugotavljala popolnost ponudb glede na zah-
tevana dokazila. Nepravočasnih ponudb, ponudb pod 
izklicno ceno, prijav ponudnikov, ki imajo do Občine 
Izola neporavnane obveznosti ter ponudb, ki ne vsebu-
jejo bistvenih elementov ponudbe (obrazec ponudbe, 
izjave ponudnika, parafirana pogodba, opis programa 
oziroma dejavnosti, ki naj bi se na prodajnem mestu 
izvajal, plačana varščina), komisija ne bo upoštevala. 

Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb, bodo 
pozvani k dopolnitvi, če ponudba vsebuje vse bistvene 
elemente ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo 
(dokazila o pravnem statusu ponudnika, potrdilo Davč-
nega urada RS o poravnanih davkih in prispevkih). Rok 
za dopolnitev take ponudbe je 5 dni od dneva prejema 
poziva za dopolnitev. Če pozvani ponudnik svoje po-
nudbe ne bo dopolnil v postavljenem roku, komisija te 
ponudbe v nadaljevanju postopka ne bo upoštevala ter 
bo vlogo zavrgla kot nepopolno.

VIII. Merila za ocenitev ponudb
Merili točkovanja za sestavo prednostnega sezna-

ma prijaviteljev sta:
– kvaliteta in zanimivost prodajnega programa ozi-

roma ponudbe na posameznem prodajnem mestu,
– višina ponujene najemnine.
Prodajno mesto se odda prijavitelju z največjim šte-

vilom zbranih točk. Izbranih je toliko prijaviteljev, kolikor 
je na razpolago posameznih prodajnih mest. V primeru, 
da dva ali več prijaviteljev doseže isto število točk, se 
bodo z njimi opravila pogajanja.

Merila za izbor so podrobneje opredeljena v razpi-
sni dokumentaciji.

IX. Postopek po odpiranju ponudb
Pristojni urad občinske uprave po prejemu zapisni-

ka komisije izda sklepe o izboru najemnikov, ki jih vroči 
vsem ponudnikom. Ponudniki bodo s sklepom o izbiri 
obveščeni najkasneje v roku pet dni po izdelavi predno-
stnega seznama.

Na podlagi sklepa o izbiri bo dolžan izbrani ponu-
dnik v roku 15 dni od dneva poziva skleniti najemno 
pogodbo. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v na-
vedenem roku se šteje, da je odstopil od namere za 
sklenitev pravnega posla in se vplačana varščina zadrži, 
Občina pa lahko k podpisu pogodbe pozove naslednje-
ga najugodnejšega ponudnika.

X. Drugi pogoji javnega razpisa
Občina si pridržuje pravico, da, ne glede na ostala 

določila javnega razpisa, brez katerih koli posledic zase 
in/ali za kogarkoli v okviru katerega pooblastil nastopajo:

– kadarkoli ustavi in zaključi postopek po Javnem 
razpisu,

– kot najugodnejšega ponudnika po Javnem raz-
pisu ne izbere nobenega od ponudnikov (vključno ne: 
tistega, ki je ponudil najvišjo najemnino za nepremič-
nine oziroma tistega, ki je dosegel najvišje število točk 
pri izpolnjevanju meril za najugodnejšega ponudnika),

– po prejemu ponudb z izbranimi ponudniki izvede 
dodatna pogajanja,

– kadarkoli popravi in/ali dopolni predlog najemne 
pogodbe v prilogi javnega razpisa in posledično ta po-
pravljen/ali dopolnjen predlog najemne pogodbe posta-
ne priloga javnega razpisa, namesto prejšnjega,

– na lokaciji ne izbere nobenega od ponudnikov 
in kadarkoli lahko ustavi postopek oddaje nepremičnin 
in sklenitev pravnega posla, pri čemer se ponudnikom 
povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov (varščina).

Vsak ponudnik vlaga ponudbo po javnem razpi-
su izključno na lastno tveganje in na lastne stroške. 
Vsak ponudnik lahko predloži le eno ponudbo za najem 
posamezne nepremičnine. V primeru, če bi en ponu-
dnik predložil več ponudb za najem posamezne nepre-
mičnine, Komisija ne bo upoštevala nobene. Če v po-
stopku javnega zbiranja ponudb ni bila dosežena vsaj 
izklicna cena posameznega prodajnega mesta, je javno 
zbiranje ponudb neuspešno. O neuspelem javnem zbi-
ranju ponudb se obvesti ponudnike v osmih dneh od 
obravnavanja prispelih ponudb.
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XI. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je od dneva objave do iz-

teka roka za oddajo ponudb dosegljiva na spletni strani 
Občine Izola, www.izola.si, zainteresirani ponudniki pa 
jo lahko v času uradnih ur prevzamejo tudi v sprejemni 
pisarni Občine Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. 
Razpisna dokumentacija je brezplačna.

