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Št. 8019-3/2015-39 Ob-2377/15

Spremembe
Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spre-

membe Javnega razpisa za dodeljevanje sredstev pro-
jektom na območju avtohtonih narodnih skupnosti za 
leto 2015, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 37/15 
z dne 29. 5. 2015 (Ob-2284/15) (v nadaljevanju: javni 
razpis), v katerega se vključijo naslednje spremembe:

– V VI. poglavju javnega razpisa se točka 2. po 
novem glasi:

»2. Vlagatelju je lahko po javnem razpisu odobren 
le en projekt oziroma vloga (navedeno določilo ne velja 
za namen C).«

Spremembe bodo objavljene tudi na spletni stra-
ni Sklada (http://www.regionalnisklad.si/razpisi/aktual-
ni-razpisi).

Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespre-
menjeno.

Slovenski regionalno razvojni sklad

Št. 430-43/2015 Ob-2412/15

Popravek
V Javnem razpisu za »Spodbujanje zaposlovanja 

mladih doktorjev znanosti« v letu 2015, ki je bil objavljen 
v Uradnem listu RS, št. 39 z dne 5. 6. 2015 pod številko 
objave Ob-2344/15, se podtočka b. v točki 4.2. spremeni 
tako, da se glasi:

Točka 4.2.
b. da je vpisan v evidenco brezposelnih oseb na 

Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, na dan 
oddaje prijave na predmetni javni razpis.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije

Št. 430-504/2015 Ob-2393/15

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 11/11, 14/13 popr.) – ZJF-UPB4 in Pravilnika 
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slo-
venije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09, 3/13), 
objavlja Ministrstvo za notranje zadeve

javni razpis
za izvedbo medijske kampanje, ki bo obravnavala 

vsebinsko področje migracij in razvoja družbe,  
št. 430-504/2015

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republi-
ka Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 
ulica 2, 1501 Ljub ljana.

2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izvedba medijske kam-

panje, ki bo obravnavala vsebinsko področje migracij in 
razvoja družbe in obsega:

– izvedbo javnega natečaja za izbiro video oglasa 
ali idejne zamisli za oglas, ki najbolje prenaša sporočilo 
pozitivne povezanosti migrantov in razvoja družbe,

– pripravo in uresničitev medijskega načrta ume-
stitve izbranega oglasa v nacionalne medije v tednu od 
10. 12. 2015 do 17. 12. 2015,

– obeležitev Svetovnega dneva migrantov dne 
18. 12. 2015 in medijska podpora dogajanju.

Prijavitelji morajo ponuditi predmet javnega razpisa 
v celoti in se ne morejo prijaviti za izvajanje posamezne-
ga dela predmeta javnega razpisa.

Projekt se bo izvajal v obdobju od podpisa pogodbe 
do 20. 12. 2015.

Podroben opis predmeta javnega razpisa je podan 
v razpisni dokumentaciji.

3. Pogoji za prijavo na javni razpis
– Na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki:

– so registrirane za opravljanje dejavnosti, ki 
je predmet javnega razpisa, pri pristojnem sodišču ali 
drugem pristojnem organu v RS,

ali
imajo status mednarodne organizacije in si priza-

devajo uresničiti iste cilje kot so zapisani v Nacionalnem 
projektu Republike Slovenije za črpanje iz Sklada za 
azil, migracije in vključevanje,

– nimajo v zadnjih šestih mesecih od datuma 
izdaje potrdila s strani poslovne banke blokiranega no-
benega transakcijskega računa,

– izpolnjujejo pogoj, da prijavitelj niti njegov za-
koniti zastopnik, ni bil pravnomočno obsojen zaradi na-
slednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem 
zakoniku: goljufija, protipravno omejevanje konkurence, 
povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslova-
njem, oškodovanje upnikov, poslovna goljufija, goljufija 
na škodo Evropske unije, ponareditev ali uničenje po-
slovnih listin, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovolje-
no dajanje daril, davčna zatajitev, jemanje podkupnine, 
dajanje podkupnine.

– Projekt mora imeti realne in jasno postavljene 
cilje, ki so v skladu s predmetom razpisa in izhajajo iz 
potreb uporabnikov in naročnika.

– Interesi prijavitelja ne smejo biti v nasprotju z in-
teresi in cilji projekta.

Javni razpisi
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– Vsebina projekta mora biti skladna s predmetom 
javnega razpisa in ustreza ciljnim skupinam.

– Projekt se ne sme izvajati kot del drugih, s strani 
naročnika ali finančnih skladov EU že sofinanciranih 
projektov.

– Projekt mora upoštevati aktivnosti ter časovni in 
finančni okvir, določen s predmetno razpisno dokumen-
tacijo.

– Projekt se mora izvajati v Republiki Sloveniji, na 
nacionalni ravni.

– Prijavitelji – izvajalci morajo zagotoviti izvajanje 
projekta po načelu nepridobitnosti.

V primeru, da prijavitelj ne izpolnjuje katerega od 
zgoraj navedenih pogojev, se vloga izloči.

4. Merila za izbor projekta
Naročnik bo vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje 

javnega razpisa, ocenil po spodaj navedenih merilih.

Merilo Maksimalno 
število točk

Cilji projekta 15
1. Namen in cilji projekta so konkretno 
opredeljeni in uresničljivi 5
2. Cilji projekta so uresničljivi v danih 
časovnih in finančnih okvirih 5
3. Projekt ima opredeljen ustrezen 
način evalvacije doseganja ciljev in 
rezultatov 5
Aktivnosti in metoda dela 15
4. Aktivnosti in metoda dela so 
v projektu jasno opredeljeni 5
5. Aktivnosti in metoda dela so 
zastavljeni v skladu s končnim ciljem 
(omogočajo doseganje ciljev) 5
6. Aktivnosti in metoda dela so 
uresničljivi v danih časovnih in 
finančnih okvirih 5
Usmerjenost k ciljni skupini 5
7. Raznolikost in število ponovitev 
posameznih aktivnosti omogoča 
doseganje ciljev projekta 5
Ustrezne dosedanje izkušnje 5
8. Prijavitelj ima reference z izvajanjem 
podobnih projektov 5
Skupaj 40

Pri vsakem merilu vloga prejme od 0 do 5 točk, 
kot je razvidno iz spodaj podane ocenjevalne lestvice. 
Vloge morajo pri vsakem merilu, razen pri merilu št. 8, 
doseči vsaj 1 točko, v nasprotnem primeru, se vloga, ki 
pri posameznem merilu (razen pri merilu št. 8) doseže 
0 točk, izloči.

Izbran bo en prijavitelj, in sicer tisti, ki bo dosegel 
največje število točk, pri čemer mora vloga za projekt 
prejeti najmanj 30 točk.

V primeru več prijaviteljev z istim številom točk, se 
izbere prijavitelja z najnižjo ponujeno vrednostjo projekta.

Projekti bodo ocenjeni skladno z navedenimi krite-
riji ob primerjavi istovrstnih projektov in ob upoštevanju 
specifičnosti posameznih projektov.

Ocenjevalna lestvica v okviru posameznega merila:
1. Namen in cilji projekta so konkretno oprede-

ljeni in uresničljivi:
– izpolnjuje v celoti (5 točk),
– izpolnjuje v večji meri (3 točke),
– izpolnjuje v manjši meri (1 točka),
– ne izpolnjuje (0 točk – vloga se izloči).

2. Cilji projekta so uresničljivi v danih časovnih 
in finančnih okvirih:

– izpolnjuje v celoti (5 točk),
– izpolnjuje v večji meri (3 točke),
– izpolnjuje v manjši meri (1 točka),
– ne izpolnjuje (0 točk – vloga se izloči).
3. Projekt ima opredeljen ustrezen način evalva-

cije doseganja ciljev in rezultatov:
– projekt ima izdelano celovito evalvacijo dose-

ganja ciljev in rezultatov projekta (5 točk),
– projekt ima v večjem delu izdelano evalvacijo 

doseganja ciljev in rezultatov (3 točke),
– v projektu se samo delno uporabljajo nekateri 

določeni načini za merjenje posameznih ciljev projekta 
(1 točka),

– projekt nima izdelane evalvacije za doseganje 
ciljev in ne meri sistemsko rezultatov projekta (0 točk – 
vloga se izloči).

4. Aktivnosti in metoda dela so v projektu jasno 
opredeljeni:

– izpolnjuje v celoti (5 točk),
– izpolnjuje v večji meri (3 točke),
– izpolnjuje v manjši meri (1 točka),
– ne izpolnjuje (0 točk – vloga se izloči).
5. Aktivnosti in metoda dela so zastavljeni v skla-

du s končnim ciljem (omogočajo doseganje ciljev):
– izpolnjuje v celoti (5 točk),
– izpolnjuje v večji meri (3 točke),
– izpolnjuje v manjši meri (1 točka),
– ne izpolnjuje (0 točk – vloga se izloči).
6. Aktivnosti in metoda dela so uresničljivi v danih 

časovnih in finančnih okvirih:
– izpolnjuje v celoti (5 točk),
– izpolnjuje v večji meri (3 točke),
– izpolnjuje v manjši meri (1 točka),
– ne izpolnjuje (0 točk – vloga se izloči).
7. Raznolikost in število ponovitev posameznih 

aktivnosti omogoča doseganje ciljev projekta:
– izpolnjuje v celoti (5 točk),
– izpolnjuje v večji meri (3 točke),
– izpolnjuje v manjši meri (1 točka),
– ne izpolnjuje (0 točk – vloga se izloči).
8. Prijavitelj ima dosedanje izkušnje z izvajanjem 

podobnih projektov:
– prijavitelj ima v zadnjih osmih letih najmanj 

5 različnih referenc z izvajanjem podobnih projektov 
(5 točk),

– prijavitelj ima v zadnjih osmih letih od 3 do 
4 različne reference z izvajanjem podobnih projektov 
(3 točke),

– prijavitelj ima v zadnjih osmih letih od 1 do 2 raz-
lični referenci z izvajanjem podobnih projektov (1 točka),

– prijavitelj v zadnjih osmih letih nima referenc 
z izvajanjem podobnih projektov (0 točk).

Podroben opis meril je podan v razpisani doku-
mentaciji.

5. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago 
za predmet javnega razpisa

Okvirna višina sredstev za predmetni javni razpis 
znaša 90.000,00 EUR za izvajanje v obdobju od podpisa 
pogodbe do 20. 12. 2015.

Zgoraj navedeni znesek predstavlja višino sredstev, 
ki jih namenja naročnik za izvedbo aktivnosti projekta za 
izpolnitev ciljev projekta. Sredstva za izvajanje predme-
tnega javnega razpisa so zagotovljena s strani Sklada 
za azil, migracije in vključevanje v višini 75 % upravi-
čenih stroškov (kar znaša 67.500,00 EUR) in sredstev 
proračuna Republike Slovenije – slovenske udeležbe 
v višini 25 % upravičenih stroškov.
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6. Predložitev vloge
Vloga se šteje za pravočasno, če jo naročnik prej-

me do dne 15. 7. 2015, najkasneje do 15. ure.
Prijavitelji oddajo vloge s priporočeno pošiljko po 

pošti ali osebno na naslov naročnika: MNZ RS, Glavna 
pisarna, Štefanova ulica 2, 1501 Ljub ljana.

7. Odpiranje vlog: odpiranje vlog ni javno. Potekalo 
bo predvidoma 16. 7. 2015.

8. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu 
javnega razpisa: prijavitelji bodo o izboru projekta ozi-
roma izidu javnega razpisa obveščeni v roku 15 dni od 
dneva sprejetja odločitve o dodelitvi sredstev. Slednja 
bo sprejeta predvidoma v 60 dneh od roka za predlo-
žitev vlog.

9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dostopna na interne-

tnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji 
meni »O ministrstvu«, levi meni »Javna naročila«.

Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna 
pojasnila v zvezi s pripravo vloge, spremembe ali dopol-
nitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na interne-
tnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji 
meni »O ministrstvu«, levi meni »Javna naročila« ter 
preko Uradnega lista RS.

Opozorilo: Prijaviteljem se priporoča, da vse do 
izteka roka za oddajo vloge, na navedenem interne-
tnem naslovu naročnika spremljajo objave morebitnih 
dodatnih pojasnil, sprememb razpisne dokumentacije 
ipd., v nasprotnem primeru tvegajo oddajo nepopolne 
vloge zaradi neupoštevanja morebitne spremembe ali 
npr. dopolnitve razpisne dokumentacije.

10. Dodatna pojasnila
Prijavitelji lahko v pisni obliki zahtevajo doda-

tna pojasnila v zvezi s pripravo vloge. Vprašanja lah-
ko prijavitelji pošljejo po elektronski pošti na naslov: 
sjnn.mnz@gov.si ali po faksu 01/428-57-91, s pripisom: 
»Dodatne informacije – Javni razpis za izvedbo medij-
ske kampanje, ki bo obravnavala vsebinsko področje 
migracij in razvoja družbe«, št. 430-504/2015«.

Naročnik bo odgovore objavil na internetnem na-
slovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni 
»O ministrstvu«, levi meni »Javna naročila«, in sicer 
najkasneje 4 dni pred iztekom roka za oddajo vlog, pod 
pogojem, da bo naročnik prejel zahtevo za dodatna po-
jasnila najkasneje do dne 29. 6. 2015.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 33010-112/2015 Ob-2402/15

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
Dunajska 22, 1000 Ljub ljana, na podlagi 171. člena Za-
kona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 
– ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) objavlja

javni razpis
za podelitev javnega pooblastila računovodski 
pisarni, ki bo opravljala naloge in obveznosti 
računovodske pisarne po metodologiji FADN
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je podelitev javnega poo-

blastila računovodski pisarni, ki bo opravljala naloge in 
obveznosti računovodske pisarne po metodologiji FADN 
za obdobje 5 let.

Za izpolnjevanje potreb skupne kmetijske politike 
je za zbiranje računovodskih podatkov s kmetij vzposta-
vljena mreža Unije za računovodske podatke s kmetij. 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v 
nadaljevanju: ministrstvo) organizira in nadzira sistem 
zbiranja in obdelave računovodskih podatkov s kmetij 

v skladu z metodologijo, opredeljeno z Uredbo Sveta 
(ES) št. 1217/2009 z dne 30. novembra 2009 o vzpo-
stavitvi mreže za zbiranje računovodskih podatkov o do-
hodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev v Evropski 
uniji (UL L št. 328 z dne 15. 12. 2009, str. 27), zadnjič 
spremenjene z Uredbo (EU) št. 1318/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2013 (UL L št. 340 
z dne 17. 12. 2013, str. 1). V mrežo računovodskih po-
datkov je vključenih več sub jektov, med drugim računo-
vodska pisarna, ki bo izbrana na tem javnem razpisu in 
ji bo na podlagi 171. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni 
list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 
32/15) podeljeno javno pooblastilo.

Naloge in obveznosti računovodske pisarne so 
opredeljene v 8. členu Pravilnika o delovanju mreže za 
zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslova-
nju kmetijskih gospodarstev, ki vodijo kmetijsko knjigo-
vodstvo po metodologiji FADN (Uradni list RS, št. 76/14, 
v nadaljevanju Pravilnik).

II. Opis izvedbe javnega pooblastila
Država članica je dolžna pošiljati določeno število 

pravilno izpolnjenih poročil poročevalskih kmetij preko 
informacijskega sistema Evropske unije (RICA-1). Ope-
rativne naloge pri izvajanju te naloge obsegajo zlasti:

1. preveritev računovodskih podatkov, ki jih vodijo 
poročevalske kmetije v skladu z navodili ministrstva in 
drugimi viri podatkov. Opravila računovodske pisarne 
pri tem so:

a. izvajanje vnosa in obdelave knjigovodskih podat-
kov s poročevalskih kmetij,

b. zagotavljanje tiskanja obrazcev in posredovanje 
obrazcev za poročila s poročevalskih kmetij,

c. priprava elektronske verzije obrazcev,
d. sprejemanje mesečnih in letnih obrazcev,
e. vodenje evidence prejetih obrazcev,
f. vnos podatkov iz prejetih obrazcev v informacijski 

sistem oziroma zagotoviti poročevalski kmetiji direktni 
vnos v informacijski sistem,

g. kontroliranje in preverjanje prejetih podatkov,
h. odpravljanje napak prejetih podatkov,
i. vodenje evidence vseh sprememb, ki nastanejo 

v postopku uskladitve med poročevalsko kmetijo in ra-
čunovodsko pisarno (naziv kmetije, datum spremembe 
– dopolnitve, vsebina spremembe),

j. izvajanje logične kontrole vnesenih podatkov in 
odprave napak oziroma priprava obrazložitev in

k. arhiviranje računovodskih podatkov poročeval-
skih kmetij;

2. na podlagi preverjenih računovodskih podatkov 
poročevalskih kmetij pripraviti poročila poročevalskih 
kmetij. Pred tem mora izbrana računovodska pisarna 
po prevzemu podatkov izvesti kontrole na poročevalski 
kmetiji v obsegu 3 % vzorčnih kmetij in o tem pisno po-
ročati ministrstvu do 1. 9. leta N+1. Poročilo mora vse-
bovati analizo zapisnikov s posameznih kontrol;

3. posredovati ministrstvu ustrezno izpolnjeno 
zbirno poročilo poročevalskih kmetij v predpisani obliki 
in predpisanem roku, ki obsega:

a. pripravo PDF izpisov vseh letnih poročil s poro-
čevalskih kmetij in

b. vnos zbirnega letnega poročila za Republiko Slo-
venijo v informacijski sistem RICA-1 in roku, ki ga določi 
Evropska komisija;

c. posredovati zbirno poročilo kmetij, katerih po-
ročila so pravilno obdelana, vendar niso ustrezna za 
RICA-1;

4. posredovati ustrezne odgovore ministrstvu na 
vprašanja Evropske komisije, komisije FADN ali NOE 
FADN;
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5. enkrat letno posredovati ministrstvu analize po-
datkov o poslovanju kmetijskih gospodarstev.

III. Finančne določbe za posamezno obračunsko leto
Višina plačila, ki ga bo prejela računovodska pisar-

na za svoje delo za posamezno obračunsko obdobje, 
je odvisna od števila pravilno obdelanih poročil poroče-
valskih kmetij. Predvideno število poročil poročevalskih 
kmetij, ki jih bo računovodska pisarna obdelala, je do 
1.100 za posamezno obračunsko leto, ki je enako kole-
darskemu letu.

Najvišji znesek, ki ga lahko iz tega naslova prej-
me, znaša do 181.500,00 EUR. Računovodska pisarna 
prejme za vsako pravilno izpolnjeno poročilo standardni 
honorar kot je določen s predpisi Evropske unije (Izved-
bena uredba Komisije (EU) 2015/220 z dne 3. februarja 
2015 o določitvi pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) 
št. 1217 o vzpostavitvi mreže za zbiranje računovodskih 
podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospo-
darstev v Evropski uniji in nadomestilo, kot je določeno 
v enajstem odstavku 171. člena Zakona o kmetijstvu.

IV. Pogoji za ugotovitev sposobnosti
Ministrstvo bo priznalo sposobnost prijaviteljem, ki 

izpolnjujejo pogoje:
1. računovodska pisarna mora biti vpisana v regi-

ster dejavnosti v okviru SKD M69.200 Računovodske, 
knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetova-
nje;

2. število in izobrazba zaposlenih: računovodska 
pisarna mora imeti najmanj tri zaposlene, od katerih 
mora imeti vsaj eden izobrazbo, pridobljeno po študijskih 
programih prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja 
visoko šolstvo, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno 
po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza 
izobrazbi najmanj prve stopnje. Skupna vsota tedenskih 
ur zaposlenih mora znašati vsaj 90 ur tedensko. Vsaj 
eden izmed zaposlenih mora imeti izobrazbo kmetijske, 
agronomske, zootehniške ali hortikulturne smeri;

3. reference na področju vodenja računovodstva 
za kmetijsko dejavnost ali kmetijskega knjigovodstva, 
opredeljenega v 2. členu Pravilnika: vsaj eden izmed 
zaposlenih v računovodski pisarni ali nosilec dejavnosti 
mora imeti vsaj tri letne izkušnje s področja vodenja 
računovodstva za kmetijsko dejavnost ali kmetijskega 
knjigovodstva, pri čemer mora opravljati delo polni de-
lovni čas. Za izkušnje s področja računovodstva za 
kmetijsko dejavnost se štejejo izkušnje pri računovod-
stvu za kmetijska gospodarstva v skladu s Slovenskimi 
računovodskimi standardi;

4. ustrezna tehnična opremljenost: računovodska 
pisarna mora zagotoviti obdelavo zbranih podatkov po 
metodologiji FADN za posamezno kmetijsko gospodar-
stvo. Za izpolnjevanje pogoja mora predložiti pogodbo 
o razvoju računalniškega programa, ki je namenjen zbi-
ranju in obdelavi podatkov. Iz pogodbe, ki ni starejša od 
petih let od dneva objave javnega razpisa, mora izha-
jati, da je računovodska pisarna aktivno sodelovala pri 
razvoju računalniškega programa in mora biti lastnik ali 
solastnik programa z avtorsko pravico.

Splošni pogoji:
5. da ni v postopku prenehanja, prisilne poravnave, 

stečaja, prepovedi delovanja, sodne likvidacije, izbrisa 
iz registra;

6. da ima poravnane vse davke, prispevke in druge 
dajatve, določene s predpisi;

7. da direktor ali nosilec dejavnosti ni bil pravno-
močno obsojen zaradi storitve kaznivega dejanja, pove-
zanega s poslovanjem računovodskega servisa;

8. da zoper pravno osebo ni uveden kazenski po-
stopek niti njeno poslovanje s sodno odločbo ni prepo-

vedano po 20. členu Zakona o odgovornosti pravnih 
oseb za kazniva dejanja.

Prijavitelji morajo vložiti vloge na razpisnih obraz-
cih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, z vsemi 
navedenimi prilogami in dokazili.

Pooblastilo se izdaja za obdobje petih let. Poobla-
ščenec je dolžan dejavnost, ki je predmet javnega poo-
blastila, izvajati skladno s tem javnim razpisom.

Javno pooblastilo preneha v primerih, opredeljenih 
v devetem odstavku 171. člena Zakona o kmetijstvu 
(Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR 
in 26/14).

V. Dokazila o izpolnjevanju pogojev
Za izpolnjevanje pogojev iz II. točke razpisa mora 

prijavitelj predložiti dokazila za:
1. pogoj: priloži se veljavni akt ustreznega uprav-

nega organa o registraciji, da je prijavitelj registriran za 
izvajanje dejavnosti po standardni klasifikaciji dejavnosti 
2008 pod SKD M69.200 Računovodske, knjigovodske 
in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje. Iz dokazila 
mora biti razvidna letnica registracije;

2. pogoj: priloži kopijo diplome za osebo z izobraz-
bo, pridobljeno po študijskih programih prve stopnje 
v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma 
raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, 
ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi najmanj prve 
stopnje ter kopijo diplome oziroma spričevala za zapo-
slenega, ki ima izobrazbo kmetijske, agronomske, zoo-
tehniške ali hortikulturne smeri;

3. pogoj: priloži izpolnjen in podpisan razpisni obra-
zec št. 2 – Kadri. Prijavitelj vpiše v obrazec kadre, ki 
so bili pri njem zaposleni vsaj en mesec pred dnevom 
objave javnega razpisa. Za čas trajanja pogodbe mora 
imeti število zaposlenih in njihovo izobrazbo enako kot 
jo je priložil v razpisnem obrazcu št. 2;

4. pogoj: priloži kopijo pogodbe o razvoju računal-
niškega programa, ki je namenjena zbiranju in obdelavi 
podatkov;

5. do 8. pogoj: priloži podpisan razpisni obrazec 
št. 3 – Izjava prijavitelja o izpolnjevanju pogojev za iz-
vedbo javnega razpisa.

VI. Postopek izvedbe javnega razpisa
Minister bo izbrani računovodski pisarni izdal uprav-

no odločbo o izbiri računovodske pisarne v roku 60 dni 
po prejemu popolnih vlog.

Postopek vodi strokovna komisija, ki jo s sklepom 
imenuje minister. Komisijo sestavljajo predsednik in trije 
člani. Predsednik in člani komisije ne smejo biti s ponu-
dniki interesno povezani v smislu poslovne povezanosti 
ali sorodstvenega razmerja. Komisija lahko k sodelova-
nju povabi še druge neodvisne strokovnjake s posame-
znega strokovnega področja.

Strokovna komisija bo pregledala razpisno doku-
mentacijo, pregledala in ocenila prispele vloge, preverila 
ali so vlogi priložena vsa zahtevana dokazila oziroma 
dokumenti v obliki, obsegu in na način, kot je zahteva-
no z razpisno dokumentacijo ter ugotovila izpolnjevanje 
pogojev. Na koncu bo pripravila zapisnik o odpiranju in 
ocenitvi vlog. Na razpisu bo izbrana ena računovodska 
pisarna.

VII. Preklic javnega razpisa
Naročnik si pridružuje pravico, da brez obrazložitve 

razveljavi že objavljeni javni razpis brez kakršnekoli od-
škodninske odgovornosti do kogarkoli.

Naročnik si pridružuje pravico, da zavrne vse po-
nudbe in da ne izbere nobenega prijavitelja.

Kolikor se naknadno izkaže, da je izbrani prijavitelj 
v postopku pridobivanja javnega pooblastila ali prever-
janja pogojev za pridobitev pooblastila podal lažne izja-
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ve, podatke ali listine, ima takšno dejanje za posledico 
preklic javnega pooblastila.

VIII. Merila za pridobitev javnega pooblastila
Merila, na osnovi katerih bo ministrstvo točkovalo 

prispele vloge in jih razvrstilo, so:
1. Število let delovanja računovodske pisarne (t.j. 

število let opravljanja dejavnosti SKD M69.200 – od regi-
stracije). Delovati mora najmanj eno leto pred datumom 
razpisa v dejavnosti SKD M69.200. Dokazilo je razvidno 
iz dokazila o izpolnjevanju 1. pogoja.

– od 1 do 5 let = 10 točk,
– od 6 do 10 let = 20 točk,
– 11 in več let = 30 točk.
2. Reference
a) število pogodb, s katerimi ima prijavitelj sklenjene 

pogodbe za vodenje računovodstva za kmetijsko dejav-
nost (osnovno kmetijsko dejavnost in osnovno gozdar-
sko dejavnost) in/ali kmetijsko knjigovodstvo. Izpolni se 
razpisni obrazec št. 4A in priloži kopije pogodb.

– do vključno 20 = 10 točk,
– 21 do 50 = 20 točk,
– 51 in več = 30 točk.
b) Stalnost naročnikov (strank) računovodske pi-

sarne
Kolikšen delež prihodkov od prodaje pro izvodov in 

storitev na domačem in tujem trgu (760 in 761) izražen 
v odstotkih doprinesejo stalne stranke. Za stalno stranko 
se šteje stranka, ki poslovno sodeluje z računovodsko 
pisarno vsaj 3 leta. Izpolni se razpisni obrazec št. 4B.

– do 25 % = 10 točk,
– nad 25 % = 20 točk.
3. Strokovno izpopolnjevanje
Sodelovanje posameznega sodelavca na izobra-

ževanjih s področja računovodenja v zadnjih dveh letih 
(2013 in 2014): udeležba na izobraževanju, ki traja do 
vključno 3 šolske ure, prinese 1 izobraževalno točko, iz-
obraževanje, ki traja 4 ali več šolskih ur na dan, prinese 
2 izobraževalni točki. Točke se seštevajo za vse sode-
lavce in skupno število izobraževalnih točk (IT) prinese:

– od 0 do 10 IT = 10 točk,
– od 11 do 20 IT = 20 točk,
– 21 in več IT = 30 točk.
Dokazilo je kopija potrdila o udeležbi, iz katere mo-

rajo biti razvidni: naslov izobraževanja, datum izobraže-
vanja, trajanje in izvajalec izobraževanja.

IX. Odločanje o ustreznosti vlog: v odločanje 
o ustreznosti vlog v postopku javnega razpisa pridejo 
vse pravočasno prispele in popolne vloge. Javno po-
oblastilo bo podeljeno na podlagi izpolnjevanja vseh 
zahtevanih pogojev iz javnega razpisa ter doseženih 
točk glede meril za pridobitev javnega pooblastila. Vlogi, 
ki bo dosegla najvišje število točk, bo podeljeno javno 
pooblastilo. V primeru, da bo več vlog doseglo enako 
število točk, se upošteva tisto, ki je pri merilu reference 
dobila višje število točk.

X. Razpisna dokumentacija in informacije
Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni 

strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: 
http://www.mko.gov.si/si/javne_objave/.

Vse ostale informacije v zvezi z javnim razpisom 
daje: Sonja Gostiša, tel. 01/478-91-60.

XI. Rok in način prijave
Vloge je potrebno poslati po pošti v pisni obliki na 

naslov Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-
no, Dunajska 22, 1000 Ljub ljana ali jih osebno vložiti 
v vložišču ministrstva.

Pravočasna vloga je tista, ki bo na zgoraj navede-
ni naslov prispela 6. julija 2015 do 14. ure ne glede na 
način prispetja.

Pisne vloge morajo biti v zaprtih ovojnicah označe-
ne z natančno oznako na sprednji strani:

– Ne odpiraj – vloga za javni razpis
– številka in datum javnega razpisa
– podelitev javnega pooblastila računovodski pi-

sarni
– ime in naslov prijavitelja.
XII. Pogodba: medsebojna razmerja bosta mini-

strstvo in nosilec javnega pooblastila uredila s pogod-
bo. Vzorec pogodbe mora prijavitelj parafirati in priložiti 
vlogi.

XIII. Obravnavanje vlog: prepozno prispele vloge 
bodo neodprte vrnjene prijaviteljem. Nepravilno ozna-
čenih vlog se ne bo obravnavalo, nepopolne vloge, ki 
jih prijavitelji ne bodo dopolnili, se zavržejo.

XIV. Obvestilo o izidu javnega razpisa: ministrstvo 
odloči o podelitvi javnega pooblastila z izdajo odločbe.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Št. 4102-3/2015-2 Ob-2406/15

Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13) v zve-
zi z 2., 6. in 98. členom Zakona o socialnem varstvu 
(Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 
– ZUPJS in 57/12) Ministrstvo za delo, družino, soci-
alne zadeve in enake možnosti, s sedežem Kotnikova 
ulica 28, Ljub ljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov socialnega varstva  
na področju preprečevanja in obravnave žrtev 

nasilja v letu 2015
I. Predmet in cilji javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje progra-

mov socialnega varstva na področju nasilja v letu 2015, 
ki jih izvajajo društva, zavodi, invalidske organizacije ter 
humanitarne organizacije po Zakonu o humanitarnih or-
ganizacijah (Uradni list RS, št. 98/03 in 61/06 – ZDru-1).

A. Sofinancirani bodo programi na področju prepre-
čevanja nasilja, obravnavo žrtev nasilja in programi za 
delo s povzročitelji nasilja. Programi vključujejo informa-
cijske in svetovalne programe, programe za obravnavo 
žrtev nasilja, programe za psihosocialno pomoč žrtvam 
spolnega nasilja, programe za povzročitelje nasilja, pro-
grame za preprečevanje nasilja nad starejšimi, progra-
me za telefonsko svetovanje za preprečevanja nasilja 
nad starejšimi.

Gre za programe, v katere se uporabniki vključujejo 
za določeno obdobje (npr.. obdobje trajanja delavnice), 
v katerih je vnaprej predvidena določena oblika dela, 
posamezni uporabniki pa so vključeni v delo programa 
in katerih ocenjena višina sofinanciranja s strani ministr-
stva znaša 12.000,00 EUR ali več. Namen programov je 
pridobivanje novih socialnih izkušenj, pridobivanje novih 
znanj in učenje socialnih veščin, izvajajo pa se s pomo-
čjo prostovoljcev ali različnih usposobljenih izvajalcev 
pod vodstvom in z usmerjanjem strokovnih delavcev.

B. V okviru tega razpisa ne bodo sofinancirani:
– specializirani programi, ki vključujejo družinsko 

terapijo in pomoč otrokom, odraslim in družinam, ki so 
namenjeni razreševanju osebnostnih problemov (pro-
grami družinske terapije);

– programi rejništva;
– programi taborov, ekskurzij, izletov in letovanj;
– programi, prijavljeni s strani samostojnih podjetni-

kov in gospodarskih družb;
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– programi prijaviteljev, s katerimi je bila v preteklih 
treh letih sklenjena pogodba o sofinanciranju, vendar je 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti (v nadaljevanju: ministrstvo) od pogodbe od-
stopilo iz kateregakoli razloga;

– programi, ki sicer izpolnjujejo vse splošne po-
goje ter dosegajo zadostno število točk, če na do-
ločenem regijskem območju že obstaja program, ki 
je vključen v večletno sofinanciranje s strani mini-
strstva na podlagi sklepov ministra o izboru večle-
tnih programov (sklep št. 4102-11/2010-47 z dne 
28. 2. 2011 in sklep št. 4102-3/2011-23 z dne 24.5 
2012, sklep št. 4102-8/2012-9 z dne 18. 2. 2013, 
sklep št. 4102-5/2013 z dne 26. 2. 2014, sklep 
št. 4102-7/2014-8 z dne 5. 3. 2015). Ministrstvo šteje, 
da je posamezno regijsko območje določeno v teritori-
alnih mejah statističnih regij;

– programi, katerih ocenjena višina sofinanciranja 
s strani ministrstva znaša manj kot 12.000,00 EUR gle-
de na izračune iz točke VII. poglavja.

C. Sofinancirani bodo programi v okviru sofinancira-
nja v obdobju od 1. 7. 2015 do 31. 12. 2015

Izvajalec, ki bo podpisal pogodbo o sofinanciranju 
z ministrstvom, mora izvesti program v obsegu in vsebi-
ni, kot ga je prijavil v razpisni dokumentaciji.

II. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
A. Splošni pogoji za vse prijavljene programe:
1. Na razpis se lahko prijavijo društva in zavodi, 

invalidske organizacije po Zakonu o invalidskih orga-
nizacijah (Uradni list RS, št. 108/02 in 61/06 – ZDru-1) 
ter humanitarne organizacije po Zakonu o humanitarnih 
organizacijah, ki:

– so registrirani za opravljanje dejavnosti social-
nega varstva, in sicer za dejavnost SKD 87 – socialno 
varstvo z nastanitvijo, SKD 88 – socialno varstvo brez 
nastanitve ali SKD 94.991 – dejavnost invalidskih or-
ganizacij po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) oziroma

– imajo status humanitarne organizacije ali status 
invalidske organizacije ali status društva v javnem in-
teresu na področju socialnega varstva ali status dru-
štva v javnem interesu na področju družinske politike 
oziroma

– so registrirani za opravljanje drugih dejavnosti in 
je delovanje na področju socialnega varstva določeno 
v statutu ali drugem temeljnem aktu organizacije.

2. Prijavljeni program izvaja vsebino iz A točke I. 
poglavja tega javnega razpisa.

3. Ob vložitvi prijave se program na območju Repu-
blike Slovenije že izvaja.

4. Zaprosilo za sofinanciranje programa lahko zna-
ša največ 80 % vrednosti programa.

5. Prijavljeni program mora imeti zagotovljene 
ustrezne prostore in v primeru terenskega dela prila-
gojeno vozilo.

6. Prijavljeni program se ne sme izvajati kot del 
javne službe.

7. Prijavitelj programa je ministrstvo zaprosil za 
sredstva na način, pri katerem je upošteval vrsto in 
število zaposlenih, kot je določeno v VII. poglavju tega 
javnega razpisa. Program ima pregledno, uravnoteženo 
in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov (v finančni 
načrt so vključeni samo stroški, ki so namenjeni izva-
janju programa; razviden je namen odhodkov, ki so 
skladni z načrtovanimi dejavnostmi programa; poraba 
zaprošenih sredstev je v skladu z upravičenimi stroški 
iz VI. poglavja tega razpisa in glede na način določanja 
višine sofinanciranja programov iz VII. poglavja tega 
javnega razpisa).

8. Prijavitelj ima urejen pritožbeni postopek (mo-
žnost pritožbe), uporabniki pa so ustrezno seznanjeni 
s pravicami v programu in postopkom pritožbe.

9. Prijavitelj ima zagotovljeno najmanj 20 % sofi-
nanciranje programa, kar dokazuje z ustreznimi dokazili.

10. Prijavitelj vodi evidenco in dokumentacijo o delu 
z uporabniki in obsegu dela ter jo hrani skladno s pred-
pisi o hrambi in varovanju osebnih podatkov.

11. Program ima zagotovljeno supervizijo s strani 
supervizorja z licenco Socialne zbornice Slovenije, kar 
dokazuje z dogovorom o izvajanju supervizije. Supervi-
zor ne sme delati v istem programu, za katerega opra-
vlja supervizijo.

12. Programi morajo imeti pozitivno mnenje Soci-
alne zbornice Slovenije, ki ne sme biti starejše od 1. 1. 
2015, ali veljavno listino o verifikaciji Socialne zbornice 
Slovenije.

13. Prijavitelj ima poravnane vse pogodbene ob-
veznosti iz preteklih razpisov ministrstva ali ima skle-
njene dogovore o vračilu sredstev ter sredstva v skladu 
z dogovorom tudi redno vrača. Če prijavitelj obveznosti 
iz sklenjenih dogovorov ne izpolnjuje, se šteje, da ne 
izpolnjuje tega splošnega pogoja za prijavo.

Ustrezna dokazila za izpolnjevanje pogojev iz tega 
poglavja so navedena v VIII. poglavju tega javnega 
razpisa.

III. Merila za izbor programov
Programi bodo za posamezno merilo prejeli 0 ali 

več točk. Maksimalno število točk za programe (osnovna 
in dodatno merilo) je 50. Zavrnjeni bodo programi, ki od 
možnih 50 točk ne bodo zbrali vsaj 30 točk. V primeru, 
da bodo po merilih za odmero sredstev iz tega razpisa 
odmerjena sredstva za programe, ki izpolnjujejo vse 
splošne in posebne pogoje ter so dosegli zadostno šte-
vilo točk, presegla razpisano višino razpoložljivih sred-
stev, bo ministrstvo sofinanciralo programe, ki po spodaj 
navedenih merilih dosežejo višje skupno število točk. 
Program, ki pri kateremkoli od prvih štirih meril doseže 
0 točk, bo zavrnjen. V primeru, da bo več programov 
doseglo enako število točk, bodo imeli prednost progra-
mi z višjim številom točk pri merilih št. 1, 2, 3, 5, 9, 7, pri 
čemer se upoštevajo merila v navedenem vrstnem redu.

Merila za ocenjevanje so:
1. Program ima postavljene jasne in merljive cilje, ki 

so v skladu z razpisano vsebino javnega razpisa:
– izpolnjuje v celoti (8 točk),
– izpolnjuje v večji meri (5 točk),
– izpolnjuje v manjši meri (2 točki),
– ne izpolnjuje (0 točk).
2. Potencialni uporabniki programa sodijo v ran-

ljivo skupino, pogoji za vključitev v program so jasno 
opredeljeni:

– izpolnjuje v celoti (5 točk),
– izpolnjuje delno (2 točki),
– ne izpolnjuje (0 točk).
3. Metode dela, strokovna ravnanja in aktivnosti 

v programu so jasno opredeljeni. Z metodami dela, stro-
kovnimi ravnanji in aktivnostmi v programu se dosegajo 
cilji programa in število ur vključenosti posameznega 
uporabnika v program v določenem časovnem obdobju 
omogoča doseganje ciljev programa:

– izpolnjuje v celoti (8 točk),
– izpolnjuje v večji meri (5 točk),
– izpolnjuje v manjši meri (2 točki),
– ne izpolnjuje (0 točk).
4. Program ima opredeljen ustrezen način evalvi-

ranja doseganja ciljev programa in je aktivno vključen 
v sistem evalviranja ter pri tem opravlja vse dogovorjene 
obveznosti.



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 41 / 12. 6. 2015 / Stran 1105 

– program ima izdelan celovit način evalviranja do-
seganja ciljev programa in je aktivno vključen v enotni 
sistem zunanjega evalviranja ter pri tem opravlja vse 
dogovorjene obveznosti. Zunanji evalvator programa 
primerja doseganje ciljev znotraj sorodnih programov. 
Uporabniki programa aktivno sodelujejo pri evalvacijskih 
obveznostih programa (6 točk),

– program ima izdelane druge načine merjenja 
ciljev znotraj organizacije (samoevalvacija), iz katerih 
lahko preveri in prikaže rezultate delovanja programa, 
ni pa vključen v zunanjo evalvacijo in se na ta način ne 
primerja z drugimi sorodnimi programi. Uporabniki pro-
grama aktivno sodelujejo pri evalvacijskih obveznostih 
programa (4 točke),

– v programu samo delno izvajajo merjenje posa-
meznih ciljev programa (npr. merijo zgolj zadovoljstvo 
uporabnikov). Uporabniki programa aktivno sodelujejo 
pri evalvacijskih obveznostih programa (2 točki),

– program nima izdelanega sistema evalviranja do-
seganja ciljev, ne meri sistemsko rezultatov programa ali 
uporabniki programa ne sodelujejo aktivno pri evalvacij-
skih obveznostih programa (0 točk).

5. Program ima ustrezno kadrovsko strukturo (po 
številu izvajalcev, obsegu in specifičnosti izvajanja pro-
grama):

– program ima ustrezno kadrovsko strukturo; in si-
cer so v programu zaposlene osebe, ki imajo izobrazbo 
po 69. členu ZSV in opravljen strokovni izpit s področja 
socialnega varstva ali so v programu zaposleni laični 
delavci s VI. ali VII. stopnjo izobrazbe ali so v progra-
mu zaposleni kot laični delavci s V. stopnjo izobrazbe 
in imajo opravljen preizkus usposobljenosti s področja 
socialnega varstva (4 točke),

– program ima zadovoljivo kadrovsko strukturo; in 
sicer so v programu zaposleni laični delavci s V.,in VI. ali 
VII. stopnjo izobrazbe in nimajo opravljenega preizkusa 
usposobljenosti s področja socialnega varstva (1 točka),

– program nima zadovoljive kadrovske strukture 
iz prve in druge alineje tega merila in v programu ne 
sodelujejo strokovnjaki s primerno izobrazbo glede na 
vsebino in obseg programa (0 točk).

6. Program izkazuje sofinanciranje s strani drugih 
sofinancerjev:

– prijavi so priložena dokazila o sofinanciranju 
s strani lokalnih skupnosti v višini najmanj 30 % progra-
ma (6 točk),

– prijavi so priložena dokazila o sofinanciranju 
s strani lokalnih skupnosti v višini najmanj 25 % progra-
ma (4 točke),

– prijavi so priložena dokazila o sofinanciranju naj-
manj 30 % programa s strani drugih virov (2 točki),

– prijavi so priložena dokazila o sofinanciranju v niž-
ji vrednostih kot v prejšnjih treh alinejah s strani lokalnih 
skupnosti ali drugih virov (0 točk).

7. Prijavitelj je v zadnjih treh letih pridobil sredstva 
na evropskih ali drugih mednarodnih razpisih:

– prijavitelj je pridobil sredstva (2 točki),
– prijavitelj ni pridobil sredstev (0 točk).
8. Izvajalci programa so prostovoljci:
– v program so kontinuirano vključeni prostovoljci 

(3 točke),
– v program so vključeni prostovoljci, vendar niso 

vključeni kontinuirano (1 točka),
– v programu ni prostovoljcev (0 točk).
9. Prijavitelj programa ima status društva v javnem 

interesu na področju socialnega varstva ali na področju 
izvajanja družinske politike ali ima status humanitarne 
organizacije na področju socialnega varstva ali status 
invalidske organizacije:

– prijavitelj programa ima status (3 točke),
– prijavitelj programa nima statusa (0 točk).
10. Prijavitelj programa je bil v letu 2014 sofinanci-

ran s strani Ministrstva za delo, družino socialne zadeve 
in enake možnosti ali lokalne skupnosti:

– prijavitelj je bil v letu 2014 že sofinanciran (5 točk),
– prijavitelj ni bil v letu 2014 sofinanciran kot enole-

tni program (0 točk).
IV. Okvirna višina sredstev javnega razpisa
Okvirna višina sredstev tega javnega razpisa v letu 

2015 je 500.000,00 EUR.
Sofinancirani bodo programi, ki bodo dosegli najviš-

je število točk, do porabe sredstev, razen pri programih 
telefonskega svetovanja za starejše, kjer bo izbran le en 
program, ki bo prejel največje število točk.

Programi se bodo financirali v okviru programa 
2004 Programi socialnega varstva in izenačevanje mo-
žnosti za invalide, ukrep 2611-11-0036 Izvajanje in so-
financiranje programov socialnega varstva, in sicer iz 
proračunskih postavk: 4074.