Nepremičnine, ki so predmet oddaje si je mogoče 
ogledati po predhodnem dogovoru. Dodatne informacije 
v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani v času uradnih 
ur po tel. 05/660-02-99, ali po el. pošti na: katja.ra-
kar@izola.si.

Občina Izola
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Št. 101-68/2014-4 Ob-1223/15

Pravila Sindikata Glosa tehniškega muzeja Slo-
venije (skrajšano ime: Sindikat Glosa TMS), sprejeta 
26. 9. 1995, s sedežem Tržaška c. 2, 1000 Ljub ljana, 
ki so v hrambi pri Upravni enoti Ljub ljana, Izpostavi Be-
žigrad pod zaporedno številko 6/2004, se na podlagi od-
ločbe UEL izpostave Bežigrad, št. 101-68/2014-3 z dne 
5. 1. 2015, izbrišejo iz evidence statutov sindikatov.

Št. 10100-1/2015-2 Ob-1510/15

Statut Sindikata Sonce Slovenije se hrani pri Mi-
nistrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti.

Statut je vpisan v evidenco statutov sindikatov dne 
25. 2. 2015, pod zaporedno številko 218.

Sindikat Sonce Slovenije

Št. 101-7/2015-4 Ob-1511/15

V evidenci statutov sindikatov, ki jo hrani Upravna 
enota Ljub ljana, Izpostava Moste-Polje, se pri spremem-
bi naziva in naslova Sindikata carinikov Slovenije, Or-
ganizacije sindikata Generalnega carinskega urada, 
Šmartinska cesta 55, 10000 Ljub ljana, ki je bil vpisan 
v evidenco pod zaporedno številko 105, z dnem 24. 2. 
2015 vpišejo spremenjena pravila sindikata, saj je novo 
ime sindikata: Sindikat carinikov Slovenije – Orga-
nizacija sindikata Generalnega finančnega urada, 
Šmartinska cesta 55, 1000 Ljub ljana (skrajšano ime: 
SCS-OS GFU).

Evidence sindikatov
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 Ob-1587/15

Medij: Info TV.
Izdajatelj: Zavod Mediatravel, turistična televizija 

Ljub ljana, Brilejeva ulica 12, 1000 Ljub ljana.
Direktor: Dejan Vodušek.
Lastnik: Dejan Vodušek, Hacquetova ulica 8, 1000 

Ljub ljana.

 Ob-1588/15

Medij: TOP TV.
Izdajatelj: Top TV Media d.o.o., televizijska dejav-

nost, Brilejeva ulica 12, 1000 Ljub ljana.
Direktor: Dejan Vodušek.
Lastnik: Dejan Vodušek, Hacquetova ulica 8, 1000 

Ljub ljana.

Objave po Zakonu o medijih
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Izvršbe

In 200/2014 Os-1171/15

Izvršitelj Matjaž Požar, Žički prehod 4, 2000 Mari-
bor, je dne 5. 12. 2014, s pričetkom ob 9. uri v izvršilni 
zadevi pri Okrajnem sodišču v Mariboru, pod opr. št. 
In 200/2014 upnika Energetika Maribor d.o.o., Jadran-
ska 28, Maribor, proti dolžniku Zorić Petar, Turnerjeva 
ulica 7, Maribor, zaradi izterjave 2.341,44 EUR s pripad-
ki, na naslovu Ulica Staneta Severja 3, Maribor, pri dol-
žniku, opravil rubež nepremičnine, in sicer stanovanje 
v 5. nadstropju večstanovanjskega bloka na naslovu Uli-
ca Staneta Severja 3, Maribor. Nepremičnina leži v kata-
strski občini št. 678 Spodnje Radvanje, številka stavbe 
1320, številka dela stavbe 21, parcelna številka 1621/9. 
Nepremičnina – stanovanje obsega skupaj 32,00 m2.

Kot je razvidno iz spisa izvršitelja je bil dolžnik 
o opravi izvršilnega dejanja predhodno na pravilen način 
obveščen, vendar kljub temu ni bil navzoč. Navzoč ni bil 
tudi njegov zakoniti zastopnik, pooblaščenec ali odrasel 
član gospodinjstva, zato se je izvršilno dejanje opravilo 
v odsotnosti dolžnika.

Okrajno sodišče v Mariboru  
dne 22. 1. 2015

Oklici o začetku vzpostavitve 
pravnega naslova

N 282/2010 Os-1379/15

Okrajno sodišče v Ljub ljani je po okrajnem sodni-
ku Juretu Likarju, v nepravdni zadevi predlagateljice 
Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zava-
rovanja d.d., Dunajska c. 119, Ljub ljana, ki jo zastopa 
Odvetniška pisarna Marija Bele Vatovec d.o.o. iz Ljub-
ljane, zoper nasprotne udeležence: 1. Mercator, d.d., 
Dunajska c. 107, Ljub ljana, 2. Zavod za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska ulica 15, 
Ljub ljana, ki ga zastopa pooblaščenka Alenka Vogelnik, 
Štefanova ulica 1, Ljub ljana, 3. Republika Slovenija, ki 
jo zastopa Državno pravobranilstvo RS, Šubičeva 2, 
Ljub ljana, 4. IBN-JT d.o.o., Planina 9, Kranj, 5. Žibret & 
Žibret d.o.o., Štefanova ulica 1, Ljub ljana, ki jo zastopa 
Odvetniška pisarna Žibret, d.o.o. iz Ljub ljane, 6. Terra 
Australis d.o.o., Resljeva cesta 44, Ljub ljana, 7. Boris 
Ivanovič, Podreber 32, Polhov Gradec, ki ga zastopa 
pooblaščenka Alenka Vogelnik, Štefanova ulica 5, Ljub-
ljana, 8. Breda Brezovec, Brodarjev trg 10, Ljub ljana, 
9. Radojka Počivalšek, Jakčeva 32, Ljub ljana, ob ude-
ležbi: 1. Marjeta Bratkič, Levstikova 1, Ljub ljana, 2. Jože 
Sečnik, Štefanova ulica 5, Ljub ljana, 3. Anton Vene, 
Štefanova ulica 5, Ljub ljana, 4. Goran Kanalec, Ska-
pinova 11, Ljub ljana, 5. Mitja Uhan, Štefanova ulica 5, 
Ljub ljana, 6. Jaka Lucu, Štefanova ulica 5, Ljub ljana, 
7. Marta Terpin, Štefanova ulica 5, Ljub ljana, 8. Ire-
na Primc Kožuh, Štefanova ulica 5, Ljub ljana, 9. Jurij 