Programi bodo sofinancirani za obdobje od 1. 7 do 
31. 12. 2015, višina sofinanciranja sredstev bo določe-
na s sklepom o izboru programov iz XII. poglavja tega 
javnega razpisa.

V. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: sred-
stva, dodeljena s tem razpisom, morajo biti porabljena 
za stroške nastale do 1. 7. 2015 do 31. 12. 2015.

VI. Vrsta stroškov
Programi lahko s strani ministrstva prejmejo sred-

stva največ v višini 80 % vrednosti programa. Vrednost 
programa vključuje vse predvidene odhodke programa 
iz tabele v razpisni dokumentaciji: Predvideni prihodki 
in predvideni odhodki v letu 2015.

A. Upravičeni stroški
Stroški so upravičeni, če:
– so s programom neposredno povezani, so potreb-

ni za njegovo izvajanje in so v skladu s cilji programa,
– so dejansko nastali in izvajalec hrani dokazilo 

o plačilu,
– so ugotovljeni v skladu s skrbnostjo dobrega go-

spodarja,
– nastanejo in so plačani v obdobju porabe sred-

stev,
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih 

listinah in
– so izkazani v skladu z veljavnimi predpisi.
V zvezi z izvajanjem programov so upravičeni na-

slednji stroški:
– stroški dela oseb, ki izvajajo program (redno za-

poslene osebe, osebe, ki izvajajo program na podlagi 
pogodbe in obsegajo strošek plače z vsemi prispevki de-
lodajalca in nadomestili ter povračili, strošek dela po pod-
jemni ali avtorski pogodbi, strošek študentskega dela),

– posredni stroški, ki so namenjeni kritju splošnih 
stroškov poslovanja in izvajanja programa: stroški, ki 
so povezani s prostovoljskim delom, ki nastanejo po 
sklenjenih dogovorih, stroški telekomunikacij (telefon, in-
ternet), elektrike, ogrevanja, goriva, komunalnih storitev, 
najema prostorov za izvedbo programa, supervizije, ra-
čunovodskih storitev, pisarniškega materiala, prehrane 
uporabnikov, stroški tiska, distribucije, ipd.,

B. Neupravičeni stroški:
– nakup strojev, pohištva, prevoznih sredstev ter 

druge opreme in ostalih investicij,
– nakup IKT opreme, rabljene IKT opreme ipd,
– amortizacija nepremičnin in opreme,
– dolgovi in stroški obresti na dolgove,
– materialni stroški, ki se navezujejo na pogostitve 

ali reprezentance pri programu,
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– drugi stroški, ki niso bili predvideni v prijavi na 
javni razpis.

VII. Način določanja višine sofinanciranja progra-
mov

Ministrstvo bo programom, ki bodo v skladu z merili 
za izbor dosegli ustrezno število točk, dodelilo sredstva 
za izvajanje programa in sicer za stroške dela oseb in 
posredne stroške.

Stroški dela oseb se izračunajo po naslednjih osno-
vah:

A. Osnove

½ zaposlitve 
za pol leta  

522 ur

1 zaposlitev  
za pol leta 
(1044) ur

za strokovne 
delavce

5.656,73 EUR 11.313,46 EUR

za laične delavce 
s VI. ali VII. st. 
izobrazbe

4.870,69 EUR 9.741,37 EUR

za laične delavce 
z vključno V. st. 
izobrazbe

3.192,40 EUR 6.384,80 EUR

Strokovni delavci po tem razpisu so strokovni delav-
ci po 69. členu ZSV (strokovni delavci so končali višjo ali 
visoko šolo, ki izobražuje za socialno delo in so opravili 
pripravništvo ter strokovni izpit za delo na področju so-
cialnega varstva). Strokovni delavci so tudi delavci, ki so 
končali višjo ali visoko šolo psihološke smeri, pedagoške 
smeri in njenih specialnih disciplin, pravne, sociološke, 
zdravstvene smeri-smer delovne terapije in teološke 
smeri z ustrezno specializacijo ter imajo eno leto delov-
nih izkušenj na področju socialnega varstva, opravljeno 
pripravništvo in strokovni izpit po tem zakonu.

Laični delavci s VI. ali VII. stopnjo izobrazbe so po 
tem razpisu vsi delavci s VI. ali VII. stopnjo izobrazbe, ki 
nimajo ustrezne smeri izobrazbe po prejšnjem odstavku.

Laični delavci z vključno V. stopnjo izobrazbe so po 
tem razpisu vsi delavci s V. ali nižjo stopnjo izobrazbe.

B. Posredni stroški
Izbranim programom bodo na zahtevo odobreni 

posredni stroški (določeni v VI. poglavju tega javnega 
razpisa) v pavšalu do 10 % priznanih stroškov dela oseb.

C. Izračuni
Prijavitelj lahko prijavi program z manjšim obsegom, 

kot je določeno v izračunih, vendar ne manj od polovice. 
V tem primeru se mu odmeri strošek dela za polovično 
vrednost stroška dela oseb in posrednih stroškov.

a. Pri informacijskih in svetovalnih programih za 
žrtve nasilja se odmeri strošek dela za 1 strokovnega 
delavca za najmanj 8 ur delovanja programa na dan, od 
tega 6 ur na voljo uporabnikom in najmanj 15 kontinui-
rano in 25 občasno vključenih uporabnikov za obdobje 
sofinanciranja, pri čemer se za kontinuiranega uporabni-
ka šteje uporabnik, ki je v obdobju najmanj treh mesecev 
v program vključen najmanj 20 ur.

b. Pri programih za obravnavno žrtev spolnega na-
silja se odmeri strošek dela za 2 strokovnega delavca 
za najmanj 8 ur delovanja programa na dan, od tega 
6 ur na voljo uporabnikom in najmanj 15 kontinuirano 
in 25 občasno vključenih uporabnikov za obdobje sofi-
nanciranja, pri čemer se za kontinuiranega uporabnika 
šteje uporabnik, ki je v obdobju najmanj treh mesecev 
v program vključen najmanj 20 ur.

c. Pri programih za povzročitelje nasilja se odmeri 
strošek dela za 2 strokovna in 1 laičnega delavca s V. 
stopnjo izobrazbe za najmanj 45 kontinuirano vključenih 
uporabnikov in 15 občasno vključenih uporabnikov, pri 

čemer je program posameznemu uporabniku na voljo 
redno vsak delovni dan najmanj 8 ur. Za kontinuiranega 
uporabnika se šteje uporabnik, ki se v program na letni 
ravni vključi najmanj 24 ur.

d. Pri preventivnih programih na področju prepreče-
vanja nasilja nad starejšimi se odmeri strošek dela za 
delovanje koordinatorjev in samopomočnih skupin, in 
sicer 1 koordinator (strokovni delavec ali laični delavec 
s VI. ali VII. stopnjo izobrazbe) na posamezno statistično 
regijo in 150,00 EUR na vsako zunanjo samopomočno 
skupino, ki šteje od 8 -12 udeležencev.

e. Pri programih telefonskega svetovanja za prepre-
čevanje nasilja nad starejšimi se odmeri strošek dela 1 
strokovnega delavca za najmanj 8 ur telefonskega sve-
tovanja na dan, pri čemer mora biti svetovanje na voljo 
najmanj 6 ur dnevno (telefonsko svetovanje, internetno 
svetovanje), in sicer za najmanj 100 kontaktov mesečno.

Pri programih telefonskega svetovanja za starejše 
bo izbran le en program, ki bo prejel največje število 
točk.

VIII. Obvezna oblika in vsebina prijave
1. Prijava mora obvezno vsebovati:
– izpolnjen obrazec 2015-B – prijava na razpis;
– dokazila o 20 % sofinanciranju prijavljenega pro-

grama, z navedenim zneskom v dokazilu, ki se glasi na 
prijavljeni naslov programa. Kot dokazilo o sofinancira-
nju se upoštevajo pogodbe o sofinanciranju ali sklepi 
o sofinanciranju za leti 2014 in 2015 (s strani Zavoda 
RS za zaposlovanje, drugih državnih organov, lokalnih 
skupnosti, sredstev s strani EU, donatorske pogodbe, 
sklenjeni dogovori o prostovoljnem delu). Lastni viri so-
financiranja iz drugih dejavnosti izvajalca so izkazani 
prilivi na TRR prijavitelja in sklep organa prijavitelja 
o sofinanciranju programa iz navedenih sredstev za 
prijavljene programe;

– potrdilo o oddaji vloge za pridobitev mnenja So-
cialne zbornice Slovenije ali veljavno listino o verifikaciji 
Socialne zbornice Slovenije;

– prijavitelj, ki kandidira za sofinanciranje, je dol-
žan predložiti mnenje Socialne zbornice Slovenije do 
21. 7. 2015. Šteje se, da je mnenje prispelo pravoča-
sno, če je do zadnjega dne roka za oddajo oddano do 
14. ure v glavni pisarni Ministrstva za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 
Ljub ljana, ali če je zadnji dan roka oddano na pošti kot 
priporočena pošiljka;

– fotokopijo potrdila o doseženi strokovni izobrazbi 
za strokovne delavce po ZSV in laične delavce (za vse 
zaposlene, ki so jih prijavili v programu za sofinanciranje 
s strani ministrstva);

– dokazilo o zagotovljenih prostorih za izvajanje 
programa (pogodba o lastništvu ali izpisek iz zemljiške 
knjige, najemna pogodba, dokazilo o uporabi prostorov);

– fotokopijo dogovora o izvajanju supervizije su-
pervizorja z licenco Socialne zbornice Slovenije za leto 
2015;

– dokazila o sofinanciranju s strani lokalnih skupno-
sti v letu 2014;

– če prijavitelj posluje z žigom, je le-ta obvezen 
povsod, kjer je to predvideno. Če z njim ne posluje, na 
mesta, določena za žig, navede: »Ne poslujemo z ži-
gom.« in k prijavi priloži posebno izjavo, da ne posluje 
z žigom. Prav tako je obvezen podpis odgovornih oseb 
povsod, kjer je to predvideno. V primeru, da prijavitelj 
ni registriran za opravljanje dejavnosti socialnega var-
stva oziroma nima statusa humanitarne organizacije 
ali statusa invalidske organizacije ali statusa društva 
v javnem interesu na področju socialnega varstva ali 
statusa društva v javnem interesu na področju družinske 
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politike, predloži temeljni akt oziroma statut, iz katerega 
je razvidna njegova dejavnost ali naloge, ki jih opravlja;

– druga dokazila, s katerimi prijavitelj dokazuje svo-
je izjave v prijavi na ta razpis.

2. Ministrstvo bo pridobilo:
– obvestilo AJPES-a o identifikaciji izvajalca iz prve 

alineje 1. A točke II. poglavja;
– odločbo o statusu prijavitelja iz druge alineje 1. 

A točke II. poglavja;
– kopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu 

s področja socialnega varstva za strokovne delavce.
3. Prijavitelji lahko prijave dopolnjujejo oziroma 

spreminjajo do poteka roka za oddajo prijave iz IX. 
poglavja. Vse spremembe in dopolnitve prijave morajo 
biti predložene na način iz 4. točke tega poglavja z do-
datno oznako »Dopolnitev prijave«.

4. Prijave je treba poslati za vsak program posebej 
v zaprtih kuvertah na naslov: Ministrstvo za delo, druži-
no, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 
1000 Ljub ljana.

Na ovojnici mora biti prilepljena ustrezno izpolnjena 
Priloga 1 (označitev pisemske ovojnice) razpisne do-
kumentacije. Če prijavitelj ne bo opremil prijave, kot je 
določeno, ministrstvo ne nosi odgovornosti za založitev 
ali predčasno odprtje prijave.

Kuverte morajo biti v zgornjem levem kotu jasno 
označene z oznako: »Prijava – Ne odpiraj! Javni razpis 
za sofinanciranje programov socialnega varstva 2015 – 
področje preprečevanja nasilja

Vsebina javnega razpisa: __________ (napišite, 
pod katero vsebinsko točko javnega razpisa se prija-
vljate).«

5. Vsak posamezni program mora biti skupaj z zah-
tevano dokumentacijo predložen v posebni kuverti. Pri-
jave z več programi v eni kuverti bodo v postopku od-
piranja izločene iz nadaljnjega postopka in prijavitelju 
vrnjene.

6. Prijave, ki bodo nepravilno označene ali predlo-
žene na drug način (npr. po faksu ali elektronski pošti), 
bodo izločene iz nadaljnjega postopka in neodprte vr-
njene prijavitelju.

Nepravočasne in nepravilno označene prijave bodo 
vrnjene prijaviteljem neodprte, zato mora biti na hrbtni 
strani vsake kuverte označen pošiljatelj. Iz nadaljnjega 
postopka ocenjevanja bodo izločene vse prijave, ki ne 
bodo oddane na predpisanem obrazcu, in zavržene.

IX. Rok za oddajo prijave
Rok za oddajo prijave je 6. julij 2015.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je za-

dnji dan roka za oddajo do 14. ure oddana v glavni pisar-
ni Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljub ljana ali če je zadnji 
dan roka oddana na pošto kot priporočena pošiljka.

Prijave in dopolnitve prijave, ki bodo prispele ali 
bodo oddane po tem roku, se bodo štele kot prepozne, 
in bodo zavržene ter upravičencu vrnjene neodprte.

X. Odpiranje
Strokovna komisija bo z odpiranjem prispelih prijav 

začela dne 8. julija 2015 ob 10. uri, v sejni sobi Ministr-
stva za delo, družino, socialne zadeve in enake možno-
sti, Kotnikova 28 v Ljub ljani.

Odpiranje bo javno. V primeru, da bo na javni razpis 
prispelo več kot 5 prijav, odpiranje ne bo javno. Prijavi-
telji bodo o tem obveščeni na spletni strani ministrstva, 
rubrika »novice«, dan pred datumom odpiranja.

Strokovna komisija bo v roku 8 dni od zaključka 
odpiranja pisno pozvala tiste prijavitelje, katerih prijave 
niso bile popolne, da prijave dopolnijo. Rok za dopolni-
tev je osem dni od prejema poziva. Poziv za dopolnitev 
prijav bo poslan na naslov prijavitelja, ki je naveden na 
hrbtni strani kuverte, s katero je prispela prijava. Prijave, 
ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za 
dopolnitev prijav, bodo zavržene.

XI. Ocenjevanje prijav in obveščanje prijaviteljev
Strokovna komisija bo opravila strokovni pregled 

popolnih vlog in jih ocenila na podlagi pogojev in meril 
tega javnega razpisa. Če bo strokovna komisija ugoto-
vila, da prijavljeni program ne izpolnjuje pogojev tega 
javnega razpisa, bo prijava zavrnjena.

V primeru, če bo prijavitelj zaprosil za sofinanciranje 
s strani ministrstva za manj kot 12.000,00 EUR oziroma 
bo prijava ocenjena na manj kot 12.000,00 EUR, bo 
prijava zavržena.

Strokovna komisija bo na podlagi ocenjevanja obli-
kovala predlog programov za sofinanciranje.

O dodelitvi sredstev po tem razpisu bo na predlog 
strokovne komisije s sklepom odločila predstojnica mi-
nistrstva.

Sklepi o izboru bodo objavljeni na spletnih straneh 
ministrstva.

Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe 
o sofinanciranju programov. V primeru, da se prijavitelj 
v roku 8 dni od prejema poziva za podpis pogodbe nanj 
ne odzove, se šteje, da je umaknil prijavo za pridobitev 
sredstev.

XII. Rok za izdajo sklepa
Predstojnica ministrstva bo izdal sklep o izboru pro-

gramov predvidoma do konca julija 2015, Prijaviteljem, 
katerih vloga bo zavrnjena ali zavržena, bo predstojnica 
ministrstva izdala ustrezne sklepe.

Zoper navedene sklepe je dovoljena pritožba, ki jo 
je potrebno vložiti na Ministrstvo za delo, družino, social-
ne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljub-
ljana, v roku osem dni od prejema sklepa. O pritožbi zo-
per sklep o izbranem prijavitelju bo odločilo ministrstvo.

Pritožnik mora v pritožbi natančno opredeliti razlo-
ge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe 
ne morejo biti merila za ocenjevanje prijav. Ministrstvo 
bo o pritožbi odločilo s sklepom v roku 15 dni. Pritožba 
ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi upravičenci.

XIII. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije
1. Prijavitelji morajo prijavo oddati na ustreznem 

obrazcu: obrazec 2015-B, ki je dosegljiv na spletni strani 
ministrstva (javna naročila/javni razpisi).

2. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom 
dobite na tel. 01/369-77-62 (Marjeta Ferlan Istinič), 
01/369-76-02 (Jana Lovšin), ob ponedeljkih, sredah in 
petkih od 9. do 11. ure in od 13. do 15. ure.

3. Informativno srečanje o javnem razpisu bo za 
vse prijavitelje organizirano dne 23. junija 2015 ob 9. uri, 
v prostorih Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti (sejna soba, 7. nadstropje).
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POŠILJATELJ: 

 
PRIJAVA - NE ODPIRAJ! 

»JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV SOCIALNEGA 
VARSTVA NA PODROČJU PREPREČEVANJA NASILJA V LETU 2015« 

VSEBINA JAVNEGA RAZPISA: __________(napišite, pod katero
vsebinsko točko javnega razpisa se prijavljate)  

 

Prejemnik 
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, 
SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI 

KOTNIKOVA 28  

1000 LJUBLJANA 

Ministrstvo za delo, družino,  
socialne zadeve in enake možnosti
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Št. 4102-4/2015-3 Ob-2411/15

Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13) v zvezi 
98. členom Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, 
št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 
41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS in 
57/12) objavlja Ministrstvo za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti

javni razpis
za sofinanciranje vsebin Centrov za družine  

za obdobje od 1. 7. 2015 do 30. 6. 2016
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpi-

sa je sofinanciranje vsebin Centrov za družine (v nada-
ljevanju: vsebine), namenjene različnim oblikam družin. 
Centri za družine predstavljajo osrednji prostor v lo-
kalnem okolju, namenjeni so druženju in zagotavljanju 
potreb različnih oblik družin v vseh življenjskih obdobjih. 
Prijavljene vsebine prispevajo k lažjemu usklajevanju 
poklicnega, družinskega in zasebnega življenja, krepitvi 
enakih možnosti žensk in moških ter nudijo informacije 
in znanja za kvalitetno življenje posameznic in posa-
meznikov oziroma družin. Vsebine se morajo izvajati 
od 1. 7. 2015 do 30. 6. 2016 in morajo biti enakomerno 
razporejene čez celotno obdobje financiranja.

II. Obvezne vsebine
Centri za družine morajo zagotavljati:
1. neformalno druženje, ki ni vsebinsko določeno 

in predstavlja oporo otrokom, mladostnikom, mlado-
stnicam, posameznikom, posameznicam oziroma vsem 
oblikam družin v okviru skupnega preživljanja prostega 
časa ter

2. najmanj dve in največ pet od spodaj zapisanih 
vsebin:

a) vsebine namenjene krepitvi starševskih kom-
petenc;

b) vsebine za izboljšanje komunikacije v družini;
c) vsebine za osebnostno rast otrok, mladostnikov 

in mladostnic;
d) izvajanje počitniških aktivnosti za otroke, organi-

zirano občasno varstvo otrok;
e) vsebine za ustvarjalno in aktivno preživljanje pro-

stega časa različnih skupin otrok in družin;
f) vsebine in dejavnosti namenjene posameznicam 

in posameznikom oziroma družinam vseh oblik v speci-
fičnih življenjskih situacijah;

g) vsebine namenjene lažjemu usklajevanju poklic-
nega, družinskega in zasebnega življenja;

h) vsebine namenjene krepitvi socialne vključenosti 
ciljne skupine.

Prostor neformalnega druženja, ki se nanaša na 
točko II/1, mora biti zaprt in meriti vsaj 40 m2. Uporabni-
kom mora biti na voljo čez celotno obdobje financiranja, 
najmanj 4 x tedensko, minimalno 8 ur na dan, med 7. in 
21. uro. V prostoru je prepovedano točenje in uživanje 
alkoholnih pijač. Uporabnikom morajo biti na voljo sani-
tarije in pitna voda. Temperatura zraka v prostoru v času 
brez ogrevanja mora biti med 22 °C in 26 °C in v času 
ogrevanja med 19 °C in 24 °C. Prostor mora biti urejen 
in čist. Priporočljivo je, da so v njem na voljo igrače, raz-
lične družabne igre in didaktični pripomočki.

V okviru vsebin pod točko II/2 mora biti opravljenih 
vsaj 324 ur v posameznem koledarskem letu. Na izve-
deno vsebino mora biti vsaj šest udeležencev.

Ciljna skupina so otroci, mladostniki, mladostnice in 
različne oblike družin.

III. Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prija-
vitelji

Na javni razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki:
1. imajo status društva, zavoda, invalidske organi-

zacije po Zakonu o invalidskih organizacijah (Uradni list 
RS, št. 108/02 in 61/06 – ZDru-1) ter humanitarne orga-
nizacije po Zakonu o humanitarnih organizacijah in so:

2. a) registrirani za opravljanje dejavnosti socialne-
ga varstva, in sicer:

SKD 85.510 – Izobraževanje, izpopolnjevanje in 
usposabljanje na področju športa in rekreacije; SKD 
85.59 – Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnje-
vanje in usposabljanje; SKD 85.6 – Pomožne dejavnosti 
za izobraževanje; SKD 88 – Socialno varstvo brez na-
stanitve; SKD 93.299 – Druge nerazvrščene dejavnosti 
za prosti čas; SKD 94. 991 – dejavnosti invalidskih 
organizacij;

b) registrirani za opravljanje drugih dejavnosti in je 
delovanje na področju prijavljenih vsebin določeno v sta-
tutu ali drugem temeljnem aktu organizacije;

3. izvajajo obvezne vsebine iz II. točke tega javne-
ga razpisa;

4. prijavljenega programa ne izvajajo kot del javne 
službe;

5. imajo zagotovljene zahtevane ustrezne prostore 
za neformalno druženje;

6. imajo zagotovljeno najmanj 20 % sofinanciranje 
programa, kar dokazujejo z ustreznimi dokazili;

7. ob vložitvi prijave že izvajajo vsebine na območju 
Republike Slovenije;

8. izvajajo vsebine, ki so namenjene vsem ne glede 
na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo 
prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni 
položaj ali katerokoli drugo osebno okoliščino;

9. imajo izdelan načrt izvajanja vsebin;
10. imajo izdelan finančni načrt, iz katerega so raz-

vidni prihodki in odhodki za izvedbo vsebin iz vseh virov;
11. vodijo evidenco in dokumentacijo o delu z upo-

rabniki in o obsegu dela ter jo hranijo skladno s predpisi 
in hrambo ter varovanjem osebnih podatkov;

12. imajo izpolnjene vse pogodbene obveznosti iz 
preteklih razpisov za sofinanciranje programov v podpo-
ro družini in programov socialnega varstva;

13. zagotavljajo brezplačno izvajanje vseh vsebin-
skih aktivnosti za vključene uporabnike;

14. v prijavi zaprosijo za sofinanciranje vsebin naj-
več v višini 80 % skupne vrednosti vsebin, vendar ne več 
kot 15.000 EUR oziroma manj kot 7.500 EUR v posame-
znem koledarskem letu;

15. v prijavi zaprosijo za sofinanciranje posrednih 
stroškov za manj kot 20 % vrednosti vsebin financiranih 
iz strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti (v nadaljevanju: ministrstvo);

16. dostopa do vsebin ne pogojujejo s članstvom 
v društvu;

17. imajo poravnane vse pogodbene obveznosti iz 
preteklih razpisov ministrstva ali ima sklenjene dogovo-
re o vračilu sredstev ter sredstva v skladu z dogovorom 
tudi redno vrača. Če prijavitelj obveznosti iz sklenjenih 
dogovorov ne izpolnjuje, se šteje, da ne izpolnjuje tega 
splošnega pogoja za prijavo.

IV. Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prija-
vitelji

1. Odgovorna oseba vsebin, ki je hkrati tudi izva-
jalec vsebin, mora imeti najmanj VII. stopnjo izobrazbe 
(univerzitetni program oziroma specializacija po viso-
košolskem strokovnem programu pred uvedbo bolonj-
skega študija oziroma magisterij stroke, 2. bolonjska 
stopnja) družboslovne ali humanistične smeri ter naj-
manj tri leta delovnih izkušenj (po pridobljeni zahtevani 
izobrazbi) na področju dela z otroki oziroma družino;
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2. izvajalci vsebin morajo imeti najmanj V. stopnjo 
izobrazbe in dve leti delovnih izkušenj na področju dela 
z otroki oziroma družino;

3. pri izvedbi vsebin morajo biti vključeni prostovolj-
ci, ki ne morejo biti odgovorne osebe;

4. prijavitelj ima zagotovljeno sofinanciranje s strani 
lokalne skupnosti (v okviru javnih del se šteje kot sofi-
nanciranje le višina sredstev, ki jih sofinancira lokalna 
skupnost).

V. V okviru tega razpisa ne bodo sofinancirani pri-
javitelji

1. S katerimi je bila v preteklih treh letih sklenjena 
pogodba o sofinanciranju, vendar je ministrstvo od po-
godbe odstopilo iz kateregakoli razloga;

2. zoper katere je uveden postopek prisilne porav-
nave oziroma stečajni postopek ali postopek likvidacije 
oziroma so prenehali poslovati na podlagi sodne ali 
druge prisilne odločbe;

3. ki so bili izbrani na Javnem razpisu za sofinanci-
ranje vsebin Centrov za družine v letu 2015 in 2016 ali 
Javnem razpisu za sofinanciranje programov terapev-
tskega svetovanja v letu 2015.

VI. Merila za izbor
Prispele prijave bodo ocenjene skladno s spodaj 

navedenimi merili ob primerjavi istovrstnih vsebin in ob 
upoštevanju specifičnosti posameznih vsebin. Prijave 
bodo za posamezno merilo prejele od 0 do največ 6 točk. 
Prijave, ki bodo pri kateremkoli od prvih štirih meril (merila 
1–4) dosegle 0 točk, bodo zavrnjene. Zavrnjene bodo tudi 
prijave, ki od možnih 54 točk ne bodo zbrale vsaj 30 točk.

Merila:
1. Vsebine imajo postavljene jasne cilje, ki so 

v skladu s predmetom javnega razpisa:
– izpolnjuje v celoti (6 točk),
– izpolnjuje delno (3 točke),
– ne izpolnjuje (0 točk).
2. Metode dela, strokovna ravnanja in aktivnosti 

v okviru izvedbe vsebin so jasno opredeljene in omogo-
čajo doseganje ciljev:

– izpolnjuje v celoti (6 točk),
– izpolnjuje delno (3 točke),
– ne izpolnjuje (0 točk).
3. Ciljna skupina uporabnikov vsebin je jasno opre-

deljena:
– izpolnjuje v celoti (6 točk),
– izpolnjuje delno (3 točke),
– ne izpolnjuje (0 točk).
4. Vsebine imajo pregledno, uravnoteženo in jasno 

konstrukcijo prihodkov in odhodkov (v finančno kon-
strukcijo so vključeni stroški izvajanja vsebin, razviden 
je namen odhodkov, ki je skladen z načrtovanimi dejav-
nostmi vsebin, višina zaprošenih sredstev za sofinanci-
ranje s strani ministrstva je jasno opredeljena):

– izpolnjuje v celoti (6 točk),
– izpolnjuje delno (3 točke),
– ne izpolnjuje (0 točk).

5. Vsebine prispevajo h krepitvi enakih možnosti 
žensk in moških ter k odpravi spolnih stereotipov:

– izpolnjuje v celoti (6 točk),
– izpolnjuje delno (3 točke),
– ne izpolnjuje (0 točk).
6. Prijavitelj zagotavlja dostopnost prostora za ne-

formalno druženje najmanj osem ur na dan:
– pet ali več dni v tednu (3 točke),
– štiri dni v tednu (0 točk).
7. Prijavitelj izkazuje sofinanciranje vsebin s strani 

drugih sofinancerjev (lastna sredstva se tukaj ne šte-
jejo):

– v višini najmanj 40 % programa (3 točke),
– v višini najmanj 20 % celotnega programa (0 točk).
8. Posamezniki, ki izvajajo vsebine imajo ustrezno 

kadrovsko strukturo:
– odgovorna oseba vsebin ima več kot pet let de-

lovnih izkušenj na področju dela z otroki oziroma družino 
(6 točk),

– odgovorna oseba vsebin ima štiri do pet let delov-
nih izkušenj na področju dela z otroki oziroma družino 
(3 točke),

– odgovorna oseba vsebin ima tri leta delovnih izku-
šenj na področju dela z otroki oziroma družino (0 točk).

9. Vsebine imajo opredeljen način evalvacije za 
doseganja ciljev in rezultatov:

– vsebine imajo izdelano celovito evalvacijo za do-
seganje ciljev s strani zunanjega evalvatorja in so načini 
preverjanja jasno predstavljeni v prijavi (6 točk),

– vsebine imajo drugačne načine merjenja ciljev 
znotraj organizacije, iz katerih lahko preveri rezultate 
delovanja vsebin in so načini preverjanja jasno predsta-
vljeni v prijavi (3 točke),

– vsebine nimajo izdelane evalvacije za doseganje 
ciljev in sistemsko ne meri rezultatov izvedenih vsebin 
(0 točk).

10. Prijavitelj je v zadnjih dveh letih pridobil sredstva 
na evropskih ali drugih mednarodnih razpisih na podro-
čju dela z otroki oziroma družino:

– je pridobil sredstva (3 točke),
– ni pridobil sredstev (0 točk).
11. Prijavitelj ima status društva v javnem interesu 

na področju izvajanja družinske politike:
– ima status (3 točke),
– nima statusa (0 točk).
V primeru, da bodo izbrane prijave presegale pred-

videno višino razpoložljivih sredstev iz VII. točke, bo 
ministrstvo sofinanciralo tiste vsebine, ki bodo po zgoraj 
navedenih merilih dosegle višjo število točk.

V primeru, da bo več prijav doseglo enako skupno 
število točk, bodo imeli prednost pri sofinanciranju vse-
bin prijavitelji iz vzhodne regije (NUTS 2, glej slika 1).

V primeru, da bo več prijav doseglo enako skupno 
število točk in bodo vsebine v vzhodnih regiji že pokrite, 
bo ministrstvo sofinanciralo vsebine po vrstnem redu 
časa oddaje prijave.
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 VII. Okvirna višina sredstev javnega razpisa
Predvidena višina sredstev javnega razpisa za ob-

dobje od 1. 7. 2015 do 31. 12. 2015 znaša 115.000 EUR. 
Sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slove-
nije za leto 2015, na proračunski postavki 4071 – Pro-
grami v podporo družini, konto 4120.

Za leto 2015 bo višina sredstev sofinanciranja vse-
bin določena s sklepom o izboru vsebin iz točke XIII tega 
javnega razpisa. Za leto 2016 bo zagotovljeno sofinanci-
ranje s sklenitvijo pogodbe za navedeno leto na podlagi 
dodeljenih sredstev v letu 2015, pri čemer bodo upošte-
vane proračunske možnosti v letu 2016. V primeru, da 
se bodo v letu 2016 (glede na dodeljena sredstva v letu 
2015) sredstva zmanjšala, bo predstojnica ministrstva 
izdala poseben sklep.

Ne glede na prvi stavek prejšnjega odstavka bo 
v primeru zmanjšanja proračunskih sredstev v letu 2015 
ministrstvo izdalo sklep, s katerim bo določilo obseg 
sredstev za vse na tem razpisu izbrane vsebine.

VIII. Vrsta stroškov
Izvajalec mora sredstva ministrstva, namenjena za 

vsebine, namensko porabiti za plačilo stroškov dela po-
sameznikov v okviru izvajanja vsebin ter posredne stro-
ške, največ v višini 20 % vrednosti vsebin financiranih iz 
strani ministrstva.

A. Upravičeni stroški
1. Stroški so upravičeni, če:
– so z vsebinami neposredno povezani, so potrebni 

za njegovo izvajanje ter so v skladu s cilji vsebin;
– so dejansko nastali in izvajalec hrani dokazilo 

o plačilu;
– nastanejo in so plačani v obdobju proračunskega 

leta 2015 oziroma 2016;
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih 

listinah;
– so izkazani v skladu z veljavnimi predpisi.
2. V zvezi z izvajanjem vsebin so upravičeni stroški
2.1 Stroški dela izvajalcev vsebin:
– stroški dela posameznika v delovnem razmerju in 

obsegajo strošek plače z vsemi prispevki delodajalca in 
nadomestili ter povračili stroškov prevoza in prehrane;

– stroški dela oseb, ki izvajajo vsebine na podlagi 
pogodbe (podjemna ali avtorska pogodba);

– stroški študentskega dela, z vsemi prispevki de-
lodajalca;

– stroški javnega dela (delež, ki ga sofinancira ob-
čina).

Osnove za izplačilo ur izvajalcem izvedenih ur

Max/na uro
Odgovorna oseba 11,50 EUR
Izvajalec s VII. stopnjo izobrazbe 9.58 EUR
Izvajalec s VI. stopnjo izobrazbe 7,67 EUR
drugi 5,75 EUR

2.2 Posredni stroški so namenjeni kritju splošnih 
stroškov poslovanja in izvajanja programa, in sicer naj-
več v višini 20 % vrednosti vsebin financiranih iz strani 
ministrstva:

– stroški telekomunikacij (telefon, internet);
– elektrike;
– ogrevanja;
– najema prostorov za izvedbo programa;
– računovodske storite;
– pisarniškega materiala oziroma material za de-

lavnice;
– stroški promocije;
– administrativno delo;
– supervizija;
– stroški izobraževanja;
– stroški, povezani s prostovoljskim delom, ki na-

stanejo po sklenjenih dogovorih;
– izredni potni stroški za izvajalce vsebin sofinanci-

ranih s strani ministrstva.
B. Neupravičeni stroški
Neupravičeni so naslednji stroški:
– nakup strojev, pohištva, prevoznih sredstev ter 

druge opreme;
– nakup IKT opreme, rabljene IKT opreme ipd.;
– amortizacija nepremičnin in opreme;
– stroški obresti na dolgove;
– materialni stroški, ki se navezujejo na pogostitve 

ali reprezentance pri izvajanju vsebin;
– stroški adaptacije prostorov;
– drugi stroški, ki ne bodo predvideni v prijavi na 

javni razpis.
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IX. Obvezna oblika in vsebina prijave
1. Prijava mora obvezno vsebovati:
– izpolnjen predpisan obrazec CD / 2015 – prijava 

na razpis;
– dokazila o 20 % sofinanciranju prijavljenih vsebin. 

Kot dokazilo o sofinanciranju se upoštevajo pogodbe 
o sofinanciranju ali sklepi o sofinanciranju prijavljenih 
vsebin za leto 2015. Lastni viri sofinanciranja so izkazani 
s prilivi na TRR prijavitelja in sklepom organa prijavitelja 
o sofinanciranju vsebin iz navedenih sredstev;

– potrdila o doseženi stopnji izobrazbe izvajalcev 
vsebin;

– dokazilo o zagotovljenih prostorih za izvajanje 
vsebin;

– izpis Zavoda za pokojninsko in invalidsko zava-
rovanje Slovenije o obdobjih zavarovanja v RS po 1. 1. 
2009 ter potrdilo delodajalca, iz katerega so razvidne 
delovne naloge in število let delovnih izkušenj na po-
dročju dela z otroki, mladostniki ali družino za prijavljene 
izvajalce v programu in odgovorno osebo vsebin;

– dokazila o finančni podpori lokalne skupnosti za 
prijavljene vsebine (pogodbe o sofinanciranju vsebin, 
dokazilo o brezplačnem najemu prostora ali najemu pro-
stora po cenah, ki veljajo za društva v lokalni skupnosti);

– druge priloge, s katerimi prijavitelj dokazuje svoje 
izjave v prijavi na ta razpis.

2. Prijavitelji lahko prijave dopolnjujejo oziroma 
spreminjajo do poteka roka za oddajo prijave iz točke X. 
javnega razpisa. Vse spremembe in dopolnitve prijave 
morajo biti predložene na način iz 3. točke tega poglav-
ja, z dodatno oznako »Dopolnitev prijave«.

3. Prijave naj bodo spete zgolj s sponko za papir in 
poslane v zaprti kuverti na naslov: Ministrstvo za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 
28, 1000 Ljub ljana.

Kuverte morajo biti v zgornjem levem kotu jasno 
označene z oznako: »Prijava – Ne odpiraj! Javni razpis 
za sofinanciranje vsebin Centrov za družine«.

Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden popoln 
naslov prijavitelja.

4. Prijave, ki bodo nepravilno označene ali predlože-
ne na drug način (npr. elektronski pošti), bodo izločene 
iz nadaljnjega postopka in neodprte vrnjene prijavitelju.

X. Rok za oddajo prijave
Rok za oddajo prijave je 30. 6. 2015.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je za-

dnji dan roka za oddajo do 14. ure oddana v glavni pisar-
ni Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljub ljana, ali če je zadnji 
dan roka oddana na pošto kot priporočena pošiljka.

Prijave in dopolnitve prijave, ki bodo prispele ali 
bodo oddane po tem roku, se bodo štele kot prepozne 
in bodo zavržene ter vrnjene prijavitelju neodprte.

Nepravilno označene prijave bodo vrnjene prijavi-
teljem neodprte. Iz nadaljnjega postopka ocenjevanja 
bodo zavržene vse prijave, ki ne bodo oddane na pred-
pisanem obrazcu.

XI. Odpiranje
Komisija bo na ministrstvu z odpiranjem prispelih 

prijav začela 6. 7. 2015.
Odpiranje ne bo javno.
Komisija bo v roku osem dni od zaključka odpira-

nja pisno pozvala tiste prijavitelje, katerih prijave niso 
bile popolne, da prijavo dopolnijo. Rok za dopolnitev je 
osem dni od prejema poziva. Poziv za dopolnitev prija-
ve bo prijaviteljem posredovan na naslov prijavitelja, ki 
je naveden na hrbtni strani kuverte, s katero je prispela 
prijava. Prijave, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v roku 
iz poziva za dopolnitev, bodo zavržene.

XII. Ocenjevanje prijav in obveščanje prijaviteljev
Komisija bo opravila strokovni pregled popolnih 

vlog in jih ocenila na podlagi meril tega javnega razpi-
sa. Če bo komisija ugotovila, da prijavljene vsebine ne 
izpolnjujejo pogojev tega javnega razpisa, bo prijava 
zavrnjena.

Komisija bo prijave zavrgla če:
– je bila s prijaviteljem v preteklih petih letih sklenje-

na pogodba o sofinanciranju, vendar je ministrstvo od 
pogodbe odstopilo iz kateregakoli razloga;

– je zoper prijavitelja uveden postopek prisilne po-
ravnave oziroma stečajni postopek ali postopek likvida-
cije oziroma so prenehali poslovati na podlagi sodne ali 
druge prisilne odločbe;

– je bil prijavitelj izbran na Javnem razpisu za so-
financiranje vsebin Centrov za družine v letu 2015 in 
2016 ali na Javnem razpisu za sofinanciranje programov 
terapevtskega svetovanja v letu 2015.

Komisija bo na podlagi ocenjevanja oblikova-
la predlog za izbor vsebin za sofinanciranje.

O dodelitvi sredstev po tem razpisu bo na predlog 
komisije s sklepom odločil predstojnik ministrstva.

Sklep o izboru je informacija javnega značaja in bo 
objavljen na spletnih straneh ministrstva.

Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o so-
financiranju vsebin. V primeru, da se prijavitelj v roku 
8 dni od prejema poziva za podpis pogodbe nanj ne 
odzove, se šteje, da je umaknil prijavo za pridobitev 
sredstev.

XIII. Rok za izdajo sklepa
Predstojnica ministrstva bo na predlog komisije 

s sklepom odločila o sofinanciranju vsebin predvidoma 
do konca meseca avgusta 2015. Prijaviteljem, katerih 
vloga bo zavrnjena ali zavržena, bo ministrstvo izdalo 
sklep.

Zoper sklep je dovoljena pritožba, ki jo je potrebno 
vložiti na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljub ljana, v roku 
8 dni od prejema sklepa. O pritožbi zoper sklep o izbra-
nem prijavitelju bo odločilo ministrstvo. Pritožnik mora 
v pritožbi natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je 
pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti merila 
za ocenjevanje prijav. Ministrstvo bo o pritožbi odločilo 
s sklepom v roku 15 dni. Pritožba ne zadrži podpisa po-
godb z izbranimi prijaviteljem.

XIV. Razpisna dokumentacija in dodatne informa-
cije

Prijavitelji morajo prijavo oddati na ustreznem 
obrazcu, ki je dosegljiva na spletni strani ministrstva 
(javna naročila / javni razpisi).

Morebitna vprašanja in zahteve za dodatna poja-
snila v zvezi z razpisno dokumentacijo zastavljajo po-
nudniki na sledeča e-naslova: simona.rajsp@gov.si in 
andrej.delfabro@gov.si.

Skrajni rok, do katerega lahko ponudniki še zahte-
vajo dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentaci-
jo, je ponedeljek, 29. 6. 2015, do 13. ure.

Ministrstvo za delo, družino,  
socialne zadeve in enake možnosti

 Ob-2419/15

Prvi javni razpis
za sofinanciranje manjših začetnih naložb
1. Izvajalec javnega razpisa: izvajalec javnega raz-

pisa za sofinanciranje manjših začetnih naložb v okviru 
Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo 
okolico (v nadaljevanju: javni razpis), je Mariborska ra-
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zvojna agencija p.o., Pobreška c. 20, 2000 Maribor (v 
nadaljevanju MRA).

2. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa: 
javni razpis je objavljen na podlagi Zakona o spodbu-
janju skladnega regionalnega razvoja, ZSRR-2 (Uradni 
list RS, št. 20/11 s spremembami), Uredbe o izvajanju 
ukrepov endogene regionalne politike (Uradni list RS, 
št. 16/13), Zakona o javnih financah, ZJF-UPB4 (Uradni 
list RS, št. 11/11 s spremembami), Proračuna Republi-
ke Slovenije za leto 2015 (Uradni list RS, št. 102/13 in 
14/15), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slo-
venije za leti 2014 in 2015, ZIPRS1415 (Uradni list RS, 
št. 101/13 s spremembami), Pravilnika o postopkih za 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 50/07 s spremembami), Uredbe Komisije (ES) 
št. 651/2014 z dne 17. junij 2014 o razglasitvi nekaterih 
vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo 
členov 107 in 108 Pogodbe (UL EU L št. 187/1, 26. 6. 
2014) (v nadaljevanju: Uredba o splošnih skupinskih 
izjemah), Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih 
pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude 
za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje 
in investiranje (Uradni list RS, št. 93/14) (v nadaljeva-
nju: Regionalna uredba), Regionalne sheme državnih 
pomoči (št. priglasitve BE02-2399245-2014), Uredbe 
o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za 
spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog 
(Uradni list RS, št. 56/11), Sklepa o dodatnih začasnih 
ukrepih razvojne podpore za problemsko območje z vi-
soko brezposelnostjo Maribora s širšo okolico (Uradni 
list RS, št. 53/13), Programa spodbujanja konkurenč-
nosti s širšo okolico v obdobju 2013–2018 (sklep Vlade 
RS št. 30200-1/2013/4 z dne 10. 10. 2013) in Pogodbe 
št. C 2130-14P998001 o izvedbi Programa spodbuja-
nja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 
2013- 2018 z dne 10. 3. 2014, Pogodbe o izvajanju in 
financiranju Instrumenta 1: Ustvarjanje in ohranitev de-
lovnih mest s spodbujanjem novih naložb ali razširitvijo 
dejavnosti obstoječih podjetij; Sklop A: Sofinanciranje 
manjših začetnih naložb, v okviru Programa spodbuja-
nja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 
2013–2018, št. C2130 – 14P998005.

3. Predmet javnega razpisa
Razpis je namenjen gospodarskim sub jektom, ki 

delujejo in načrtujejo manjše začetne naložbe na ob-
močju občin Kungota, Hoče-Slivnica, Mestne občine 
Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica 
na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi (v nadaljevanju: 
upravičeno območje).

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje manjših 
začetnih naložb v mikro, malih in srednje velikih podjetjih 
iz upravičenega območja, ki bodo pridobila garancije za 
bančne kredite, ki jih bosta podelili Mariborska razvoj-
na agencija p.o. in RRA Koroška d.o.o. v sodelovanju 
z izbranimi bankami na podlagi ločenih javnih razpisov 
v okviru regijskih garancijskih shem, objavljena v Ura-
dnem listu RS, št. 41/15 hkrati s tem razpisom (v nada-
ljevanju: razpis RGS).