Osole, Štefanova ulica 5, Ljub ljana, 10. Frančiška No-
vak, Štefanova ulica 5, Ljub ljana, 11. Ivana Kozamernik, 
Rimska cesta 7, Ljub ljana, 12. Marko Ušaj, Štefanova 
ulica 3, Ljub ljana, 13. Jerneja Jambrek Varga, Štefanova 
ulica 3, Ljub ljana, 14. Jurij Gorišek, Štefanova ulica 3, 
Ljub ljana, 15. Radmila Kiurski, Štefanova ulica 3, Ljub-
ljana, 16. Aleksander Valenčič, Štefanova ulica 3, Ljub-
ljana, 17. Peter Škerlavaj, Štefanova ulica 3, Ljub ljana, 
18. Barbka Krajc Pajor, Štefanova ulica 3, Ljub ljana, 
19. Stanislav Plut, Gortanova 3, Ljub ljana, 20. Vladi-
mir Leskovec, Štefanova ulica 3, Ljub ljana, 21. Janja 
Pleterski, Jerihova 46, Velenje, 22. Monika Osvald, 
Goriška 17, Šempeter pri Gorici, 23. Ernest Pasutto, 
Podvozna cesta 34, Portorož, 24. Silvestra Modrej, Šte-
fanova ulica 1, Ljub ljana, 25. Milivoj Čuček, Štefanova 
ulica 1, Ljub ljana, 26. Boris Thaler, Štefanova ulica 1, 
Ljub ljana, 27. Marjeta Sreš, Štefanova ulica 1, Ljub-
ljana, 28. Bojan Lenič, Škrilje 97, Ig, 29. Tanja Sibinčič, 
Brezje 3, Kranjska gora, 30. Ala Peče Kolarič, Štefanova 
ulica 5, Ljub ljana, 31. Aleš Sojar, Štefanova ulica 5, Ljub-
ljana, 32. Ljuba Primožič Vrhovac, Štefanova ulica 5, 
Ljub ljana, 33. Danica Colja, Štefanova ulica 5, Ljub-
ljana, 34. Vojko Kavčič, Štefanova ulica 1, Ljub ljana, 
35. Vanda Mušič Chapman, Župančičeva ulica 18, Ljub-
ljana, 36. Zvonko Bregar, Štefanova ulica 5, Ljub ljana, 
37. Aleksandra Berginc Lutman, Štefanova ulica 3, Ljub-
ljana, 38. Staša Zalokar, Celovška cesta 100, Ljub-
ljana, 39. David Šimon, Smrjene 93d, Škofljica, ki jih 
vse zastopa pooblaščenka Alenka Vogelnik, Štefanova 
ulica 1, Ljub ljana, 40. Javni sklad Republike Slovenije 
za kulturne dejavnosti, Štefanova ulica 5, Ljub ljana, ki 
ga zastopa Silvan Jakin, odvetnik v Ljub ljani, 41. Ma-
tilda Bulc, Cesta brigad 42, Novo mesto, 42. Barbara 
Bulc, Novakova 1, Ljub ljana, 43. Gregor Bulc, Cesta bri-
gad 42, Novo mesto, 44. Dušana Findeisen, Štefanova 
ulica 3, Ljub ljana, 45. Irena Gubanc, Štefanova ulica 3, 
Ljub ljana, 46. Mateja Gaber, Štefanova ulica 3, Ljub-
ljana, 47. Marko Škerlavaj, Štefanova ulica 3, Ljub ljana, 
48. Uršula Iwaki, Štefanova ulica 3, Ljub ljana, 49. Jasna 
Blaha, Štefanova ulica 1, Ljub ljana, 50. Robert Blaha, 
Štefanova ulica 1, Ljub ljana, ki jih vse zastopa Jure 
Debevec, odvetnik v Ljub ljani, 51. Alenka Vogelnik, Šte-
fanova ulica 1, Ljub ljana, 52. Mladinska knjiga Trgovina 
d.o.o., Slovenska cesta 29, Ljub ljana, 53. Primož Haupt-
man, Trubarjeva cesta 81, Ljub ljana, 54. Maja Šoštarič, 
Štefanova ulica 1, Ljub ljana, 55. Viljem Miran Pleterski, 
Jerihova 46, Velenje, 56. Janja Pleterski, Jerihova 46, 
Velenje, 57. Anja Kuhar, Malgajeva ulica 19, Ljub ljana, 
58. Ana Gorišek, Brezje pri Grosupljem 100, Grosuplje, 
59. Boštjan Kavšek, Brezje pri Grosupljem 100, Grosu-
plje, 60. Bernard Primožič, Štefanova ulica 5, Ljub ljana, 
61. Banka Slovenije, Slovenska cesta 55, Ljub ljana, ki 
jih vse zastopa Odvetniška pisarna Marija Bele Vato-
vec d.o.o. iz Ljub ljane, 62. Marko Stupica, Puhtejeva 
ulica 10, Ljub ljana (vročati na naslov: Štefanova ulica 1, 
Ljub ljana), 63. Marko Filač, Dolenjska cesta 60, Ljub-
ljana, 64. Naval Spycom d.o.o., Tržaška cesta 51A, 
Ljub ljana, 65. E-Solventa d.o.o., Ljub ljanska cesta 4, 
Ljub ljana, 66. Marko Safran, Petrovče 60, Petrovče, 
67. Tomo Safran, Petrovče 60, Petrovče, 68. Zadru-
ga Nebotičnik z.b.o. Stefanova 3, Ljub ljana, Štefanova 
ulica 3, Ljub ljana, zaradi vzpostavitve etažne lastnine 

Objave sodišč



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 17 / 13. 3. 2015 / Stran 457 

in vzpostavitve zemljiško knjižne listine, dne 3. 2. 2015 
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiško-
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stano-
vanja z dne 6. 2. 1992, sklenjena med prodajalko Mag-
daleno Kostanjevec, roj. 1. 7. 1914, stan. Kidričeva 3, 
Ljub ljana in kupovalko Vero Kovačič, roj. 1. 1. 1958, 
stan. Kidričeva 6, Ljub ljana, predmet pogodbe enosobno 
stanovanje, v izmeri 25,90 m2, v 5. nadstropju stavbe, 
na naslovu Kidričeva 3 (danes Štefanova 3, Ljub ljana), 
ki je trenutno vpisano v katastru z ID – 60.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj 
navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave 
tega oklica v Uradnem listu RS in na oglasni deski so-
dišča z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo 
pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj 
navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo la-
stninske pravice v korist udeleženke postopka Dušane 
Findeisen.

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 3. 2. 2015

Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

VL 59507/2013 Os-1401/15

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča 
v Ljub ljani, opr. št. VL 59507/2013 z dne 19. 4. 2013, 
upnice Anke Rupnik in ostali, Likozarjeva ulica 27, Kranj, 
ki jih zastopa zastopnik Domplan d.d., Bleiweisova 14, 
Kranj, proti dolžniku Davorinu Klemenčič, brez stalnega 
ali začasnega naslova, zaradi izterjave 184,47 EUR 
s pripadki, se dolžniku Davorinu Klemenčiču postavi 
začasna zastopnica odvetnica Renata Godnjov Špik iz 
Tržiča. Začasna zastopnica bo dolžnika zastopala, do-
kler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred 
sodiščem.

Okrajno sodišče v Kranju  
dne 18. 2. 2015

VL 165803/2012 Os-1403/15

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča 
v Ljub ljani, opr. št. VL 165803/2012 z dne 5. 11. 2012, 
upnika Domplan d.d., Bleiweisova 14, Kranj, proti dol-
žniku Davorinu Klemenčič, brez stalnega ali začasnega 
prebivališča, zaradi izterjave 170,94 EUR s pripadki, se 
dolžniku Davorinu Klemenčiču, postavi začasna zasto-
pnica odvetnica Renata Godnjov Špik iz Tržiča. Začasna 
zastopnica bo dolžnika zastopala dokler dolžnik ali nje-
gov pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem.

Okrajno sodišče v Kranju  
dne 18. 2. 2015

VL 140152/2013 Os-4229/14

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: Hypo 
Leasing podjetje za financiranje d.o.o., Dunajska 
cesta 117, Ljub ljana, ki ga zastopa odv. Ferfolja, Ljubič, 
Bauk in partnerji, odvetniška družba, o.p., d.n.o., Slom-
škova ulica 17, Ljub ljana, proti dolžniku Boštjanu Kranjc, 
Dragonara road 4MT, Valletta, Malta, ki ga zastopa zak. 
zast. zač. zastopnik, odv. Tomaž Skubic, Savska Loka 4, 
Kranj – dostava, zaradi izterjave 43.992,89 EUR, skle-
nilo:

dolžniku Boštjanu Kranjc, Dragonara road 4MT, 
Valletta, Malta, se na podlagi 4. točke drugega od-
stavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP 
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – 
ZIZ postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odv. Tomaž 
Skubic, Savska Loka 4, 4000 Kranj.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, 
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 12. 12. 2014

VL 148042/2014 Os-1482/15

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Komu-
nalno podjetje Ptuj d.d., Puhova ulica 10, Ptuj, ki ga 
zastopa zak. zast. mag. Janko Širec, proti dolžniku 
Samu Majcenovič, Lovrečan breg 80, Cestica, zaradi 
izterjave 71,34 EUR, sklenilo:

dolžniku Samu Majcenovič, Lovrečan breg 80, Ce-
stica, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena 
Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. čle-
nom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi za-
časni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi Čačković Jo-
sip, Krempljeva 5, 2250 Ptuj.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, 
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 10. 2. 2015

IV P 2426/2014 Os-1483/15

Okrajno sodišče v Ljub ljani je po triažni sodnici Ka-
tarini Novšak Kaplan v pravdni zadevi tožeče stranke 
Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljub ljana, Zar-
nikova 3, Ljub ljana, zoper toženo stranko Vanja Pirnat, 
Tržaška cesta 40, Ljub ljana, zaradi odpovedi najemne 
pogodbe, izpraznitve stanovanja in izročitve bivalne 
enote s pripadajočimi prostori (pcto. 295,92 EUR) ter 
plačilo 612,08 EUR, 19. 2. 2015 sklenilo:

toženi stranki Vanji Pirnat, Tržaška cesta 40, Ljub-
ljana, se v zadevi opr. št. IV P 2426/2014 na podlagi 
82. člena Zakona o pravdnem postopku postavi zača-
snega zastopnika.