Namen javnega razpisa je podpora podjetjem, ki 
nimajo dovolj akumulacije za nova vlaganja, imajo pa 
izdelane razvojne programe in programe prestrukturira-
nja, ki vključujejo začetna vlaganja za nove programe ali 
razširitev dejavnosti.

Cilji javnega razpisa:
– ohraniti oziroma ustvariti nova delovna mesta in 

povečati zaposlovanje,
– zmanjšati razvojni zaostanek,
– spodbuditi začetna vlaganja na problemskem po-

dročju,

– prestrukturirati gospodarstvo v regiji v smeri dviga 
neto dodane vrednosti,

– spodbujati razvoj novih pro izvodov in tehnologij, 
storitev ter tehnoloških in netehnoloških inovacij,

– usmerjati vlaganja na degradirana območja in va-
rovana območja narave skladno z omejitvami območja 
ter zapolniti neizkoriščen prostor v obstoječih poslovnih 
in gospodarskih conah,

– razvoj socialnega podjetništva.
Skupna sredstva, namenjena za subvencioniranje 

po tem razpisu, znašajo za leto 2015 607.142 EUR. 
Sredstva prispeva Republika Slovenija preko Ministrstva 
za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), številka 
NRP v državnem proračunu: 2130-14-8604).

MRA lahko zmanjša razpoložljiva sredstva v okviru 
javnega razpisa, spremeni dinamiko izplačil ali razvelja-
vi javni razpis ter sklepe o dodelitvi sredstev v soglasju 
z MGRT.

4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
4.1 Upravičeni prijavitelji
Na razpis se lahko prijavijo mikro, male in srednje 

velike gospodarske družbe, samostojni podjetniki ter 
zadruge, ki imajo na dan oddaje vloge na ta javni razpis 
vsaj 6 mesecev sedež podjetja ali njegov registriran 
del (poslovno enoto) v upravičenem območju in so re-
gistrirani po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni 
list RS, št. 65/09 – UPB3, 83/09 Odl.US: U-I-165/0810, 
Up-1772/08-14, Up-379/09-8, 33/11, 91/11, 100/11 
Skl.US: U-I-311/11-5, 32/12, 57/12, 44/13 Odl.US: 
U-I-311/11-16 in 82/13) ali po Zakonu o zadrugah (Ura-
dni list RS, št. 97/09) ((v nadaljevanju: upravičeni prija-
vitelji). Upravičeni prijavitelji so tudi socialna podjetja, 
ki so status socialnega podjetja pridobila po Zakonu 
o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/11) in 
ustrezajo predhodnim določbam tega odstavka.

Za opredelitev velikosti se upoštevajo dolo-
čila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014 
z dne 17. junija 2014, ki je objavljena na spletni strani: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=urise
rv:OJ.L_.2014.187.01.0001.01.SLV.

Ne glede na določila prvega odstavka tega poglav-
ja, do nepovratnih sredstev niso upravičeni prijavitelji, ki 
so v razpisu RGS v poglavju 4.2. Upravičeni prijavitelji, 
opredeljeni kot podjetja, ki niso upravičena do garancije.

4.2. Upravičeni projekti
Upravičeni projekti so opredeljeni v razpisu RGS 

v naslednjih poglavjih:
4.3.1. Upravičeni projekti, splošna določila
4.3.3. Upravičeni projekti – dodatna določila v pri-

meru kandidiranja po regionalni shemi pomoči (kadar 
prijavitelj poleg garancije za kredit po tem razpisu, kan-
didira še za nepovratna sredstva po razpisu manjše 
začetne naložbe)

Projekt mora biti zaključen v skladu s podano prija-
vo na javni razpis oziroma najkasneje do 23. 10. 2015.

4.3. Upravičeni in neupravičeni stroški
Upravičeni stroški so opredeljeni v razpisu RGS 

v naslednjih poglavjih:
4.3.5. Upravičeni stroški – regionalna shema po-

moči (velja kadar prijavitelj zraven garancije za kredit 
po tem razpisu kandidira še za nepovratna sredstva po 
razpisu manjše začetne naložbe)

Neupravičeni stroški so opredeljeni v razpisu RGS 
v naslednjih poglavjih:

4.3.6. Neupravičeni stroški
4.4. Pravila državnih pomoči
Državna pomoč po tem razpisu se izvaja po Re-

gionalni shemi državnih pomoči BE02-2399245-2014.
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Pri dodeljevanju regionalnih državnih pomoči se 
upoštevajo določbe Regionalne uredbe in Uredbe 
o splošnih skupinskih izjemah.

Intenzivnost regionalne pomoči za začetne inve-
sticije na upravičenem območju, izražena v bruto ekvi-
valentu nepovratnih sredstev, ne sme preseči največje 
intenzivnosti pomoči, določene v 3. členu uredbe o re-
gionalni karti:

Podjetja 1. 7. 2014 do 31. 12. 2020 
Vzhodna SLO 

srednja 35 %
mala in mikro 45 %

Zgornje meje pomoči in pragovi za priglasitev do-
ločeni v regionalni uredbi, veljajo ne glede na to, iz ka-
terih javnih sredstev je pomoč dodeljena in ali je pomoč 
dodeljena v okviru več shem ali individualnih pomoči 
hkrati. Upošteva se skupni znesek državne pomoči za 
dejavnost, projekt ali podjetje. Pomoč za iste upravičene 
stroške se lahko kumulira le, če se s tako kumulacijo ne 
preseže največja intenzivnost pomoči ali znesek pomo-
či, ki se uporablja za to pomoč v skladu z regionalno 
uredbo.

Pomoč se ne sme združevati s pomočjo »de mi-
nimis«, glede na enake upravičene stroške, če bi bile 
s tem presežene dovoljene meje intenzivnosti državnih 
pomoči.

Višina pomoči po tem razpisu je enaka višini ne-
povratnih sredstev, ki jo pridobi prijavitelj. Dodelitev ne-
povratnih sredstev predstavlja državno pomoč in se 
sešteva z drugimi prejetimi državnimi pomočmi pri isti 
investiciji.

V primeru, da je prijavitelj v zadnjih treh letih prejel 
pomoč v obliki tveganega kapitala, je potrebno upošte-
vati še posebna pravila s teh področij.

MRA bo hranil evidence o individualni pomoči 10 let 
od datuma dodelitve pomoči.

5. Finančni pogoji
Finančni pogoji se dopolnjujejo s pogoji, ki so opre-

deljeni v razpisih RGS v naslednjih poglavjih:
5.1. Splošni finančni pogoji
5.1.3 Dodatni finančni pogoji, regionalna shema 

pomoči (velja kadar prijavitelj kandidira zraven garancije 
za kredit po tem razpisu še za nepovratna sredstva po 
razpisu manjše začetne investicije)

Pri strukturi financiranja prijavljenega projekta mora 
prijavitelj upoštevati tako omejitve iz tega razpisa kot 
tudi omejitve iz razpisa RGS, in sicer:

– najmanjši znesek kredita po razpisu RGS je 
8.000 EUR, najvišji pa 150.000 EUR,

– najvišji znesek nepovratnih sredstev je 
50.000 EUR,

– upravičenec mora prispevati lastna sredstva v vi-
šini najmanj 25 % upravičenih stroškov projekta, ki ne 
smejo vsebovati javnih sredstev. Za lastna sredstva se 
štejejo sredstva upravičenca in pridobljeni krediti pod 
tržnimi pogoji,

– projekt mora imeti zaprto finančno konstrukcijo,
– delež državne pomoči v upravičenih stroških inve-

sticije ne sme presegati 45 % za mikro in mala podjetja 
in ne 35 % za srednja podjetja,

– stroški nakupa zemljišč lahko znašajo največ 
10 % upravičenih stroškov.

Prijavitelji morajo pri strukturi financiranja prijavlje-
nega projekta upoštevati tudi višino državne pomoči, 
ki jo pridobijo na podlagi kredita z garancijo iz razpisa 
RGS. MRA bo na spletni strani objavila navodila za izra-

čun višine državne pomoči na podlagi kredita z garancijo 
iz razpisa RGS.

Vlagatelju je po tem javnem razpisu odobren samo 
en projekt oziroma vloga, lokacija projekta pa je lahko 
samo v eni občini.

6. Merila za izbor upravičencev
Merila za ocenjevanje vlog so opredeljena v razpi-

sni dokumentaciji v okviru razpisa RGS. Najvišje možno 
število točk v okviru dodeljevanja garancij in nepovratnih 
sredstev po regionalni shemi pomoči je 100. Pogoj za 
pridobitev nepovratnih sredstev je odobrena garancija 
za bančni kredit in najmanj 55 doseženih točk v oce-
njevanju po merilih. Sredstva se razdelijo najprej tistim 
vlogam, ki so prispele prej, do porabe sredstev. Vrstni 
red se določi glede na datum in uro prejetja popolne 
vloge. Kot datum prejetja popolne vloge se uporablja 
datum in ura prejetja dopolnitve vloge in sicer poštni žig 
odtisnjen na ovojnici.

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.

Merila za ocenjevanje vlog so sestavljena iz nasle-
dnjih sklopov:

A.) Ocena projekta in podjetja:
– Cilj in namen investicije oziroma naložbe
– Vlaganje v tehnologijo
– Zaposleni podjetja
– Tržna naravnanost
– Razvojna naravnanost podjetja
B.) Ocena varnosti investicije oziroma naložbe:
– Premoženje in možnost poplačila v primeru unov-

čitve garancije
– Bonitetna ocena
C.) Velikost prijavitelja
D.) Socialno podjetništvo
E.) Lokacija projekta.
Natančno razdelana merila s točkovnikom so se-

stavni del razpisne dokumentacije (Navodila za izdelavo 
vloge in merila za ocenjevanje vlog).

7. Koriščenje sredstev in poročanje
Odobrena nepovratna sredstva lahko upravičenec 

črpa le v koledarskem letu, za katerega je sredstva 
pridobil.

Upravičenec mora MRA poročati o izvedbi nalož-
be ob izdaji zahtevka za izplačilo nepovratnih sred-
stev. Zahtevek mora predložiti najkasneje do 26. 10. 
2015. Upravičenec mora za črpanje nepovratnih sred-
stev predložiti tudi dokazila o namenskem črpanju po-
sojila, zavarovanega z garancijo, prejetega na podlagi 
vloge na razpis RGS in dokazila o plačilu iz lastne ude-
ležbe. Vsebina poročila je priloga Pogodbe o sofinanci-
ranju manjših začetnih naložb.

Upravičenec mora ob vsakoletni sestavi letnih ra-
čunovodskih izkazov oziroma najkasneje do 30.4. v te-
kočem letu MRA poročati o izpolnjevanju ciljev naložbe, 
opredeljenih v vlogi upravičenca, zadnjič upravičenec 
poroča tri leta od zaključka investicije. Vsebina vmesnih 
in končnega poročila je priloga Pogodbe o sofinanciranju 
manjših začetnih naložb.

V primeru, da z naložbo ne dosega navedenih ci-
ljev, je upravičenec dolžan MRA predložiti pisno obrazlo-
žitev vzrokov odstopanj. Tudi v primeru, ko pri izvajanju 
naložbe, za katero so bila dodeljena nepovratna sred-
stva, pride do sprememb, je upravičenec dolžan v roku 
15 dni o tej spremembi obvestiti MRA.

8. Način prijave in razpisni roki
Razpis je odprt od 19. 6. 2015 od 8. ure dalje do 

porabe sredstev.
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Vloge je potrebno poslati s priporočeno pošiljko po 
pošti, iz katere je razviden datum in ura oddane vloge.

Vloge se pošljejo (obrazci in priloge) na naslova:
– za območje Podravja (Kungota, Hoče-Slivnica, 

MO Maribor, Pesnica, Ruše in Selnica ob Dravi) na: 
Mariborska razvojna agencija, Pobreška cesta 20, 2000 
Maribor

– za območje Koroške (Podvelka, Radlje ob Dra-
vi, Ribnica na Pohorju): RRA Koroška, Meža 10, 2370 
Dravograd.

Kot čas prispetja vloge po tem razpisu se upošteva 
datum in ura poštnega žiga odtisnjena na ovojnici.. Vlo-
ge, ki bodo prispele pred 19. 6. 2015 pred 8. uro, bodo 
s sklepom zavržene in vrnjene prijavitelju.

Prijavitelj se prijavi na ta razpis v okviru prijave in 
razpisnih obrazcev za razpis RGS.

Vloga na razpis mora biti oddana v skladu s tem 
razpisom ter navodilom prijaviteljem za izdelavo vloge 
iz razpisa RGS.

MRA bo v Uradnem listu RS in na spletni strani 
MRA po porabi sredstev objavila zaprtje razpisa.

Razpisni dokumentaciji iz razpisa RGS je priložen 
obrazec pravilne opreme ovojnice za prijavo na jav-
ni razpis (Oprema ovojnice), ki ga lahko izpolnjenega 
v skladu z navodili nalepite na sprednjo stran ovojnice 
(glej oprema ovojnice). (Za območje Podravja: »Ne od-
piraj – Vloga – RGS Podravja in subvencija« oziroma za 
območje Koroške: »Ne odpiraj – Vloga – RGS Koroška 
in subvencija«).

Vloge morajo biti napisane v slovenskem jezi-
ku. Kolikor so priloge v vlogi v tujem jeziku, lahko 
strokovna komisija zahteva slovenski prevod s podpi-
som odgovorne osebe, da jamči za pravilnost prevoda. 
V primeru dvoma lahko MRA oziroma RRA Koroška 
dodatno zahteva overjen prevod. Vsi prevodi so stro-
šek prijavitelja.

Vse vloge, ki bodo nepravilno označene oziroma 
bodo oddane na navedeni naslov po zaprtju razpisa, 
bodo s sklepom zavržene in vrnjene prijavitelju.

Če na ovojnici pošiljatelj (prijavitelj) ne bo naveden, 
bo strokovna komisija ovojnico odprla, s sklepom vlogo 
zavrgla in jo vrnila prijavitelju, če bo iz vsebine mogoče 
ugotoviti njegov naziv in naslov.

V primeru osebne dostave, bodo vloge razvrščene 
po zaporedni številki vloge v zadevi, ne glede na to, če 
bo ista oseba dostavila več vlog različnih prijaviteljev 
istočasno.

9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je opredeljena v razpisu 

RGS v poglavju 9. Razpisna dokumentacija. Z vlogo na 
podlagi razpisne dokumentacije v okviru RGS, prijavitelj 
kandidira tako za garancijo po razpisu RGS in nepovra-
tna sredstva po tem razpisu.

Razpisno dokumentacijo v slovenskem jeziku lahko 
prijavitelji za področje Podravja prevzamejo brezplačno 
na spletni strani MRA: www.mra.si/garancijska_shema.

Razpisno dokumentacijo v slovenskem jeziku lahko 
prijavitelji za področje Koroške prevzamejo na spletni 
strani RRA Koroška brezplačno: http://www.rra-koro-
ska.si/

Odgovori na vprašanja bodo objavljeni na spletni 
strani MRA.

Odgovorjena bodo le vprašanja poslana pisno na 
elektronski naslov: razpis.ukrepi@mra.si oziroma odda-
na preko spletne strani MRA, najkasneje do 18. 6. 2015, 
do 12. ure. Zadnji odgovori na vprašanja bodo objavljeni 
18. 6. 2015 do 16. ure.

Objavljena vprašanja in odgovori veljajo kot dopol-
nitev razpisne dokumentacije.

10. Odpiranje vlog
Vloge se odpirajo po vrstnem redu, kot so prispele. 

Vloge se pregledajo v roku 5 dni. V primeru, da je vloga 
nepopolna, se prijavitelja pozove k dopolnitvi. Pozivi na 
dopolnitev vloge se pošiljajo po vrstnem redu, kot so 
vloge prispele. Rok za dopolnitev vloge je 5 dni. Vloge, 
ki jih vlagatelj v zahtevanem roku 5 dni, od dneva preje-
ma obvestila ne dopolni, bodo kot nepopolne zavržene. 
Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, bodo 
kot neutemeljene zavrnjene.

Odpiranje vlog bo za območje Podravja na sedežu 
MRA v Mariboru oziroma za območje Koroške na se-
dežu RRA Koroška in ne bo javno. Vse pravočasno pri-
spele pravilno opremljene vloge bo odprla in pregledala 
ter ocenila strokovna služba. Strokovna služba lahko 
prijavitelje s popolnimi vlogami pozove še k dodatnim 
pojasnilom eventualnih nejasnosti v vlogi za potrebe 
analize vloge za kreditno garancijski odbor. Prijavitelj 
sme ob pisnem soglasju MRA oziroma RRA Koroška 
popraviti očitne računske napake, ki jih odkrije strokovna 
služba pri pregledu in ocenjevanju vlog.

Popolne vloge bodo sprva obravnavane na seji 
kreditno-garancijskega odbora RGS v regiji, v kateri 
ima prijavitelj sedež oziroma registrirano poslovno eno-
to v skladu z določbami razpisa RGS. Ta sprejme sklep 
o odobritvi oziroma neodobritvi garancije.

Sklep o odobritvi garancije se posreduje prijavite-
lju in strokovni komisiji za pregled in obdelavo vlog po 
tem javnem razpisu, ki jo imenuje direktor Mariborske 
razvojne agencije. Ta vlogo pregleda in oceni z doda-
tnimi merili in izda sklep o odobritvi oziroma neodobritvi 
nepovratnih sredstev.

Na podlagi pozitivnega sklepa o izdaji garancije in 
pozitivnega sklepa o odobritvi nepovratnih sredstev bo 
MRA oziroma RRA Koroška z upravičencem za dodelje-
na nepovratna sredstva podpisala Pogodbo o sofinanci-
ranju manjših začetnih naložb, za zavarovanje garancije 
Sporazum o zavarovanju garancijskih obveznosti, in 
Pogodbo o izdaji garancije ter upravičencu izdala ga-
rancijo, upravičenec pa bo z banko podpisal kreditno 
pogodbo in uredil zavarovanje kredita.

Upravičenec mora tudi ob podpisu pogodb izpolnje-
vati vse razpisne pogoje.

Prepozno prispele ali nepravilno opremljene vloge 
bodo za zavržene.

10.1. Zaupna narava dokumentacije
Vsi podatki iz vloge, ki je prispela na javni razpis, 

so javni, razen tisti, ki jih prijavitelj posebej označi kot 
poslovno skrivnost.

Kot poslovno skrivnost lahko prijavitelj označi posa-
mezen podatek oziroma del vloge.

Poslovna skrivnost se ne more nanašati na celotno 
vlogo in na podatke potrebne za oceno vloge po merilih 
javnega razpisa.

Člani strokovne komisije se zavežejo, da bodo po-
datke varovali kot zaupne in jih uporabili izključno za 
namene ocenjevanja.

Rezultati javnega razpisa so informativnega jav-
nega značaja in bodo javno objavljeni na spletni strani 
MRA.

10.2. Dopolnitev vlog
Prispele vloge se pregledajo v roku 8 dni. V prime-

ru, da je vloga nepopolna, se prijavitelja pozove k dopol-
nitvi. Pozivi na dopolnitev vlog se pošiljajo po vrstnem 
redu prispetja vlog. Rok za dopolnitev vloge je 5 dni. 
Vloge, ki jih prijavitelj v zahtevanem roku 5 dni, od dneva 
prejema obvestila ne dopolni, bodo kot nepopolne za-
vržene. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, 
bodo kot neutemeljene zavrnjene.
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Sklep banke o odobritvi kredita na podlagi razpisa 
RGSPD oziroma RGS Koroška ne more biti predmet 
dopolnitve vloge.

Strokovna komisija lahko prijavitelje s popolnimi 
vlogami pozove še k dodatnim pojasnilom eventualnih 
nejasnosti v vlogi za potrebe analize vloge za kreditno 
garancijski odbor.

Prijavitelj sme ob pisnem soglasju MRA oziroma 
RRA Koroška popraviti očitne računske napake, ki jih 
odkrije strokovna komisija pri pregledu in ocenjevanju 
vlog.

10.3. Zavrnitev vlog
Vloge, ki ne izpolnjujejo vseh pogojev in zahtev raz-

pisa in razpisne dokumentacije in niso v skladu s pred-
metom, namenom in cilji razpisa, se zavrnejo. Če se to 
ugotovi po izdaji sklepa o subvencioniranju, se pogodba 
ne podpiše, sklep pa se razveljavi. Po podpisu pogodbe 
je to razlog za odstop od pogodbe in zahtevo za vrnitev 
sredstev.

Izpolnjevanje pogojev in meril mora izhajati iz celo-
tne vloge, splošno znanih dejstev in podatkov iz javnih 
evidenc.

Vloga se med drugim zavrne tudi, če:
– prijavitelj prosi za sredstva, ki jih namerava pora-

biti v nasprotju z razpisnimi pogoji,
– so bila prijavitelju predhodno že odobrena javna 

sredstva za isti namen in bi se s sredstvi po tem razpi-
su in razpisu RGS presegla zgornja meja intenzivnosti 
državnih pomoči,

– prijavitelj ni podal podatkov in zahtevanih prilog, 
iz katerih bi bili nedvoumno razvidni namen, cilji in način 
izvedbe oziroma podatki niso verodostojni in/ali resnični.

10.4. Obveščanje o izboru
Prijavitelji bodo o rezultatih javnega razpisa obve-

ščeni s sklepom v roku 60 dni od datuma oddaje vloge.
11. Pravno sredstvo: zoper sklep MRA pritožba ni 

dovoljena. Zoper sklep je možen upravni spor.
12. Obveznosti prejemnika sredstev
Prejemnik sredstev je dolžan MRA oziroma RRA 

Koroška pred dodelitvijo sredstev dostaviti pisno izjavo 
o morebitnih že prejetih državnih pomočeh (vključno 
z navedbo pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku 
je v relevantnem obdobju prejemnik še kandidiral za 
državno pomoč) in drugih že prejetih (ali zaprošenih) 
pomočeh za iste upravičene stroške).

Prejemnik sredstev mora MRA oziroma s strani 
MRA pooblaščenim osebam, omogočiti preverjanje 
upravičenih stroškov ter drugi nadzor in spremljanje 
izvajanja pogodbe.

Prejemnik sredstev mora MRA obvestiti o vseh na-
meravanih statusnih spremembah (spremembah sede-
ža, spremembe v dejavnostih …).

Prejemnik sredstev mora zagotoviti, da terjatve do 
MRA ne bo odstopil tretji osebi.

Prejemnik sredstev je kazensko in odškodninsko 
odgovoren v primeru, da se ugotovi, da je podal nere-
snične ali zavajajoče izjave v vlogi na javni razpis ali 
kasneje pri izstavitvi zahtevkov za upravičene stroške.

13. Pogodba
V primeru dodelitve sredstev bodo upravičeni pri-

javitelji pozvani k sklenitvi pogodbe z vsebino kot je 
razvidna iz vzorca pogodbe, ki je sestavni del razpi-
sne dokumentacije. Enostransko spreminjanje v pod-
pis predložene pogodbe ni dopustno. Nasprotno pome-
ni, da med strankama ni potrebnega soglasja in se šteje, 
da pogodba ni sklenjena.

Prejemniki sredstev bodo prejeli pisni poziv, da pri-
stopijo k podpisu pogodbe z MRA. Če se v roku osmih 

dni ne bodo odzvali na poziv, se šteje, da so umaknili 
vlogo za pridobitev sredstev.

V primeru, da prejemnik sredstev odstopi od svoje 
zahteve za pridobitev sredstev, mora pisno obvestiti 
MRA, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor.

V primeru, da MRA ugotovi, da sredstva niso bila 
uporabljena za namen, za katerega so bila dodeljena, 
da so bila porabljena iz katerega drugega neupravičene-
ga razloga ali da so bila sredstva odobrena na podlagi 
neresničnih podatkov, ima pravico takoj zahtevati od 
prejemnika sredstev vračilo sredstev v enkratnem zne-
sku. Prejemnik sredstev bo moral vrniti sredstva s pri-
padajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi za obdobje 
od dneva nakazila do dneva vračila.

Mariborska razvojna agencija p.o.

 Ob-2420/15

Javni razpis
kreditov in garancij za mikro, mala  

in srednja podjetja v okviru regijske garancijske 
sheme za Podravje

1. Izvajalec javnega razpisa: izvajalec javnega raz-
pisa je Mariborska razvojna agencija p.o., Pobreška 
c. 20, 2000 Maribor (v nadaljevanju: MRA).

2. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa: 
Javni razpis je objavljen na podlagi Splošnih pogo-
jev delovanja Regijske garancijske sheme v Podravju, 
Pravilnika Slovenskega regionalno razvojnega sklada 
o delovanju regijskih garancijskih shem (št. dokumenta 
012-15/2014-13 z dne 2. 4. 2015), Zakona o spodbu-
janju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2, Ura-
dni list RS, št. 20/11 in 57/12), Zakona o javnih finan-
cah (ZJF, Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 
– ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A in 101/13), Splošnih 
pogojev poslovanja Slovenskega regionalno razvojne-
ga sklada št. 012-3/2015-3 z dne 19. 3. 2015 (v na-
daljevanju: Splošni pogoji), Pravilnika o dodeljevanju 
spodbud sklada št. 012-4/2015-3 z dne 19. 3. 2015 ter 
spr. in dop. z dne 2. 4. 2015 (v nadaljevanju: Pravil-
nik o spodbudah), Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 
z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst po-
moči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 
107 in 108 Pogodbe (Uradni list EU L, št. 187, z dne 
26. 6. 2014, str. 1) (v nadaljevanju: Uredba o splošnih 
skupinskih izjemah), Uredbe o dodeljevanju regional-
nih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne 
spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za za-
poslovanje in investiranje (Uradni list RS, št. 93/14 (v 
nadaljevanju: Regionalna uredba) ter Uredbe Komisije 
(EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi 
členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije 
pri pomoči de minimis (Uradni list EU L št. 352, z dne 
24. 12. 2013) (v nadaljevanju: Uredba »de minimis«), 
Proračuna Republike Slovenije za leto 2015 (DP2015, 
Uradni list RS, št. 102/2013 s spremembami), Zakona 
o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 
2014 in 2015 (ZIPRS1415, Uradni list RS, št. 101/13 in 
9/14 – ZRTVS-1A), Sklepa o dodatnih začasnih ukre-
pih razvojne podpore za problemsko območje z visoko 
brezposelnostjo Maribor s širšo okolico (Uradni list RS, 
št. 53/13) in Programa spodbujanja konkurenčnosti Ma-
ribora s širšo okolico v obdobju 2013–2018 (sklep Vlade 
RS št. 30200-1/2013/4 z dne 10. 10. 2013).

3. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa so garancije Regijske garancijske 

sheme za Podravje (RGSPD) za bančne kredite, ki jih 
MRA razpisuje v sodelovanju z naslednjimi bankami:
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Poslovna banka Obrestna mera za kredit
Banka Celje d.d. 6m Euribor+2,4 %
Banka Sparkasse d.d. 6m Euribor+2,85 %
BKS Bank AG bančna 
podružnica

6m Euribor+2,3 %

Delavska hranilnica d.d. 6m Euribor+1,95 %
Hranilnica LON d.d. 6m Euribor+2,2 %
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. 3m Euribor+2,8 %
Nova kreditna banka 
Maribor d.d.

6m Euribor+ od 2,5 %
do 2,7 %

Nova Ljub ljanska banka 
d.d.

6m Euribor+2,5 %

Podatki o ponudbi kreditov z navedbo višine obre-
stne mere, stroškov v zvezi s kreditom, ročnostjo in 
s kontaktnimi podatki bank so navedeni v prilogi Kreditni 
pogoji sodelujočih bank v RGS za Podravje.

Cilj javnega razpisa je pospeševanje razvoja ma-
lega in srednjega gospodarstva in pridobitne dejav-
nosti podjetnikov, povečevanje investicijske aktivnosti 
v Podravski regiji, zmanjševanje stopnje brezposelnosti, 
vzpostavljanje možnosti za prestrukturiranje regijskega 
gospodarstva, olajšanje dostopa mikro, malim in srednje 
velikim podjetjem do kreditov z zmanjšanjem bančnih 
zahtev za zavarovanje kreditov, idr..

Cilji bodo doseženi z dajanjem garancij na osnovi 
bančnih kreditov za

(a) začetne investicije v opredmetena in neopred-
metena osnovna sredstva, povezane z:

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

izvode in storitve, ki jih na upravičenem območju prej ni 
pro izvajala ali

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

b) obratna sredstva v povezavi z investicijo.
Razpis je namenjen gospodarskim sub jektom, ki de-

lujejo in vlagajo na območju občin statistične regije Po-
dravje (v nadaljevanju: upravičeno območje). Statistična 
regija obsega naslednje občine: Benedikt, Cerkvenjak, 
Cirkulane, Destrnik, Dornava, Duplek, Gorišnica, Hajdi-
na, Hoče-Slivnica, Juršinci, Kidričevo, Kungota, Lenart, 
Lovrenc na Pohorju, Majšperk, Makole, Mestna občina 
Maribor, Markovci, Miklavž na Dravskem polju, Oplotni-
ca, Ormož, Pesnica, Podlehnik, Poljčane, Mestna obči-
na Ptuj, Rače-Fram, Ruše, Selnica ob Dravi, Slovenska 
Bistrica, Središče ob Dravi, Starše, Sveta Ana, Sveta 
Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih 
goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, 
Šentilj, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale.

Skupen garancijski potencial RGSPD znaša 
2.400.000 EUR in je razpisan na podlagi dolgoročne 
finančne vloge Slovenskega regionalno razvojnega 
sklada (v nadaljevanju: sklad) v višini 1.200.000 EUR 
in predvidenega multiplikatorja 4.

Mariborska razvojna agencija p.o. je hkrati s tem 
razpisom v Uradnem listu RS, št. 41/2015 z dne 12. 6. 
2015 objavila tudi prvi javni razpis za sofinanciranje 
manjših začetnih naložb v letu 2015 (v nadaljevanju: 
razpis manjše začetne naložbe), ki je namenjen gospo-
darskim sub jektom, ki imajo sedež oziroma registriran 
del v naslednjih občinah iz statistične regije Podravje: 
Kungota, Hoče-Slivnica, Mestna občina Maribor, Pe-
snica, Ruše in Selnica ob Dravi. Ta podjetja lahko kan-
didirajo za sredstva po obeh razpisih, eden od pogojev 
za pridobitev nepovratnih sredstev po razpisu manjše 

začetne naložbe pa je pridobitev kredita z garancijo po 
tem razpisu.

4. Splošni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
4.1 Vrsta državne pomoči
Državna pomoč po tem razpisu se izvaja po dveh 

shemah. Kolikor je garancija po tem razpisu izdana 
v kombinaciji s sofinanciranjem manjših začetnih na-
ložb z nepovratnimi sredstvi na podlagi instrumenta 
1A – sofinanciranje manjših začetnih naložb, Programa 
spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico 
v obdobju 2013–2018, se uporablja za kredit in ga-
rancijo regionalna državna pomoč po prijavljeni she-
mi BE01-5940117-2015. V ostalih primerih se upora-
blja državna pomoč »de minimis« po prijavljeni shemi 
M001-5940117-2014.

Za dodeljevanje državne pomoči po shemi Regi-
onalne državne pomoči se uporabljajo Določbe o re-
gionalnih državnih pomočeh iz poglavja II. Pravilnika 
o spodbudah, za dodeljevanje državne pomoči po shemi 
»de minimis« pa Določbe o »de minimis« pomoči iz po-
glavja III. navedenega pravilnika.

4.2 Upravičeni prijavitelji
Na razpis se lahko prijavijo mikro, male in srednje 

velike gospodarske družbe, samostojni podjetniki ter 
zadruge, ki imajo sedež podjetja ali njegov registriran 
del (poslovna enota) v upravičenem območju in so na 
dan oddaje vloge registrirani po Zakonu o gospodar-
skih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB3, 83/09 
Odl.US: U-I-165/0810, Up-1772/08-14, Up-379/09-8, 
33/11, 91/11, 100/11 Skl.US: U-I-311/11-5, 32/12, 57/12, 
44/13 Odl.US: U-I-311/11-16 in 82/13) ali po Zakonu 
o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09) (v nadaljevanju: 
upravičeni prijavitelji). Upravičeni prijavitelji so tudi soci-
alna podjetja, ki so status socialnega podjetja pridobila 
po Zakonu o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, 
št. 20/11) in ustrezajo predhodnim določbam tega od-
stavka.

Za opredelitev velikosti se upoštevajo dolo-
čila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014 
z dne 17. junija 2014, ki je objavljena na spletni strani: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=urise
rv:OJ.L_.2014.187.01.0001.01.SLV.

Ne glede na določila prvega odstavka tega poglav-
ja do garancij in nepovratnih sredstev niso upravičeni 
prijavitelji:

– ki imajo neporavnane zapadle obveznosti do skla-
da, MRA ali RRA Koroška;

– ki so izkoristila maksimalno višino poroštva ozi-
roma garancije;

– ki so po principu kumulacije izkoristila zgornjo 
mejo intenzivnosti državne pomoči;

– ki izvajajo poseben program reševanja in pre-
strukturiranja;

– ki nimajo poravnanih davčnih obveznosti do Re-
publike Slovenije;

– ki so v težavah v skladu z Zakonom o pomoči za 
reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v te-
žavah ali 18 točko 2. člena Uredbe o splošnih skupinskih 
izjemah ali so v postopku poenostavljene prisilne porav-
nave, prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije;

– ki so insolventni glede na 2. točko tretjega od-
stavka 14. člena Zakona o finančnem poslovanju ali 
v postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju 
(Uradni list RS, št. 13/14 UPB8-ZFPPIPP);

– ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete 
državne pomoči, na osnovi odločbe Komisije, ki je po-
moč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim 
trgom;
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– ki so v postopku vračanja že dodeljene spodbude 
sklada po drugih javnih razpisih;

– ki izvajajo ekološko sporne investicije.
Do de minimis pomoči niso upravičena podjetja 

v naslednjih sektorjih:
– ribištvu in gojenju vodnih organizmov,
– primarni kmetijski pro izvodnji, opredeljeni v prilogi 

I Pogodbe o Evropski uniji,
– sektorju predelave in trženja kmetijskih pridelkov 

in pro izvodov, kadar je:
– znesek pomoči določen na podlagi cene ali koli-

čine kmetijskih pro izvodov, ki so ali kupljeni pri primarnih 
pro izvajalcih ali jih je na trg dalo zadevno podjetje, ali

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

– dejavnosti, povezane z izvozom, ko je pomoč 
neposredno vezana na izvožene količine, vzpostavitev 
in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge teko-
če izdatke, povezane z izvozno dejavnostjo. Pomoč za 
kritje stroškov študija ali svetovalnih storitev, potrebnih 
za uvajanje novega ali obstoječega pro izvoda na novem 
trgu v drugi državi, se ne šteje za pomoč dejavnostim, 
povezanim z izvozom,

– pomoč, ki daje prednost uporabi domačega bla-
ga pred uporabo uvoženega blaga,

– ki so neposredno ali posredno z več kot 25 % 
udeleženi v kapitalski družbi, ki je javno objavljena na 
seznamu nepredlagateljev obračunov ali seznamu ne-
plačnikov na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek,

– v katerem je član poslovodstva neposredno ali 
posredno z več kot 25 % udeležen v kapitalski družbi, 
ki je javno objavljena na seznamu nepredlagateljev ob-
računov ali seznamu neplačnikov na podlagi zakona, ki 
ureja davčni postopek,

– v katerem je član poslovodstva hkrati tudi samo-
stojni podjetnik, ki je javno objavljen na seznamu ne-
predlagateljev obračunov ali seznamu neplačnikov na 
podlagi zakona, ki ureja davčni postopek.

Zgornje zadnje 3 omejitve prenehajo veljati, ko 
davčni organ za osebe, ki so bile objavljene na zadnjem 
seznamu nepredlagateljev obračunov ali seznamu ne-
plačnikov, izda potrdilo o tem, da ta oseba ali kapitalska 
družba, v kateri je ta oseba neposredno ali posredno 
z več kot 25 odstotki udeležena v njenem kapitalu, nima 
evidentiranih zapadlih neplačanih davčnih obveznosti in 
da ima izpolnjene vse obveznosti v zvezi s predložitvijo 
obračuna davčnega odtegljaja za izplačilo plače in na-
domestila plače. Potrdilo ne sme biti starejše od dneva 
objave zadnjega seznama iz druge in tretje alineje prej-
šnjega odstavka in ne sme biti starejše od 15 dni.

V primeru regionalnih pomoči niso upravičena pod-
jetja v naslednjih sektorjih:

– ribištvu in gojenju vodnih organizmov,
– ladjedelništvu,
– pro izvodnji in distribuciji energije ter energetski 

infrastrukturi,
– premogovništvu po opredelitvi v Sklepu Sveta 

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

– primarni kmetijski pro izvodnji, opredeljeni v prilogi 
I Pogodbe o Evropski uniji,

– sektorju predelave in trženja kmetijskih pridelkov 
in pro izvodov, kadar je:

– znesek pomoči določen na podlagi cene ali koli-
čine kmetijskih pro izvodov, ki so ali kupljeni pri primarnih 
pro izvajalcih ali jih je na trg dalo zadevno podjetje, ali

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

– podjetja v težavah po Zakonu o pomoči za reše-
vanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah 
(Uradni list RS, št. 44/07 – uradno prečiščeno besedi-
lo, 51/11, 39/13 in 56/13) in 18. točki 2. člena Uredbe 
o splošnih skupinskih izjemah,

– dejavnosti, povezane z izvozom, ko je pomoč 
neposredno vezana na izvožene količine, vzpostavitev 
in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge teko-
če izdatke, povezane z izvozno dejavnostjo. Pomoč za 
kritje stroškov študija ali svetovalnih storitev, potrebnih 
za uvajanje novega ali obstoječega pro izvoda na novem 
trgu v drugi državi, se ne šteje za pomoč dejavnostim, 
povezanim z izvozom,

– pomoč, ki daje prednost uporabi domačega bla-
ga pred uporabo uvoženega blaga,

– upravičence, ki so v postopku vračanja neupravi-
čeno prejete državne pomoči, na podlagi odločbe Evrop-
ske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za 
nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom EU,

– primeru regionalne pomoči v jeklarstvu in železar-
stvu za podjetja, ki se ukvarjajo s pro izvodnjo izdelkov, 
naštetih v 43. točki 2. člena Uredbe o splošnih skupin-
skih izjemah,

– primeru regionalne pomoči v industriji sintetičnih 
vlaken za podjetja, ki se ukvarjajo s pro izvodnjo izdel-
kov, naštetih v 44. točki 2. člena Uredbe o splošnih 
skupinskih izjemah,

– primeru regionalne pomoči v prometnem sektor-
ju in s tem povezani infrastrukturi, naštetih v 45. točki 
2. člena Uredbe o splošnih skupinskih izjemah,

– ki so neposredno ali posredno z več kot 25 % 
udeleženi v kapitalski družbi, ki je javno objavljena na 
seznamu nepredlagateljev obračunov ali seznamu ne-
plačnikov na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek,

– v katerem je član poslovodstva neposredno ali 
posredno z več kot 25 % udeležen v kapitalski družbi, 
ki je javno objavljena na seznamu nepredlagateljev ob-
računov ali seznamu neplačnikov na podlagi zakona, ki 
ureja davčni postopek,

– v katerem je član poslovodstva hkrati tudi samo-
stojni podjetnik, ki je javno objavljen na seznamu ne-
predlagateljev obračunov ali seznamu neplačnikov na 
podlagi zakona, ki ureja davčni postopek.

Zgornje zadnje 3 omejitve prenehajo veljati, ko 
davčni organ za osebe, ki so bile objavljene na zadnjem 
seznamu nepredlagateljev obračunov ali seznamu ne-
plačnikov, izda potrdilo o tem, da ta oseba ali kapitalska 
družba, v kateri je ta oseba neposredno ali posredno 
z več kot 25 odstotki udeležena v njenem kapitalu, nima 
evidentiranih zapadlih neplačanih davčnih obveznosti in 
da ima izpolnjene vse obveznosti v zvezi s predložitvijo 
obračuna davčnega odtegljaja za izplačilo plače in na-
domestila plače. Potrdilo ne sme biti starejše od dneva 
objave zadnjega seznama iz druge in tretje alineje prej-
šnjega odstavka in ne sme biti starejše od 15 dni.

Pomoč za investicije ni dovoljena za podjetje, ki je 
na zadevnem območju prenehalo z enako ali podobno 
dejavnostjo v Evropskem gospodarskem prostoru pod 
pogoji, določenimi v točki d) 13. člena Uredbe o splošnih 
skupinskih izjemah. Prenehanje dejavnosti se ugotavlja 
na ravni štirimestne številčne oznake po Uredbi o stan-
dardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 
in 17/08).

4.3 Upravičeni projekti in upravičeni stroški
4.3.1 Upravičeni projekti, splošna določila
Predmet prijavljenega projekta so lahko začetne 

investicije oziroma naložbe v opredmetena in neopred-
metena osnovna sredstva v statistični regiji, povezane z:

– vzpostavitvijo nove poslovne enote,
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– razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote,
– diverzifikaciio pro izvodnje poslovne enote na pro-

izvode in storitve, ki jih na upravičenem območju prej ni 
pro izvajala,

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

Projekt mora imeti vnaprej določeno trajanje, torej 
določen začetek in konec projekta. Lokacija projekta 
mora biti v upravičenem območju.

Prijavljeni projekt prijavitelja mora izkazovati pozi-
tivne učinke na prijaviteljevo poslovanje. Iz predložene 
prijavne dokumentacije mora biti razvidno, da za projekt 
obstaja trg in zmožnost prodaje predvidenih izdelkov.

Finančna konstrukcija projekta mora biti zaprta.
Prijavitelj mora biti registriran za dejavnost oziroma 

mora imeti vsa ustrezna dovoljenja za izvedbo projekta 
ter (odvisno od narave del) po zaključku projekta pri-
dobiti uporabno dovoljenje, kar bo MRA preverjala pri 
izvajanju rednih pregledov.

V primeru, da se projekt izvaja na nepremičnini, 
v lasti drugih pravnih ali fizičnih oseb, mora imeti pri-
javitelj za opravljanje dejavnosti v njej sklenjeno dol-
goročno najemno pogodbo (z veljavnostjo najmanj do 
dokončnega vračila posojila) in soglasje lastnika k iz-
vedbi projekta.

Prijavitelj mora podati izjavo, da za prijavljeni pro-
jekt ni pridobil drugih javnih sredstev, ni prejel sredstev 
državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podje-
tij v težavah in da ni v fazi pridobivanja pomoči za reše-
vanje in prestrukturiranje podjetij v težavah oziroma da 
je tako pomoč prejel ter uspešno zaključil prestrukturira-
nje ter z dodeljenim zneskom državne pomoči ne bodo 
presežene dovoljenje intenzivnosti državnih pomoči ali 
pomoči »de minimis«.

Kolikor je prijavitelj v fazi pridobivanja ali je prejel 
sredstva državnih pomoči za isti projekt ali sredstva iz 
morebitnega drugega javnega vira, mora navesti vir, vi-
šino prejetih sredstev in številko sheme, po kateri bo ozi-
roma je pridobil ta sredstva ter predložiti ustrezen sklep 
oziroma odločbo, iz katere je razviden prejem teh sred-
stev. Kolikor pa ta sredstva prejme kasneje v času trajanja 
projekta, pa je o tem nemudoma dolžan obvestiti MRA.

Investicija oziroma naložba mora ostati v statistični 
regiji najmanj 3 leta po zaključku investicije, razen pri 
obratnih sredstvih.

MRA bo na podlagi sklenjenih pogodb z upravičenci 
spremljala uresničevanje namenske rabe in realizacijo 
projektov v skladu s priloženimi poslovnimi načrti upravi-
čencev in prijavljenimi projekti. Spremljava bo obsegala:

– kontrolo namenske porabe sredstev,
– spremljanje finančnega poslovanja upravičenca,
– spremljanje učinkov projektov.
MRA bo spremljala in kontrolirala izvajanje pogod-

be na podlagi pridobljene dokumentacije, ki jo je dol-
žan predložiti upravičenec, s komuniciranjem z lokalnimi 
in z regionalnimi institucijami, s poslovnimi bankami in 
z drugimi, ki lahko posredujejo relevantne informacije in 
z ogledi na kraju samem.

4.3.2 Upravičeni projekti – dodatna določila v prime-
ru kandidiranja po »de minimis« shemi pomoči (kadar 
prijavitelj kandidira samo za garancijo za kredit po tem 
razpisu)

Predmet prijavljenega projekta so lahko tudi obra-
tni stroški v povezavi s prijavljenim projektom, vendar 
največ 20 % kredita na osnovi garancije po tem razpisu.

Projekt se mora zaključiti najkasneje v roku enega 
leta od datuma sklepa o odobritvi garancije.

Skupni znesek pomoči »de minimis« za gospodar-
stvo enotnemu podjetju ne sme presegati 200.000 € 

oziroma v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem 
cestnem tovornem prevozu 100.000 € v kateremkoli 
obdobju treh proračunskih let, ne glede na vir prejema, 
obliko ali namen pomoči.

4.3.3 Upravičeni projekti – dodatna določila v pri-
meru kandidiranja po regionalni shemi pomoči (kadar 
prijavitelj kandidira poleg garancije za kredit po tem 
razpisu še za nepovratna sredstva po razpisu manjše 
začetne naložbe)

Začetne naložbe morajo biti v upravičenem obmo-
čju opredeljenem po razpisu za male začetne naložbe 
(problemsko območje).

Projekt, s katerim vlagatelj kandidira na razpis, 
mora izpolnjevati naslednja pogoja:

– vsaj ohranjanje števila zaposlenih (izhodišče je 
število dejansko zaposlenih delavcev 31. 5. 2015) v ce-
lotnem obdobju treh let od zaključka projekta,

– izboljšati tehnološko opremljenost in delovne po-
goje podjetja z vidika povečanja skupnih prihodkov in 
bruto dobička podjetja ali bruto dodane vrednosti na 
zaposlenega v letih 2016, 2017 in 2018.

Regionalno pomoč je mogoče dodeliti samo, če je 
prosilec vloži vlogo za dodelitev državne pomoči, preden 
se projekt začne izvajati. Za začetek izvajanja projekta 
se šteje trenutek, ko je sklenjena prva obvezujoča za-
veza za začetek dejavnosti v zvezi s projektom. Zače-
tek izvajanja del pomeni bodisi začetek gradbenih del 
v okviru naložb bodisi prvo pravno zavezujočo zavezo 
za naročilo opreme ali vsako drugo zavezo, zaradi kate-
re naložbe ni več mogoče preklicati, če do nje pride pred 
začetkom gradbenih del, razen pripravljalnih del, kakor 
so nakup zemljišča, pridobivanje dovoljenj in opravlja-
nje predhodnih študij izvedljivosti.

Prijavljeni projekt mora predstavljati tehnično-teh-
nološko zaključeno celoto in zagotavljati izvajanje po-
slovnega procesa, ki je predmet projekta, takoj po datu-
mu zaključka odobrenega projekta.

Projekt mora biti zaključen v skladu s podano prija-
vo na javni razpis oziroma najkasneje do 23. 10. 2015.

4.3.4 Upravičeni stroški – »de minimis« shema po-
moči (velja kadar prijavitelj kandidira samo za garancijo 
za kredit po tem razpisu)

Upravičeni stroški so:
– stroški materialnih investicij, ki pomenijo stroške 

nakupa strojev in opreme, nakupa zemljišč, stroške ko-
munalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, 
stroški gradnje in/ali nakupa objekta,

– stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo pre-
nos tehnologije z nakupom patentov, licenc, blagovnih 
znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja,

– stroški obratnih sredstev, stroški najema poslov-
nih prostorov in opreme,

– stroški promocijskih aktivnosti, stroški zagona 
podjetja,

– stroški priprave in izdelave razvojne in investicij-
ske dokumentacije ter študije in projektne dokumentaci-
je za pripravo projektov gospodarske, turistične in pod-
jetniške infrastrukture, ter idejnih ali izvedbenih delov 
projektov širšega pomena,

– bruto plača in prispevki na plače novo zaposlenih 
v podjetju, v povezavi z investicijo od datuma vročitve 
sklepa dalje največ 3 mesece,

– stroški pridobivanja intelektualnih pravic.
Obratna sredstva v povezavi s projektom lahko 

znašajo skupaj največ 20 % kredita na osnovi garancije 
po tem razpisu.

4.3.5 Upravičeni stroški – regionalna shema pomoči 
(velja kadar prijavitelj kandidira zraven garancije za kre-
dit po tem razpisu še za nepovratna sredstva po razpisu 
manjše začetne naložbe)
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Upravičeni stroški so:
– stroški materialnih začetnih naložb, ki pomeni-

jo stroške nakupa strojev in opreme, nakupa zemljišč, 
stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja 
zemljišč, stroške gradnje in/ali nakupa objekta.

– stroški nematerialnih začetnih naložb, ki pomeni-
jo prenos tehnologije z nakupom patentov, licenc, bla-
govnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega 
znanja.

Nematerialne začetne naložbe se morajo upora-
bljati izključno v poslovni enoti, ki je prejela državno 
pomoč, obravnavati jih je potrebno kot sredstva, ki se 
amortizirajo, kupljene morajo biti pod tržnimi pogoji od 
nepovezanih oseb in vključene v osnovna sredstva po-
slovne enote, ki prejme pomoč, in morajo ostati pove-
zana s projektom, za katerega je dodeljena pomoč, 
najmanj tri leta.

Nabavljenih osnovnih sredstev podjetje ne sme od-
tujiti in morajo ostati v statistični regiji najmanj tri leta po 
končani naložbi. Uporabljati se morajo izključno za na-
mene, za katere so bila dodeljena. Dovoljena je njihova 
nadomestitev, če v tem času zastarajo ali se pokvarijo, 
pod pogojem, da se gospodarska dejavnost na določe-
nem območju ohrani za navedeno najkrajše obdobje.

Pri regionalni pomoči, odobreni za diverzifikacijo 
pro izvodnje poslovne enote na pro izvode in storitve, ki 
jih ta poslovna enota prej ni pro izvajala, iz tretje alineje 
prvega odstavka točke (a) 5. člena Pravilnika o spod-
budah, morajo upravičeni stroški za najmanj 200 % pre-
segati knjigovodsko vrednost sredstev, ki se ponovno 
uporabijo. Upošteva se knjigovodska vrednost sredstev 
v poslovnem letu pred začetkom del.

Pri regionalni pomoči, odobreni za bistveno spre-
membo pro izvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti 
iz četrte alineje a) točke prvega odstavka 5. člena Pra-
vilnika o spodbudah, morajo upravičeni stroški presegati 
znesek amortizacije sredstev, povezanih s pro izvodnim 
procesom, ki naj bi se moderniziral, v zadnjih treh po-
slovnih letih.

Regionalna pomoč za rabljena osnovna sredstva 
ni dovoljena, če so ta že bila sofinancirana z javnimi 
sredstvi. Pri nakupu rabljenih osnovnih sredstev lahko 
dajalec pomoči od prijavitelja zahteva cenitev sodnega 
cenilca in sledljivost kupoprodajnih pogodb do prvega 
izdanega računa.

4.3.6 Neupravičeni stroški
Med neupravičene stroške pri investicijah oziroma 

naložbah na področju regionalnih državnih pomoči in pri 
investicijah oziroma naložbah sofinanciranih po pravilu 
»de minimis« spadajo:

– stroški nakupa prevoznih sredstev in transportne 
opreme v podjetjih, ki poslujejo v sektorju transporta,

– poplačilo obstoječih obveznosti upravičencev do 
bank, dobaviteljev ali drugih upnikov,

– odkup delnic ali poslovnih deležev gospodarskih 
družb,

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

– investicije v nakup ali izgradnjo nepremičnin, na-
menjenih za nadaljnjo prodajo ali oddajo,

– vlaganja za zasebno rabo,
– poplačilo obveznosti med povezanimi osebami po 

zakonu, ki ureja gospodarske družbe,
Predmet investicije je dovoljeno kupiti le od tretjih 

oseb po tržnih pogojih. Tretja oseba ne sme biti več kot 
25 % povezana (lastniški deleži ali glasovalne pravice) 
z upravičencem. Nakup investicijskih sredstev tudi ni do-
voljen v primerih, ko gre za nakup med sorodniki prvega, 
drugega in tretjega dednega reda ali med fizično osebo, 

ki je ustanovitelj s.p.-ja in ali med lastnikom gospodar-
ske družbe in gospodarsko družbo.

5. Finančni pogoji
5.1 Splošni finančni pogoji
Za pridobitev dolgoročnega kredita se lahko prija-

vijo prijavitelji, ki izpolnjujejo razpisne pogoje in so včla-
njeni oziroma se včlanijo v MRA. Pogoji dolgoročnega 
kredita z garancijo so naslednji:

– najnižji znesek kredita je 8.000 EUR, najvišji pa 
150.000 EUR,

– obrestna mera po posameznih bankah je navede-
na v točki 3. tega razpisa, stroški odobritve, vodenja in 
ostali bančni stroški so v prilogi razpisne dokumentacije,

– doba vračanja je do 8 let v nobenem primeru pa 
ne sme preseči 22. 5. 2025,

– moratorij je možen do 12 mesecev in se všteva 
v čas skupne dobe vračanja kredita,

– prijavitelj zavaruje prejeti kredit z garancijo MRA 
in drugimi oblikami zavarovanj odvisno od stopnje rizič-
nosti projekta in prijavitelja,

– črpanje kredita je namensko, v skladu s priloženo 
dokumentacijo,

– rok črpanja je tri mesece od sklenitve kreditne 
pogodbe, v primeru daljše ročnosti pa s soglasjem kre-
ditno-garancijskega odbora MRA,

– prijavitelj najprej zaprosi za kredit banko iz se-
znama sodelujočih bank, po prejemu pozitivnega sklepa 
o odobritvi kredita pa vloži vlogo za izdajo garancije,

– garancija znaša največ 50 % odobrenega kredita,
– garancije ni mogoče odobriti za tiste bančne kre-

dite, ki nadomeščajo obstoječe kredite,
– prijavitelj zavaruje garancijo z notarsko overjenim 

Sporazumom o zavarovanju garancijskih obveznosti, pri 
čemer stroške notarja v celoti nosi prijavitelj.

Podjetje mora imeti ob podpisu pogodbe ob dode-
litvi garancije vsaj enega zaposlenega za polni delovni 
čas. Za potrebe tega razpisa se upošteva kot zaposlena 
oseba tudi nosilec dejavnosti pri s.p. (če je to njegova 
edina podlaga za zavarovanje) in direktor enoosebne 
družbe z omejeno odgovornostjo s pogodbo o poslovo-
denju po zavarovalni podlagi 112, kolikor je ta direktor 
hkrati tudi lastnik te družbe.

MRA za zavarovanje garancije zahteva nerazdelno 
poroštvo fizičnih oseb v obliki notarskega sporazuma, 
v primeru srednje velikih podjetij z veliko varnostjo na-
ložbe in poslovanja družbe se lahko določi drugo pri-
merno zavarovanje po presoji kreditno-garancijskega 
odbora (npr. menica, izvršnica, vpis hipoteke na nepre-
mičnine ali premičnine, depozit).

5.2 Dodatni finančni pogoji za »de minimis« shemo 
pomoči (velja kadar prijavitelj kandidira samo za garan-
cijo za kredit po tem razpisu)

Vlaganja v obratna sredstva lahko znašajo največ 
20 % odobrenega kredita in morajo biti povezana z in-
vesticijo.

Skupni znesek pomoči de minimis za gospodarstvo 
enotnemu podjetju ne sme presegati 200.000 € oziroma 
v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem 
tovornem prevozu 100.000 € v kateremkoli obdobju 
treh proračunskih let, ne glede na vir prejema, obliko ali 
namen pomoči.

5.3 Dodatni finančni pogoji za regionalna shema 
pomoči (velja kadar prijavitelj kandidira zraven garancije 
za kredit po tem razpisu še za nepovratna sredstva po 
razpisu manjše začetne naložbe)

Upravičenec do regionalne pomoči mora v prime-
ru naložbe v osnovna sredstva zagotavljati najmanj 
25 % upravičenih stroškov naložbe s sredstvi iz virov, 
ki ne vključujejo javnih sredstev oziroma javnih pomoči, 
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vključno s pomočjo po pravilu »de minimis«, kar pomeni, 
da lahko znaša bančni kredit z zavarovanjem garanci-
je in nepovratna sredstva skupaj le 75 % upravičenih 
stroškov.

Intenzivnost regionalne pomoči za začetne naložbe 
na upravičenem območju, izražena v bruto ekvivalentu 
nepovratnih sredstev, ne sme preseči največje intenziv-
nosti pomoči, določene v Uredbi o regionalni karti:

Podjetja 1. 7. 2014 do 31. 12. 2020
Vzhodna SLO

srednja 35 %
mala in mikro 45 %

Upošteva se klavzula o kumulaciji, da če je upra-
vičenec za iste upravičene stroške prejel ali namerava 
prejeti tudi drugo državno pomoč ali pomoč de minimis, 
skupni znesek prejete pomoči ne sme preseči dovoljenih 
intenzivnosti državnih pomoči. Pri pravilu kumulacije se 
upoštevajo 7., 11. ter 28. člen Pravilnika o spodbudah.

6. Stroški povezani s kreditom in garancijo
MRA za izdano garancijo in obdelavo vloge ne 

zaračunava nobenih stroškov. Banka zaračuna stroške 
v zvezi z odobritvijo in vodenjem kredita v skladu z njeno 
poslovno politiko. S kreditom so povezani tudi stroški 
zavarovanja po pogojih banke in notarskega Sporazuma 
o zavarovanju garancijskih obveznosti.

MRA za izvajanje regijske garancijske sheme pred-
pisuje članstvo upravičencev v shemi, ki se plača kot 
enkratna pristopnina v višini 100,00 EUR za mikro in 
mala podjetja in 150,00 EUR za srednja podjetja. Vpla-
čana članarina predstavlja prihodek sheme, vendar ne 
povečuje garancijskega potenciala.

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

pogoje za kandidiranje in bodo skladne z namenom jav-
nega razpisa, bo ocenil kreditno-garancijski odbor MRA, 
na osnovi naslednjih meril:

A.) Ocena projekta in podjetja:
– Cilj in namen investicije oziroma naložbe
– Vlaganje v tehnologijo
– Zaposleni podjetja
– Tržna naravnanost
– Razvojna naravnanost podjetja
B.) Ocena varnosti investicije oziroma naložbe:
– Premoženje in možnost poplačila v primeru unov-

čitve garancije
– Bonitetna ocena
C.) Velikost prijavitelja
D.) Socialno podjetništvo
Dodatno merilo za ocenitev vlog, kadar prijavitelj 

kandidira poleg garancije za kredit za nepovratna sred-
stva v okviru razpisa majhne začetne naložbe:

– Lokacija projekta
Natančno razdelana merila s točkovnikom so se-

stavni del razpisne dokumentacije (Navodila za izdelavo 
vloge in merila za ocenjevanje vlog).

Najvišje možno število točk v okviru dodeljevanja 
garancij in nepovratnih sredstev po regionalni shemi po-
moči je 100, pogoj za dodelitev garancije in nepovratnih 
sredstev je zraven pozitivnega sklepa kreditno garancij-
skega odbora doseženih najmanj 55 točk.

Najvišje možno število točk v okviru dodeljevanja 
garancij po pravilu de minimis je 80, pogoj za dodelitev 
garancije je zraven pozitivnega sklepa kreditno garan-
cijskega odbora doseženih najmanj 40 točk.

8. Način prijave in razpisni roki
Rok za prijavo je odprt od 19. 6. 2015 od 8. ure dalje 

do porabe sredstev oziroma najpozneje do 22. 4. 2018 

do 14. ure. Vloge (obrazci in priloge) je potrebno poslati 
na naslov Mariborska razvojna agencija p.o., Pobreška 
cesta 20, 2000 Maribor.

Merilo za pravočasno prispelo vlogo je poštni žig 
odtisnjen na ovojnici, ki ne sme biti pred navedenim ro-
kom za prijavo in ne kasnejši od 22. 4. 2018 do 14. ure.

Vloge je potrebno poslati s priporočeno pošiljko po 
pošti, iz katere je razviden datum in ura oddane vloge.

Kolikor prijavitelj kandidira tudi za nepovratna sred-
stva po razpisu manjše začetne naložbe, mora upošte-
vati roke za prijavo iz razpisa manjše začetne naložbe, 
ki je odprt od 19. 6. 2015 od 8. ure dalje do porabe 
sredstev. Kot čas prispetja vloge po razpisu manjše za-
četne naložbe se upošteva datum in ura poštnega žiga 
odtisnjena na ovojnici.

Vloge, ki bodo prispele pred tem rokom, bodo 
s sklepom zavržene in vrnjene prijavitelju.

Vloga na razpis mora biti oddana v skladu z navo-
dilom prijaviteljem za izdelavo vloge na javni razpis in 
sicer v zaprti ovojnici z ustrezno navedbo na sprednji 
strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – Vloga 
– RGS za Podravje« in s polnim nazivom in naslovom 
prijavitelja.

Vloge, s katerimi prijavitelj kandidira tudi za nepo-
vratna sredstva v okviru razpisa manjše začetne nalož-
be, morajo biti označene »Ne odpiraj – Vloga – RGS za 
Podravje in subvencija« in s polnim nazivom in naslo-
vom prijavitelja.

Razpisni dokumentaciji je priložen obrazec pravil-
ne opreme ovojnice za prijavo na javni razpis (Oprema 
ovojnice), ki ga lahko izpolnjenega v skladu z navodili 
nalepite na sprednjo stran ovojnice (glej oprema ovoj-
nice).

Vloge morajo biti napisane v slovenskem jeziku. 
Kolikor so priloge v vlogi v tujem jeziku, lahko razpisna 
komisija zahteva slovenski prevod s podpisom odgo-
vorne osebe, da jamči za pravilnost prevoda. V primeru 
dvoma lahko MRA dodatno zahteva overjen prevod. Vsi 
prevodi so strošek prijavitelja.

Vse vloge, ki bodo nepravilno označene oziroma 
bodo oddane na navedeni naslov kasneje od predpisa-
nega datuma oziroma ure, bodo s sklepom zavržene in 
vrnjene prijavitelju.

Če na ovojnici pošiljatelj (prijavitelj) ne bo naveden, 
bo strokovna komisija ovojnico odprla, s sklepom vlogo 
zavrgla in jo vrnila prijavitelju, če bo iz vsebine mogoče 
ugotoviti njegov naziv in naslov.

Vlogo z vsemi razpisnimi obrazci in dokazili oziroma 
prilogami je potrebno oddati v elektronski obliki skenira-
no v datoteki PDF na elektronskem mediju ter v enem 
listninskem izvodu oziroma v dveh listninskih izvodih 
v primeru, ko se prijavitelj prijavlja tudi za nepovratna 
sredstva.

9. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo sestavljajo:
Besedilo javnega razpisa, navodila za izdelavo po-

polne vloge in merila za ocenjevanje vlog z naslednjimi 
razpisnimi obrazci:

– Razpisni obrazec št. 1-1: Prijavni list za pridobitev 
garancije MRA

– Razpisni obrazec št. 1-2: Prijavni list za pridobitev 
garancije MRA in nepovratnih sredstev

– Razpisni obrazec št. 2: Pristopna izjava v RGS 
PD

– Razpisni obrazec št. 3: Izjava o prejeti višini dr-
žavne pomoči iz drugih javnih virov »de minimis«

in Kreditni pogoji sodelujočih bank v RGS ZA Po-
dravje.



Stran 1122 / Št. 41 / 12. 6. 2015 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Razpisno dokumentacijo sestavljajo še naslednji 
vzorci:

– Pogodba o izdaji garancije
– Besedilo garancije
– Vzorec zahtevka za koriščenje kredita
– Vzorec vmesnih in končnih poročil
– Vzorec opreme ovojnice.
Kolikor se prijavitelj prijavlja tudi na razpis manjše 

začetne naložbe, razpisno dokumentacijo sestavlja še 
besedilo javnega razpisa za manjše začetne naložbe 
in pogodba o sofinanciranju manjših začetnih naložb 
s prilogami.

Razpisno dokumentacijo v slovenskem jeziku lahko 
prijavitelji prevzamejo brezplačno na spletni strani MRA: 
http://www.mra.si/.

V času odprtja razpisa se lahko za dodatne infor-
macije obrnete na MRA na tel. 02/333-13-00 oziroma na 
e-naslov: razpis.ukrepi@mra.si.

10. Odpiranje in obdelava vlog
Vloge se odpirajo po vrstnem redu, kot so prispele. 

Odpiranje vlog bo na sedežu MRA in ne bo javno. Vlo-
ge se pregledajo v roku 5 dni. V primeru, da je vloga 
nepopolna, se prijavitelja pozove k dopolnitvi. Pozivi na 
dopolnitev vloge se pošiljajo po vrstnem redu, kot so 
prispele. Rok za dopolnitev vloge je 5 dni. Vloge, ki jih 
prijavitelj v zahtevanem roku 5 dni, od dneva prejema 
obvestila ne dopolni, bodo kot nepopolne zavržene. Vlo-
ge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, bodo kot 
neutemeljene zavrnjene.

Sklep banke o odobritvi kredita na podlagi garancije 
MRA ne more biti predmet dopolnitve vloge.

Strokovna služba lahko prijavitelje s popolnimi vlo-
gami pozove še k dodatnim pojasnilom eventualnih ne-
jasnosti v vlogi za potrebe analize vloge za kreditno 
garancijski odbor.

Prijavitelj sme ob pisnem soglasju MRA popraviti 
očitne računske napake, ki jih odkrije strokovna služba 
pri pregledu in ocenjevanju vlog.

Vlogo bo pregledala in ocenila strokovna služba 
MRA, ki pripravi poleg analize vloge tudi predlog sklepa 
za kreditno-garancijski odbor. Ta sprejme sklep o odo-
britvi oziroma neodobritvi garancije.

Vlogo bo obravnaval kreditno-garancijski odbor 
MRA. Ta se praviloma sestaja enkrat mesečno.

MRA bo najkasneje v roku 3 dni po sprejemu od-
ločitve prijavitelju posredoval Sklep o odobritvi oziroma 
neodobritvi garancije. V primeru, da prijavitelj kandidira 
tudi za nepovratna sredstva v okviru razpisa za manjše 
začetne naložbe, se sklep o odobritvi garancije posredu-
je prijavitelju in strokovni komisiji za pregled in obdelavo 
vlog, ki jo imenuje direktor Mariborske razvojne agencije.

Na podlagi pozitivnega sklepa o izdaji garancije 
bo MRA z upravičencem podpisala Sporazum o za-
varovanju garancijskih obveznosti in Pogodbo o izdaji 
garancije, upravičencu izdala garancijo, upravičenec pa 
bo z banko podpisal kreditno pogodbo in uredil zavaro-
vanje kredita.

Upravičenec mora tudi ob podpisu pogodbe izpol-
njevati vse razpisne pogoje.

Prepozno prispele ali nepravilno opremljene vloge 
bodo zavržene.

11. Zaupna narava dokumentacije
Vsi podatki iz vloge, ki je prispela na javni razpis, 

so javni, razen tisti, ki jih prijavitelj posebej označi kot 
poslovno skrivnost.

Kot poslovno skrivnost lahko prijavitelj označi posa-
mezen podatek oziroma del vloge.

Poslovna skrivnost se ne more nanašati na celotno 
vlogo in na podatke potrebne za oceno vloge po merilih 
javnega razpisa.

Rezultati javnega razpisa so informativnega jav-
nega značaja in bodo objavljeni na spletni strani MRA.

12. Dopolnitev vlog
Prispele vloge se pregledajo v roku 5 dni. V prime-

ru, da je vloga nepopolna, se prijavitelja pozove k dopol-
nitvi. Pozivi na dopolnitev vlog se pošiljajo po vrstnem 
redu prispetja vlog. Rok za dopolnitev vloge je 5 dni. 
Vloge, ki jih vlagatelj v zahtevanem roku 5 dni, od dneva 
prejema obvestila ne dopolni, bodo kot nepopolne za-
vržene. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, 
bodo kot neutemeljene zavrnjene.

Sklep banke o odobritvi kredita na podlagi razpisa 
MRA ne more biti predmet dopolnitve vloge.

Strokovna služba lahko prijavitelje s popolnimi vlo-
gami pozove še k dodatnim pojasnilom eventualnih ne-
jasnosti v vlogi za potrebe analize vloge za kreditno 
garancijski odbor.

Prijavitelj sme ob pisnem soglasju MRA popraviti 
očitne računske napake, ki jih odkrije strokovna služba 
pri pregledu in ocenjevanju vlog.

13. Zavrnitev vlog
Vloge, ki ne izpolnjujejo vseh pogojev in zahtev raz-

pisa in razpisne dokumentacije in niso v skladu s pred-
metom, namenom in cilji razpisa, se zavrnejo. Če se to 
ugotovi po izdaji sklepa o izdaji garancije, se pogodba 
ne podpiše, sklep pa se razveljavi. Po podpisu pogod-
be je to razlog za odstop od pogodbe o izdaji garancije, 
umik garancije ter odpoklic depozita. Prijavitelj mora po-
ravnati zakonsko določene zamudne obresti za namen-
sko vezan depozit za čas od datuma sklenitve pogodbe 
do datuma vračila depozita.

Izpolnjevanje pogojev in meril mora izhajati iz celo-
tne vloge, splošno znanih dejstev in podatkov iz javnih 
evidenc.

Vloga se med drugim zavrne tudi, če:
– prijavitelj prosi za sredstva, ki jih namerava pora-

biti v nasprotju z razpisnimi pogoji,
– so bila prijavitelju predhodno že odobrena javna 

sredstva za isti namen,
– prijavitelj ni podal podatkov in zahtevanih prilog, 

iz katerih bi bili nedvoumno razvidni namen, cilji in način 
izvedbe oziroma podatki niso verodostojni in/ali resnični.

14. Črpanje kredita
Črpanje kredita je namensko, na podlagi naslednje 

dokumentacije:
– zahtevka za črpanje kredita,
– kopij računov z navedbo, da je kopija enaka ori-

ginalu in
– dokazilom o plačilu preostanka predloženih ra-

čunov.
Zgoraj navedeno dokumentacijo upraviče-

nec predloži in pošlje v pregled MRA.
MRA v roku 3 dni pregleda in potrdi ter jo posreduje 

izbrani banki v izplačilo.
V primeru, da upravičenec sam v celoti poravna 

račun, se mu koriščenje kredita izvede kot refundacija 
plačanega računa na njegov transakcijski račun.

15. Obveznosti prejemnika sredstev
Prejemnik sredstev je dolžan MRA pred dodelitvijo 

sredstev dostaviti pisno izjavo o morebitnih že prejetih 
regionalnih ali de minimis pomočeh (vključno z navedbo 
pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v relevan-
tnem obdobju prejemnik še kandidiral za de minimis 
pomoč) in drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh 
za iste upravičene stroške).

Prejemnik sredstev mora MRA oziroma s strani 
MRA pooblaščenim osebam, omogočiti preverjanje 
upravičenih stroškov ter drugi nadzor in spremljanje 
izvajanja pogodbe.
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Prejemnik sredstev mora MRA obvestiti o vseh na-
meravanih statusnih spremembah (spremembah sede-
ža, spremembe v dejavnostih,…).

Prejemnik sredstev mora zagotoviti, da terjatve do 
MRA ne bo odstopil tretji osebi.

Prejemnik sredstev je kazensko in odškodninsko 
odgovoren v primeru, da se ugotovi, da je podal nere-
snične ali zavajajoče izjave v vlogi na javni razpis ali 
kasneje pri izstavitvi zahtevkov za upravičene stroške.

16. Pogodba
V primeru dodelitve sredstev bodo upravičeni prija-

vitelji pozvani k sklenitvi sporazuma in pogodbe z vse-
bino kot je razvidna iz vzorca, ki je sestavni del razpi-
sne dokumentacije. Enostransko spreminjanje v pod-
pis predložene pogodbe ni dopustno. Nasprotno pome-
ni, da med strankama ni potrebnega soglasja in se šteje, 
da pogodba ni sklenjena.

Prejemniki sredstev bodo prejeli pisni poziv, da pri-
stopijo k podpisu pogodbe z MRA. Če se v roku osmih 
dni ne bodo odzvali na poziv, se šteje, da so umaknili 
vlogo za pridobitev sredstev.

V primeru, da prejemnik garancije odstopi od svoje 
zahteve za pridobitev garancije, mora pisno obvestiti 
MRA.

17. Pravno sredstvo: zoper sklep MRA pritožba ni 
dovoljena. Zoper sklep je možen upravni spor.

Mariborska razvojna agencija p.o.

 Ob-2421/15

Javni razpis
kreditov in garancij za mikro, mala in srednja 
podjetja v okviru regijske garancijske sheme 

v Koroški regiji
1. Izvajalec javnega razpisa: izvajalec javnega raz-

pisa je RRA Koroška d.o.o. Meža 10, 2370 Dravograd 
(v nadaljevanju RRA Koroška).

2. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa: 
javni razpis je objavljen na podlagi Splošnih pogojev 
delovanja Regijske garancijske sheme v Koroški regiji, 
Pravilnika Slovenskega regionalno razvojnega sklada 
o delovanju regijskih garancijskih shem (št. dokumenta 
012-15/2014-13 z dne 2. 4. 2015), Zakona o spodbu-
janju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2, Ura-
dni list RS, št. 20/11 in 57/12), Zakona o javnih finan-
cah (ZJF, Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 
– ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A in 101/13), Splošnih 
pogojev poslovanja Slovenskega regionalno razvojne-
ga sklada št. 012-3/2015-3 z dne 19. 3. 2015 (v na-
daljevanju: Splošni pogoji), Pravilnika o dodeljevanju 
spodbud sklada št. 012-4/2015-3 z dne 19. 3. 2015 ter 
spr. in dop. z dne 2. 4. 2015 (v nadaljevanju: Pravil-
nik o spodbudah), Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 
z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst po-
moči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 
107 in 108 Pogodbe (Uradni list EU L, št. 187, z dne 
26. 6. 2014, str. 1) (v nadaljevanju: Uredba o splošnih 
skupinskih izjemah), Uredbe o dodeljevanju regional-
nih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne 
spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za za-
poslovanje in investiranje (Uradni list RS, št. 93/14 (v 
nadaljevanju: Regionalna uredba) ter Uredbe Komisije 
(EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi 
členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije 
pri pomoči de minimis (Uradni list EU L št. 352, z dne 
24. 12. 2013) (v nadaljevanju: Uredba »de minimis«), 
Proračuna Republike Slovenije za leto 2015 (DP2015, 
Uradni list RS, št. 102/13 s spremembami), Zakona 

o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 
2014 in 2015 (ZIPRS1415, Uradni list RS, št. 101/13 in 
9/14 – ZRTVS-1A), Sklepa o dodatnih začasnih ukre-
pih razvojne podpore za problemsko območje z visoko 
brezposelnostjo Maribor s širšo okolico (Uradni list RS, 
št. 53/13) in Programa spodbujanja konkurenčnosti Ma-
ribora s širšo okolico v obdobju 2013–2018 (sklep Vlade 
RS št. 30200-1/2013/4 z dne 10. 10. 2013).

3. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa so garancije Regijske garancijske 

sheme v Koroški regiji (RGS Koroška) za bančne kredi-
te, ki jih izvajalec razpisuje v sodelovanju z naslednjimi 
bankami:

Poslovna banka obrestna mera za kredit
NKBM d.d. (6m) Euribor + od 2,5 % 

do 2,7 %
Delavska hranilnica d.d. (6m) Euribor + 1,95 %
BKS Bank AG (6m) Euribor + 2,3 %
Hranilnica LON d.d. (6m) Euribor + 2,2 %
Sparkasse (6m) Euribor + 2,85 %
NLB d.d. (6m) Euribor + 2,5 %
Hypo Alpe Adria d.d. (3m) Euribor + 2,8 %

Podatki o ponudbi kreditov z navedbo višine obre-
stne mere, stroškov v zvezi s kreditom, ročnostjo in 
s kontaktnimi podatki bank so navedeni v prilogi razpi-
sne dokumentacije – Kreditni pogoji sodelujočih bank 
v RGS Koroška.

Cilj javnega razpisa je pospeševanje razvoja ma-
lega in srednjega gospodarstva in pridobitne dejavnosti 
podjetnikov, povečevanje investicijske aktivnosti v Ko-
roški regiji, zmanjševanje stopnje brezposelnosti, vzpo-
stavljanje možnosti za prestrukturiranje regijskega go-
spodarstva, olajšanje dostopa mikro, malim in srednje 
velikim podjetjem do kreditov z zmanjšanjem bančnih 
zahtev za zavarovanje kreditov, idr..

Cilji bodo doseženi z dajanjem garancij na osnovi 
bančnih kreditov za

(a) začetne investicije v opredmetena in neopred-
metena osnovna sredstva, povezane z:

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

izvode in storitve, ki jih na upravičenem območju prej ni 
pro izvajala ali

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

b) obratna sredstva v povezavi z investicijo.
Razpis je namenjen gospodarskim sub jektom, ki 

delujejo in vlagajo na območju občin statistične regije 
Koroška (v nadaljevanju: upravičeno območje. Statistič-
na regija obsega naslednje občine: Črna na Koroškem, 
Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem, Mislinja, Mestna 
občina Slovenj Gradec, Dravograd, Muta, Vuzenica, Ra-
dlje ob Dravi, Podvelka in Ribnica na Pohorju.

Skupen garancijski potencial RGS Koroška zna-
ša 2.000.000 EUR in je razpisan na podlagi dolgoroč-
ne finančne vloge Slovenskega regionalno razvojnega 
sklada (v nadaljevanju: sklad) v višini 1.000.000 EUR 
in predvidenega multiplikatorja 4.

Mariborska razvojna agencija p.o. je hkrati s tem 
razpisom v Uradnem listu št. 41/2015 z dne 12. 6. 2015 
objavila tudi prvi javni razpis za sofinanciranje manj-
ših začetnih naložb v letu 2015 (v nadaljevanju: razpis 
manjše začetne naložbe), ki je namenjen gospodarskim 
sub jektom, ki imajo sedež oziroma registriran del v na-
slednjih občinah iz statistične regije Koroška: Ribnica 
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na Pohorju, Podvelka in Radlje ob Dravi. Ta podjetja 
lahko kandidirajo za sredstva po obeh razpisih, eden od 
pogojev za pridobitev nepovratnih sredstev po razpisu 
manjše začetne naložbe pa je pridobitev kredita z ga-
rancijo po tem razpisu.

4. Splošni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
4.1 Vrsta državne pomoči
Državna pomoč po tem razpisu se izvaja po dveh 

shemah. Kolikor je garancija po tem razpisu izdana 
v kombinaciji s sofinanciranjem manjših začetnih na-
ložb z nepovratnimi sredstvi na podlagi instrumenta 
1A – sofinanciranje manjših začetnih naložb, Programa 
spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico 
v obdobju 2013–2018, se uporablja za kredit in ga-
rancijo regionalna državna pomoč po prijavljeni she-
mi BE01-5940117-2015. V ostalih primerih se upora-
blja državna pomoč »de minimis« po prijavljeni shemi 
M001-5940117-2014.

Za dodeljevanje državne pomoči po shemi Regi-
onalne državne pomoči se uporabljajo Določbe o re-
gionalnih državnih pomočeh iz poglavja II. Pravilnika 
o spodbudah, za dodeljevanje državne pomoči po shemi 
»de minimis« pa Določbe o »de minimis« pomoči iz po-
glavja III. navedenega pravilnika.

4.2 Upravičeni prijavitelji
Na razpis se lahko prijavijo mikro, male in srednje 

velike gospodarske družbe, samostojni podjetniki ter 
zadruge, ki imajo sedež podjetja ali njegov registriran 
del (poslovna enota) v upravičenem območju in so na 
dan oddaje vloge registrirani po Zakonu o gospodar-
skih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB3, 83/09 
Odl.US: U-I-165/0810, Up-1772/08-14, Up-379/09-8, 
33/11, 91/11, 100/11 Skl.US: U-I-311/11-5, 32/12, 57/12, 
44/13 Odl.US: U-I-311/11-16 in 82/13) ali po Zakonu 
o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09) (v nadaljevanju: 
upravičeni prijavitelji). Upravičeni prijavitelji so tudi soci-
alna podjetja, ki so status socialnega podjetja pridobila 
po Zakonu o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, 
št. 20/2011) in ustrezajo predhodnim določbam tega 
odstavka.

Za opredelitev velikosti se upoštevajo dolo-
čila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014 
z dne 17. junija 2014, ki je objavljena na spletni strani: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=urise
rv:OJ.L_.2014.187.01.0001.01.SLV.

Ne glede na določila prvega odstavka tega poglav-
ja do garancij in nepovratnih sredstev niso upravičeni 
prijavitelji:

– ki imajo neporavnane zapadle obveznosti do skla-
da, MRA ali RRA Koroška;

– ki so izkoristila maksimalno višino poroštva ozi-
roma garancije;

– ki so po principu kumulacije izkoristila zgornjo 
mejo intenzivnosti državne pomoči;

– ki izvajajo poseben program reševanja in pre-
strukturiranja;

– ki nimajo poravnanih davčnih obveznosti do Re-
publike Slovenije;

– ki so v težavah v skladu z Zakonom o pomoči za 
reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v te-
žavah ali 18 točko 2. člena Uredbe o splošnih skupinskih 
izjemah ali so v postopku poenostavljene prisilne porav-
nave, prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije;

– ki so insolventni glede na 2. točko tretjega od-
stavka 14. člena Zakona o finančnem poslovanju ali 
v postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju 
(Uradni list RS, št. 13/14 UPB8-ZFPPIPP);

– ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete 
državne pomoči, na osnovi odločbe Komisije, ki je po-

moč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim 
trgom;

– ki so v postopku vračanja že dodeljene spodbude 
sklada po drugih javnih razpisih;

– ki izvajajo ekološko sporne investicije.
Do de minimis pomoči niso upravičena podjetja 

v naslednjih sektorjih:
– ribištvu in gojenju vodnih organizmov,
– primarni kmetijski pro izvodnji, opredeljeni v prilogi 

I Pogodbe o Evropski uniji,
– sektorju predelave in trženja kmetijskih pridelkov 

in pro izvodov, kadar je:
– znesek pomoči določen na podlagi cene ali koli-

čine kmetijskih pro izvodov, ki so ali kupljeni pri primarnih 
pro izvajalcih ali jih je na trg dalo zadevno podjetje, ali

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

– dejavnosti, povezane z izvozom, ko je pomoč 
neposredno vezana na izvožene količine, vzpostavitev 
in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge teko-
če izdatke, povezane z izvozno dejavnostjo. Pomoč za 
kritje stroškov študija ali svetovalnih storitev, potrebnih 
za uvajanje novega ali obstoječega pro izvoda na novem 
trgu v drugi državi, se ne šteje za pomoč dejavnostim, 
povezanim z izvozom,

– pomoč, ki daje prednost uporabi domačega bla-
ga pred uporabo uvoženega blaga,

– ki so neposredno ali posredno z več kot 25 % 
udeleženi v kapitalski družbi, ki je javno objavljena na 
seznamu nepredlagateljev obračunov ali seznamu ne-
plačnikov na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek,

– v katerem je član poslovodstva neposredno ali 
posredno z več kot 25 % udeležen v kapitalski družbi, 
ki je javno objavljena na seznamu nepredlagateljev ob-
računov ali seznamu neplačnikov na podlagi zakona, ki 
ureja davčni postopek,

– v katerem je član poslovodstva hkrati tudi samo-
stojni podjetnik, ki je javno objavljen na seznamu ne-
predlagateljev obračunov ali seznamu neplačnikov na 
podlagi zakona, ki ureja davčni postopek.

Zgornje zadnje 3 omejitve prenehajo veljati, ko 
davčni organ za osebe, ki so bile objavljene na zadnjem 
seznamu nepredlagateljev obračunov ali seznamu ne-
plačnikov, izda potrdilo o tem, da ta oseba ali kapitalska 
družba, v kateri je ta oseba neposredno ali posredno 
z več kot 25 odstotki udeležena v njenem kapitalu, nima 
evidentiranih zapadlih neplačanih davčnih obveznosti in 
da ima izpolnjene vse obveznosti v zvezi s predložitvijo 
obračuna davčnega odtegljaja za izplačilo plače in na-
domestila plače. Potrdilo ne sme biti starejše od dneva 
objave zadnjega seznama iz druge in tretje alineje prej-
šnjega odstavka in ne sme biti starejše od 15 dni.

V primeru regionalnih pomoči niso upravičena pod-
jetja v naslednjih sektorjih:

– ribištvu in gojenju vodnih organizmov,
– ladjedelništvu,
– pro izvodnji in distribuciji energije ter energetski 

infrastrukturi,
– premogovništvu po opredelitvi v Sklepu Sveta 

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

– primarni kmetijski pro izvodnji, opredeljeni v prilogi 
I Pogodbe o Evropski uniji,

– sektorju predelave in trženja kmetijskih pridelkov 
in pro izvodov, kadar je:

– znesek pomoči določen na podlagi cene ali koli-
čine kmetijskih pro izvodov, ki so ali kupljeni pri primarnih 
pro izvajalcih ali jih je na trg dalo zadevno podjetje, ali
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– pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti 
prenese na primarne pro izvajalce,

– podjetja v težavah po Zakonu o pomoči za reše-
vanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah 
(Uradni list RS, št. 44/07 – uradno prečiščeno besedi-
lo, 51/11, 39/13 in 56/13) in 18. točki 2. člena Uredbe 
o splošnih skupinskih izjemah,

– dejavnosti, povezane z izvozom, ko je pomoč 
neposredno vezana na izvožene količine, vzpostavitev 
in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge teko-
če izdatke, povezane z izvozno dejavnostjo. Pomoč za 
kritje stroškov študija ali svetovalnih storitev, potrebnih 
za uvajanje novega ali obstoječega pro izvoda na novem 
trgu v drugi državi, se ne šteje za pomoč dejavnostim, 
povezanim z izvozom,

– pomoč, ki daje prednost uporabi domačega bla-
ga pred uporabo uvoženega blaga,

– upravičence, ki so v postopku vračanja neupravi-
čeno prejete državne pomoči, na podlagi odločbe Evrop-
ske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za 
nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom EU,

– primeru regionalne pomoči v jeklarstvu in železar-
stvu za podjetja, ki se ukvarjajo s pro izvodnjo izdelkov, 
naštetih v 43. točki 2. člena Uredbe o splošnih skupin-
skih izjemah,

– primeru regionalne pomoči v industriji sintetičnih 
vlaken za podjetja, ki se ukvarjajo s pro izvodnjo izdel-
kov, naštetih v 44. točki 2. člena Uredbe o splošnih 
skupinskih izjemah,

– primeru regionalne pomoči v prometnem sektor-
ju in s tem povezani infrastrukturi, naštetih v 45. točki 
2. člena Uredbe o splošnih skupinskih izjemah,

– ki so neposredno ali posredno z več kot 25 % 
udeleženi v kapitalski družbi, ki je javno objavljena na 
seznamu nepredlagateljev obračunov ali seznamu ne-
plačnikov na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek,

– v katerem je član poslovodstva neposredno ali 
posredno z več kot 25 % udeležen v kapitalski družbi, 
ki je javno objavljena na seznamu nepredlagateljev ob-
računov ali seznamu neplačnikov na podlagi zakona, ki 
ureja davčni postopek,

– v katerem je član poslovodstva hkrati tudi samo-
stojni podjetnik, ki je javno objavljen na seznamu ne-
predlagateljev obračunov ali seznamu neplačnikov na 
podlagi zakona, ki ureja davčni postopek.

Zgornje zadnje 3 omejitve prenehajo veljati, ko 
davčni organ za osebe, ki so bile objavljene na zadnjem 
seznamu nepredlagateljev obračunov ali seznamu ne-
plačnikov, izda potrdilo o tem, da ta oseba ali kapitalska 
družba, v kateri je ta oseba neposredno ali posredno 
z več kot 25 odstotki udeležena v njenem kapitalu, nima 
evidentiranih zapadlih neplačanih davčnih obveznosti in 
da ima izpolnjene vse obveznosti v zvezi s predložitvijo 
obračuna davčnega odtegljaja za izplačilo plače in na-
domestila plače. Potrdilo ne sme biti starejše od dneva 
objave zadnjega seznama iz druge in tretje alineje prej-
šnjega odstavka in ne sme biti starejše od 15 dni.

Pomoč za investicije ni dovoljena za podjetje, ki je 
na zadevnem območju prenehalo z enako ali podobno 
dejavnostjo v Evropskem gospodarskem prostoru pod 
pogoji, določenimi v točki d) 13. člena Uredbe o splošnih 
skupinskih izjemah. Prenehanje dejavnosti se ugotavlja 
na ravni štirimestne številčne oznake po Uredbi o stan-
dardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 
17/08).

4.3 Upravičeni projekti in upravičeni stroški
4.3.1 Upravičeni projekti, splošna določila
Predmet prijavljenega projekta so lahko začetne 

investicije oziroma naložbe v opredmetena in neo-

predmetena osnovna sredstva v statistični regiji, po-
vezane z:

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

izvode in storitve, ki jih na upravičenem območju prej ni 
pro izvajala ali

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

Projekt mora imeti vnaprej določeno trajanje, torej 
določen začetek in konec projekta. Lokacija projekta 
mora biti v upravičenem območju.