Za začasnega zastopnika se določi odvetnik Ivan 
Stošič, Slomškova 15, Ljub ljana.

Začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko vse 
do takrat, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec 
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pri-
stojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 19. 2. 2015

VL 182745/2014 Os-1522/15

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: EOS 
KSI, Upravljanje terjatev d.o.o., Letališka cesta 33, Ljub-
ljana, ki ga zastopa zak. zast. Natalija Zupan, pro-
ti dolžniku Aleksandar Pejković, Villacherstrasse 145, 
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Klagenfurt, Avstrija, ki ga zastopa odv. Žiga Podobnik, 
Čufarjeva ulica 4, Ljub ljana – dostava, zaradi izterja-
ve 646,25 EUR, sklenilo:

dolžniku Aleksandar Pejković, Villacherstrasse 145, 
Klagenfurt, Avstrija, se na podlagi 4. točke drugega od-
stavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP 
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – 
ZIZ postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odv. Žiga Po-
dobnik, Čufarjeva ulica 4, Ljub ljana.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, 
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 26. 2. 2015

In 856/2014 Os-1402/15

V izvršilni zadevi upnice Carmen Schweiger, Schaf-
talstrasse 49, Graz, ki jo zastopa Praviček Maja - od-
vetnica, Partizanska cesta 30, Maribor, zoper dolžnika 
Marjana Šprah, Zagrebška cesta 72, Maribor, zaradi 
izpraznitve nepremičnine in izterjave denarne terjatve 
6.471,85 EUR s pp, je Okrajno sodišče v Mariboru 
s sklepom In 856/2014 z dne 10. 2. 2015 dolžniku Mar-
janu Šprahu, ki nima znanega prebivališča, na podlagi 
prvega odstavka in 4. točke drugega odstavka 82. čle-
na Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 15. členom 
Zakona o izvršbi in zavarovanju postavilo za začasno 
zastopnico odvetnico Tjašo Vogrin, Barvarska ulica 7, 
Maribor.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika od dne-
va postavitve pa vse do takrat, dokler dolžnik sam ne na-
stopi pred sodišče ali dokler organ, pristojen za socialne 
zadeve, ne sporoči sodišču, da mu je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Mariboru  
dne 10. 2. 2015

VL 197619/2010 Os-1453/15

Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v Mariboru, 
VL 197619/2010 z dne 18. 2. 2015 in v skladu z dolo-
čili 82., 83. in 84. člena Zakona o pravdnem postopku 
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju, 
se dolžniku Viliam Viorel Esanu, kot začasna zastopnica 
postavi Vanja Jelen Polanc, odvetnica v Mariboru. Za-
časna zastopnica bo zastopala dolžnika od dneva po-
stavitve dne 18. 2. 2015 in vse do takrat, dokler dolžnik 
ali njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem 
oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne 
bo sporočil sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Mariboru  
dne 18. 2. 2015

Oklici dedičem

D 145/2012 Os-1187/15

Pri Okrajnem sodišču v Cerknici teče zapuščinski 
postopek po pokojnem Ardalić Darku, nazadnje stalno 
bivajočem Cesta 4. maja 70, Cerknica, umrlem dne 
21. 7. 2012.

Ker sodišče s podatki o dedičih tretjega dednega 
reda ne razpolaga, poziva vse, ki mislijo da imajo pravi-

co do dediščine, da se priglasijo sodišču v enem letu od 
objave oklica na oglasni deski ter spletni strani sodišča 
in v Uradnem listu RS.

Po poteku enoletnega oklicnega roka bo sodišče 
zapuščinski postopek nadaljevalo na podlagi podatkov, 
s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Cerknici  
dne 26. 1. 2015

D 139/2014 Os-1220/15

Okrajno sodišče v Krškem je po sodnici Ireni Renier 
v zapuščinski zadevi po dne 13. 4. 2014 umrlem Petru 
Lekšetu, roj. 12. 6. 1953, nazadnje stanujočem Apnenik 
pri Velikem Trnu 2, Krško, podaje naslednji oklic:

Zakoniti dediči, dediči tretjega dednega reda po 
pokojnem Petru Lekšetu, sinu Franca, roj. 12. 6. 1953, 
Apnenik pri Velikem Trnu 2, Krško, katerih podatkov so-
dišče nima, se pozivajo, da v roku 1 leta od objave oklica 
na oglasni deski tukajšnjega sodišča in v Uradnem listu 
RS, priglasijo svoje pravice do zapuščine.

Po poteku tega roka, bo sodišče opravilo zapu-
ščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi raz-
polaga.

Okrajno sodišče v Krškem  
dne 28. 1. 2015

II D 949/2014 Os-1472/15

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pred Okrajnim 
sodiščem v Mariboru po dne 17. 4. 2014 umrli Alojziji Le-
vanič, roj. 9. 6. 1928, drž. RS, vdovi, nazadnje stan. Re-
gentova ulica 10, Maribor, pridejo v poštev kot dedinje 
II. dednega reda tudi zapustničine nečakinje, potomke 
zap. pokojnega brata Albina Vode, Dušanka Schneider, 
Ljubica Haug in Ilona Voda, ki so bile odpuščene iz dr-
žavljanstva Republike Slovenije in živijo na neznanih 
naslovih v tujini, domnevno v Nemčiji.

Sodišče zato poziva zap. nečakinje Dušanko Sch-
neider, Ljubico Haug in Ilono Voda, živeče na neznanih 
naslovih v tujini, domnevno v Nemčiji, oziroma vse, ki 
mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se v roku 
enega leta od objave tega oklica priglasijo sodišču v za-
devi, pod opr. št. II D 949/2014, v skladu z 206. členom 
Zakona o dedovanju.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Mariboru  
dne 24. 2. 2015

I D 1870/2014 Os-1473/15

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pred Okrajnim 
sodiščem v Mariboru po dne 10. 11. 2014 umrli Hedviki 
Obal, roj. 10. 4. 1933, drž. RS, samski, nazadnje stan. 
Prisojna ulica 11, Maribor, pride v poštev kot dedinja 
oziroma dedič II. dednega reda zapustničina polsestra 
ali zap. polbrat, neznanega imena in naslova oziroma 
nadaljnji potomci polsestre ali polbrata, neznanih imen 
in naslovov.

Sodišče zato poziva zap. polsestro oziroma polbra-
ta neznanih imen in naslovov ter morebitne nadaljnje po-
tomce zap. polsestre oziroma polbrata, neznanih imen 
in naslovov oziroma vse, ki mislijo, da imajo pravico do 
dediščine, da se v roku enega leta od objave tega oklica 
priglasijo sodišču v zadevi pod opr. št. I D 1870/2014, 
v skladu z 206. členom Zakona o dedovanju.
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Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Mariboru  
dne 24. 2. 2015

D 160/2014 Os-1531/15

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski po-
stopek po pok. Lenardič Jožefu, roj. 24. 3. 1882, iz 
Huma 58, ki je umrl dne 26. 1. 1977.

Zapustnik ni imel otrok, zap. žena je umrla pred 
njim, zakoniti dediči II. oziroma III. dednega reda pa 
sodišču niso znani.

Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedova-
nju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine 
v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo tukaj-
šnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, sicer bo 
sodišče po preteku enoletnega roka odločilo o zapuščini 
na osnovi podatkov, s katerimi bo razpolagalo in v skla-
du z določbami Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Novi Gorici  
dne 17. 2. 2015

D 614/2013 Os-1155/15

Pri Okrajnem sodišču na Ptuju se pod opr. št. 
D 614/2013 vodi zapuščinski postopek po pokojni Jelki 
Berlak, roj. 18. 2. 1965, stan. Svetinci 20, umrli 2013.

V zapuščino spadajo nepremičnine v k.o. Svetinci.
S tem oklicem sodišče poziva dediče zapustnice, 

da se priglasijo k dedovanju. Če se ne bodo priglasili bo 
sodišče eno leto po objavi tega oklica odločilo na podlagi 
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče na Ptuju  
dne 12. 1. 2015

Oklici pogrešanih

N 89/2014 Os-1376/15

Pri Okrajnem sodišču v Kopru teče postopek za 
razglasitev pogrešanega Ivana Ražmana, sina Mateja, 
z zadnjim znanim prebivališčem v Popetrah št. 71, za 
mrtvega.