Prijavljeni projekt prijavitelja mora izkazovati pozi-
tivne učinke na prijaviteljevo poslovanje. Iz predložene 
prijavne dokumentacije mora biti razvidno, da za projekt 
obstaja trg in zmožnost prodaje predvidenih izdelkov.

Finančna konstrukcija projekta mora biti zaprta.
Prijavitelj mora biti registriran za dejavnost oziroma 

mora imeti vsa ustrezna dovoljenja za izvedbo projekta 
ter (odvisno od narave del) po zaključku projekta prido-
biti uporabno dovoljenje, kar bo RRA Koroška preverjala 
pri izvajanju rednih pregledov.

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

Prijavitelj mora podati izjavo, da za prijavljeni pro-
jekt ni pridobil drugih javnih sredstev, ni prejel sredstev 
državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podje-
tij v težavah in da ni v fazi pridobivanja pomoči za reše-
vanje in prestrukturiranje podjetij v težavah oziroma da 
je tako pomoč prejel ter uspešno zaključil prestrukturira-
nje ter z dodeljenim zneskom državne pomoči ne bodo 
presežene dovoljenje intenzivnosti državnih pomoči ali 
pomoči »de minimis«.

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

Investicija oziroma naložba mora ostati v statistični 
regiji najmanj 3 leta po zaključku investicije, razen pri 
obratnih sredstvih.

RRA Koroška bo na podlagi sklenjenih pogodb 
z upravičenci spremljala uresničevanje namenske rabe 
in realizacijo projektov v skladu s priloženimi poslovnimi 
načrti upravičencev in prijavljenimi projekti. Spremljava 
bo obsegala:

– kontrolo namenske porabe sredstev,
– spremljanje finančnega poslovanja upravičenca,
– spremljanje učinkov projektov.
RRA Koroška bo spremljala in kontrolirala izvajanje 

pogodbe na podlagi pridobljene dokumentacije, ki jo je 
dolžan predložiti upravičenec, s komuniciranjem z lokal-
nimi in z regionalnimi institucijami, s poslovnimi bankami 
in z drugimi, ki lahko posredujejo relevantne informacije 
in z ogledi na kraju samem.

4.3.2 Upravičeni projekti – dodatna določila v prime-
ru kandidiranja po »de minimis« shemi pomoči (kadar 
prijavitelj kandidira samo za garancijo za kredit po tem 
razpisu)

Predmet prijavljenega projekta so lahko tudi obra-
tni stroški v povezavi s prijavljenim projektom, vendar 
največ 20 % kredita na osnovi garancije po tem razpisu.
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Projekt se mora zaključiti najkasneje v roku enega 
leta od datuma sklepa o odobritvi garancije.

Skupni znesek pomoči »de minimis« za gospodar-
stvo enotnemu podjetju ne sme presegati 200.000 € 
oziroma v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem 
cestnem tovornem prevozu 100.000 € v kateremkoli 
obdobju treh proračunskih let, ne glede na vir prejema, 
obliko ali namen pomoči.

4.3.3 Upravičeni projekti – dodatna določila v pri-
meru kandidiranja po regionalni shemi pomoči (kadar 
prijavitelj kandidira poleg garancije za kredit po tem 
razpisu še za nepovratna sredstva po razpisu manjše 
začetne naložbe)

Začetne naložbe morajo biti v upravičenem obmo-
čju opredeljenem po razpisu za male začetne naložbe 
(problemsko območje).

Projekt, s katerim vlagatelj kandidira na razpis, 
mora izpolnjevati naslednja pogoja:

– vsaj ohranjanje števila zaposlenih (izhodišče je 
število dejansko zaposlenih delavcev na 31. 5. 2015) 
v celotnem obdobju treh let od zaključka projekta,

– izboljšati tehnološko opremljenost in delovne po-
goje podjetja z vidika povečanja skupnih prihodkov in 
bruto dobička podjetja ali bruto dodane vrednosti na 
zaposlenega v letih 2016, 2017 in 2018.

Regionalno pomoč je mogoče dodeliti samo, če 
prosilec zanjo vloži vlogo za dodelitev državne pomo-
či, preden se projekt začne izvajati. Za začetek izvajanja 
projekta se šteje trenutek, ko je sklenjena prva obvezu-
joča zaveza za začetek dejavnosti v zvezi s projektom. 
Začetek izvajanja del pomeni bodisi začetek gradbenih 
del v okviru naložb bodisi prvo pravno zavezujočo za-
vezo za naročilo opreme ali vsako drugo zavezo, zaradi 
katere naložbe ni več mogoče preklicati, če do nje pri-
de pred začetkom gradbenih del, razen pripravljalnih 
del, kakor so nakup zemljišča, pridobivanje dovoljenj in 
opravljanje predhodnih študij izvedljivosti.

Prijavljeni projekt mora predstavljati tehnično-teh-
nološko zaključeno celoto in zagotavljati izvajanje po-
slovnega procesa, ki je predmet projekta, takoj po datu-
mu zaključka odobrenega projekta.

Projekt mora biti zaključen v skladu s podano prija-
vo na javni razpis oziroma najkasneje do 23. 10. 2015.

4.3.4 Upravičeni stroški – »de minimis« shema po-
moči (velja kadar prijavitelj kandidira samo za garancijo 
za kredit po tem razpisu)

Upravičeni stroški so:
– stroški materialnih investicij, ki pomenijo stroške 

nakupa strojev in opreme, nakupa zemljišč, stroške ko-
munalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, 
stroški gradnje in/ali nakupa objekta,

– stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo pre-
nos tehnologije z nakupom patentov, licenc, blagovnih 
znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja,

– stroški obratnih sredstev, stroški najema poslov-
nih prostorov in opreme,

– stroški promocijskih aktivnosti, stroški zagona 
podjetja,

– stroški priprave in izdelave razvojne in investicij-
ske dokumentacije ter študije in projektne dokumentaci-
je za pripravo projektov gospodarske, turistične in pod-
jetniške infrastrukture, ter idejnih ali izvedbenih delov 
projektov širšega pomena,

– bruto plača in prispevki na plače novo zaposlenih 
v podjetju, v povezavi z investicijo od datuma vročitve 
sklepa dalje največ 3 mesece,

– stroški pridobivanja intelektualnih pravic.
Obratna sredstva v povezavi s projektom lahko 

znašajo skupaj največ 20 % kredita na osnovi garancije 
po tem razpisu.

4.3.5 Upravičeni stroški – regionalna shema pomoči 
(velja kadar prijavitelj kandidira zraven garancije za kre-
dit po tem razpisu še za nepovratna sredstva po razpisu 
manjše začetne naložbe)

Upravičeni stroški so:
– stroški materialnih začetnih naložb, ki pomeni-

jo stroške nakupa strojev in opreme, nakupa zemljišč, 
stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja 
zemljišč, stroške gradnje in/ali nakupa objekta.

– stroški nematerialnih začetnih naložb, ki pomeni-
jo prenos tehnologije z nakupom patentov, licenc, bla-
govnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega 
znanja.

Nematerialne začetne naložbe se morajo upora-
bljati izključno v poslovni enoti, ki je prejela državno 
pomoč, obravnavati jih je potrebno kot sredstva, ki se 
amortizirajo, kupljene morajo biti pod tržnimi pogoji od 
nepovezanih oseb in vključene v osnovna sredstva po-
slovne enote, ki prejme pomoč, in morajo ostati pove-
zana s projektom, za katerega je dodeljena pomoč, 
najmanj tri leta.

Nabavljenih osnovnih sredstev podjetje ne sme od-
tujiti in morajo ostati v statistični regiji najmanj tri leta po 
končani naložbi. Uporabljati se morajo izključno za na-
mene, za katere so bila dodeljena. Dovoljena je njihova 
nadomestitev, če v tem času zastarajo ali se pokvarijo, 
pod pogojem, da se gospodarska dejavnost na določe-
nem območju ohrani za navedeno najkrajše obdobje.

Pri regionalni pomoči, odobreni za diverzifikacijo 
pro izvodnje poslovne enote na pro izvode in storitve, ki 
jih ta poslovna enota prej ni pro izvajala, iz tretje alineje 
prvega odstavka točke (a) 5. člena Pravilnika o spod-
budah, morajo upravičeni stroški za najmanj 200 % pre-
segati knjigovodsko vrednost sredstev, ki se ponovno 
uporabijo. Upošteva se knjigovodska vrednost sredstev 
v poslovnem letu pred začetkom del.

Pri regionalni pomoči, odobreni za bistveno spre-
membo pro izvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti 
iz četrte alineje a) točke prvega odstavka 5. člena Pra-
vilnika o spodbudah, morajo upravičeni stroški presegati 
znesek amortizacije sredstev, povezanih s pro izvodnim 
procesom, ki naj bi se moderniziral, v zadnjih treh po-
slovnih letih.

Regionalna pomoč za rabljena osnovna sredstva 
ni dovoljena, če so ta že bila sofinancirana z javnimi 
sredstvi. Pri nakupu rabljenih osnovnih sredstev lahko 
dajalec pomoči od prijavitelja zahteva cenitev sodnega 
cenilca in sledljivost kupoprodajnih pogodb do prvega 
izdanega računa.

4.3.6 Neupravičeni stroški
Med neupravičene stroške pri investicijah oziroma 

naložbah na področju regionalnih državnih pomoči in pri 
investicijah oziroma naložbah sofinanciranih po pravilu 
»de minimis« spadajo:

– stroški nakupa prevoznih sredstev in transportne 
opreme v podjetjih, ki poslujejo v sektorju transporta,

– poplačilo obstoječih obveznosti upravičencev do 
bank, dobaviteljev ali drugih upnikov,

– odkup delnic ali poslovnih deležev gospodarskih 
družb,

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

– investicije v nakup ali izgradnjo nepremičnin, na-
menjenih za nadaljnjo prodajo ali oddajo,

– vlaganja za zasebno rabo,
– poplačilo obveznosti med povezanimi osebami po 

zakonu, ki ureja gospodarske družbe,
Predmet investicije je dovoljeno kupiti le od tretjih 

oseb po tržnih pogojih. Tretja oseba ne sme biti več kot 
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25 % povezana (lastniški deleži ali glasovalne pravice) 
z upravičencem. Nakup investicijskih sredstev tudi ni do-
voljen v primerih, ko gre za nakup med sorodniki prvega, 
drugega in tretjega dednega reda ali med fizično osebo, 
ki je ustanovitelj s.p.-ja in ali med lastnikom gospodar-
ske družbe in gospodarsko družbo.

5. Finančni pogoji
5.1 Splošni finančni pogoji
Za pridobitev dolgoročnega kredita se lahko pri-

javijo prijavitelji, ki izpolnjujejo razpisne pogoje in so 
včlanjeni oziroma se včlanijo v RGS Koroška. Pogoji 
dolgoročnega kredita z garancijo so naslednji:

– najnižji znesek kredita je 8.000 EUR, najvišji pa 
150.000 EUR,

– obrestna mera po posameznih bankah je navede-
na v točki 3. tega razpisa, stroški odobritve, vodenja in 
ostali bančni stroški so v prilogi razpisne dokumentacije,

– doba vračanja je do 8 let v nobenem primeru pa 
ne sme preseči 22. 5. 2025,

– moratorij je možen do 12 mesecev in se všteva 
v čas skupne dobe vračanja kredita,

– prijavitelj zavaruje prejeti kredit z garancijo RGS 
Koroška in drugimi oblikami zavarovanj odvisno od sto-
pnje rizičnosti projekta in prijavitelja,

– črpanje kredita je namensko, v skladu s priloženo 
dokumentacijo,

– rok črpanja je tri mesece od sklenitve kreditne 
pogodbe, v primeru daljše ročnosti pa s soglasjem kre-
ditno-garancijskega odbora RGS Koroška,

– prijavitelj najprej zaprosi za kredit banko iz se-
znama sodelujočih bank, po prejemu pozitivnega sklepa 
o odobritvi kredita pa vloži vlogo za izdajo garancije,

– garancija znaša največ 50 % odobrenega kredita,
– garancije ni mogoče odobriti za tiste bančne kre-

dite, ki nadomeščajo obstoječe kredite,
– prijavitelj zavaruje garancijo z notarsko overjenim 

Sporazumom o zavarovanju garancijskih obveznosti, pri 
čemer stroške notarja v celoti nosi prijavitelj.

Podjetje mora imeti ob podpisu pogodbe ob dode-
litvi garancije vsaj enega zaposlenega za polni delovni 
čas. Za potrebe tega razpisa se upošteva kot zaposlena 
oseba tudi nosilec dejavnosti pri s.p. (če je to njegova 
edina podlaga za zavarovanje) in direktor enoosebne 
družbe z omejeno odgovornostjo s pogodbo o poslovo-
denju po zavarovalni podlagi 112, kolikor je ta direktor 
hkrati tudi lastnik te družbe.

RRA Koroška za zavarovanje garancije zahteva 
nerazdelno poroštvo fizičnih oseb v obliki notarskega 
sporazuma, v primeru srednje velikih podjetij z veliko 
varnostjo naložbe in poslovanja družbe se lahko določi 
drugo primerno zavarovanje po presoji kreditno-garan-
cijskega odbora (npr. menica, izvršnica, vpis hipoteke na 
nepremičnine ali premičnine, depozit).

5.2 Dodatni finančni pogoji za »de minimis« shemo 
pomoči (velja kadar prijavitelj kandidira samo za garan-
cijo za kredit po tem razpisu)

Vlaganja v obratna sredstva lahko znašajo največ 
20 % odobrenega kredita in morajo biti povezana z in-
vesticijo.

Skupni znesek pomoči de minimis za gospodarstvo 
enotnemu podjetju ne sme presegati 200.000 € oziroma 
v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem 
tovornem prevozu 100.000 € v kateremkoli obdobju 
treh proračunskih let, ne glede na vir prejema, obliko ali 
namen pomoči.

5.3 Dodatni finančni pogoji za regionalna shemo 
pomoči (velja kadar prijavitelj kandidira zraven garancije 
za kredit po tem razpisu še za nepovratna sredstva po 
razpisu manjše začetne naložbe)

Upravičenec do regionalne pomoči mora v prime-
ru naložbe v osnovna sredstva zagotavljati najmanj 
25 % upravičenih stroškov naložbe s sredstvi iz virov, 
ki ne vključujejo javnih sredstev oziroma javnih pomoči, 
vključno s pomočjo po pravilu »de minimis«, kar pomeni, 
da lahko znaša bančni kredit z zavarovanjem garanci-
je in nepovratna sredstva skupaj le 75 % upravičenih 
stroškov.

Intenzivnost regionalne pomoči za začetne naložbe 
na upravičenem območju, izražena v bruto ekvivalentu 
nepovratnih sredstev, ne sme preseči največje intenziv-
nosti pomoči, določene v Uredbi o regionalni karti:

Podjetja 1. 7. 2014 do 31. 12. 2020
Vzhodna SLO

srednja 35 %
mala in mikro 45 %

Upošteva se klavzula o kumulaciji, da če je upra-
vičenec za iste upravičene stroške prejel ali namerava 
prejeti tudi drugo državno pomoč ali pomoč de minimis, 
skupni znesek prejete pomoči ne sme preseči dovoljenih 
intenzivnosti državnih pomoči. Pri pravilu kumulacije se 
upoštevajo 7., 11. ter 28. člen Pravilnika o spodbudah.

6. Stroški povezani s kreditom in garancijo
RRA Koroška za izdano garancijo in obdelavo vloge 

ne zaračunava nobenih stroškov. Banka zaračuna stro-
ške v zvezi z odobritvijo in vodenjem kredita v skladu 
z njeno poslovno politiko. S kreditom so povezani tudi 
stroški zavarovanja po pogojih banke in notarskega 
Sporazuma o zavarovanju garancijskih obveznosti.

RRA Koroška za izvajanje regijske garancijske she-
me predpisuje članstvo upravičencev v shemi, ki se pred 
prijavo na razpis plača kot enkratna pristopnina v višini 
100,00 EUR za mikro in mala podjetja in 150,00 EUR 
za srednja podjetja. Vplačana članarina predstavlja pri-
hodek sheme, vendar ne povečuje garancijskega po-
tenciala.

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

pogoje za kandidiranje in bodo skladne z namenom jav-
nega razpisa, bo ocenil kreditno-garancijski odbor RRA 
Koroška, na osnovi naslednjih meril:

A.) Ocena projekta in podjetja:
– Cilj in namen investicije oziroma naložbe
– Vlaganje v tehnologijo
– Zaposleni podjetja
– Tržna naravnanost
– Razvojna naravnanost podjetja
B.) Ocena varnosti investicije oziroma naložbe:
– Premoženje in možnost poplačila v primeru unov-

čitve garancije
– Bonitetna ocena
C.) Velikost prijavitelja
D.) Socialno podjetništvo
Dodatno merilo za ocenitev vlog, kadar prijavitelj 

kandidira poleg garancije za kredit za nepovratna sred-
stva v okviru razpisa majhne začetne naložbe:

– Lokacija projekta
Natančno razdelana merila s točkovnikom so se-

stavni del razpisne dokumentacije (Navodila za izdelavo 
vloge in merila za ocenjevanje vlog).

Najvišje možno število točk v okviru dodeljevanja 
garancij in nepovratnih sredstev po regionalni shemi po-
moči je 100, pogoj za dodelitev garancije in nepovratnih 
sredstev je zraven pozitivnega sklepa kreditno garancij-
skega odbora doseženih najmanj 55 točk.

Najvišje možno število točk v okviru dodeljevanja 
garancij po pravilu de minimis je 80, pogoj za dodelitev 
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garancije je zraven pozitivnega sklepa kreditno garan-
cijskega odbora doseženih najmanj 40 točk.

8. Način prijave in razpisni roki
Rok za prijavo je odprt od 19. 6. 2015 od 8. ure 

dalje do porabe sredstev oziroma najpozneje do 22. 4. 
2018 do 14. ure. Vloge (obrazci in priloge) je potrebno 
poslati na naslov RRA Koroška d.o.o., Meža 10, 2370 
Dravograd.

Merilo za pravočasno prispelo vlogo je poštni žig 
odtisnjen na ovojnici, ki ne sme biti pred navedenim ro-
kom za prijavo in ne kasnejši od 22. 4. 2018 do 14. ure.

Vloge je potrebno poslati s priporočeno pošiljko po 
pošti, iz katere je razviden datum in ura oddane vloge.

Kolikor prijavitelj kandidira tudi za nepovratna sred-
stva po razpisu manjše začetne naložbe, mora upošte-
vati roke za prijavo iz razpisa manjše začetne naložbe, 
ki je odprt od 19. 6. 2015 od 8. ure dalje do porabe 
sredstev. Kot čas prispetja vloge po razpisu manjše za-
četne naložbe se upošteva datum in ura poštnega žiga 
odtisnjena na ovojnici.

Vloge, ki bodo prispele pred tem rokom, bodo 
s sklepom zavržene in vrnjene prijavitelju.

Vloga na razpis mora biti oddana v skladu z navo-
dilom prijaviteljem za izdelavo vloge na javni razpis in 
sicer v zaprti ovojnici z ustrezno navedbo na sprednji 
strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – Vlo-
ga – RGS Koroška« in s polnim nazivom in naslovom 
prijavitelja.

Vloge, s katerimi prijavitelj kandidira tudi za nepo-
vratna sredstva v okviru razpisa manjše začetne nalož-
be, morajo biti označene »Ne odpiraj – Vloga – RGS 
Koroška in subvencija« in s polnim nazivom in naslovom 
prijavitelja.

Razpisni dokumentaciji je priložen obrazec pravil-
ne opreme ovojnice za prijavo na javni razpis (Oprema 
ovojnice), ki ga lahko izpolnjenega v skladu z navodili 
nalepite na sprednjo stran ovojnice (glej oprema ovoj-
nice).

Vloge morajo biti napisane v slovenskem jeziku. 
Kolikor so priloge v vlogi v tujem jeziku, lahko razpisna 
komisija zahteva slovenski prevod s podpisom odgo-
vorne osebe, da jamči za pravilnost prevoda. V primeru 
dvoma lahko RRA Koroška dodatno zahteva overjen 
prevod. Vsi prevodi so strošek prijavitelja.

Vse vloge, ki bodo nepravilno označene oziroma 
bodo oddane na navedeni naslov kasneje od predpisa-
nega datuma oziroma ure, bodo s sklepom zavržene in 
vrnjene prijavitelju.

Če na ovojnici pošiljatelj (prijavitelj) ne bo naveden, 
bo strokovna komisija ovojnico odprla, s sklepom vlogo 
zavrgla in jo vrnila prijavitelju, če bo iz vsebine mogoče 
ugotoviti njegov naziv in naslov.

Vlogo z vsemi razpisnimi obrazci in dokazili oziroma 
prilogami je potrebno oddati v elektronski obliki skenira-
no v datoteki PDF na elektronskem mediju ter v enem 
listninskem izvodu oziroma v dveh listninskih izvodih 
v primeru, ko se prijavitelj prijavlja tudi za nepovratna 
sredstva.

9. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo sestavljajo:
Besedilo javnega razpisa, navodila za izdelavo po-

polne vloge in merila za ocenjevanje vlog z naslednjimi 
razpisnimi obrazci:

– Razpisni obrazec št. 1-1: Prijavni list za pridobitev 
garancije RGS Koroška

– Razpisni obrazec št. 1-2: Prijavni list za pridobitev 
garancije RGS Koroška in nepovratnih sredstev

– Razpisni obrazec št. 2: Pristopna izjava v RGS 
Koroška

– Razpisni obrazec št. 3: Izjava o prejeti višini dr-
žavne pomoči iz drugih javnih virov »de minimis«

in kreditni pogoji sodelujočih bank v RGS Koroška.
Razpisno dokumentacijo sestavljajo še naslednji 

vzorci:
– Pogodba o izdaji garancije
– Besedilo garancije
– Vzorec zahtevka za koriščenje kredita
– Vzorec vmesnih in končnih poročil
– Vzorec opreme ovojice.
Kolikor se prijavitelj prijavlja tudi na razpis manjše 

začetne naložbe, razpisno dokumentacijo sestavlja še 
besedilo javnega razpisa za manjše začetne naložbe 
in pogodba o sofinanciranju manjših začetnih naložb 
s prilogami.

Razpisno dokumentacijo v slovenskem jeziku lah-
ko prijavitelji prevzamejo na spletni strani RRA Koroška 
brezplačno: http://www.rra-koroska.si/.

V času odprtja razpisa se lahko za dodatne infor-
macije obrnete na RRA Koroška na tel. 059/085-180 
ali 059/085-187 oziroma na e-naslov: finance@rra-ko-
roska.si.

10. Odpiranje in obdelava vlog
Vloge se odpirajo po vrstnem redu, kot so prispele. 

Odpiranje vlog bo na sedežu RRA Koroška in ne bo 
javno. Vloge se pregledajo v roku 5 dni. V primeru, da 
je vloga nepopolna, se prijavitelja pozove k dopolnitvi. 
Pozivi na dopolnitev vloge se pošiljajo po vrstnem redu, 
kot so prispele. Rok za dopolnitev vloge je 5 dni. Vloge, 
ki jih prijavitelj v zahtevanem roku 5 dni, od dneva preje-
ma obvestila ne dopolni, bodo kot nepopolne zavržene. 
Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, bodo 
kot neutemeljene zavrnjene.

Sklep banke o odobritvi kredita na podlagi garancije 
RGS Koroška ne more biti predmet dopolnitve vloge.

Strokovna služba lahko prijavitelje s popolnimi vlo-
gami pozove še k dodatnim pojasnilom eventualnih ne-
jasnosti v vlogi za potrebe analize vloge za kreditno 
garancijski odbor.

Prijavitelj sme ob pisnem soglasju RRA Koroška 
popraviti očitne računske napake, ki jih odkrije strokovna 
služba pri pregledu in ocenjevanju vlog.

Vlogo bo pregledala in ocenila strokovna služba 
RRA Koroška, ki pripravi poleg analize vloge tudi predlog 
sklepa za kreditno-garancijski odbor. Ta sprejme sklep 
o odobritvi oziroma neodobritvi garancije.

Vlogo bo obravnaval kreditno-garancijski odbor 
RGS Koroška. Ta se praviloma sestaja enkrat mesečno.

RRA Koroška bo najkasneje v roku 3 dni po spre-
jemu odločitve prijavitelju posredoval Sklep o odobritvi 
oziroma neodobritvi garancije. V primeru, da prijavitelj 
kandidira tudi za nepovratna sredstva v okviru razpisa 
za manjše začetne naložbe, se sklep o odobritvi garan-
cije posreduje prijavitelju in strokovni komisiji za pregled 
in obdelavo vlog, ki jo imenuje direktor Mariborske ra-
zvojne agencije.

Na podlagi pozitivnega sklepa o izdaji garancije 
bo RRA Koroška z upravičencem podpisala Sporazum 
o zavarovanju garancijskih obveznosti in Pogodbo o iz-
daji garancije, upravičencu izdala garancijo, upraviče-
nec pa bo z banko podpisal kreditno pogodbo in uredil 
zavarovanje kredita.

Upravičenec mora tudi ob podpisu pogodbe izpol-
njevati vse razpisne pogoje.

Prepozno prispele ali nepravilno opremljene vloge 
bodo zavržene.

11. Zaupna narava dokumentacije
Vsi podatki iz vloge, ki je prispela na javni razpis, 

so javni, razen tisti, ki jih prijavitelj posebej označi kot 
poslovno skrivnost.



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 41 / 12. 6. 2015 / Stran 1129 

Kot poslovno skrivnost lahko prijavitelj označi posa-
mezen podatek oziroma del vloge.

Poslovna skrivnost se ne more nanašati na celotno 
vlogo in na podatke potrebne za oceno vloge po merilih 
javnega razpisa.

Rezultati javnega razpisa so informativnega jav-
nega značaja in bodo objavljeni na spletni strani RRA 
Koroška.

12. Dopolnitev vlog
Prispele vloge se pregledajo v roku 5 dni. V prime-

ru, da je vloga nepopolna, se prijavitelja pozove k dopol-
nitvi. Pozivi na dopolnitev vlog se pošiljajo po vrstnem 
redu prispetja vlog. Rok za dopolnitev vloge je 5 dni. 
Vloge, ki jih vlagatelj v zahtevanem roku 5 dni, od dneva 
prejema obvestila ne dopolni, bodo kot nepopolne za-
vržene. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, 
bodo kot neutemeljene zavrnjene.

Sklep banke o odobritvi kredita na podlagi garancije 
RGS Koroška ne more biti predmet dopolnitve vloge.

Strokovna služba lahko prijavitelje s popolnimi vlo-
gami pozove še k dodatnim pojasnilom eventualnih ne-
jasnosti v vlogi za potrebe analize vloge za kreditno 
garancijski odbor.

Prijavitelj sme ob pisnem soglasju RRA Koroška 
popraviti očitne računske napake, ki jih odkrije strokovna 
služba pri pregledu in ocenjevanju vlog.

13. Zavrnitev vlog
Vloge, ki ne izpolnjujejo vseh pogojev in zahtev raz-

pisa in razpisne dokumentacije in niso v skladu s pred-
metom, namenom in cilji razpisa, se zavrnejo. Če se to 
ugotovi po izdaji sklepa o izdaji garancije, se pogodba 
ne podpiše, sklep pa se razveljavi. Po podpisu pogod-
be je to razlog za odstop od pogodbe o izdaji garancije, 
umik garancije ter odpoklic depozita. Prijavitelj mora po-
ravnati zakonsko določene zamudne obresti za namen-
sko vezan depozit za čas od datuma sklenitve pogodbe 
do datuma vračila depozita.

Izpolnjevanje pogojev in meril mora izhajati iz celo-
tne vloge, splošno znanih dejstev in podatkov iz javnih 
evidenc.

Vloga se med drugim zavrne tudi, če:
– prijavitelj prosi za sredstva, ki jih namerava pora-

biti v nasprotju z razpisnimi pogoji,
– so bila prijavitelju predhodno že odobrena javna 

sredstva za isti namen,
– prijavitelj ni podal podatkov in zahtevanih prilog, 

iz katerih bi bili nedvoumno razvidni namen, cilji in način 
izvedbe oziroma podatki niso verodostojni in/ali resnični,

14. Črpanje kredita
Črpanje kredita je namensko, na podlagi naslednje 

dokumentacije:
– zahtevka za črpanje kredita,
– kopij računov z navedbo, da je kopija enaka ori-

ginalu in
– dokazilom o plačilu preostanka predloženih ra-

čunov.
Zgoraj navedeno dokumentacijo upraviče-

nec predloži in pošlje v pregled RRA Koroška.
RRA Koroška v roku 3 dni pregleda in potrdi ter jo 

posreduje izbrani banki v izplačilo.
V primeru, da upravičenec sam v celoti poravna 

račun, se mu koriščenje kredita izvede kot refundacija 
plačanega računa na njegov transakcijski račun.

15. Obveznosti prejemnika sredstev
Prejemnik sredstev je dolžan RRA Koroška pred 

dodelitvijo sredstev dostaviti pisno izjavo o morebitnih 
že prejetih regionalnih ali de minimis pomočeh (vključ-
no z navedbo pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku 
je v relevantnem obdobju prejemnik še kandidiral za de 

minimis pomoč) in drugih že prejetih (ali zaprošenih) 
pomočeh za iste upravičene stroške).

Prejemnik sredstev mora RRA Koroška oziroma 
s strani RRA Koroška pooblaščenim osebam, omogo-
čiti preverjanje upravičenih stroškov ter drugi nadzor in 
spremljanje izvajanja pogodbe.

Prejemnik sredstev mora RRA Koroška obvestiti 
o vseh nameravanih statusnih spremembah (spremem-
bah sedeža, spremembe v dejavnostih …).

Prejemnik sredstev mora zagotoviti, da terjatve do 
RRA Koroška ne bo odstopil tretji osebi.

Prejemnik sredstev je kazensko in odškodninsko 
odgovoren v primeru, da se ugotovi, da je podal nere-
snične ali zavajajoče izjave v vlogi na javni razpis ali 
kasneje pri izstavitvi zahtevkov za upravičene stroške.

16. Pogodba
V primeru dodelitve sredstev bodo upravičeni prija-

vitelji pozvani k sklenitvi sporazuma in pogodbe z vse-
bino kot je razvidna iz vzorca, ki je sestavni del razpi-
sne dokumentacije. Enostransko spreminjanje v pod-
pis predložene pogodbe ni dopustno. Nasprotno pome-
ni, da med strankama ni potrebnega soglasja in se šteje, 
da pogodba ni sklenjena.

Prejemniki sredstev bodo prejeli pisni poziv, da 
pristopijo k podpisu pogodbe z RRA Koroška. Če se 
v roku osmih dni ne bodo odzvali na poziv, se šteje, da 
so umaknili vlogo za pridobitev sredstev.

V primeru, da prejemnik garancije odstopi od svoje 
zahteve za pridobitev garancije, mora pisno obvestiti 
RRA Koroška.

17. Pravno sredstvo: zoper sklep RRA Koroška pri-
tožba ni dovoljena. Zoper sklep je možen upravni spor.

RRA Koroška d.o.o.

Št. 430-31/2015-01 Ob-2363/15

V skladu s Pravilnikom o prometu z nepremični-
nami, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike 
Slovenije (v nadaljevanju: Sklad) objavlja

javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo stavbnih zemljišč

Zaporedna št. 1
Parc. št. 953/16, v izmeri 56 m2, parc .št. 1375/2, 

v izmeri 479 m2 in parc.št. 1493/17, v izmeri 197 m2, vse 
k.o. 1771 – Zadobrova, osnovna namenska raba: obmo-
čje stavbnih zemljišč, zemljišča so v celoti namenjena 
izgradnji ceste C-3 (Odlok o občinskem podrobnem pro-
storskem načrtu 43 Cona Zadobrova – del (Uradni list 
RS, št. 19/15), izklicna cena za zemljišča skupno znaša 
46.473,80 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). 
Nepremičnine se prodajajo v kompletu. Strošek cenitve 
nepremičnin znaša 317,20 EUR (z vključenim 22 % DDV).

Zaporedna št. 2
Parc. št. 423/0, v izmeri 2208 m2, k.o. 1958 – Bre-

zovica, osnovna namenska raba: območje stanovanj, 
izklicna cena zemljišča znaša 156.238,08 EUR (v izklic-
no ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepre-
mičnine znaša 329,40 EUR (z vključenim 22 % DDV). 
Zemljišče je obremenjeno z zakupom.

Zaporedna št. 3
Parc. št. 1074/17, v izmeri 376 m2, k.o. 1485 – Go-

tna vas, osnovna namenska raba: območje stavbnih 
zemljišč, izklicna cena zemljišča znaša 30.275,52 EUR 
(v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve 
nepremičnine znaša 324,50 EUR (z vključenim 22 % 
DDV). Na zemljišču stojita dva objekta (stavba št. 756 
in stavba št. 757), ki nista last prodajalca in nista pred-
met prodaje.
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Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s se-
dežem v RS, fizične osebe državljani RS in tujci, pod 
pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki 
jo ratificira Državni zbor Republike Slovenije. Fizične 
osebe morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu 
in potrdilo o plačilu varščine, pravne osebe pa izpis 
iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni in potrdilo 
o plačilu varščine.

Ponudbe z navedbo cene morajo prispeti v zaprti 
kuverti na naslov: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov 
Republike Slovenije, Dunajska cesta 58, Ljub ljana, naj-
kasneje do 26. 6. 2015, do 12. ure. Na kuverti mora biti 
pod naslovom vidna (poudarjena) oznaka, z navedbo 
»Ponudba za nakup stavbnega zemljišča pod zap. št. 
_____ – Ne odpiraj.«

Interesenti morajo v roku za oddajo vplačati var-
ščino v višini 10 % od izklicne cene na račun Sklada 
kmetijskih zemljišč in gozdov RS št. 01100-6030960677, 
pri Upravi RS za javna plačila, s sklicevanjem na 
št. 430-31/2015 za javni razpis. Ponudnikom, ki na raz-
pisu ne bodo uspeli, bo vplačani znesek brezobrestno 
vrnjen v petih dneh po odpiranju javnih ponudb.

Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik, ki bo po-
nudil najvišjo ceno.

Ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene, ali ki bodo 
prispele po preteku razpisnega roka ali s pogoji v na-
sprotju s tem razpisom in ponudb, za katere ne bo vpla-
čana celotna varščina, se ne bodo upoštevale.

Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno–ku-
pljeno«.

V skladu z Uredbo o določitvi objektov in okolišev, ki 
so posebnega pomena za obrambo in ukrepih za njihovo 
varovanje (Uradni list RS, št. 7/99, 67/03, 26/10), bo mo-
ral izbrani ponudnik za nepremičnino s parc.št. 1074/17, 
k.o. 1485 – Gotna vas pridobiti tudi soglasje pristojne 
organizacijske enote Ministrstva za obrambo.

Izbrani ponudnik mora podpisati prodajno pogodbo 
najpozneje v 15 dneh po prejemu pisnega obvestila, da 
je izbran kot najugodnejši ponudnik, kupnino pa mora 
plačati v celoti najkasneje v 8 dneh od izstavitve raču-
na, pri čemer se položena varščina všteje v kupnino. 
Plačilo kupnine v zgoraj navedenem roku je bistvena 
sestavina pogodbe. Če kupec v 15 dneh po prejemu pi-
snega obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik 
ne podpiše prodajne pogodbe, Sklad zadrži njegovo 
varščino. V primeru, da kupec ne plača celotne kupnine 
v 8 dneh od izstavitve računa, pa velja, da je pogodba 
razvezana na podlagi samega zakona, Sklad pa zadrži 
njegovo varščino.

Kupec se zaveže poleg kupnine za zemljišče pla-
čati strošek sestave kupoprodajne pogodbe, strošek 
overitve podpisa prodajalca, strošek cenitve nepremič-
nin, vse stroške v zvezi z zemljiško knjižnim vpisom 
lastninske pravice v korist kupca in morebitne druge 
stroške v zvezi z kupoprodajno pogodbo. Predlog za 
vpis lastninske pravice v korist kupca se zaveže vlo-
žiti prodajalec. Kupec se nadalje zaveže plačati davek 
na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč. 
V skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ 
(Uradni list RS, št. 40/12) se z davkom na dobiček zaradi 
spremembe namembnosti zemljišč obdavči kapitalski 
dobiček od prodaje zemljišč, ki se ob odsvojitvi štejejo 
za zemljišča za gradnjo stavb. Zemljišča za gradnjo 
stavb za namene tega zakona so zemljišča, ki so kot 
zemljišča za gradnjo stavb evidentirana v registru ne-
premičnin, v skladu s predpisi o množičnem vrednotenju 
nepremičnin, ali zemljišča, ki so stavbna zemljišča, za 
katera občina potrdi, da ustrezajo kriterijem za določitev 
zemljišč za gradnjo stavb.

Objava javnega razpisa za zbiranje ponudb ne za-
vezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom 
sklenil prodajno pogodbo za nepremičnine, ki so pred-
met razpisa. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odško-
dninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla pre-
kine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to 
navedel razloge.

Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo dne 1. 7. 
2015 ob 13.15, na sedežu Sklada, Dunajska cesta 58, 
Ljub ljana, lahko sodelujejo tudi ponudniki ali njihovi po-
oblaščenci s pisnim pooblastilom.

Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni.
Interesenti lahko dobijo dodatne informacije in si 

ogledajo razpoložljivo dokumentacijo po predhodnem 
dogovoru (tel. 01/43-41-100).

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov  
Republike Slovenije

Št. 430-28/2015-01 Ob-2364/15

V skladu s Pravilnikom o prometu z nepremičnina-
mi, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slo-
venije (v nadaljevanju: Sklad KZG RS) objavlja

javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin
Zaporedna št. 1
parc. št. 326/3, v izmeri 3.800 m2, k.o. 175 – Drob-

tinci, do deleža 6/48. Na parceli stojita dva objekta (stav-
ba št. 112 in stavba št. 451), ki se prodajata skupaj z ze-
mljiščem do deleža 6/48. Predmetna nepremičnina je po 
planu občine opredeljena delno kot kmetijsko zemljišč 
(50 %) in delno kot stavbno zemljišče (50 %). Izklicna 
cena za nepremičnino skupno znaša 4.855,98 EUR, in 
sicer: za del nepremičnine, ki je po planu opredeljeno 
kot kmetijsko zemljišče znaša 2.187,38 EUR, za del 
nepremičnine, ki je po planu opredeljeno kot stavbno 
zemljišče pa znaša 2.187,38 EUR (brez 22 % DDV) ozi-
roma 2.668,60 EUR z 22 % DDV. Strošek cenitve znaša 
808,29 EUR (z 22 % DDV).

Zaporedna št. 2
parc. št. 2723/11, v izmeri 305 m2, k.o. 1462 – Zbu-

re, predmetna nepremičnina je po planu občine opre-
deljena delno kot kmetijsko zemljišč (7 m2) in delno 
kot stavbno zemljišče (298 m2), na parceli stoji objekt 
(stavba št. 12) in del objekta (stavba št. 13). Objekta 
nista predmet prodaje in nista last prodajalca. Izklicna 
cena za nepremičnino skupno znaša 9.634,56 EUR in 
sicer: za del nepremičnine, ki je po planu opredelje-
no kot kmetijsko zemljišče znaša 182,00 EUR, za del 
nepremičnine, ki je po planu opredeljeno kot stavbno 
zemljišče pa znaša 7.748,00 EUR (brez 22 % DDV) 
oziroma 9.452,56 EUR z 22 % DDV. Nepremičnina je 
obremenjena z zakupom in na delu nepremičnine je 
ustanovljena stavbna pravica. Strošek cenitve znaša 
349,57 EUR (z 22 % DDV).

Zaporedna št. 3
parc. št. 873/10, v izmeri 45 m2, k.o. 1326 – 

Raka, predmetna nepremičnina je po planu občine opre-
deljena delno kot kmetijsko zemljišč (17 m2) in delno kot 
stavbno zemljišče (28 m2). Izklicna cena za nepremični-
no skupno znaša 869,72 EUR in sicer: za del nepremič-
nine, ki je po planu opredeljeno kot kmetijsko zemljišče 
znaša 289,00 EUR, za del nepremičnine, ki je po planu 
opredeljeno kot stavbno zemljišče pa znaša 476,00 EUR 
(brez 22 % DDV) oziroma 580,72 EUR z 22 % DDV. 
Strošek cenitve znaša 295,00 EUR (z 22 % DDV).

Zaporedna št. 4
parc. št. 2150/0, v izmeri 517 m2, k.o. 167 – Čenti-

ba, predmetna nepremičnina je po planu občine opre-
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deljena delno kot gozd (288 m2) in delno kot zazidano 
stavbno zemljišče – območja zaselkov, razpršena gra-
dnja, stavbna zemljišča v vinorodnih območjih (229 m2). 
Na parceli stoji objekt (stavba št. 1187), ki se prodaja 
skupaj z zemljiščem. Izklicna cena za nepremičnino sku-
pno znaša 3.478,46 EUR in sicer: za del nepremičnine, 
ki je po planu opredeljeno kot gozd znaša 864,00 EUR, 
za del nepremičnine, ki je po planu opredeljeno kot 
zazidano stavbno zemljišče – območja zaselkov, raz-
pršena gradnja, stavbna zemljišča v vinorodnih obmo-
čjih pa znaša 2.143,00 EUR (brez 22 % DDV) oziro-
ma 2.614,46 EUR z 22 % DDV. Strošek cenitve znaša 
462,62 EUR (z 22 % DDV).

Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s se-
dežem v RS, fizične osebe državljani RS in tujci, pod 
pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki 
jo ratificira Državni zbor Republike Slovenije. Fizične 
osebe morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu 
in potrdilo o plačilu varščine, pravne osebe pa izpis 
iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni in potrdilo 
o plačilu varščine.

Ponudbe z navedbo izklicne cene morajo prispeti 
v zaprti kuverti na naslov: Sklad kmetijskih zemljišč in 
gozdov Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljub ljana, 
najkasneje do 26. 6. 2015 do 12. ure. Na kuverti mora 
biti pod naslovom vidna (poudarjena) oznaka, z navedbo 
»Ponudba za nakup nepremičnine pod zaporedno. št. 
_______ – Ne odpiraj.«

Interesenti morajo v roku za oddajo ponudb vplačati 
varščino v višini 10 % od izklicne cene na račun Sklada 
kmetijskih zemljišč in gozdov RS, št. 01100-6030960677, 
pri Upravi RS za javna plačila, s sklicevanjem na 
št. 430-28/2015 za javni razpis. Ponudnikom, ki na raz-
pisu ne bodo uspeli, bo vplačani znesek brezobrestno 
vrnjen v petih dneh po odpiranju javnih ponudb.

Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik, ki bo po-
nudil najvišjo ceno.

Ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene, ali ki bodo 
prispele po preteku razpisnega roka ali s pogoji v na-
sprotju s tem razpisom in ponudb, za katere ne bo vpla-
čana celotna varščina, se ne bodo upoštevale.

Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno–ku-
pljeno«.

Kupec se zaveže poleg kupnine za zemljišče plačati 
strošek sestave kupoprodajne pogodbe v skladu z ve-
ljavnim cenikom za pripravo soglasij, pogodb in obračun 
odškodnin oziroma nadomestil za leto 2015 sprejetim 
s strani Sklada KZG RS, strošek overitve podpisa pro-
dajalca, ki se bo kupcu zaračunal posebej na podlagi 
dejanskega stroška, strošek cenitve nepremičnin, vse 
stroške v zvezi z zemljiško knjižnim vpisom lastninske 
pravice korist kupca in morebitne druge stroške v zvezi 
z kupoprodajno pogodbo. Predlog za vpis lastninske 
pravice v korist kupca se zaveže vložiti prodajalec na 
stroške kupca. Kupec se nadalje zaveže plačati davek 
na promet z nepremičninami in davek na dobiček zaradi 
spremembe namembnosti zemljišč. V skladu z Zakonom 
za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12) 
se z davkom na dobiček zaradi spremembe namemb-
nosti zemljišč obdavči kapitalski dobiček od prodaje ze-
mljišč, ki se ob odsvojitvi štejejo za zemljišča za gradnjo 

stavb. Zemljišča za gradnjo stavb za namene tega za-
kona so zemljišča, ki so kot zemljišča za gradnjo stavb 
evidentirana v registru nepremičnin, v skladu s predpisi 
o množičnem vrednotenju nepremičnin, ali zemljišča, ki 
so stavbna zemljišča, za katera občina potrdi, da ustre-
zajo kriterijem za določitev zemljišč za gradnjo stavb.

Na delu nepremičnin obstaja predkupna pravica 
v skladu s 23. členom Zakona o kmetijskih zemljiščih 
(Uradni list RS, št. 71/11 in št. 58/12, v nadaljevanju 
ZKZ). Sklad KZG RS se obvezuje, da bo v roku 15 dni 
po komisijskem odpiranju ponudb v skladu z določili Za-
kona o kmetijskih zemljiščih objavil ponudbo za prodajo 
nepremičnin na pristojni upravni enoti po najvišji ponuje-
ni ceni. Ponudnik najvišje cene je po izvršenem komisij-
skem odpiranju zavezan podati pisno izjavo o sprejemu 
ponudbe v skladu z določili 21. člena ZKZ. V prime-
ru, da bo ponudnik najvišje cene izbran kot predkupni 
upravičenec v skladu s 23. členom ZKZ, se bo vplačani 
znesek varščine vštel v kupnino za zemljišče, v primeru 
neplačila kupnine se znesek varščine ne bo vračal po-
nudniku najvišje cene. V primeru, da ponudnik najvišje 
cene ne bo izbran kot predkupni upravičenec v skladu 
s 23. členom ZKZ, mu bo vplačani znesek varščine 
brezobrestno vrnjen v petih dneh po prejetem zapisniku 
upravne enote o prispelih prijavah na ponudbo. V prime-
ru, da ponudnik najvišje cene ne bo sprejel ponudbe za 
prodajo zemljišč objavljene na pristojni upravni enoti se 
mu vplačani znesek varščine ne bo vrnil.

Objava javnega razpisa ne zavezuje prodajalca, da 
bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno pogod-
bo za nepremičnine, ki so predmet razpisa. Prodajalec 
lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do 
sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi posto-
pek prodaje, ne da bi za to navedel razloge.

Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo dne 1. 7. 
2015 ob 13. uri, na sedežu Sklada KZG RS, Dunaj-
ska 58, Ljub ljana, lahko sodelujejo tudi ponudniki ali 
njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom.

Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni.
Interesenti lahko dobijo dodatne informacije in si 

ogledajo razpoložljivo dokumentacijo po predhodnem 
dogovoru (tel. 01/43-41-100).

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov  
Republike Slovenije

Št. 17/051-15 Ob-2380/15

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju drža-
ve in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10 s spremembami) in Uredbe o stvarnem premo-
ženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ura-
dni list RS, št. 34/11) Komunala Koper, d.o.o.- s.r.l. kot 
prodajalec objavlja

javni razpis
za prodajo poslovalnic z javnim zbiranjem ponudb

I. Prodajalec: Komunala Koper, d.o.o.- s.r.l., 
Ulica 15. Maja 4, 6000 Koper objavlja javno vabilo k za-
vezujočemu dajanju ponudb.

II. Predmet prodaje: Poslovalnice z osnovnimi sred-
stvi in zalogami.

Podatki o poslovalnicah:
Št. Naziv poslovne enote Naslov Velikost poslovnega prostora Število zaposlenih 

delavcev/k
1. Semenarna in cvetličar-

na Marjetka 
Sv. Anton, Ravne 1/a, Pobegi 98,10 m2 z dvoriščem (in parkiri-

ščem) površine 560 m2
2

2. Semenarna in cvetličar-
na Marjetka – 2 

Kolomban 34, Ankaran 141 m2 z zunanjim delom in par-
kiriščem površine 662 m2

2

Vse navedene poslovne enote so vpisane v register distributerjev za promet s fitofarmacevtskimi sredstvi na drobno.
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Vsi poslovni prostori so v najemu. Podatke o veljav-
nosti najemnih pogodb in višini najemnin lahko zaintere-
sirani pridobijo pri kontaktni osebi prodajalca.

Vsaka od poslovalnic je samostojen predmet proda-
je za katerega se odda ponudba. Posamezni ponudnik 
lahko odda ponudbo za eno ali obe poslovalnice, ki 
so predmet tega zbiranja ponudb.

Kupec bo prevzel zaloge in osnovna sredstva, ki 
se nahajajo v posamezni poslovalnici. Pravice in ob-
veznosti iz najemnih pogodb se bodo v dogovoru z na-
jemodajalci prenesle na kupca poslovalnic kot novega 
najemnika.

Kupec je skladno z določilom prvega od-
stavka 92. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni 

list RS, št. 21/13) zavezan prevzeti vse delavce/ke, ki 
so zaposleni pri prodajalcu in delajo v poslovalnici, ki jo 
bo kupec prevzel na podlagi sklenjene prodajne pogod-
be, tako, da vsem tem delavcem/kam najkasneje v roku 
30 dni od sklenitve prodajne pogodbe, ponudi sklenitev 
ustrezne pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas. Število 
zaposlenih delavcev oziroma delavk posamezne poslo-
valnice je naveden v zgornji tabeli v stolpcu »Število 
zaposlenih delavcev/k«.

Kupec mora v prevzetih poslovalnicah nadaljevati 
z dejavnostjo trgovine na drobno.

Kupec prevzame predmete prodaje po načelu »vi-
deno-kupljeno«. Prodajalec ne jamči za točnost in pra-
vilnost navedenih površin.

III. Izhodiščna cena:
Št. Naziv poslovne enote Naslov Izhodiščna prodajna cena Višina zahteva-

ne varščine (5 % 
izhodiščne vre-
dnosti)

1. Semenarna in cvetličar-
na Marjetka 

Sv. Anton, Ravne 1/a, 
Pobegi

59.444,00 EUR
(od tega zaloge v višini 
44.178,72 EUR) 

2.972,00 EUR

2. Semenarna in cvetličar-
na Marjetka – 2 

Kolomban 34, Ankaran 57.728,00 EUR
(od tega zaloge v višini 
44.760,82 EUR)

2.886,00 EUR

Ob prodaji se bo za vsako poslovalnico, ki bo pred-
met prodajne pogodbe ovrednotilo stanje zalog (ki so 
v tabeli ugotovljene na dan 28. 5. 2015) po opravljeni 
inventuri in temu prilagodila cena prevzema za to poslo-
valnico. To pomeni, da se bo v primeru zmanjšanja ali 
povečanja vrednosti zalog ob prevzemu, za nominalno 
enak znesek zmanjšala ali zvišala tudi prodajna cena 
izbranega ponudnika, v višini razlike med ocenjenimi 
zalogami za potrebe tega razpisa ter ugotovljeno novo 
vrednostjo zalog ob prevzemu.

Vse davščine in druge morebitne dajatve ter stroške 
v zvezi s sklenitvijo prodajne pogodbe in prevzemom 
poslovalnic in delavcev, nosi kupec.

IV. Varščina
Ponudniki morajo do roka za oddajo ponudbe vpla-

čati znesek varščine v višini 5 % izhodiščne cene, kot je 
določena za vsak predmet prodaje v gornji tabeli pod 
tč. III.

Postopka zbiranja ponudb se lahko udeleži le po-
nudnik, ki do poteka roka za oddajo ponudb, vplača 
znesek varščine v določeni višini na transakcijski račun 
Komunale Koper, št.: SI56 6100 0000 8572 043, odprt 
pri Delavski hranilnici d.d., s pripisom namena nakazila: 
»Varščina za zbiranje ponudb cvetličarne«. Vplačana 
varščina se ob sklenitvi prodajne pogodbe z izbranim 
ponudnikom šteje kot ara in se všteva v kupnino. Po-
nudnikom, ki niso uspeli v postopku zbiranja ponudb ali 
če bo prodaja ustavljena, se varščina vrne v 5 delovnih 
dneh po poteku roka za obvestitev ponudnikov o izidu 
postopka. Vplačana varščina se v nobenem primeru ne 
obrestuje.

V. Rok za plačilo kupnine: ponudnik hkrati s ponud-
bo ponudi tudi rok za plačilo kupnine, ki je lahko največ 
12 mesecev od dne sklenitve pogodbe. Če ponudnik po-
nudi daljši rok od 3 mesecev od dne sklenitve pogodbe, 
mora ponuditi tudi ustrezno zavarovanje plačila kupnine, 
katerega je dolžan zagotoviti in predložiti prodajalcu ob 
sklenitvi pogodbe. Kupnina se plača na transakcijski 
račun Komunale Koper po izdanem računu.

VI. Postopek izbire ponudnika
Odpiranje ponudb bo dne 6. 7. 2015 ob 9. uri. Po-

nudniki se lahko udeležijo odpiranja ponudb po svo-
jem predstavniku, ki se mora pri odpiranju ponudb izkaza-
ti s pooblastilom (razen če gre za zakonitega zastopnika) 
in osebnim dokumentom. O odpiranju ponudb bo komisija 
prodajalca sestavila zapisnik. Po prejemu in odprtju po-
nudb bodo ponudniki pozvani k pogajanjem. Prodajalec 
lahko ponudnike pozove k dopolnitvi ponudbe v primeru 
formalne nepopolnosti listin. Prodajalec bo preveril vsebi-
no in podatke iz ponudbe in predloženih listin.

Izbran bo ponudnik, ki bo predložil popolno in pravil-
no ponudbo, izpolnjeval vse pogoje iz razpisa ter oddal 
najugodnejšo končno ponudbo (najvišjo kupnino). Ponu-
dniki bodo o izidu zbiranja ponudb in odločitvi prodajalca 
obveščeni v roku 15 dni po prejemu končnih ponudb.

Izbranemu ponudniku bo hkrati z obvestilom posla-
na tudi pogodba o prodaji poslovalnic za ceno in z rokom 
plačila po izbrani ponudbi ter drugimi pogoji prodaje iz 
razpisa. Izbrani ponudnik bo pozvan, da v določenem 
roku sklene prodajno pogodbo. V primeru, da izbrani 
ponudnik v postavljenem roku ne bo podpisal prodajne 
pogodbe ali če odkloni sklenitev pogodbe, ali v primeru, 
da ne predloži zagotovljenega zavarovanja za plači-
lo kupnine, mora prodajalcu plačati pogodbeno kazen 
za neizpolnitev obveznosti skleniti prodajno pogodbo 
v znesku, ki je enak znesku varščine. V takem primeru 
bo plačilo varščine veljalo za plačilo pogodbene kazni.

V primeru zamude s plačilom kupnine več kot 
30 dni, lahko prodajalec odstopi od pogodbe, ne da bi 
moral dati kupcu dodatni rok za plačilo kupnine. Izjavo 
o odstopu od pogodbe prodajalec izroči kupcu priporo-
čeno po pošti na naslov kupca, ki je naveden na pogod-
bi. Izjava učinkuje z dnem, ko jo oddana priporočeno po 
pošti. V primeru, če kupec kupnine ne plača v roku in 
prodajalec zato odstopi od pogodbe, vplačano varščino 
obdrži prodajalec.

V primeru, da izbrani ponudnik kot kupec ne sklene 
kupoprodajne pogodbe s prodajalcem ali ne poravna 
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kupnine v roku in zato prodajalec odstopi od pogodbe, 
lahko prodajalec izbere in k podpisu prodajne pogodbe 
pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika.

VII. Pridobitev podatkov in ogled poslovalnic
Podatke o stanju zalog in o poslovanju lahko zainte-

resirani dobijo pri kontaktni osebi prodajalca ob podpisu 
izjave o varovanju zaupnosti podatkov.

Zainteresiranim bo omogočen ogled poslovalnic, 
ki so predmet tega razpisa in sicer v obdobju od objave 
tega razpisa do roka za oddajo ponudb, vsak delovni 
dan po predhodni najavi.

Podatki o kontaktnih osebah, ki bodo pooblašče-
ne za dajanje podrobnejših informacij: Tamara Petrica, 
tel. 05/66-33-782, tamara.petrica@komunalakoper.si; 
Igor Krajnc, tel. 05/66-33-718, igor.krajnc@komunala-
koper.si.

Vsak interesent mora o nameravanem ogledu pred-
hodno obvestiti kontaktno osebo, ki bo organizirala 
ogled v najkrajšem možnem času.

VIII. Podatki o ponudniku in obvezna vsebina po-
nudbe

Ponudbo lahko oddajo fizične ali pravne osebe.
Ponudba mora vsebovati naslednje listine oziroma 

izpolnjene obrazce:
– obrazec »Podatki o ponudniku«;
– obrazec »Izjava ponudnika«;
– obrazec »Ponudba«
– potrdilo o plačilu varščine;
Ponudnik mora v ponudbi navesti ponujeno ceno, 

ki ne sme biti nižja od izhodiščne. Cene in kupnina se 
določijo brez davka na dodano vrednost (na podlagi 
10. člena Zakona o davku na dodano vrednost se DDV 
ne obračuna).

Ponudnik mora jasno in nedvoumno navesti za ka-
tero poslovalnico daje svojo ponudbo skladno s predlo-
ženimi obrazci.

Ponudnik mora ponuditi tudi rok plačila, ki ne sme 
biti daljši od dvanajst mesecev od dne sklenitve po-
godbe. Če je rok plačila daljši od treh mesecev, mora 
ponudnik ponuditi ustrezno sredstvo zavarovanja plačila 
kupnine, ki ga je dolžan zagotoviti in predložiti prodajal-
cu ob sklenitvi pogodbe.

Ponudniki so vezani na svojo ponudbo do 31. 10. 
2015.

IX. Rok o obvestilu izida javnega zbiranja ponudb: 
prodajalec bo pisno obvestil o izidu postopka in o svoji 
odločitvi vse ponudnike, ki bodo oddali pravočasne po-
nudbe s priporočeno pošto v roku 15 dni po prejemu 
končnih ponudb.

X. Sklenitev prodajne pogodbe
Prodajalec bo z izbranim najugodnejšim ponudni-

kom sklenil prodajno pogodbo v vsebini kot jo določi pro-
dajalec najkasneje v roku 15 dni od odposlanih obvestil 
o odločitvi oziroma o izidu javnega razpisa.

Prodajalec si pridržuje pravico ne skleniti prodaj-
ne pogodbe z nobenim od ponudnikov, niti s tistim, ki 
ponudi najugodnejšo ponudbo in niti s tistim, ki je že 
obveščen, da je izbran kot najugodnejši ponudnik. Pro-
dajalec lahko do sklenitve pogodbe postopek zbiranja 
ponudb kadarkoli ustavi brez vsakršne odškodninske 
odgovornosti. V takem primeru se vsem ponudnikom 
vrne le vplačana varščina brez obresti.

XI. Rok, naslov in informacije za oddajo ponudb
Rok za oddajo ponudb je do vključno dne 3. 7. 

2015 do 15. ure. Ponudba se bo štela za pravočasno, 
če bo predložena prodajalcu do navedenega roka. Ne-
pravočasne ponudbe se neodprte vrnejo pošiljatelju.

Ponudbe je treba poslati ali oddati v zaprti ovojnici 
na naslov: Komunala Koper, d.o.o. - s.r.l., Ulica 15. maja 

4, 6000 Koper s pripisom: »Ne odpiraj! Ponudba – pro-
daja cvetličarn«. Na ovojnici mora biti označen tudi naziv 
in naslov ponudnika.

Besedilo razpisa ter obrazci za pripravo ponudbe 
so objavljeni na spletni strani Komunale Koper, d.o.o. - 
s.r.l.: www.komunalakoper.si.

Komunala Koper, d.o.o. - s.r.l.

Št. 160-1/2015 Ob-2360/15

Na podlagi 42. člena Zakona o javno – zasebnem 
partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), tretjega od-
stavka 9. člena Odloka o določitvi mreže javne zdra-
vstvene službe na primarni ravni v Občini Črnomelj 
(Uradni list RS, št. 59/14), Odloka o predmetu in pogojih 
za dodelitev koncesije za opravljanje javne službe lekar-
niške dejavnosti za območje Občine Črnomelj (Uradni 
list RS, št. 59/14), prvega odstavka 13. člena Zakona 
o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04 – UPB1; 
v nadaljevanju ZLD) ter drugega odstavka 2. člena in 
prvega odstavka 5. člena Zakona o zdravstveni dejav-
nosti (Uradni list RS, št. 23/05 – UPB2, 23/08, 58/08 – 
ZZdrS-E, 15/08 – ZPacP, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF 
in 14/13) objavlja Občina Črnomelj

javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje lekarniške 

dejavnosti
1. Koncedent: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 

8340 Črnomelj; tel. 07/30-61-100, telefaks 07/30-61-130.
2. Predmet koncesije: koncesija za opravljanje le-

karniške dejavnosti za območje Občine Črnomelj.
3. Začetek in čas trajanja izvajanja koncesije: kon-

cesija se podeljuje za obdobje 15 let. Koncesionar prič-
ne z izvajanjem lekarniške dejavnosti s 1. 1. 2016. 
Lekarniška dejavnost v naselju Črnomelj se bo zaradi 
ohranitve zdravstvene dejavnosti na teh mestih (ordi-
nacije splošne medicine) opravljala v pritlični prosto-
rih Trgovsko poslovnega centra – objekt I (Zadružna 
cesta 16) ali objekt II (Zadružna cesta 33) v naselju 
Črnomelj in v podružnični lekarni v pritličnih prostorih 
Zdravstvene postaje Vinica (Vinica 39a), v naselju Vi-
nica. Koncedent ni dolžan zagotavljati koncesionarju 
nobenih sredstev za opravljanje javne službe.

4. Prijava na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavi prijavitelj, ki izpolnju-

je naslednje pogoje:
a) Zakonsko predpisani pogoji:
– je magister farmacije in izpolnjuje splošne pogoje 

za sklenitev delovnega razmerja;
– ima opravljen strokovni izpit;
– obvlada slovenski jezik;
– mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepove-

dano opravljanje poklica oziroma lekarniške dejavnosti 
(potrdilo ne sme biti starejše od treh mesecev);

– magister farmacije, ki je za več kot tri leta prekinil 
delo v lekarniški dejavnosti, pa želi prevzeti vodenje 
lekarne ali pridobiti koncesijo, mora imeti opravljen tudi 
ustrezen preizkus znanja; način in vsebino preizkusa 
znanja predpiše s splošnim aktom lekarniška zbornica;

– ni v delovnem razmerju oziroma kolikor je v de-
lovnem razmerju, bo le-to v primeru podelitve konce-
sije na tem javnem razpisu prekinil in začel opravljati 
koncesijsko dejavnost v skladu z odločbo in pogodbo 
o koncesiji;

– ima zagotovljene vse pogoje, skladno z določili 
Pravilnika o pogojih za opravljanje lekarniške dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 39/06).

b) Drugi pogoji:
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– prijavitelj pripravi in predloži program izvajanja 
lekarniške dejavnosti za čas trajanja koncesije;

– prijavitelj mora izvajati dejavnost, ki je predmet 
koncesije, najmanj v okviru predpisanih standardov in 
normativov in v skladu z zastavljenim programom;

– lekarna mora biti v pritličnem prostoru Trgovsko 
poslovnega centra – objekt I (Zadružna cesta 16) ali 
objekt II (Zadružna cesta 33) v Črnomlju, podružnična 
lekarna pa v pritličnih prostorih Zdravstvene postaje 
Vinica(Vinica 39a), v naselju Vinica;

– da bo zagotovil obratovanje lekarne v Črnomlju 
od ponedeljka do petka od 7.30 do 20. ure in ob sobotah 
od 7.30 do 13. ure in obratovanje podružnične lekar-
ne v obratovalnem času ambulante splošne medicine 
v Zdravstveni postaji Vinica v naselju Vinica, ki ga določi 
Zdravstveni dom Črnomelj, pri čimer mora biti obratoval-
ni čas podružnične lekarne podaljšan za ½ ure glede na 
obratovalni čas zadevne ambulante;

– prijavitelj mora s 1. 1. 2016 začeti opravljati kon-
cesijsko dejavnost na lokaciji v mestu Črnomelj in na 
lokaciji v naselju Vinica;

– prijavitelj mora nuditi prebivalcem poleg osnovne 
lekarniške dejavnosti tudi dodatne dejavnosti, ki jih skla-
dno z Zakonom o lekarniški dejavnosti lahko opravlja;

– prijavitelj ni pravnomočno obsojen zaradi nakle-
pnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dol-
žnosti in ni obsojen na nepogojno kazen zapora v tra-
janju več kot šest mesecev ter zoper njega ni vložena 
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega 
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;

– prijavitelj ne sme imeti že podeljene druge konce-
sije za opravljanje lekarniške dejavnosti, oziroma mora 
podati izjavo, da bo le – to v primeru podelitve konce-
sije na tem javnem razpisu prekinil in začel opravljati 
koncesijsko dejavnost v skladu z odločbo in pogodbo 
o koncesiji;

– da bo zagotovil izvajanje dežurstev in jih uskla-
jeval skupaj z javnim zavodom Dolenjske lekarne Novo 
mesto (28. člen ZLD);

Izpolnjevanje zgoraj navedenih pogojev se presoja 
na dan oddaje vloge.

5. Merila za ocenitev ponudb
Za izbiro najugodnejšega ponudnika bodo upora-

bljena naslednja merila za ocenjevanje ponudb: 

Št. Merilo Točke
1 opravljanje drugih dejavnosti, poleg 

lekarniške dejavnosti, ki jih v skla-
du z 2. členom ZLD lahko opravlja 
lekarna 

do 20 točk

2 obratovalni čas lekarne v naselju 
Črnomelj 

do 20 točk

3 večje število strokovnih delovnih 
mest 

do 20 točk

4 dodatna izobraževanja in izpopol-
njevanja v zadnjih treh letih 

do 5 točk

Podrobnejša razčlenitev zgoraj navedenih meril 
je predmet razpisne dokumentacije.

Koncedent si pridržuje pravico, da ne izbere nobe-
nega prijavitelja.

6. V primeru enakega števila točk: kolikor dosežeta 
dva ali več najbolje ocenjenih prijaviteljev, na podlagi 
postavljenih meril v razpisni dokumentaciji, enako šte-
vilo točk, bo javni partner izbral tistega prijavitelja, ki 
v svojem predloženem programu izvajanja lekarniške 
dejavnosti za čas trajanja koncesije, ponuja večje število 
brezplačnih letnih aktivnosti za ranljive skupine.

7. Oddaja vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih 

obrazcih, priložene mora imeti vse zahtevane izjave in 
obvezne priloge oziroma dokazila o izpolnjevanju raz-
pisnih pogojev.

Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpi-
snem roku dvignejo na Občini Črnomelj, Trg svobode 
3, 8340 Črnomelj ali jo natisnejo s spletne strani Obči-
ne Črnomelj – www.crnomelj.si. Občina Črnomelj lahko 
v času razpisnega roka prijavitelju posreduje razpisno 
dokumentacijo na osnovi njegove pisne zahteve.

Vlogo je potrebno v zapečateni ovojnici predložiti 
na naslov: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Čr-
nomelj, s pripisom: »Ne odpiraj – koncesija za lekarno«.

Na hrbtni strani ovojnice mora biti navedba prija-
vitelja.

Rok oddaje je, ne glede na način dostave, do vključ-
no 29. 6. 2015, do 12. ure.

Prepozno prispele vloge bodo zavržene.
Dopolnjevanje vlog je možno v razpisnem roku 

z nujno oznako, na katero vlogo se dopolnitev nanaša.
8. Kontaktna oseba za dajanje informacij in poja-

snil: Jože Migalič, svetovalec, tel. 07/30-61-116, e-mail: 
josko.migalic@crnomelj.si.

9. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Odpiranje vlog bo dne 29. 6. 2015, ob 13. uri, v sejni 

sobi Občine Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj. 
Odpiranju vlog lahko prisostvujejo prijavitelji na javnem 
razpisu oziroma njihovi pooblaščenci s priloženim po-
oblastilom prijavitelja. Prisotni se izkažejo z osebnim 
dokumentom.

Koncedent bo koncesijo podelil v skladu z Zakonom 
o javno – zasebnem partnerstvu, in sicer po pridobitvi 
mnenja Lekarniške zbornice Slovenije in Zavoda za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije ter soglasja Ministr-
stva RS za zdravje.

Prijavitelji bodo o odločitvi izbire koncesionarja pi-
sno obveščeni.

Občina Črnomelj

Št. 330-0006/2015 Ob-2378/15

Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica, na 
podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, 
št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 26/14), Pra-
vilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva 
in podeželja v Občini Sevnica za programsko obdobje 
2015 – 2020 (Uradni list RS, št. 37/15), Odloka o pro-
računu Občine Sevnica za leto 2015 (Uradni list RS, 
št. 13/15) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje prora-
čuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 
61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13) objavlja

javni razpis
za sofinanciranje ukrepov ohranjanja  

in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja  
v Občini Sevnica za leto 2015

I. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 
Sevnica.

II. Predmet javnega razpisa: Občina Sevnica (v 
nadaljevanju občina) razpisuje nepovratna finančna 
sredstva za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja 
kmetijstva in podeželja za leto 2015, ki se dodeljujejo 
po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, 
skladno z Uredbo komisije (EU) št. 702/2014 in Uredbo 
komisije (EU) št. 1407/2013.

III. Višina razpisanih sredstev
Sredstva v višini 66.000,00 EUR so zagotovljena 

v proračunu Občine Sevnica za leto 2015.
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Vrsta ukrepa (po pravilniku):

Ukrepi: Višina sredstev
Skupinske izjeme za kmetijstvo
1. Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih 
v zvezi s primarno kmetijsko pro izvodnjo
(14. člen – Podukrep 1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev 20.000 EUR;
15. člen – Podukrep 2: Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov 20.000 EUR)

40.000 EUR

Pomoči de minimis
2. Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih pro izvodov ter naložbe v nek-
metijsko dejavnost na kmetiji; (21. člen)

5.000 EUR

3. Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji 
ter predelave in trženja; (22. člen)

6.000 EUR

4. Pokrivanje operativnih stroškov cestnega tovornega prometa iz odročnih krajev; (23. člen) 9.000 EUR
Ostali ukrepi občine
5. Podpora delovanju društev s področja kmetijstva, čebelarstva, gozdarstva in razvoja podeželja 
(podlaga za izvedbo ukrepa je veljavna zakonodaja s področja javnih financ). (25. člen)

6.000 EUR

Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi pogojev 
in meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa ter skla-
dno s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja 
kmetijstva in podeželja v Občini Sevnica za programsko 
obdobje 2015–2020 (v nadaljevanju pravilnik).

Kolikor bodo pri posameznih ukrepih sredstva 
ostala nerazporejena, se lahko prosta sredstva v skla-
du z Odlokom o proračunu Občine Sevnica za leto 
2015 prenesejo na ukrepe, kjer bo prispelo večje šte-
vilo vlog od razpoložljivih sredstev. Kolikor bo glede 
na število vlog in odobreno višino upravičenih stro-
škov predvidenih sredstev za javni razpis premalo, se 
bodo vsem upravičencem dodeljena sredstva soraz-
merno znižala.

IV. Splošna določila – pogoji za upravičence
1. Splošna določila, ki veljajo za vse ukrepe:
(1) Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki 

so opredeljeni v okviru posameznega ukrepa.
(2) MSP ne sme uporabljati naložbe v nasprotju 

z namenom dodelitve sredstev.
(3) Če je upravičenec mikro, majhno ali srednje ve-

liko podjetje (samostojni podjetnik posameznik ali prav-
na oseba), mora predložiti dokazilo, da je registriran za 
opravljanje kmetijske dejavnosti, ki je predmet podpore.

(4) Upravičencu se ne dodeli pomoč za plačilo 
davkov za 1., 2. in 4. ukrep (DDV ni upravičen strošek, 
tudi če upravičenec ni davčni zavezanec), raznih taks, 
prispevkov, stroškov poslovanja, bančnih stroškov in 
garancij, stroškov zavarovanj, investicij v prostore za 
zasebno rabo kmetijskih gospodarstev in naložbe izven 
območja občine.

(5) Upravičenec mora predložiti izjavo o prejetih 
sredstvih za isti namen oziroma izjavo, da ni prejel 
sredstev za isti namen iz drugih javnih (državnih ali 
evropskih) sredstev.

(6) Vloge bodo obravnavane tudi na podlagi do-
datnih pogojev in meril, ki so navedeni pri posameznih 
ukrepih razpisa.

2. Splošna določila, ki se nanašajo na državne 
pomoči po skupinskih izjemah v kmetijstvu (na podlagi 
Uredbe komisije (EU) številka 702/2014):

(1) Do pomoči po razpisu za ukrepe na podlagi 
Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 niso upravičeni sub-
jekti, ki so:

– naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na 
podlagi predhodnega sklepa Komisije EU, s katerim je 
bila pomoč razglašena za nezakonito in nezdružljivo 
z notranjim trgom;

– podjetja v težavah.

(2) Določbe o pomoči po tem razpisu se ne upo-
rabljajo za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) 
št. 702/2014 za:

– pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje 
države ali države članice, in sicer če je pomoč neposre-
dno povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo 
in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi 
stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo;

– pomoč, ki je odvisna od prednostne uporabe do-
mačega blaga pred uporabo uvoženega blaga.

(3) Za ukrepe po Uredbi komisije (EU) št. 702/2014 
se pomoč lahko dodeli, če ima spodbujevalni učinek. 
Pomoč ima spodbujevalni učinek, če je vloga za po-
moč predložena pred začetkom izvajanja projekta ali 
dejavnosti.

(4) Najvišji zneski pomoči po posameznih ukrepih, 
določenih s tem razpisom, ne smejo preseči najviš-
jih zneskov pomoči določenih v Uredbi Komisije (EU) 
št. 702/2014, ne glede na to ali se podpora za projekt 
ali dejavnost v celoti financira iz nacionalnih sredstev ali 
pa se delno financira iz sredstev EU.

(5) Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU) 
št. 702/2014, se lahko kumulira z vsako drugo državno 
pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški, ki se de-
loma ali v celoti prekrivajo samo, če se s tako kumula-
cijo ne preseže najvišje intenzivnosti pomoči ali zneska 
pomoči, ki se uporablja za zadevno pomoč v skladu 
z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014.

(6) Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU) 
št. 702/2014, se ne kumulira s plačili iz člena 81(2) in 
člena 82 Uredbe (EU) št. 1305/2013 v zvezi z istimi 
upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo pre-
sežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta 
določena v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014.

(7) Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU) 
št. 702/2014, se ne kumulira z nobeno pomočjo de 
minimis v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila 
s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali 
znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU) 
št. 702/2014.

3. Splošne določbe, ki se nanašajo za ukrepe po-
moči »de minimis« (na podlagi Uredbe Komisije (EU) 
številka 1407/2013):

(1) Do pomoči de minimis niso upravičena podjetja 
iz sektorjev:

– ribištva in akvakulture,
– primarne pro izvodnje kmetijskih pro izvodov iz 

seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske 
skupnosti,
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– predelave in trženja kmetijskih pro izvodov iz se-
znama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:

i. če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali 
količine zadevnih pro izvodov, ki so kupljeni od primarnih 
pro izvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,

ii. če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v ce-
loti prenese na primarne pro izvajalce.

(2) Pomoč ne sme biti namenjena izvozu oziroma 
z izvozom povezani dejavnosti v tretje države ali države 
članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženi-
mi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske 
mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno 
dejavnostjo. Pomoč ne sme biti pogojena s prednostno 
rabo domačih pro izvodov pred uvoženimi.

(3) Pomoč ne bo namenjena nabavi vozil za pre-
voz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni 
tovorni prevoz.

(4) Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti sub-
jekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do obči-
ne ali do države.

(5) Skupna vrednost pomoči, dodeljena enotne-
mu podjetju na podlagi pravila »de minimis« v skladu 
z Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2013 z dne 18. decem-
bra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delova-
nju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU 
L 352, 24. 12. 2013) ne sme preseči 200.000,00 EUR (v 
primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem to-
vornem prometu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 
100.000,00 EUR) v obdobju zadnjih treh proračunskih 
let, ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede 
na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine 
ali Unije.

(6) Če je podjetje dejavno v sektorjih iz prvega 
odstavka, ki govori iz katerih sektorjev podjetja niso 
upravičena do pomoči de minimis, ter je poleg tega de-
javno v enem ali več sektorjih, ali opravlja še druge de-
javnosti, ki sodijo na področje uporabe Uredbe Komisije 
(ES) št. 1407/2013, se ta uredba uporablja za pomoč, 
dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če 
podjetje na ustrezen način, kot je ločevanje dejavnosti 
ali razlikovanje med stroški, zagotovi, da dejavnosti 
v sektorjih, ki so izključeni iz področja uporabe te ured-
be, ne prejemajo pomoči de minimis na podlagi Uredbe 
Komisije (ES) št. 1407/2013.

(7) Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z dr-
žavno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali 
državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, 
če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenziv-
nost pomoči ali znesek pomoči.

(8) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredba 
Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomo-
čjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije 
(EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi 
št. 360/2012.

(9) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredba 
Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s po-
močjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi ured-
bami de minimis do ustrezne zgornje meje (200.000 oz 
100.000 EUR).

(10) Prejemnik podpore mora imeti za nakazilo do-
deljenih sredstev odprt transakcijski račun v Republiki 
Sloveniji.

(11) Prejemnik mora k vlogi predložiti:
– pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis, 

ki jih je upravičenec oziroma enotno podjetje prejelo na 
podlagi te ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh 
in v tekočem proračunskem letu;

– pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) 
pomočeh za iste upravičene stroške in zagotovilo, da 

z dodeljenim zneskom pomoči de minimis, ne bo prese-
žena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti 
pomoči po drugih predpisih;

– seznam podjetij, s katerimi je povezan, tako da se 
preveri skupen znesek že prejetih de minimis pomoči za 
vsa, z njim povezana podjetja;

– izjavo o ločitvi dejavnosti oziroma stroškov veza-
no na določilo šestega odstavka 19. člena pravilnika.

(12) Občina bo s sklepom pisno obvestila preje-
mnika:

– da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis 
v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 
18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogod-
be o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis 
(Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013),

– o odobrenem znesku de minimis pomoči.
V. Ukrepi, višina sredstev, predmet podpore, upra-

vičenci, upravičeni stroški
Skupinske izjeme za kmetijstvo
1. Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopred-

metena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi 
s primarno kmetijsko pro izvodnjo (14. člen Uredbe Ko-
misije (EU) št. 702/2014)

(1) Višina razpisanih sredstev je 40.000 EUR. 
V okviru proračunske postavke 11401 se izvedeta dva 
podukrepa:

1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev 
20.000 EUR,

1.2. Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov 
20.000 EUR.

(2) Z naložbo se skuša doseči vsaj enega od na-
slednjih ciljev:

– izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetij-
skega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov pro-
izvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo pro izvodnje;

– izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer 
ali standardov za dobrobit živali, če zadevna naložba 
presega veljavne standarde Unije;

– vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, pove-
zane z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetij-
stva, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, koma-
sacijo in izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem 
z energijo in vodo.

(3) Pomoč se ne dodeli za:
– nakup pro izvodnih pravic, pravic do plačila in 

letnih rastlin;
– zasaditev letnih rastlin;
– dela v zvezi z odvodnjavanjem;
– nakup živali in samostojen nakup kmetijskih ze-

mljišč;
– naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo 

pomoči, dodeljene mladim kmetom v 24 mesecih od 
začetka njihovega delovanja;

– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne 
dokumentacije;

– investicije, ki se izvajajo izven območja občine;
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov 

Republike Slovenije ali EU, vključno s sofinanciranjem 
prestrukturiranja vinogradov;

– stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
– obratna sredstva;
– nakup traktorjev;
– nakup rabljene opreme in naprav.
(4) Pogoji za dodelitev sredstev:
– pomoč se ne sme dodeliti za že izvedene aktiv-

nosti,
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti 

na ime nosilca MSP oziroma kmetijskega gospodarstva 
ali člana kmečkega gospodinjstva,
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– MSP oziroma kmetijsko gospodarstvo ne sme biti 
podjetje v težavah,

– MSP oziroma kmetijsko gospodarstvo mora z in-
vesticijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od nave-
denih ciljev ukrepa,

– na MSP oziroma kmetijskem gospodarstvu mo-
rajo biti ob oddaji vloge, glede na vrsto pro izvodnje ozi-
roma sektor kmetijske pridelave, upoštevane vse pred-
pisane zahteve glede okoljevarstvenih in veterinarskih 
pogojev ter zahtev za dobrobit živali; če je investicija na-
menjena izpolnjevanju teh zahtev, jih mora kmetijsko go-
spodarstvo izpolniti najkasneje do zaključka investicije,

– investicija mora biti zaključena pred izplačilom 
sredstev,

– po zaključku investicije bo le-ta v uporabi za na-
men, za katerega je upravičenec pridobil sredstva, vsaj 
še 5 let po izplačilu sredstev,

– za kmetijska zemljišča se šteje raba po GERK-ih.
(5) Dodatni pogoji:
– vrednost posamezne investicije na upravičenca 

(za sklop naložb za posodabljanje kmetij) mora znašati 
najmanj 2.000 EUR in največ 10.000 EUR brez DDV, kar 
je razvidno iz priloženih predračunov. Skupna vrednost 
investicije je lahko tudi višja od 10.000 EUR brez DDV, 
vendar se pri izračunu subvencije upošteva zgornji limit,

– računi in potrdila o plačilu, v okviru upravičenih 
stroškov, se nanašajo na datum opravljene storitve od 
izdaje sklepa o odobritvi sredstev dalje do 30. 11. 2015. 
Računi izdani pred dnevom izdaje sklepa o odobritvi 
sredstev ter računi izdani po 30. 11. 2015 ne bodo upo-
števani. Zahtevek za izplačilo občinskih sredstev skupaj 
z računi in dokazili o plačilu mora biti na občino dosta-
vljen do 30. 11. 2015.

(9) K vlogi mora upravičenec priložiti še naslednjo 
dokumentacijo:

– zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2015 
Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.

(6) Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne velikosti,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo javna 

sredstva za namen investicije,
Podukrep 1.1: Posodabljanje kmetijskih gospodar-

stev
(1) Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko 

in rastlinsko pro izvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
(2) Upravičeni stroški so:
– stroški nakupa kmetijske mehanizacije do njene 

tržne vrednosti;
– stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij;
(3) Upravičenci do pomoči so:
– MSP oziroma kmetijska gospodarstva, ki se 

ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, investirajo na obmo-
čju občine, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev 
in imajo v lasti oziroma v zakupu najmanj 1 ha kmetijskih 
površin, ki ležijo na območju občine;

– člani kmečkega gospodinjstva, ki imajo pooblasti-
lo nosilca in imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca 
osnovne kmetijske dejavnosti na kmetiji, kar dokazuje 
z izpisom iz registra kmetijskih gospodarstev in imajo 1 
ha kmetijskih zemljišč na območju občine.

(4) Pogoji za pridobitev so:
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo in-

vesticije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to 
potrebno;

– ponudbe oziroma predračun za načrtovano nalož-
bo, ki se morajo glasiti na ime nosilca MSP oziroma kme-
tijskega gospodarstva ali člana kmečkega gospodinjstva,

– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska 
vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za od-
dajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel;

– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti inve-
sticije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba, če je 
naložba višja od 30.000 eurov neto pomoči;

(5) Intenzivnost pomoči znaša:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetij-

skih gospodarstvih,
– stopnje pomoči se lahko povečajo do 20 odstotnih 

točk in sicer za mlade kmete, ki so prvič vzpostavili kme-
tijsko gospodarstvo kot nosilci tega gospodarstva v petih 
letih pred zahtevkom za pomoč.

(6) Pri izračunu intenzivnosti pomoči upravičenih 
stroškov se upošteva neto vrednost brez DDV.

(7) Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži 
nosilec kmetijskega gospodarstva ali nadomestni član 
s pooblastilom.

Podukrep 1.2: Urejanje kmetijskih zemljišč in pa-
šnikov

(1) Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kme-
tijskih zemljišč in pašnikov.

(2) Upravičeni stroški so:
– stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega ze-

mljišča (nezahtevne agromelioracije, pašniki);
– stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije;
– stroški nakupa opreme za ograditev in pregradi-

tev pašnikov z ograjo;
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za 

živino.
(3) Upravičenci do pomoči so:
– MSP oziroma kmetijska gospodarstva, ki se 

ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, investirajo na obmo-
čju občine, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev 
in imajo v lasti oziroma v zakupu najmanj 1 ha kmetijskih 
površin, ki ležijo na območju občine;

– člani kmečkega gospodinjstva, ki imajo pooblasti-
lo nosilca in imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca 
osnovne kmetijske dejavnosti na kmetiji, kar dokazujejo 
z izpisom iz registra kmetijskih gospodarstev in imajo 
kmetijska zemljišča na območju občine.

(4) Pogoji za pridobitev so:
– predračun stroškov, za katere se uveljavlja pomoč 

in se glasijo na ime nosilca MSP oziroma kmetijskega 
gospodarstva ali člana kmečkega gospodinjstva;

– kopija katastrskega načrta in program del, ki ga 
pripravi pristojna strokovna služba; kadar je predmet 
podpore ureditev kmetijskih zemljišč ali nezahtevna 
agromelioracija;

– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe 
v primeru zakupa zemljišča.

(5) Intenzivnost pomoči znaša:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetij-

skih gospodarstvih,
– stopnje pomoči se lahko povečajo do 20 odstotnih 

točk in sicer za mlade kmete, ki so prvič vzpostavili kme-
tijsko gospodarstvo kot nosilci tega gospodarstva v petih 
letih pred zahtevkom za pomoč.

Pri izračunu intenzivnosti pomoči upravičenih stro-
škov se upošteva neto vrednost brez DDV.

(6) Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži 
nosilec kmetijskega gospodarstva ali nadomestni član 
s pooblastilom oziroma pooblaščena oseba.

Pomoči de minimis
2. Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kme-

tijskih in živilskih pro izvodov ter naložbe v nekmetijsko 
dejavnost na kmetiji

(1) Višina razpisanih sredstev je 5.000 EUR, ukrep 
se izvede v okviru proračunske postavke 11411.



Stran 1138 / Št. 41 / 12. 6. 2015 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

(2) Cilj pomoči je diverzifikacija dejavnosti na kme-
tijskih gospodarstvih v predelavo in trženje kmetijskih in 
živilskih pro izvodov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti 
na kmetijskih gospodarstvih.

(3) Upravičeni stroški so:
– stroški nakupa opreme in naprav za dejavno-

sti predelave in trženja na kmetijah ter nekmetijske de-
javnosti.

Pomoč se ne dodeli za nakup:
– telefonov, faksov in ostale telekomunikacijske 

opreme,
– nakup rabljene opreme in naprav.
(4) Upravičenci do pomoči so:
– MSP oziroma kmetijska gospodarstva, ki se 

ukvarjajo s predelavo in trženjem oziroma z nekmetij-
skimi dejavnostmi, s sedežem dejavnosti in naložbo na 
območju občine.

(5) Pogoji za pridobitev sredstev so:
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti na kmetij-

skem gospodarstvu;
– dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 2 leti 

po zaključeni naložbi;
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo in-

vesticije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to 
potrebno;

– projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter 
dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinan-
ciranja;

– predračun stroškov oziroma račun stroškov;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
(6) Splošni pogoji upravičenosti:
– računi in potrdila o plačilu, v okviru upravičenih 

stroškov, se nanašajo na datum opravljene storitve od 
1. 1. 2015 dalje do 30. 11. 2015.

(7) Intenzivnost pomoči znaša do 50 % upravičenih 
stroškov. Skupna vrednost prijavljene investicije (naku-
pa nove opreme) na upravičenca mora znašati najmanj 
2.000 EUR in največ 10.000 EUR, kar je razvidno iz 
priloženih računov oziroma predračunov.

(8) Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se po-
moč ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo pre-
segli skupni znesek de minimis pomoči iz tretjega od-
stavka 20. člena pravilnika.

(9) K vlogi mora upravičenec priložiti še naslednjo 
dokumentacijo:

1) zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 
2015 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja;

2) fotokopijo dovoljenja za opravljanje dejavnosti 
na kmetijskem gospodarstvu;

3) predračune, račune in dokazila o plačilu pred-
računov oziroma računov, ki se glasijo na ime nosilca 
kmetijskega gospodarstva ali člana kmečkega gospo-
dinjstva in se nanašajo na datum opravljene storitve od 
1. 1. 2015 do 30. 11. 2015. Zahtevek za izplačilo občin-
skih sredstev skupaj z računi in dokazili o plačilu mora 
biti na občino dostavljen do 30. 11. 2015.

(10) Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo javna 

sredstva za namen investicije.
3. Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na po-

dročju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave 
in trženja

(1) Višina razpisanih sredstev je 6.000 EUR, ukrep 
se izvede v okviru proračunske postavke 11409.

(2) Cilj pomoči je doseganje višje ravni strokovne 
izobraženosti in usposobljenosti kmetov in njihovih dru-
žinskih članov s področja nekmetijskih dejavnosti na 

kmetiji ter predelave in trženja kmetijskih pro izvodov, ki 
niso pro izvodi primarne kmetijske pro izvodnje.