Vse, ki kaj vedo o njegovem življenju, se poziva, 
da to sporočijo tukajšnjemu sodišču v treh mesecih od 
objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče po-
grešanega razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Kopru  
dne 18. 2. 2015
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Zavarovalne police preklicujejo

Apotekar Marjeta, Pepelno 6, Šmartno v Rožni doli-
ni, zavarovalno polico, št. 50500102210, izdala zavaro-
valnica Adriatic Slovenica, d.d. gnp-335081

Spričevala preklicujejo

Kralj Borut, Cegelnica 64, Naklo, indeks, izdala Fa-
kulteta za šport, leto izdaje 1994. gnh-335064

Marjanović Aleksander, Vojkova cesta 60, Ljub ljana, 
spričevalo 9. razreda OŠ Mirana Jarca. gns-335061

Novak Mojca, Jagodje, Razgled 6, Izola - Isola, 
indeks, št. 31140104, izdala Fakulteta za farmacijo. 
gns-335078

Rojs Igor, Šubljeva 24, Domžale, diplomo Eko-
nomsko-poslovne fakultete Maribor, izdana leta 2008. 
gnr-335079

Drugo preklicujejo

BRAČKO SILVA s.p., Plintovec 14, Zgornja Kungo-
ta, licenco št. 012032/002, za vozilo MAN, reg. št. MB 
E3-88Z. gni-335063

Hrovat Janez, Polje 15, Koper - Capodistria, potr-
dilo o opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti 
za odgovorno osebo, št. 604338, izdalo Ministrstvo za 
promet, leto izdaje 1997. gnq-335080

Jakončič Jadran, Hum 63, Kojsko, čuvajsko izkazni-
co in značko, št. 0419, izdalo Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, veljavno od 2010–2015, leto 
izdaje 2009. gnx-335073

KLEMEN TRANSPORT, KLEMEN, Ce-
lovška cesta 163, Ljub ljana, licenco 
št. 010007/RB35-2-2254/2014, izdana na ime Galijaše-
vić Mithat. gnd-335068

Kodre Jelka, Mala vas 15B, Ljub ljana, študentsko 
izkaznico, št. 26108553, izdala Fakulteta za gradbeni-
štvo in geodezijo. gnv-335075

Kos Martin, Nikova ul. 12, Maribor, digitalno taho-
grafsko kartico, št. 1070500015449001, izdajatelj Cetis 
Celje, d.d. gnw-335074

Madon Miroslav, Mašera-Spasićeva ulica 15, Ljub-
ljana, študentsko izkaznico, št. 63960087, izdala Univer-
za v Ljub ljani. gny-335072

Marinka Piškur s.p., Škovec 16, Veli-
ka Loka, potrdilo za voznika Obradović Nikola, 
št. 010164/RB67-2-2926/2014. gnc-335069

MATJAŽ DELČNJAK S.P., Slomškova ulica 2, Zre-
če, licenco št. 010147/001, za tovorno vozilo M.A.N. 
kiper, reg. št. CE R0-886. gnj-335062

Mitrić Goran, Cesta 4. julija 52, Krško, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500023169012, izdajatelj 
Cetis Celje, d.d. gnf-335066

NEŠO ŠPED d.o.o., Devova ulica 5, Ljub ljana, 
licenco št. GE005879/06574, za opravljanje prevoza 
blaga v mednarodnem in notranjem cestnem prometu, 
izdala Gospodarska zbornica Slovenije. gnt-335077

Petek Borut, Pohorska ulica 25A, Maribor, listino 
magistrsko, izdala Univerza na Primorskem, Fakulteta 
za management, leto izdaje 2010. gnz-335071

Potočnik Jerneja, Smrtnikova ulica 3, Ljub ljana, 
študentsko izkaznico, št. 41030016, izdala Medicinska 
fakulteta. gnu-335076

Raonić Vitomir, Štrekljeva ul. 24, Maribor, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500023601002, izdajatelj 
Cetis Celje, d.d. gne-335067

SIMPL d.o.o., Šentjur pri Celju, Drofenikova 
ulica 16, Šentjur, licenco št. GE006897/02572/001, 
za vozilo mercedes benz actros, reg. št. CE U3-589. 
gnb-335070

Tepavac Radoslav, Gasilska ulica 5, Ljub ljana, di-
gitalno tahografsko kartico, št. 1070500018455005, iz-
dajatelj Cetis Celje, d.d. gnl-335060

Žvarc Franc, Rošpoh 201, Kamnica, digitalno taho-
grafsko kartico, št. 1070500035778000, izdajatelj Cetis 
Celje, d.d. gnm-335059

Preklici
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