(3) Upravičeni stroški so:
– stroški kotizacije in šolnin za tečaje, seminar-

je, predavanja in strokovne ekskurzije povezane z nek-
metijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetij-
skih pro izvodov;

– stroški prevoza in stroški vstopnin za strokovne 
oglede povezane z nekmetijskimi dejavnostmi ter prede-
lavo in trženjem kmetijskih pro izvodov;

(4) Upravičenci do pomoči so:
– registrirana stanovska in interesna združenja, ki 

delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane 
na območju občine ali regije in območja Slovenije, ki 
izvajajo izobraževanje in usposabljanje na področju nek-
metijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja.

(5) Pogoji za pridobitev sredstev so:
– predračun oziroma račun in dokazila o plačilu 

stroškov, za katere se uveljavlja pomoč;
– program izobraževanja oziroma usposabljanja 

povezanega z nekmetijskimi dejavnostmi na kmeti-
ji, predelavo ali trženjem kmetijskih pro izvodov.

(6) Dodatni pogoji za pridobitev sredstev:
– računi in potrdila o plačilu, v okviru upravičenih 

stroškov, se nanašajo na datum opravljene storitve od 
1. 1. 2015 dalje do 30. 11. 2015. Zahtevek za izplačilo 
občinskih sredstev skupaj z računi in dokazili o plačilu 
mora biti na občino dostavljen do 30. 11. 2015,

– izvedba tečajev, seminarjev in predavanj znotraj 
območja občine, pri avtobusnih prevozih je upravičen 
strošek prevoza po območju Slovenije.

(7) Intenzivnost pomoči je do 100 % upravičenih 
stroškov. Pri izračunu intenzivnosti pomoči se upošteva 
bruto vrednost upravičenih stroškov z DDV, kolikor upra-
vičenec ni davčni zavezanec. Skupni znesek sofinan-
ciranja navedenega ukrepa na upravičenca znaša do 
1.000 EUR ter do 500 EUR na posamezno predavanje, 
tečaj, seminar, strokovno ekskurzijo.

(8) Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se po-
moč ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo pre-
segli skupni znesek de minimis pomoči iz tretjega od-
stavka 20. člena tega pravilnika.

(9) Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa.
4. Pokrivanje operativnih stroškov cestnega tovor-

nega prometa iz odročnih krajev
(1) Višina razpisanih sredstev je 9.000 EUR, ukrep 

se izvede v okviru proračunske postavke 11403.
(2) Namen ukrepa je pokrivati operativne stroške 

cestnega tovornega prometa na odročnih, razpršenih 
območjih občine.

(3) Cilj ukrepa je ohraniti dejavnost transporta in 
transportne mreže na odročnih krajih.

(4) Predmet podpore je:
– financiranje stroškov tovornega prometa za pre-

voze, ki niso ekonomsko upravičeni.
(5) Upravičenci so:
– sub jekti, ki so registrirani za opravljanje dejavno-

sti cestnega tovornega prometa.
(6) Splošni pogoji upravičenosti so:
– upravičenec mora predložiti dokazilo o opravlje-

nem tovornem prometu na odročnih območjih, z naved-
bo lokacij (prog) in razdalj;

– letno število prevozov;
– zagotavljanje ustreznega in kakovostnega tovor-

nega prometa, skladno s področno zakonodajo.
(7) Upravičeni stroški so operativni stroški tovor-

nega prevoza/kilometer v odročnih krajih na lokalnih 
progah, oddaljenih več kot štiri kilometre od sofinanci-
ranega kraja do končne lokacije.
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Območja oziroma prevozi iz krajev, ki so upravičena 
do podpore (odročna območja): Arto, Krajna Brda, Raz-
bor, Leskovec pri Šentjanžu, Jablanica, Vrh pri Bošta-
nju, Žirovnica, Radež, Zabukovje, Podgorica, Podgorje, 
Vranje, Žurkov dol, Prešna Loka, Koludrje, Šentjanž, 
Kal pri Šentjanžu, Polje pri Tržišču, Brezje pri Krmelju, 
Spodnje Mladetiče, Hinje, Kladje pri Krmelju, Kladje 
pri Šentjanžu, Zgornje Mladetiče, Kamenica, Podboršt, 
Mala Hubajnica, Dolnje Orle, Rogačice, Češnjice, Telče, 
Zgornje Vodale, Pavla vas, Malkovec, Krsinji vrh, Velika 
Hubajnica, Zavratec, Mrzla Planina.

(8) Dodatni pogoji:
– prijavijo se lahko sub jekti, ki so registrirani za 

opravljanje kmetijske dejavnosti (identifikacijska številka 
kmetijskega gospodarstva KMG – MID),

– računi in potrdila o plačilu, v okviru upravičenih 
stroškov, se nanašajo na datum opravljene storitve od 
1. 1. 2015 dalje do 30. 11. 2015, zahtevek za izplačilo 
občinskih sredstev skupaj z računi in dokazili o plačilu 
mora biti na občino dostavljen do 30. 11. 2015,

– skupna pomoč »de miminis«, dodeljena kate-
remu koli transportnemu podjetju, ne sme presegati 
100.000 EUR bruto v katerem koli obdobju treh prora-
čunskih let.

(9) Bruto intenzivnost pomoči je do 100 % upra-
vičenih operativnih stroškov tovornega transporta. Pri 
izračunu intenzivnosti pomoči upravičenih stroškov se 
upošteva neto vrednost brez DDV.

(10) Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se po-
moč ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli 
skupni znesek 100.000 EUR/upravičenca oziroma na 
enotno podjetje v kateremkoli obdobju treh poslovnih 
let, kot je določen za dejavnosti cestnega tovornega 
prometa.

5. Podpora delovanju društev s področja kmetijstva, 
čebelarstva, gozdarstva in razvoja podeželja

(1) Višina razpisanih sredstev je 6.000 EUR, ukrep 
se izvede v okviru proračunske postavke 11411.

(2) Namen ukrepa:
Društva predstavljajo temelj za izmenjavo znanj in 

izkušenj med prebivalstvom, zato jih je potrebno spod-
bujati in dolgoročno tudi s tem dvigniti kvaliteto življe-
nja na podeželju. Sofinanciranje neprofitnih združenj 
povezanih s kmetijstvom, čebelarstvom, gozdarstvom, 
prehrano in razvojem podeželja za pomoč pri stroških 
delovanja.

(3) Cilji ukrepa so:
– ohraniti delovanje društev in jih spodbujati pri 

njihovem delovanju;
– dvigniti kvaliteto življenja na podeželju.
(4) Upravičeni stroški so:
– stroški ustrezne infrastrukture za delovanje (na-

jem prostorov),
– materialni stroški in stroški dela pisarne ter or-

ganov,
– stroški pogostitve občnega zbora in društvenih 

prireditev,
– nakup opredmetenih in neopredmetenih sredstev,
– izdelava publikacij o delovanju društev,
– stroški izvedbe prireditve ob posebnih priložno-

stih (obletnice delovanja društev, kulturni prazniki in 
podobno).

(5) Splošni pogoji upravičenosti:
– sofinancirajo se izključno nepridobitne dejavnosti 

društev.
(6) Pomoč se ne odobri za:
– izvajanje izobraževanj in usposabljanj, katerih 

upravičenci so nosilci kmetijske dejavnosti,
– pridobitno dejavnost društva.

(7) Pogoj za pridobitev pomoči je seznam članov 
društva iz območja občine.

(8) Upravičenci do pomoči:
– registrirana stanovska in interesna združenja, ki 

so registrirana oziroma delujejo na področju kmetijstva, 
čebelarstva, gozdarstva, prehrane in razvoja podeželja 
na območju občine.

(9) Intenzivnost pomoči znaša do 100 % upraviče-
nih stroškov. Pri izračunu intenzivnosti pomoči se upo-
števa bruto vrednost upravičenih stroškov z DDV, kolikor 
upravičenec ni davčni zavezanec.

(10) K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno 
dokumentacijo:

– plan dela za leto 2015,
– od 1. 11. 2014 do 30. 11. 2015 oceno upravi-

čenih stroškov, ki se nanašajo na delovanje društva 
na območju občine. Na podlagi zahtevka, ki mu bodo 
priloženi dejanski računi v okviru navedenega obdobja, 
bo subvencija izplačana. Na podlagi teh podatkov in 
spodaj navedenih meril bo ovrednotena višina sredstev 
za posamezno društvo.

– seznam članov društva iz območja Občine Sevni-
ca (ime in priimek ter naslov)

– dokazila za uveljavljanje subvencije (kopije raču-
nov in potrdil o plačanih računih, ki se glasijo na naziv 
društva oziroma njegovega združenja z datumom opra-
vljene storitve od 1. 11. 2014 – 30. 11. 2015) – podati 
naknadno skupaj z zahtevkom. Zahtevek za izplačilo 
občinskih sredstev skupaj z računi in dokazili o plačilu 
mora biti na občino dostavljen do 30. 11. 2015.

(11) Pri izboru neprofitnih aktivnosti za sofinancira-
nje se upoštevajo naslednja merila in kriteriji:

a) Variabilni del: 4.000 EUR se razdeli glede na 
število članov, ki imajo plačano članarino:

Število članov društva
do 50 aktivnih članov 5 točk
od 51–100 aktivnih članov 10 točk
nad 100 aktivnih članov 15 točk

b) Fiksni del 2.000 EUR se razdeli sorazmerno na 
prispele vloge upravičencev.

Sredstva bodo izplačana na podlagi priloženega 
zahtevka in priloženih računov.

(12) Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza predmetu ukrepa.
VI. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do 2. ju-

lija 2015 na naslov Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 
8290 Sevnica. Pošiljke oddane po pošti morajo biti ob-
vezno oddane s priporočeno pošto do 2. 7. 2015 (datum 
poštnega žiga na dan 2. 7. 2015).

Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti, opremlje-
ne z naslovom pošiljatelja in označene z oznako:

»Ne odpiraj Javni razpis – Naložbe (posodabljanje) 
ali naložbe (urejanje)«

»Ne odpiraj Javni razpis – Dopolnilna dejavnost«
»Ne odpiraj Javni razpis – Izobraževanje«
»Ne odpiraj Javni razpis – Transport«
»Ne odpiraj Javni razpis – Delovanje društev«
Prijave, ki ne bodo oddane pravočasno oziroma ne 

bodo pravilno opremljene, bodo s sklepom zavržene.
VII. Obravnavanje vlog
(1) Strokovna komisija, imenovana s sklepom žu-

pana Občine Sevnica, bo z odpiranjem vlog začela 3. 7. 
2015 v prostorih Občine Sevnica. Odpiranje ne bo javno.

(2) V primeru nepopolno izpolnjenih prijav bo komi-
sija prijavitelje pozvala, da v roku 8 dni dopolnijo vlogo. 
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V primeru, da vloga v zahtevanem roku ne bo dopolnje-
na, bo s sklepom zavržena kot nepopolna.

(3) Komisija bo opravila strokovni pregled popolnih 
vlog ter jih ocenila na podlagi pogojev in meril navedenih 
v javnem razpisu.

(4) Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obvešče-
ni s sklepom (o zavržbi, zavrnitvi ali odobritvi sredstev) 
Občine Sevnica najpozneje v roku 30 dni od datuma 
odpiranja prijav.

(5) O dodelitvi sredstev upravičencem po tem pra-
vilniku na predlog strokovne komisije, ki je imenovana 
s strani župana, odloča pooblaščena oseba.

(6) Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko 
upravičenec vloži pritožbo županu v roku 8 dni od pre-
jema sklepa. Odločitev župana je dokončna.

(7) Medsebojne obveznosti med občino in prejemni-
kom pomoči se uredijo s pogodbo. Pogodba mora biti 
podpisana v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu, 
v nasprotnem se šteje, da vlagatelj odstopa od vloge za 
pridobitev sredstev

(8) Datum dodelitve pomoči je datum pravnomoč-
nosti sklepa.

(9) Upravičencem se sredstva iz proračuna občine 
izplačajo na podlagi zahtevka posameznega upravi-
čenca na transakcijski račun, naveden v vlogi oziroma 
zahtevku, praviloma v letu 2015, v skladu s predpisi, ki 
določajo izvrševanje proračuna. Zahtevek mora vsebo-
vati naslednjo dokumentacijo: dokazila o plačilu obve-
znosti (račun/situacija in potrdilo/dokazilo o plačanem 
računu), druga dokazila, določena z javnim razpisom 
oziroma naročilom (poročilo ali dokazilo o opravlje-
nem delu oziroma storitvi, dokazilo o izvedbi nadzor-
nih ukrepov …) glede na posamezen ukrep. Zahtevki 
morajo biti dostavljeni na Občino Sevnica najkasneje 
do 30. 11. 2015.

VIII. Nadzor in sankcije
(1) Namensko porabo proračunskih sredstev za 

ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini, 
pridobljenih po tem pravilniku oziroma javnem razpisu, 
spremlja in preverja pri prejemnikih občinska strokovna 
služba, pristojna za področje kmetijstva, lahko pa tudi 
druga oseba, ki jo pooblasti župan.

(2) V primeru ugotovljene nenamenske porabe 
sredstev, mora prejemnik vrniti odobrena sredstva v ce-
loti s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi, če 
se ugotovi, da:

– so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nena-
mensko porabljena;

– je upravičenec za katerikoli namen pridobitve 
sredstev navajal neresnične podatke;

– je upravičenec za isti namen in iz istega naslova 
že pridobil finančna sredstva.

(3) V navedenih primerih ugotovljene nenamenske 
porabe sredstev, upravičenec izgubi pravico do prido-
bitve sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti.

(4) Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo, ki 
je bila podlaga za odobritev pomoči po tem pravilniku, 
deset let od datuma prejema pomoči iz tega pravilnika.

(5) Občina mora voditi natančne evidence z infor-
macijami o dodeljenih pomočeh in dokazili o izpolnjeva-
nju pogojev deset let od dneva zadnje dodelitve pomoči 
po tem pravilniku.

IX. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo 
razpisno dokumentacijo: brezplačna razpisna dokumen-
tacija je od dneva objave razpisa do izteka prijavne-
ga roka dosegljiva na spletni strani Občine Sevnica 
(www.obcina-sevnica.si) ali pa jo v tem roku zainte-
resirani lahko dvignejo na Oddelku za gospodarske 
dejavnosti Občine Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sev-

nica (Vlasta Kuzmički, tel. 07/81-61-233, elektronska 
pošta: vlasta.kuzmicki@obcina-sevnica.si in Maja Šu-
šterič, tel. 07/81-61-205, elektronska pošta: maja.su-
steric@obcina-sevnica.si), vsak delovni dan v času od 
8. do 12. ure.

Občina Sevnica

Št. 3601-0002/2015 Ob-2379/15

Občina Dobrovnik na podlagi Energetskega zako-
na (Uradni list RS, št. 17/14, s spremembami, v nada-
ljevanju EZ-1), Zakona o gospodarskih javnih službah 
(Uradni list RS, št. 32/93, s spremembami, v nada-
ljevanju ZGJS), Zakona o javno zasebnem partner-
stvu (Uradni list RS, št. 127/06, v nadaljevanju: ZJZP), 
Odloka o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne 
službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijske-
ga omrežja zemeljskega plina ter o podelitvi koncesije 
v Občini Dobrovnik (Uradne objave Občine Dobrovnik 
št. 1/2013 z dne 15. 4. 2013, v nadaljevanju: Odlok), 
Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list 
RS, št. 80/99, s spremembami, v nadaljevanju: ZUP), 
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 
s spremembami, v nadaljevanju: ZLS), Akta o metodo-
logiji za določitev regulativnega okvira operaterja distri-
bucijskega sistema zemeljskega plina (Uradni list RS, 
št. 28/15), Akta o pravilih monitoringa kakovosti oskrbe 
z zemeljskim plinom (Uradni list RS, št. 28/15), Akta 
o preventivnem načrtu ukrepov pri oskrbi z zemeljskim 
plinom (Uradni list RS, št. 2/15) in Sklepa Občinskega 
sveta Občine Dobrovnik z dne 20. 5. 2015, objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske 

javne službe sistemskega operaterja 
distribucijskega omrežja zemeljskega plina  

v Občini Dobrovnik
Občina Dobrovnik v nadaljnjem besedilu konce-

dent, vabi zainteresirane ponudnike, da oddajo ponud-
bo za pridobitev koncesije za opravljanje gospodarske 
javne službe.

Predmet koncesije je v skladu z Odlokom postavi-
tev distribucijskega omrežja zemeljskega plina na ob-
močju občine, ki je opredeljeno s tem razpisom, vzdr-
ževanje omrežja, vključno z pridobitvijo projektov, grad-
benih in drugih upravnih dovoljenj za izgradnjo javnega 
omrežja ter upravnih in drugih dovoljenj za njegovo 
obratovanje in vključno z periodičnim pregledovanjem 
oziroma nadzorom internih omrežij in naprav ter plinskih 
trošil pri uporabnikih, vezanih na oskrbo s plinom iz jav-
nih omrežij ter vodenje katastra javnega plinovodnega 
omrežja na način, ki je usklajen z občinskim geoinfor-
macijskim sistemom in vsebuje tudi osnovne podatke 
o uporabnikih.

Območje koncesije je območje, na katerem je kon-
cesionar dolžan zagotoviti oskrbo s plinom iz omrežja 
ali iz lokalnih sistemov, opredeljeno v prilogi razpisne 
dokumentacije.

Koncesija se bo podelila za obdobje 35 let; ta rok 
začne teči z dnem podpisa koncesijske pogodbe.

Kot kandidati lahko sodelujejo osebe, ki so zaintere-
sirane za pridobitev koncesije za izvajanje gospodarske 
javne službe dejavnosti sistemskega operaterja distribu-
cijskega omrežja zemeljskega plina na območju Občine 
Dobrovnik, kot je opredeljeno v razpisu, ki izpolnjujejo 
razpisne pogoje.

Ponudnika vabimo, da odda ponudbo za izvedbo 
razpisanih del najkasneje do 10. 7. 2015 do vključno 
11. ure v zaprti kuverti z oznako »Javni razpis – Konce-
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sija plin« – Ne odpiraj«, na naslov: Občina Dobrovnik, 
Dobrovnik 297, 9223 Dobrovnik.

Razpisna dokumentacija z obrazci je dostopna na 
spletni strani Občine Dobrovnik: http://www.dobrov-
nik.si/page/default.asp.

Predmet javnega naročila je izbor koncesionarja 
gospodarske javne službe dejavnosti sistemskega ope-
raterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na 
območju Občine Dobrovnik, ki je opisano v razpisu.

Koncesionar se obvezuje, da bo na lastne stroške 
zgradil distribucijsko omrežje za zemeljski plin v skladu 
z idejnim načrtom, ki ga bo potrdil koncedent.

Gospodarsko javno službo oskrbe z zemeljskim 
plinom na območju Občine Dobrovnik, ki je predmet 
koncesije, izvaja en koncesionar, ki ima na podlagi kon-
cesijske pogodbe izključno pravico upravljati z omrež-
jem na območju koncesije.

Komunikacija s kandidati o vprašanjih v zvezi z vse-
bino javnega razpisa poteka pisno ali preko elektronske 
pošte. Vprašanja se pošiljajo na naslov Občine Dobrov-
nik, Dobrovnik 297, 9223 Dobrovnik, s pripisom »vpra-
šanje za razpis št. 3601-0002/2015« ali preko elektron-
ske pošte na naslov: obcina@dobrovnik.si. Kontaktna 
oseba naročnika je Ester Povše. Koncedent opozarja, 
da bo odgovarjal samo na vprašanja, ki bodo posredo-
vana na naveden način.

Odgovori so sestavni del razpisne dokumentacije 
in bodo posredovani vsem kandidatom, ki bodo izrazi-
li interes. Vprašanja kandidatov mora naročnik prejeti 
najkasneje pet dni pred dnevom oddaje ponudb do 
13. ure. Na vprašanja, ki bodo do naročnika prispela 
po tem roku, naročnik ne bo podal odgovorov oziroma 
dodatnih pojasnil.

Ponudbena dokumentacija mora biti izdelana v slo-
venskem jeziku, prav tako morajo biti v slovenskem je-
ziku obvezne sestavine dokumentacije. Dokumentacija 
mora biti napisana oziroma natipkana z neizbrisnim 
črnilom in podpisana s strani zakonitega zastopnika 
ponudnika. Celotna dokumentacija mora biti speta z vr-
vico, pri čemer morata biti konca vrvice zapečatena ali 
na druga način predložena tako, da ni mogoče vanjo 
naknadno posegati.

Strokovna razpisna komisija bo ocenjevala in izbra-
la najugodnejšo kandidaturo le med veljavnimi ponud-
bami. Veljavne so tiste ponudbe, ki bodo pravočasne, 
pravilne in popolne.

Pravočasna je tista ponudba, ki je osebno oddana 
oziroma prispe po pošti na naslov naročnika (konce-
denta) do datuma in ure ter minute, določene v objavi 
javnega razpisa.

Pravilna je tista ponudba, ki je sestavljena v skladu 
s to razpisno dokumentacijo in ima vse z razpisno do-
kumentacijo zahtevane priloge.

Koncedent bo ponudbe, ki bodo nepravočasne in 
nepravilne, neodprte vrnil na naslov ponudnika po za-
ključku odpiranja ponudb.

Ponudniki oddajo ponudbo na naslednji način (do-
kumente zložijo v naslednjem vrstnem redu):

1. Izpolnijo priložen obrazec (Obrazec A) ter ga na-
lepijo na zunanjo ovojnico ponudbe.

2. Izpolnijo in pošljejo priložen obrazec (Izjava B)
3. Ponudbi priložijo potrdilo Ministrstva za pravo-

sodje, da ponudnik ni ni bil pravnomočno obsojen in da 
ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem oziro-
ma so posledice sodbe že izbrisane.

4. Ponudbi priložijo izjavo, da ponudnik ni v kazen-
skem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja 
zoper gospodarstvo (Izjava C).

5. Ponudbi priložijo obrazec BON 1 ali BON 1/P in 
BON 2, ki odraža ponudnikovo stanje v mesecu pred 
oddajo ali v mesecu oddaje ponudbe. Iz obrazca mora 
biti razvidno stanje blokade poslovnih računov v zadnjih 
6. mesecih od izstavitve ter realizacija v letu 2014. Če 
je ponudnik samostojni podjetnik namesto teh obraz-
cev predloži potrdila o solventnosti poslovnih bank, kjer 
ima samostojni podjetnik odprte poslovne račune, iz 
katerih je razvidno stanje blokad njegovih poslovnih 
računov v zadnjih 6 mesecih ter realizacija v letu 2014.

6. Ponudbi priložijo izpisek iz sodne ali druge ena-
kovredne evidence, da zoper ponudnika ni uveden ali 
začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvida-
cijski postopek, drug postopek katerega posledica ali 
namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja, da 
poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava ali da ni bil 
uveden katerekoli drug postopek podoben navedenim 
postopkom skladno s predpisi države v kateri ima sedež.

7. Ponudbi priložijo potrdilo, ki ga izda davčni ali 
drugi pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj se-
dež, da je ponudnik poravnal davke in prispevke v skla-
du s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali daje ponu-
dnik, ki ima sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji 
tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.

8. Ponudbi priložijo referenčna potrdila, iz katerih bo 
razvidno, da ponudnik opravlja dejavnost, ki je predmet 
koncesije, še najmanj v 3 drugih lokalnih skupnostih.

9. Ponudbi priložijo dokumentacijo idejnega projek-
ta izgradnje distribucijskega omrežja in dokaze o tehnič-
ni izvedljivosti njegove priključitve na prenosno omrežje 
ali drugo distribucijsko omrežje v skladu z EZ., skupaj 
s finančnim in terminskim planom izgradnje distribucij-
skega omrežja.

10. Podpišejo izjavo, da so sposobni voditi kataster 
distribucijskega omrežja (Izjava D).

11. Predložijo predlog splošnih pogojev za dobavo 
in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja, 
v skladu z veljavnimi predpisi.

12. Dopolnijo in podpišejo priložen vzorec Konce-
sijske pogodbe.

Če ni v teh navodilih za posamezne dokumente 
ni določeno drugače, zadošča, če ponudniki predložijo 
kopije dokumentov.

Starost dokumentov: dokumenti morajo odražati 
aktualno stanje, ki ga potrjujejo ne glede na njihovo de-
jansko starost razen tam, kjer je zahtevan dokument za 
določeno obdobje ali datum. Tuji ponudniki v primerih, 
ko ni mogoče pridobiti zahtevanih dokumentov, predloži-
jo primerne dokumente skladno s podzakonskim predpi-
som, ki ureja oddajo dokazil za tuje ponudnik.

Naročnik bo obravnaval predloge projekta, ki bodo 
ustrezali naslednjim pogojem:

– Skrajni rok izvedbe projekta ne sme biti daljši od 
1 leta po podpisu koncesijske pogodbe;

– Začetek izvedbe del mora biti najpozneje 30 kole-
darskih dni po podpisu koncesijske pogodbe;

– Projekt mora vsebovati opis in ustrezne listine, ki 
potrjujejo tehnično izvedljivost priključitve distribucijske-
ga sistema na prenosni sistem oziroma izpolnjevanje 
pogojev za priključitev distribucijskega sistema na drug 
distribucijski sistem.

Pri postopku izbire koncesionarja bo strokovna ko-
misija koncedenta upoštevala spodaj navedena merila. 
Ponudbe se vrednotijo po zbirnih merilih, ki so sinteza 
več analitičnih kriterijev.

Teža vsakega od zbirnih meril je opredeljena s pon-
derjem.

Naročnik bo ponudbe ocenjeval na podlagi vsote 
točk spodaj navedenih kriterijev:
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Merilo Formula za izračun točk Ponder 
(maksimal-
no število 
točk)

Predviden rok gradnje 20/(1 + (ponujen rok ponudnika – rok ponudnika z najkrajšim rokom 
izvedbe (v mesecih))

30

Predviden rok dokončanja 20/(1 + (ponujen rok ponudnika – rok ponudnika z najkrajšim rokom 
izvedbe (v mesecih))

30

Cena Ponujena cena ponudnika z najnižjo ceno omrežnine/ponujena cena 15
Predvideno število odje-
mnih mest

Število odjemnih mest/število odjemnih mest ponudnika z najvišjim 
številom mest

15

Reference 3 reference 1
4 reference 3
5 referenc 5

Varstvo okolja ISO 9001 3
ISO 9001 in drugi certifikati (npr. SiQ) 5

Maksimalno možno število doseženih točk je 100.

Za vsako od posameznih analitičnih meril naju-
godnejši ponudnik lahko pridobi največ število točk, ki 
so predpisane v zgornji tabeli za posamezno analitično 
merilo. Ostali ponudniki dobijo ustrezno nižje število točk 
v sorazmernem deležu glede na najboljšo ponudbo. Toč-
kovanje se zaokrožuje na dve decimalni mesti.

Rezultat vrednotenja ponudbe je zbirna ponderira-
na ocena, ki jo dobimo s seštevkom ponderiranih ocen 
zbirnih meril. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki doseže 
največje število točk.

Koncedent bo koncesionarja izbral po naslednjem 
postopku:

I. V uvodni fazi postopka javnega razpisa bo kon-
cedent pregledal ponudbe ali te vsebujejo dokumente 
v skladu s temi navodili. Kandidate, ki ne izpolnjujejo 
pogojev ali so njihove ponudbe nepravilne, bo zavrnil.

II. Ponudbe, ki bodo izpolnjevale pogoje bo konce-
dent ocenil v skladu z merili.

III. Kandidata, ki bo na v skladu z merili dosegel naj-
večje število točk, bo koncedent izbral kot koncesionarja 
z odločbo, izdano v upravnem postopku.

Odpiranje ponudb bo javno. Odpiranje ponudb bo 
potekalo istega dne kot je rok za oddajo ponudb, in sicer 
10. 7. 2015 ob 12. uri, v prostorih koncedenta Občina 
Dobrovnik, Dobrovnik 297, sejna soba.

Predstavniki ponudnikov morajo imeti pooblastilo za 
zastopanje. Ponudnik nosi vse stroške v zvezi s pripravo 
ponudbe ter stročke, ki jih je s pogajanji, vključno s po-
sredno in neposredno škodo, ki bi mu utegnila nastati 
zaradi neizbire projekta.

Koncedent si pridržuje možnost, da zavrne vse po-
nudbe kandidatov.

Občina Dobrovnik

 Ob-2387/15

Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list 
RS, št. 22/98) in Letnega programa športa (LPŠ) v Ob-
čini Tolmin za leto 2015, objavlja Občina Tolmin

javni razpis
za izbiro izvajalcev Letnega programa športa  

v Občini Tolmin v letu 2015
Na razpis se lahko prijavijo izvajalci določeni 

v 8. členu Zakona o športu, ki izpolnjujejo pogoje iz Pra-
vilnika o sofinanciranju športa v Občini Tolmin.

Športna društva in njihova združenja imajo pod 
enakimi pogoji prednost pri izboru.

I – Predmet razpisa:
V letu 2015 bomo sofinancirali naslednje vsebine 

programov:
1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov
2. Športna rekreacija
3. Kakovostni šport
4. Vrhunski šport
5. Šport invalidov

naslednje razvojne in strokovne naloge v športu:
1. Izobraževanje in izpopolnjevanje kadrov za delo 

v športu
2. Pomembnejše športne in športno-rekreativne 

prireditve
3. Mednarodna dejavnost in sodelovanje z zamejci
4. Delovanje društev in njihovih zvez
5. Priznanja športnikom in športnim delavcem
6. Promocijska dejavnost in informatika na podro-

čju športa.
II – Višina sredstev
Skupna višina sredstev razpisa: 106.000 EUR 

(84.572 za programe in 21.428 za objekte).
Zneski sofinanciranja posameznih vsebin progra-

mov in nalog so določeni v LPŠ za leto 2015.
III – Prijave in roki
Prijavite se lahko izključno s pomočjo razpisne do-

kumentacije (obrazcev), ki so na voljo vsak delovni dan 
od objave do izteka razpisa med 13. in 15. uro na se-
dežu Zavoda KŠM Tolmin, kjer dobite tudi vsa dodatna 
pojasnila v zvezi s prijavo (kontaktna oseba Branko Ve-
lišček – tel. 041/695-675, e-naslov: direktor@ksm.si). Po 
naročilu obrazce dostavimo tudi preko e-pošte.

Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z ozna-
ko »Za razpis – Šport« najkasneje 10. 7. 2015, in sicer 
po pošti s priporočeno pošiljko na naslov: Zavod KŠM 
Tolmin, p.p. 80, 5220 Tolmin ali osebno v pisarni Zavo-
da KŠM Tolmin, Dijaška 12/b, Tolmin (stavba Šolskega 
centra Tolmin).

Nepravočasnih prijav ne bomo upoštevali, nepopol-
ne pa bodo morali vlagatelji dopolniti v 5 dneh od poziva 
Zavoda KŠM Tolmin.

IV – Odpiranje vlog, izbira izvajalcev in vrednotenje 
programov

Odpiranje vlog bo v treh dneh po roku za prijave in 
ne bo javno.

Izbiro izvajalcev ter vrednotenje posameznih pro-
gramov in nalog v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju 
športa v občini Tolmin bo izvedla komisija, ki jo imenuje 
župan Občine Tolmin.
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O izidu javnega razpisa bodo vsi prijavljeni kan-
didati obveščeni v 30 dneh od datuma odpiranja vlog. 
Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe v 15 dneh 
po dokončnosti sklepa o izbiri.

Izbrani programi oziroma naloge morajo biti izvede-
ni in sredstva zanje porabljena v letu 2015.

Občina Tolmin

 Ob-2388/15

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12), 25. in 100. 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) in 21. člena Statuta Občine 
Tolmin (Uradni list RS, št 13/09 in 17/11) in 8. člena 
Pravilnika o sofinanciranju javnih kulturnih programov 
in kulturnih projektov s področja ljubiteljske dejavnosti 
v Občini Tolmin (Uradni list RS, št. 37/15), objavlja 
Občina Tolmin

javni razpis
za sofinanciranje javnih kulturnih programov  
in kulturnih projektov s področja ljubiteljske 

dejavnosti v Občini Tolmin 2015
Naziv in sedež naročnika: Občina Tolmin, Padlih 

borcev 2, 5220 Tolmin.
1. Področja, ki so predmet razpisa:
Sofinanciranje ljubiteljske dejavnosti kulturnih dru-

štev na naslednjih področjih:
– vokalna glasbena dejavnost,
– instrumentalna glasbena dejavnost
– gledališka in lutkovna dejavnost,
– folklorna dejavnost,
– plesna in mažoretna dejavnost,
– filmska in video dejavnost,
– likovna in video dejavnost,
– literarna dejavnost.
2. Okvirna višina sredstev razpisa: 61.655,22 EUR.
3. Pogoji, kriteriji in merila: pogoji, ki jih morajo iz-

polnjevati izvajalci in njihovi programi oziroma projekti 
ter merila in kriteriji za vrednotenje programov, so se-
stavni del razpisne dokumentacije kot priloga.

4. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumenta-
cija je objavljena na spletni strani Občine Tolmin, www.
tolmin.si – razpisi, interesenti pa jo lahko dvignejo tudi 
v pisarni Zavoda KŠM Tolmin, Trg m. Tita 8, 5220 Tol-
min (Metka Ivančič, Špela Mrak), vsak delovni dan od 
9. do 12. ure.

5. Vsebina vlog, rok in način oddaje
Vloge se lahko odda izključno na posebnih obraz-

cih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije in pred-
videvajo vpis vseh podatkov, potrebnih za popolnost 
vloge.

Vloge morajo biti oddane do 10. 7. 2015, v zaprti 
ovojnici z oznako »Ne odpiraj – razpis kultura«, in sicer 
po pošti priporočeno na naslov Zavod KŠM Tolmin, Di-
jaška ul. 12 c, 5220 Tolmin ali osebno na naslovu Zavod 
KŠM Tolmin, Trg m. Tita 8, 5220 Tolmin.

6. Rok za porabo sredstev, informacije, obveščanje
Programi morajo biti izvedeni in sredstva zanje po-

rabljena v letu 2015.
Pooblaščena oseba za informacije: Špela Mrak 

(05/381-18-01 – vsak delovnik od 9. do 12. ure).
O izidu razpisa bodo vlagatelji obveščeni v 45 dneh 

po roku razpisa.
Občina Tolmin

 Ob-2389/15

Na podlagi Zakona o javnem interesu v mladinskem 
sektorju (Uradni list RS, št. 41/10), Pravilnika o izvajanju 
Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Ura-
dni list RS, št. 47/11), 219. člena Pravilnika o postopkih 
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 50/07 in 114/07 ZIPRS 0809, 61/08 in 99/09 
ZIPRS 1011) in Statuta Mestne občine Maribor (MUV, 
št. 8/14 in št. 10/11) objavlja Mestna občina Maribor (v 
nadaljevanju: MOM)

javni razpis
za sofinanciranje mladinskih dejavnosti v Mestni 
občini Maribor za leto 2015 – nevladni mladinski 

centri (skrajšano: JRSMD – NMC – 2015)
Datum objave: 12. 6. 2015.
Rok za prijavo: 13. 7. 2015.
1. Ime in sedež razpisovalca: Mestna občina Mari-

bor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor.
2. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa so mladinske dejavnosti 

v MOM, ki imajo namen dviga državljanskih, medkultur-
nih in socialnih kompetenc mladih, še posebej mladih 
z manj priložnostmi, ter programi usposabljanj in učnih 
procesov na področju mladinskega dela, ki prispevajo 
k vidnosti in razvoju mladinskega sektorja, na nasle-
dnjih prednostnih področjih:

– neformalno učenje in usposabljanje ter večanje 
kompetenc mladih,

– politična participacija mladih na lokalni in nacio-
nalni ravni ter vpliv na odločanje o za njih pomembnih 
javnih politikah,

– dostop mladih do trga delovne sile in razvoj pod-
jetnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti mladih,

– skrb za mlade z manj priložnostmi, pri katerih se 
prepletajo različne prikrajšanosti (npr. materialna oziro-
ma finančna, izobrazbena, zaposlitvena, stanovanjska), 
in ki so pri dostopu do pomembnih virov pogosto v izrazi-
to neugodnem položaju (npr. različne skupine invalidov, 
iskalci zaposlitve, pripadniki drugih etničnih skupin idr.),

– prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko 
sodelovanje mladih,

– socialne vključenosti in zagotavljanja enakih mo-
žnosti med spoloma ter preprečevanja diskriminacije,

– zdravega načina življenja in preprečevanja različ-
nih oblik odvisnosti mladih.

2.1 Namen in cilji javnega razpisa
Javni razpis je namenjen sofinanciranju programov 

mladinskih dejavnosti v MOM v letu 2015, ki jih izvajajo 
nevladne organizacije s področja mladine v MOM.

Urad za kulturo in mladino MOM vabi nevladne 
organizacija s področja mladine, da pripravijo predloge 
programov mladinskih dejavnosti v skladu z vrstami pro-
gramov v mladinskem sektorju, ki so predmet tega jav-
nega razpisa in ki izpolnjujejo merila za dodelitev sred-
stev, ter podrobneje opredelijo vsebino, načrt izvedbe in 
finančno strukturo prijavljenega programa za leto 2015. 
Na osnovi pripravljenih predlogov programov, v skladu 
z razpisnimi merili, bo Urad za kulturo in mladino MOM 
dodelil finančna sredstva za sofinanciranje programov 
mladinskih dejavnosti.

Cilji javnega razpisa so:
– pri pripravi in izvedbi projektov v mladinskem cen-

tru bo v letu 2015 sodelovalo minimalno 70 % mladih, od 
tega jih bo vsaj 50 % mladih z manj priložnostmi;

– med udeleženci posamezne aktivnosti programa 
mladinskega centra bo minimalno 90 % mladih, od tega 
jih bo vsaj 50 % mladih z manj priložnostmi;
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– mladinski centri bodo imeli vsako leto minimalno 
pet sodelovanj z drugimi programi s področja mladine 
na lokalnem, nacionalnem in mednarodnem nivoju, še 
posebej pri programih za mlade z manj priložnostmi.

3. Pogoji za kandidiranje na javni razpis
Na razpis se lahko prijavijo le prijavitelji, ki izpolnju-

jejo naslednje osnovne pogoje:
– prijavitelj je nevladna organizacija s področja mla-

dine – mladinska organizacija oziroma organizacija za 
mlade, ki ima sedež v MOM ali deluje v mladinskem sek-
torju v MOM. Če prijavitelj nima sedeža v MOM, mora 
oddati popolno vsebinsko in finančno poročilo o delu 
v preteklih treh letih, iz katerega izhaja, da deluje v mla-
dinskem sektorju v MOM najmanj tri leta in izvaja 80 % 
mladinskih dejavnosti v mladinskem sektorju v MOM;

– prijavitelj mora biti nosilec programa iz 2. točke 
tega javnega razpisa in v zadostni meri izpolnjevati me-
rila za sofinanciranje;

– prijavitelj ne sme imeti neizpolnjenih obveznosti 
do razpisovalca;

– prijavitelj mora s podpisom in žigosanjem izjave 
na razpisnem obrazcu pod materialno in kazensko od-
govornostjo izjaviti, da proti njemu ni bila izdana prav-
nomočna sodna ali upravna odločba, s katero bi mu bilo 
prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega 
razpisa;

– prav tako mora prijavitelj soglašati z določili jav-
nega razpisa in pripadajoče razpisne dokumentacije ter 
potrditi resničnost oziroma točnost navedb v predlogu 
programa, da ustrezajo dejanskemu stanju, vse prilože-
ne fotokopije pa ustrezajo originalom.

4. Omejitev prijav
Na javni razpis se ne morejo prijaviti javni zavodi, 

ustanovljeni s strani MOM.
Na javni razpis se ne more prijaviti lokalni mladinski 

svet, ki je sofinanciran s strani MOM.
Prijavitelji niso upravičeni kandidirati na javni razpis 

s tistimi projekti in programi, ki so že financirani iz sred-
stev proračuna MOM.

Vsak prijavitelj lahko kandidira za sredstva sofinan-
ciranja le z eno prijavo, oddano na ta javni razpis. V pri-
meru preseganja omejitve števila prijav, bo upoštevana 
le prva odprta prijava. Presežne prijave bodo zavržene.

5. Financiranje
Sredstva tega javnega razpisa bodo razdeljena 

med največ osem prijaviteljev, ki bodo dosegli vsaj mi-
nimalno število točk in izpolnjevali tudi ostala merila za 
dodelitev sredstev, zapisana pod 6. točko, ter izpolnje-
vali tudi pogoje, zapisane pod 3. točko v tem javnem 
razpisu.

V primeru, da imata dva ali več prijaviteljev enako 
število točk in presegata število osmih prijaviteljev, bo 
imel prednost tisti prijavitelj, ki ima priznan status orga-
nizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju s strani 
Urada RS za mladino. Kolikor imata oba ali vsi priznan 
status, bo izbran tisti prijavitelj, ki ima večje število redno 
zaposlenih v mladinskem centru.

5.1 Predvidena višina sredstev
Predvidena višina sredstev, ki je namenjena so-

financiranju izbranih mladinskih programov – največ 
osmih nevladnih mladinskih centrov v MOM, za leto 
2015 znaša 160.000 EUR. Od tega bo razdeljenih 
95 % predvidenih sredstev; 5 % predvidenih sredstev 
pa se nameni za primere v upravnem sporu odpravlje-
nih ali razveljavljenih odločb. Neporabljena predvidena 
sredstva bodo vrnjena v proračun MOM.

Sredstva za leto 2015 se zagotavljajo iz prora-
čunske postavke proračuna MOM za leto 2015, šte-
vilka 221208 – Sofinanciranje mladinskih dejavnosti.

MOM si pridržuje pravico do spremembe okvirne 
višine sredstev v primeru, da se razpoložljiva sredstva 
spremenijo v postopku sprejemanja rebalansa proraču-
na MOM za leto 2015.

5.2 Rok porabe dodeljenih sredstev
Dodeljena sredstva za leto 2015 morajo izbrani 

mladinski centri v celoti porabiti v letu 2015.
Zaprošeni znesek prijavitelja za sofinanciranje 

s strani MOM ne sme presegati 70 % predvidenih stro-
škov.

6. Merila za dodelitev sredstev: prijave, ki bodo 
izpolnjevale vse pogoje, bodo ocenjene skladno z v 
razpisni dokumentaciji navedenimi merili.

7. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Za pravočasne bodo štele prijave, ki bodo oddane 

najkasneje do vključno 13. 7. 2015 (velja datum poštne-
ga žiga).

Prijavitelji morajo prijavo oziroma razpisne obrazce 
izpolniti s prijavo v spletno aplikacijo, ki je objavljena na 
naslovu https://razpisi.maribor.si. Podrobnejša navodila 
za uporabo aplikacije in izpolnjevanje prijave se naha-
jajo na spletnem naslovu https://razpisi.maribor.si/si/po-
moc/.

Po končanem izpolnjevanju prijave morajo prijavi-
telji le-to natisniti in jo lastnoročno podpisati in žigosati. 
Natisnjeni prijavi morajo priložiti vsa morebitna listinska 
ali druga dokazila, ki so zahtevana v besedilu razpisa 
oziroma na obrazcih.

Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno in natisnjeno 
prijavo, ki bo že predhodno oddana v elektronski obliki, 
s priporočeno pošto poslati na naslov: Mestna občina 
Maribor, Ulica Heroja Staneta 1, 2000 Maribor, z obve-
znim pripisom »Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanci-
ranje mladinskih dejavnosti v MOM za leto 2015 – ne-
vladni mladinski centri« v levem zgornjem kotu ovojnice. 
Prijavo je potrebno oddati v zaprti ovojnici in na sprednji 
strani ovojnice nalepiti »Oprema ovojnice« s črtno kodo, 
ki ga ob tiskanju prijave določi spletna aplikacija. Na 
opremi ovojnice je obvezno potrebno dopisati naziv in 
naslov prijavitelja.

Nepravilno označene in po roku oddane prijave 
bodo zavržene ter neodprte vrnjene pošiljatelju.

Prijavitelji naj prijavi ne prilagajo nobenih drugih 
prilog (npr. različne brošure, medijske objave …) razen 
teh, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji.

Oddaja prijave pomeni, da se prijavitelj strinja z vse-
mi pogoji razpisa in razpisne dokumentacije.

8. Datum odpiranja prijav
Odpiranje prijav na javni razpis bo izvedla Razpisna 

komisija v četrtek, 16. 7. 2015 ob 10. uri na Uradu za 
kulturo in mladino, Slovenska ulica 40 / II. nadstropje. 
Odpiranje prijav bo javno.

Na odpiranju razpisna komisija pregleda prispele 
prijave ter ugotovi njihovo pravočasnost, popolnost in 
upravičenost prijavitelja. Prijava, ki je bila vložena po 
izteku prijavnega roka ali je ni vložila upravičena ose-
ba, se zavrže. Prijavitelja nepopolne prijave, ki je bila 
vložena v prijavnem roku, se povabi, da svojo prijavo 
dopolni v osmih dneh po prejemu tega povabila. Če 
prijava ni dopolnjena v predpisanem roku, se zavrže 
kot nepopolna.

9. Odločanje o postopku razpisa in obveščanje 
o rezultatih razpisa: na podlagi predlogov razpisne ko-
misije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih prijavah po 
pooblastilu župana s sklepom odločil direktor mestne 
uprave MOM, o pritožbi zoper ta sklep pa župan MOM.

10. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani prevzamejo 
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko 
prijavitelji v razpisnem roku dvignejo pri dr. Martini Ra-
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uter na Uradu za kulturo in mladino MOM, Slovenska 
ulica 40, 2000 Maribor, in sicer med uradnimi urami 
(ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, sreda od 
8. do 17. ure in petek od 8. do 13. ure). Razpisna do-
kumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega 
roka dosegljiva tudi na spletni strani MOM: http://www.
maribor.si.

11. Informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne 
informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani do-
bijo na Uradu za kulturo in mladino MOM, Slovenska 
ulica 40, 2000 Maribor pri dr. Martini Rauter osebno ali 
po telefonu 02/22-01-678 (ponedeljek, torek in četrtek 
od 8. do 15. ure, sreda od 8. do 17. ure in petek od 8. do 
13. ure) ali e-pošti: martina.rauter@maribor.si.

Mestna občina Maribor

 Ob-2400/15

Občina Lendava – Lendva Község, Glavna ulica 20, 
9220 Lendava, na podlagi 36. člena Zakona o gospo-
darskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 
126/06 – ZJPZ, 127/06, 38/10 in 57/11) in 34. člena 
Odloka o dejavnosti in koncesiji za lokalno gospodar-
sko javno službo daljinskega ogrevanja na območju 
Občine Lendava (Uradni list RS, št. 56/14, 62/14 in 
8/15) objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje izbirne lokalne 
gospodarske javne službe daljinskega ogrevanja 

na območju Občine Lendava
1. Koncedent: Občina Lendava – Lendva Község, 

Glavna ulica 20, 9220 Lendava.
2. Podatki o objavi koncesijskega akta: Odlok o de-

javnosti in koncesiji za lokalno gospodarsko javno služ-
bo daljinskega ogrevanja na območju Občine Lendava 
(Uradni list RS, št. 56/14, 62/14 in 8/15).

3. Predmet: podelitev koncesije za izvajanje gospo-
darske javne službe oskrbe s toploto za daljinsko ogre-
vanje na območju Občine Lendava. Koncesija obsega:

– upravljanje, obratovanje, razvoj in izgradnjo 
omrežja za daljinsko ogrevanje;

– priključevanje uporabnikov na omrežje daljinske-
ga ogrevanja;

– distribucija toplotne energije po omrežju do konč-
nih uporabnikov;

– druge naloge in dejavnosti, ki so z javno službo 
neločljivo povezane.

4. Začetek in trajanje koncesije: koncesija se podeli 
za določen čas 10 let. Koncesijsko obdobje začne teči 
z dnem sklenitve koncesijske pogodbe.

5. Območje izvajanja koncesije: koncesija se po-
deljuje za območje Občine Lendava. Koncesionar mora 
poskrbeti za priključitev vseh zahtevanih objektov na 
distribucijsko omrežje ter na območju, ki je kot obvezno 
določeno skladno z razpisno dokumentacijo, zagotoviti 
tudi priklop vsem uporabnikom, ki izrazijo interes in 
izpolnjujejo pogoje za priklop. Koncesionar sam oceni 
ekonomsko upravičenost investicije v širitev omrežja na 
preostala območja, ki so predmet koncesije in niso zaje-
ta v območju, ki ga mora koncesionar obvezno pokrivati.

6. Sposobnost prijavitelja
V prijavi za pridobitev koncesije (prijavi na javni 

razpis) mora prijavitelj dokazati, da izpolnjuje pogoje po-
trebne za udeležbo (sposobnost), določene z veljavnim 
zakonom, ki ureja postopek oddaje javnih naročil (imeti 
mora poravnane davke, prispevke in druge predpisane 
dajatve, vključno s koncesijskimi dajatvami, proti njemu 
ne sme biti začet stečajni ali likvidacijski postopek …) ob 

tem pa mora prijavitelj dokazati oziroma mora predložiti 
listine:

– da kot pravna oseba ali kot samostojni podje-
tnik posameznik in njegovi zakoniti zastopniki, niso bili 
pravnomočno obsojeni zaradi naslednjih kaznivih de-
janj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (KZ-1, 
Uradni list RS, št. 55/08 (66/08 popr.), 39/09, 55/09 
Odl.US: U-I-73/09-19, 56/2011 Odl. US: U-I-262/10-18, 
91/11): hudodelsko združevanje, sprejemanje podku-
pnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovolje-
no sprejemanje daril, jemanje podkupnine (za fizične 
osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za ne-
zakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito 
posredovanje,goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri 
pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih ob-
veznosti ter goljufija zoper finančne interese Evropskih 
skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finanč-
nih interesov Evropskih skupnosti, pranje denarja;

– da proti prijavitelju ni začet postopek zaradi in-
solventnosti, drug postopek prisilnega prenehanja ali 
likvidacijski postopek;

– da ima prijavitelj poravnane vse davke, prispevke 
in druge javnopravne dajatve;

– da je registriran oziroma, da izpolnjuje pogoje za 
opravljanje koncesije;

– da razpolaga z zadostnim številom delavcev 
z ustreznimi kvalifikacijami, usposobljenostjo in izku-
šnjami na področju gospodarske javne službe;

– da je sposoben samostojno zagotavljati vse jav-
ne dobrine, ki so predmet gospodarske javne službe 
na kontinuiran in kvaliteten način ob upoštevanju odlo-
ka o dejavnosti javne službe, koncesijskega akta, dru-
gih predpisov, normativov in standardov;

– da se obveže zavarovati proti odgovornosti za 
škodo, ki jo z opravljanjem dejavnosti utegne povzročiti 
državi, občini ali tretji osebi;

– da je finančno in poslovno usposobljen, kar doka-
zuje na način, da v zadnjih 6 mesecih podjetje ni imelo 
dospelih neporavnanih obveznosti;

– druge pogoje, določene v razpisni dokumentaciji.
7. Pri izvajanju koncesije mora koncesionar:
– zagotavljati uporabnikom kontinuirano in kvalite-

tno opravljanje storitev ter nemoteno izvajanje aktivnosti 
uporabnikov;

– izvajati storitve tako, da je zagotovljeno upošteva-
nje zahtev koncedenta, ki jih poda v javnem interesu in 
potrebe uporabnikov;

– upoštevati tehnične, strokovne, organizacijske in 
druge standarde ter normative za opravljanje koncesio-
nirane dejavnosti;

– predložiti koncedentu letno poročilo o izvajanju 
koncesionirane dejavnosti;

– na zahtevo koncedenta ali pristojne inšpekcije 
omogočiti strokovni in finančni nadzor nad izvajanjem 
koncesionirane dejavnosti oziroma svojim delom;

– prevzemati odgovornost za škodo, povzročeno 
koncedentu in/ali drugim, z izvajanjem koncesionirane 
dejavnosti;

– izpolnjevati vsa določila koncesijske pogodbe.
8. Vsebina ponudb je določena v razpisni dokumen-

taciji. Ponudba mora biti pripravljena skladno z razpisno 
dokumentacijo.

9. Merila za izbor koncesionarja:
– ponujena cena toplote za uporabnika – tarifne 

postavke (do 50 točk);
– načrt za razvoj infrastrukture in predvidena vlaga-

nja za celotno obdobje podelitve koncesije (do 50 točk);
– višina koncesijske dajatve (do 20 točk);
– cena prispevka za priklop (do 20 točk);
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– reference (do 10 točk).
10. Koncedent si pridržuje pravico pogajanj z naj-

ugodnejšim ponudnikom in pravico, da koncesije ne 
podeli nobenemu ponudniku.

11. Rok in način predložitve prijav:
– Prijave morajo do roka za oddajo prijav prispeti 

na naslov naročnika: Občina Lendava, Glavna ulica 20, 
9220 Lendava.

– Končni rok za oddajo prijav je 3. 7. 2015 do 
12. ure.

– Prijave morajo ne glede na način dostave (oseb-
no ali po pošti s priporočeno pošiljko) do naročnikovega 
vložišča prispeti do roka, ki je naveden zgoraj. V naspro-
tnem primeru se štejejo prijave za prepozne.

– Prijave morajo biti pripravljene v skladu z določili 
razpisne dokumentacije.

12. Odpiranje prijav: javno odpiranje prijav bo po-
tekalo v sejni sobi na sedežu naročnika Občina Lenda-
va, Glavna ulica 20, 9220 Lendava, dne 6. 7. 2015, ob 
12. uri.

13. Rok za sprejem odločitve: do 15. 7. 2015.
14. Razpisna dokumentacija: je na voljo na spletni 

strani Občine Lendava, www.lendava.si.
15. Kontaktne osebe so: Aleksandra Kreslin, Dani-

jela Levačič in Miran Doma.
Občina Lendava - Lendva Község

Št. 129-1/2015 Ob-2407/15

Občina Trebnje na podlagi 99. člena Zakona o so-
cialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07, UPB in s spre-
membami), Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 
2015 (Uradni list RS, št. 33/15), in 5. člena Pravilnika 
o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje progra-
mov in investicij na področju socialnega varstva v Občini 
Trebnje (Uradni list RS, št. 58/07, 16/08, 33/10) in na 
podlagi Letnega programa socialnega varstva v Občini 
Trebnje za leto 2015, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov s področja socialnega 

varstva v Občini Trebnje za leto 2015
I. Naročnik javnega razpisa: Občina Trebnje, Goliev 

trg 5, 8210 Trebnje, tel. 07/348-11-00, faks 07/348-11-31.
II. Predmet javnega razpisa
Javna sredstva se zagotovijo za sofinanciranje na-

slednjih programskih sklopov:
1. Programi socialnega varstva drugih ranljivih sku-

pin:
a) Programi na področju humanitarne dejavnosti, 

in sicer:
– programi, ki omogočajo vključitev v skupnost ose-

bam z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju in 
drugi programi s področja varovanja duševnega zdravja;

– programi, ki omogočajo neodvisno življenje inva-
lidov in drugi programi pomoči invalidom;

– programi, namenjeni odpravljanju socialnih stisk 
ter pomoči socialno ogroženim posameznikom in dru-
žinam;

– programi, namenjeni svetovanju, pomoči in samo-
pomoči ter preprečevanju socialne izključenosti;

– programi, ki omogočajo neodvisno življenje ose-
bam s posebnimi potrebami ter drugi programi pomoči 
osebam s posebnimi potrebami ter njihovim družinam;

– programi za kronične bolnike, ki s svojo dejavno-
stjo skrbijo za enakopravno vključevanje kroničnih bol-
nikov v življenje z zdravimi, za ohranjanje in izboljšanje 
kakovosti življenja s kronično boleznijo ter za prepreče-
vanje napredovanja kronične bolezni v invalidnost.

b) Programi za delo z zasvojenimi, in sicer:
– programi dela z zasvojenimi (informiranje, pod-

pora, zmanjševanje škode, terensko delo, svetovanje, 
urejanje, rehabilitacija);

– preventivni programi, namenjeni osveščanju in 
zmanjševanju vpliva dejavnikov tveganja ter prepreče-
vanju zasvojenosti.

c) Preventivni programi, in sicer:
– programi medgeneracijskih in drugih skupin za 

samopomoč ter drugi programi, ki v bivalnem okolju skr-
bijo za zmanjšanje socialne izključenosti starostnikov;

– preventivni programi za ogrožene skupine otrok 
in mladostnikov;

– preventivni programi za preprečevanje nasilja 
v družinah;

– programi za usposabljanje in razvoj mreže pro-
stovoljcev;

– preventivni programi za družine;
– drugi programi, ki so utemeljeni na podlagi analiz 

in izraženih socialnih težavah;
– projekt »Trebnje zdrava občina – občina dobrih 

medčloveških odnosov«.
2. Programi društev upokojencev s sedežem v Ob-

čini Trebnje
– programi medgeneracijskih in drugih skupin za 

samopomoč ter drugi programi, ki v bivalnem okolju skr-
bijo za zmanjšanje socialne izključenosti starostnikov;

– program obdaritve starejših ob novem letu in ju-
bilantov;

– drugi programi, ki so utemeljeni na podlagi analiz 
in izraženih socialnih težavah.

III. Na razpis se lahko prijavijo:
a) javni socialno varstveni zavodi;
b) dobrodelne organizacije kot prostovoljne in ne-

profitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševa-
le socialne stiske in težave občanov Občine Trebnje, 
ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom, ali verske 
skupnosti;

c) humanitarne organizacije, zavodi, ustanove in 
druge fizične ali pravne osebe ter verske skupnosti, 
registrirane za opravljanje dejavnosti na področju soci-
alnega varstva;

d) organizacije za samopomoč, kot prostovoljne in 
neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom usta-
novijo posamezniki z namenom, da bi v njih skupno 
reševali socialne potrebe svojih občanov;

e) invalidske organizacije, kot prostovoljne in ne-
profitne organizacije, ki jih ustanovijo invalidi ali drugi 
posamezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo 
posebne socialne programe in storitve, utemeljene na 
značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih 
okvarah, ki ogrožajo socialni položaj invalidov – občanov 
Občine Trebnje,

f) druga društva, zavodi, zasebne ustanove in 
zasebniki, ki izvajajo občinske programe na področju 
sociale ali občinske programe za izboljšanje kvalitete 
življenja za občane občine Trebnje, ob pogoju, da so 
registrirani za opravljanje dejavnosti na področju soci-
alnega varstva, kar dokazujejo s šifro podrazreda 85.3 
po Uredbi o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije 
dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02 s spremembami). 
V primeru, da nimajo šifre podrazreda 85.3 pa priložijo 
statut oziroma ustanovitveni akt iz katerega je razvidno, 
da so registrirani za opravljanje glavne dejavnosti na 
področju socialnega varstva,

ob pogoju, da:
a) imajo sedež v občini in delujejo na območju Obči-

ne Trebnje za občane Občine Trebnje, razen invalidskih 
in dobrodelnih organizacij, ki so zasnovane tako, da 
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združujejo člane na področju regije (v tem primeru se 
upošteva število članov iz Občine Trebnje);

b) so registrirani in delujejo na področju socialno 
varstvenih dejavnosti. Kolikor prijavitelji ne delujejo naj-
manj eno leto na področju socialno varstvenih dejavno-
sti, o njihovi vključitvi na javni razpis, na podlagi strokov-
ne presoje programa, odloča pristojna komisija za po-
dročje socialnega varstva, imenovana s strani župana;

c) imajo urejeno evidenco članstva;
d) imajo zagotovljene materialne, prostorske, ka-

drovske in organizacijske pogoje za uresničevanje na-
črtovanih programov;

e) se povezujejo in sodelujejo z drugimi sorodnimi 
organizacijami na izbranem področju,

f) imajo v svojih aktih jasno opredeljeno delovanje 
na področju, na katerega se prijavljajo v okviru socialno 
varstvenega razpisa;

g) prijavljajo program socialnega varstva ali projekt, 
ki je predmet javnega razpisa in imajo izdelano finančno 
konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki za 
izvedbo programa, delež lastnih sredstev, delež upo-
rabnikov in sredstva, pridobljena iz drugih virov (občina, 
sponzorstva, donatorstva, voluntersko delo ...).

Na programski sklop Programi društev upokojencev 
s sedežem v Občini Trebnje se lahko prijavijo le:

– društva upokojencev, ki imajo sedež v Občini 
Trebnje.

Prijavitelji lahko v posameznem vsebinskem sklo-
pu prijavijo največ pet različnih programov naenkrat, ki 
pa jih lahko strokovna služba združi, če meni, da je to 
smotrno. Odstopanja v številu programov so možna le 
za tiste programe, ki so v posebnem interesu Občine 
Trebnje.

IV. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago v letu 
2015

Skupna višina sredstev je 52.600,00 €, in sicer:
– za programe socialnega varstva drugih ranljivih 

skupin (Programi na področju humanitarne dejavnosti, 
Programi za delo z zasvojenimi, Preventivni programi): 
49.000,00 €,

– za programe društev upokojencev s sedežem 
v Občini Trebnje: 3.600,00 €.

Posamezni programi lahko s strani Občine Trebnje 
prejmejo sredstva v višini največ 50 % vseh predvide-
nih odhodkov programa, razen programov, določenih 
skladno s Pravilnikom o postopku za izbiro in merilih za 
sofinanciranje programov in investicij na področju soci-
alnega varstva v Občini Trebnje.

Sredstva, ki se razdelijo, so namenjena za sofi-
nanciranje:

– stroškov izvedbe programov in projektov, ki jih 
posamezni izvajalci izvajajo kot razvojne in dopolnilne 
programe ter programe rehabilitacij, ki so pomembni 
za lokalno skupnost. Pri tem se upoštevajo stroški dela 
in materialni stroški, ki so nujni za izvajanje programa 
oziroma projekta in sicer: stroški dela, stroški dodatnega 
usposabljanja, stroški supervizije za strokovne delavce, 
stroški nagrade ter materialni stroški v zvezi z delom 
prostovoljcev, stroški uporabe objekta za izvedbo pro-
grama, stroški administracije v zvezi z izvedbo prijavlje-
nega programa. V primeru dvoma, ali gre za upravičene 
stroške, odloča pristojna komisija za področje socialne-
ga varstva, imenovana s strani župana;

– stroškov tistih programov in projektov, za katere 
se finančna sredstva ne morejo pridobiti iz drugih na-
slovov.

Strokovna služba bo pri pripravi predloga sofinanci-
ranja izbranih izvajalcev oziroma programov, upoštevala 
upravičenost posameznega stroška za izvajanje ter pri-

merjavo višine stroškov na uporabnika med posamezni-
mi istovrstnimi programi oziroma projekti.

Strokovna služba pri pripravi predloga sofinancira-
nja izbranih izvajalcev oziroma programov, ne bo upo-
števala tistih odhodkov, ki jih Občina Trebnje v skladu 
s svojo usmeritvijo ne more sofinancirati. Odhodki bodo 
ocenjeni v skladu z merili razpisa in glede na njihov po-
men za izvajanje.

Sredstva se razdelijo glede na:
– doseženo število točk,
– višino razpoložljivih sredstev,
– realno prikazano finančno konstrukcijo.
Pri financiranju upokojenskih društev s sedežem 

v Občini Trebnje, se sredstva razdelijo še glede na:
– število jubilantov in obdarovancev v letu 2015,
– število članov posameznega društva,
– število udeležencev posameznega programa.
Način financiranja je podrobneje opredeljen v Pra-

vilniku o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje 
programov in investicij na področju socialnega varstva 
v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 58/07, 16/08, 33/10).

V. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti po-
rabljena v letu 2015, v skladu s predpisi, ki urejajo pora-
bo proračunskih sredstev.

VI. Merila za izbor programov/projektov
Za ocenjevanje posameznih programov in projektov 

bodo uporabljena naslednja merila:
1. Splošna merila, ki so za vse prijavitelje enaka:
– kvaliteta in realnost predloženega programa,
– sodelovanje uporabnikov in prostovoljcev v pro-

gramu,
– finančna konstrukcija programa,
– posebni interes Občine Trebnje.
2. Dodatna merila, ki so opredeljena po posame-

znih programskih sklopih.
3. Merila za sofinanciranje programov društev, ki 

nimajo sedeža v Občini Trebnje.
Merila so podrobneje opredeljena v Pravilniku o po-

stopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov 
in investicij na področju socialnega varstva v Občini 
Trebnje (Uradni list RS, št. 58/07, 16/08, 33/10).

VII. Razpisna dokumentacija
Prijavitelji morajo vlogo na razpis posredovati v za-

pečatenem ovitku, z navedbo javnega razpisa, na ka-
terega se nanaša, po pošti kot priporočeno pošiljko ali 
oddati na vložišču Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje 
na obrazcih, ki so sestavni del razpisane dokumentaci-
je. Razpisno dokumentacijo lahko prevzamete osebno 
v sprejemni pisarni Občine Trebnje, ali na internetni 
strani Občine Trebnje, http://www.trebnje.si/.

Obrazec SPL se nanaša na prijavitelja programov in 
se izpolni za vsakega prijavitelja enkrat, obrazec A pa se 
nanaša na posamezen program, zato se izpolni v celoti 
za vsak program posebej.

VIII. Rok in način predložitve vlog
Vloga mora biti dostavljena v roku 30 dni po objavi 

javnega razpisa v Uradnem listu RS na naslov: Občina 
Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje, s pripisom: Ne odpiraj – 
Javni razpis – socialno varstvo.

Vloga, ki prispe po roku, se ne odpira in se zape-
čatena vrne prijavitelju. Obravnavane bodo le vloge, 
ki bodo pravilno izpolnjene in oddane na predpisanih 
obrazcih. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja 
s pogoji ter kriteriji razpisa.

IX. Izid razpisa
Odpiranje prejetih vlog vodi strokovna služba. Od-

pirajo se samo v roku predložene in pravilno označene 
vloge po vrstnem redu, v katerem so bile predložene. 
O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje tudi ugo-
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tovitve o popolnosti vlog. Vlagatelje nepopolnih vlog se 
pisno pozove k dopolnitvi vlog. Vloge, ki ne bodo dopol-
njene v roku, ki bo naveden v pozivu za dopolnitev, se 
s sklepom zavržejo.

Na podlagi ocene vlog strokovna služba pripra-
vi predlog sofinanciranja izbranih izvajalcev in ga predlo-
ži v obravnavo pristojni komisiji za področje socialnega 
varstva, imenovani s strani župana. Pristojna komisija 
najkasneje v petinštiridesetih dneh po roku, določenim za 
odpiranje vlog, prispelih na javni razpis, odloči o razdelitvi 
razpoložljivih finančnih sredstvih, ki so za sofinanciranje 
programov in investicij socialnega varstva zagotovlje-
ni v proračunu Občine Trebnje. Strokovna komisija bo 
v vseh fazah postopka v skladu s 35. členom Zako-
na o integriteti in preprečevanju korupcije ZIntPK-UPB2 
(Uradni list RS, št. 45/10, Uradni list RS, št. 26/11, 30/11 
Skl.US: U-I-36/11-8, 43/11, 56/11 Odl.US: U-I-230/10-16, 
56/11 Odl.US: U-I-239/10-16, 60/11, 69/11 – UPB2, 81/13 
Odl.US: U-I-81/11-12) dosledno spoštovala določbe o iz-
ogibanju nasprotju interesov.

Izvajalcem letnega programa socialnega varstva 
izda direktor občinske uprave sklepe o izbranih progra-
mih, ki se bodo sofinancirali in o višini sofinanciranja, 
ter o neizbranih programih. Zoper izdane sklepe je do-
pustna pritožba županu občine v roku 15 dni. O vloženi 
pritožbi župan ravna po Zakonu o splošnem upravnem 
postopku. Župan z vsemi izbranimi izvajalci vsebin pro-
gramov in investicij socialnega varstva sklene pogodbe 
za tekoče koledarsko leto. Če izbrani izvajalec ne pod-
piše pogodbe v petnajstih dneh od prejema pogodbe 
v podpis, se šteje, da je odstopil od svoje zahteve za 
sofinanciranje.

V primeru, ko med proračunskim letom občinski 
svet spremeni višino proračunskih postavk tega raz-
pisa, se naročnik in izvajalec z aneksom dogovorita 
za spremembo obsega pogodbenih nalog oziroma za 
spremembo dinamike plačil.

Izvajalci letnega programa socialnega varstva so 
seznanjeni in soglašajo z možnostjo uvedbe ukrepa 
proporcionalnega zmanjšanja pravic porabe do višine 
5 %, skladno z Odlokom o proračunu Občine Trebnje za 
leto 2015 (Uradni list RS, št. 33/15).

X. Dodatne informacije: vse dodatne informacije 
v zvezi z razpisom lahko interesenti dobijo od dneva 
objave na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Treb-
nje pri Majdi Šalehar (e-mail: majda.salehar@trebnje.si, 
tel. 07/34-81-133).

Občina Trebnje

Št. 679-1/2015 Ob-2408/15

Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list 
RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP in 15/03 – ZOPA), Odloka 
o proračunu Občine Trebnje za leto 2015 (Uradni list RS, 
št. 33/15) in Pravilnika o sofinanciranju in vrednotenju 
športnih programov v Občini Trebnje (Uradni list RS, 
št. 33/10) in Letnega programa športa sprejetega na 
občinskem svetu 27. 5. 2015, Občina Trebnje objavlja

javni razpis
za izbor in sofinanciranje izvajalcev letnega 

programa športa v letu 2015
I. Naročnik javnega razpisa: Občina Trebnje, Goliev 

trg 5, 8210 Trebnje.
II. Predmet javnega razpisa: izbor in sofinanciranje 

izvajalcev letnega programa športa v Občini Trebnje za 
leto 2015, v skupni vrednosti 79.500,00 EUR, od tega:

1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, v viši-
ni 41.000,00 EUR, in sicer za izvedbo interesnih progra-

mov 15.000,00 EUR in za izvedbo programov, usmerje-
nih v kakovostni in vrhunski šport 26.000,00 EUR.

1.1 Športna vzgoja predšolskih otrok
– 1.1.1 Interesna športna vzgoja predšolskih otrok:
– Zlati sonček (sofinancira se gradivo za izvajanje 

programa);
– Naučimo se plavati (sofinancira se strokovni ka-

der in uporaba bazena, izven redne dejavnosti vrtca);
– Ciciban planinec (sofinancira se strokovni kader 

in gradivo, izven redne dejavnosti vrtca);
– Drugi programi redne vadbe, izven redne dejav-

nosti vrtca (sofinancira se strokovni kader in uporaba 
objekta).

1.2 Športna vzgoja šoloobveznih otrok
– 1.2.1 Interesna športna vzgoja šoloobveznih 

otrok:
– Zlati sonček (sofinancira se gradivo za izvajanje 

programa; za 10-urni plavalni tečaj v 1.razredu 9-letke, 
ki se izvaja izven redne dejavnosti šole, se dodatno so-
financira strokovni kader in uporaba bazena);

– Krpan (sofinancira se gradivo za izvajanje pro-
grama);

– Drugi 80-urni programi, izven redne dejavnosti 
šole (sofinancira se strokovni kader in stroški uporabe 
objekta, če to ni šolski objekt);

– Šolska športna tekmovanja (sofinancira se občin-
ska, regijska in državna tekmovanja);

– Programi v počitnicah (za tečaje in krajše šole se 
sofinancira strokovni kader in uporaba objekta, če to ni 
šolski objekt).

– 1.2.2 Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kako-
vostni in vrhunski šport (sofinancira se objekt, strokovni 
kader in materialne stroške programa).

– 1.2.3 Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami 
(za 80-urne programe izven redne dejavnosti se sofinan-
cira strokovni kader in uporaba objekta).

1.3 Športna vzgoja mladine
– 1.3.1 Interesna športna vzgoja mladine (za 80-

urne programe se sofinancira strokovni kader in uporaba 
objekta).

– 1.3.2 Športna vzgoja mladine, usmerjenih v kako-
vostni in vrhunski šport (sofinancira se strokovni kader 
in uporaba objekta).

– 1.3.3 Športna vzgoja mladine s posebnimi po-
trebami (za 80-urne programe se sofinancira strokovni 
kader in uporaba objekta).

1.4 Športna dejavnost študentov
– 1.4.1 Interesna športna dejavnost študentov (za 

80-urne programe se sofinancira strokovni kader in upo-
raba objekta).

2. A/Kakovostni šport, v višini 5.000,00 EUR
– kakovostni šport (sofinancira se najemnina objek-

ta do 320 ur programa).
B/ Vrhunski šport, v višini 20.000,00 EUR
– vrhunski šport (sofinancira se največ 1200 ur 

programa).
3. Športna rekreacija, v višini 5.000,00 EUR
– za 80-urne programe se sofinancira uporaba 

objekta,
– za socialno in zdravstveno ogrožene ter za obča-

ne, starejše od 65 let se dodatno sofinancira strokovni 
kader.

4. Šport invalidov, v višini 1.000,00 EUR
– sofinancira se 80-urne programe.
5. Razvojne in strokovne naloge v športu, v višini 

7.500,00 EUR, in sicer za:
– 5.1 Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjeva-

nje strokovnih kadrov, v višini 600,00 EUR (sofinancirajo 
se stroški plačanih kotizacij)
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– 5.2 Športne prireditve, v višini 900,00 EUR
(sofinancirajo se neposredni materialni stroški or-

ganizacije prireditve)
– 5.3 Športni objekti, v višini 4.000,00 EUR
(sofinancira se vzdrževanje javnih športnih objektov 

in športnih naprav ter vzdrževanje oziroma nakup špor-
tne opreme objektov, adaptacije in tehnološke posodo-
bitve športnih objektov in športnih naprav, načrtovanje 
in gradnja novih javnih športnih objektov in športnih 
naprav, ob upoštevanju meril in pogojev v skladu s pra-
vilnikom)

– 5.4 Delovanje občinske športne zveze in športnih 
društev, v višini 2.000,00 EUR

(sofinancirajo se materialni stroški za delovanje 
zveze, ob pogoju, da opravlja strokovne in razvojne 
naloge vsaj za 10 športnih društev, ki so njeni člani, ter 
delovanje športnih društev).

III. Merila, ki bodo uporabljena za vrednotenje raz-
pisanih programov in vsebin:

– merilo razširjenosti,
– merilo uspešnosti,
– za športne objekte: finančni kriterij, izkoriščenost 

objekta, razlogi za investicijo, status objekta,
– višina sofinanciranja se izračuna na podlagi točk-

ovnega sistema iz meril,
– podrobnejša merila, za vsebine in programe, ki 

so predmet sofinanciranja, so določena s Pravilnik o so-
financiranju in vrednotenju športnih programov v Občini 
Trebnje (Uradni list RS, št. 33/10) in so tudi sestavni del 
razpisne dokumentacije.

IV. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci letnih 
programov

Za izvajalce letnih programov se lahko prijavijo:
– športna društva,
– zveza športnih društev, ki jo ustanovijo društva za 

posamezno območje,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in dru-

ge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti 
v športu,

– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejav-
nosti v športu in so splošno koristne in neprofitne,

– vrtci, osnovne šole;
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani najmanj eno leto in izvajajo pro-

gram javnega interesa – nacionalni program športa 
v RS;

– imajo sedež v občini, razen invalidskih društev 
oziroma invalidskih organizacij, ki so zasnovane tako, 
da združujejo člane na področju regije (v tem primeru se 
upošteva število članov iz Občine Trebnje);

– imajo zagotovljene materialne, prostorske in ka-
drovske pogoje za uresničevanje načrtovanih progra-
mov športa;

– prijavljajo program športa ali projekt, ki je predmet 
javnega razpisa in imajo izdelano finančno konstrukci-
jo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki za izvedbo 
programa, delež lastnih sredstev, delež uporabnikov in 
sredstva, pridobljena iz drugih virov;

– športna društva in njihova združenja imajo pod 
enakimi pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega pro-
grama in občinskega programa.

V. Prevzem razpisne dokumentacije: razpisna do-
kumentacija je na voljo po objavi tega razpisa do roka 
za oddajo vloge, na internetni strani Občine Trebnje: 
http://www.trebnje.si/ ali v sprejemni pisarni Občine 
Trebnje.

VI. Rok in način predložitve vlog
Vloge na javni razpis morajo biti predložene v roku 

30 dni po objavi tega razpisa v Uradnem listu RS. Za 

pravočasne se bodo štele vloge, ki bodo do roka, na-
vedenega v razpisni dokumentaciji, prispele na sedež 
naročnika, z oznako na ovojnici »Ne odpiraj – vloga na 
javni razpis za šport 2015« in navedbo naslova vlagate-
lja na ovojnici, na naslov: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 
8210 Trebnje. Vloga, ki prispe po roku, se ne odpira in 
se vrne vlagatelju.

Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s po-
goji ter kriteriji razpisa.

VII. Postopek za dodelitev sredstev
Odpiranje prejetih vlog vodi strokovna služba. Od-

pirajo se samo v roku predložene in pravilno označene 
vloge po vrstnem redu, v katerem so bile predložene. 
O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje tudi ugo-
tovitve o popolnosti vlog. Vlagatelje nepopolnih vlog se 
pisno pozove k dopolnitvi vlog. Vloge, ki ne bodo do-
polnjene v roku, ki bo naveden v pozivu za dopolnitev, 
se s sklepom zavržejo. Strokovna komisija, imenovana 
s strani župana, najkasneje v petinštiridesetih dneh po 
roku, določenim za odpiranje vlog, prispelih na javni 
razpis, na podlagi meril, ki so sestavni del tega pravilni-
ka, odloči o razdelitvi razpoložljivih finančnih sredstev, 
ki so za sofinanciranje športnih programov zagotovlje-
ni iz proračuna Občine Trebnje. Strokovna komisija 
bo v vseh fazah postopka v skladu s 35. členom Za-
kona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni 
list RS, št. 45/10, 26/11, 30/11 Skl.US: U-I-36/11-8, 
43/11, 56/11 Odl.US: U-I-230/10-16, 56/11 Odl.US: 
U-I-239/10-16, 60/11, 69/11-UPB2, 81/13 Odl.US: 
U-I-81/11-12) dosledno spoštovala določbe o izogiba-
nju nasprotju interesov.

Izvajalcem športnih programov izda direktor ob-
činske uprave sklepe o izbranih programih, ki se bodo 
sofinancirali in o višini sofinanciranja ter o neizbranih 
programih. Zoper izdane sklepe je dopustna pritožba žu-
panu občine v roku 15 dni. O vloženi pritožbi župan rav-
na po Zakonu o splošnem upravnem postopku. Župan 
z vsemi izbranimi izvajalci vsebin športnih programov 
sklene pogodbe za tekoče koledarsko leto.

Če izbrani izvajalec ne podpiše pogodbe v petnaj-
stih dneh od prejema pogodbe v podpis, se šteje, da je 
odstopil od svoje zahteve za sofinanciranje.

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 
2015, v skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračun-
skih sredstev.

Vlagatelji so seznanjeni in soglašajo z možnostjo 
uvedbe ukrepa proporcionalnega zmanjšanja pravic 
porabe do višine 5 %, skladno z Odlokom o proračunu 
Občine Trebnje za leto 2015 (Uradni list RS, št. 33/15).

V primeru, ko med proračunskim letom občinski 
svet spremeni višino proračunskih postavk iz tega raz-
pisa, se naročnik in izvajalec z aneksom dogovorita za 
spremembo obsega pogodbenih nalog oziroma za spre-
membo dinamike plačil.

Dodatne informacije: Majda Šalehar (e-mail: maj-
da.salehar@trebnje.si, tel. 07/34-81-133).

Občina Trebnje

 Ob-2409/15

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega in-
teresa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), 
Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, 
št. 7/99, 110/02 – ZGO-1, 126/03 – ZVPOPKD in 16/08 – 
ZVKD-1), v skladu z Odlokom o proračunu Občine Treb-
nje za leto 2015 (Uradni list RS, št. 33/15) in Pravilnikom 
o postopkih in merilih za vrednotenje javnih kulturnih 
programov in kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz 
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proračuna Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 22/06, 
37/09), Občina Trebnje objavlja

javni razpis
za izbor javnih kulturnih programov in kulturnih 

projektov, ki jih bo v letu 2015 sofinancirala  
Občina Trebnje

1. Naziv in sedež naročnika: Občina Trebnje, Goliev 
trg 5, 8210 Trebnje, tel. 07/348-11-00, faks 07/348-11-31.

2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje na-
slednjih vsebin:

I. javni kulturni programi (JKP) in
II. javni kulturni projekti:
B – varstvo kulturne dediščine,
C – javne kulturne prireditve,
D – založništvo,
F – izobraževanje,
G – materialni stroški zvez ter izvajalcev kulturnih 

dejavnosti, ki delujejo v interesu večine kulturnih dru-
štev.

3. Na javni razpis lahko oddajo vloge:
– za področja: javni kulturni programi (JKP), C, D in 

F se lahko prijavijo društva, zveze, ustanove, skladi, za-
vodi, klubi, gospodarske družbe in druge organizacije, 
registrirane oziroma ustanovljene za izvajanje kulturne 
dejavnosti (izjemoma izvajalci lahko tudi niso registrirani 
za opravljanje kulturne dejavnosti, če so njihovi kulturni 
projekti v javnem interesu Občine Trebnje); posame-
zniki, ki so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi pri 
Ministrstvu za kulturo; javni zavodi s področja vzgoje in 
izobraževanja za obseg dejavnosti na področju kulture, 
ki ne sodi v osnovno dejavnost iz ustanovitvenega akta 
javnega zavoda,

– za področje B: lastniki ali upravljalci nepremične 
kulturne dediščine, ki se nahaja na območju Občine 
Trebnje in ima status kulturnega spomenika,

– za področje G: zveze kulturnih društev in izvajalci 
kulturnih dejavnosti, ki delujejo v interesu večine kultur-
nih društev v Občini Trebnje.

4. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Na javni razpis lahko oddajo vloge prijavitelji, ki iz-

polnjujejo naslednje pogoje:
– da se prijavijo na javni razpis na predpisanih 

obrazcih in v določenih rokih,
– da izkažejo na predpisanih obrazcih zaprto fi-

nančno konstrukcijo za prijavljen javni kulturni program 
ali kulturni projekt,

– da imajo sedež oziroma stalno prebivališče v Ob-
čini Trebnje (izjemoma se lahko sofinancira tudi kulturne 
projekte izvajalca, ki nima sedeža v Občini Trebnje, če 
so kulturni projekti v javnem interesu Občine Trebnje),

– delujejo na področju kulture najmanj eno leto,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, ka-

drovske in organizacijske pogoje za izvedbo javnega 
kulturnega programa ali kulturnega projekta,

– da so v preteklih letih redno izpolnjevali pogod-
bene obveznosti, če so prejeli sredstva iz proračuna 
Občine Trebnje,

– za posameznike, ki so vpisani v razvid samoza-
poslenih v kulturi pri Ministrstvu za kulturo Republike 
Slovenije, je pogoj, da imajo stalno prebivališče v Občini 
Trebnje,

– da izkažejo nepridobitni značaj javnega kulturne-
ga programa ali kulturnega projekta, s katerim kandidi-
rajo za sofinanciranje iz javnih sredstev.

5. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev
Za ocenjevanje javnih kulturnih programov bodo 

upoštevana naslednja merila in kriteriji: vrednotenje kul-
turnih izvajalcev glede na posamezno vrsto kulturne de-

javnosti, glede na kakovost izvedbe programa, glede na 
število sekcij, število aktivnih članov in glede na število 
nastopov na javnih prireditvah.

Za ocenjevanje projektov s področja varstva kul-
turne dediščine bodo upoštevana sledeča merila: ovre-
dnotenje kulturnega spomenika, stopnja ogroženosti 
spomenika zaradi človeških ali drugih zunanjih vplivov, 
izdelana izvedbena dokumentacija, pomembnost pro-
jekta za vlogo v javnem dogajanju in za popularizacijo 
spomenika, zagotovljena lastna finančna sredstva, pro-
jekt je sofinanciran iz državnih in evropskih virov. Sofi-
nancirajo se izredni stroški, ki presegajo gospodarsko 
korist in običajne stroške vzdrževanja: stroški konserva-
torsko-restavratorskih posegov na kulturnih spomenikih, 
stroški gradbeno-obrtniških posegov, kakor jih zahtevajo 
kulturnovarstveni pogoji (stroški sanacije temeljev, stro-
ški sanacije sten – zidov, stroški sanacije stropov, stroški 
sanacije stopnišč, stroški sanacije strešnih konstrukcij in 
streh – kritin, stroški sanacije stavbnega pohištva-okna, 
vrata, stroški sanacije stavbno-kleparskih del, stroški 
sanacije tlakov).

Za ocenjevanje javnih kulturnih prireditev bodo 
upoštevani naslednji elementi točkovanja: raven prire-
ditve, število nastopajočih, delež zagotovljenih lastnih 
sredstev, število obiskovalcev, tradicionalnost, pomen 
prireditve za širši kulturni prostor, vzpostavitev vzvodov 
za partnerstvo.

Na področju založništva bodo upoštevani naslednji 
elementi točkovanja: vsebinska tematika, število izvodov, 
obseg edicije, delež zagotovljenih lastnih sredstev, izvir-
nost avtorskega dela, umetniška in kakovostna vrednost.

Pri izobraževanju se bodo sofinancirali stroški ko-
tizacije za izobraževanje in usposabljanje strokovnih 
kadrov in članov kulturnih društev.

Pri materialnih stroških zvez ter izvajalcev kultur-
nih dejavnosti, ki delujejo v interesu večine kulturnih 
društev, se bodo sofinancirali materialni stroški, nastali 
v zvezi z administrativnimi, finančnimi in računovodski-
mi deli, stroški strokovne literature in promocijskega 
materiala.

Podrobnejše ocenjevanje po navedenih merilih in 
kriterijih je določeno s Pravilnikom o postopkih in merilih 
za vrednotenje javnih kulturnih programov in kulturnih 
projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Treb-
nje (Uradni list RS, št. 22/06, 37/09).

6. Skupna višina sredstev, ki je zagotovljena z Od-
lokom o proračunu Občine Trebnje za leto 2015 za so-
financiranje posameznih vsebin javnega razpisa znaša 
55.300 EUR, oziroma po posameznih vsebinah javnega 
razpisa:

– javni kulturni programi (JKP), okvirno 19.000 EUR,
– varstvo kulturne dediščine (B), okvirno 8.500 EUR,
– javne kulturne prireditve, okvirno 24.000 EUR,
– založništvo (D), okvirno 1.800 EUR,
– izobraževanje (F), okvirno 1.000 EUR,
– materialni stroški zvez ter izvajalcev kulturnih de-

javnosti, ki delujejo v interesu večine kulturnih društev 
(G), okvirno 1.000 EUR.

Prijavitelj je seznanjen in soglaša z možnostjo uved-
be ukrepa proporcionalnega zmanjšanja pravic porabe 
dodeljenih sredstev do višine 5 %, skladno z Odlokom 
o proračunu Občine Trebnje za leto 2015.

7. Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sred-
stva porabljena: dodeljena sredstva morajo biti pora-
bljena v letu 2015, v skladu s predpisi, ki urejajo porabo 
proračunskih sredstev.

8. Prevzem razpisne dokumentacije: razpisna do-
kumentacija je na voljo takoj po objavi tega razpisa. 
Prevzamete jo lahko osebno v sprejemni pisarni Obči-
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ne Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje ali na internetni strani 
Občine Trebnje: http://www.trebnje.si.

9. Rok in način predložitve vlog: vloge na javni raz-
pis morajo biti predložene najkasneje v roku 30 dni po 
objavi tega javnega razpisa v Uradnem listu RS oziroma 
najkasneje zadnji dan tega roka oddane na pošti kot pri-
poročene pošiljke. Za pravočasne se bodo štele vse vlo-
ge, ki bodo do roka prispele na sedež naročnika: Občina 
Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje. Vloge, izpolnjene 
na razpisnih obrazcih morajo biti z vsemi zahtevanimi 
prilogami dostavljene v zaprti kuverti, s pripisom »Vloga 
na JR Kultura 2015, področje: ________________« 
(navedba osnovnega razpisnega področja, kot npr.: var-
stvo kulturne dediščine, založništvo …). Če se prijavitelj 
prijavlja na več razpisnih področij, mora navesti vsa po-
dročja. Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden naziv 
in naslov prijavitelja. Vloge, ki bodo prispele po roku, 
se ne bodo odpirale in bodo vrnjene prijavitelju. Oddaja 
vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji ter kriteriji 
javnega razpisa.

10. Postopek dodelitve in rok, v katerem bodo prija-
vitelji obveščeni o izidu razpisa: prijavitelji, ki bodo oddali 
nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi. Vloge, ki 
ne bodo dopolnjene v pozivnem roku, bodo s sklepom 
zavržene. Strokovna komisija bo opravila vrednotenje 
popolnih vlog po merilih in kriterijih iz javnega razpisa. 
Strokovna komisija bo v vseh fazah postopka delovala 
v skladu s 35. členom Zakona o integriteti in prepreče-
vanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno preči-
ščeno besedilo) in dosledno upoštevala določbe o izogi-
banju nasprotju interesov. Strokovna komisija bo predvi-
doma v roku 45 dni po zaključku javnega razpisa izdala 
prijaviteljem obvestila o višini sofinanciranja oziroma 
o zavrnitvi posameznih javnih kulturnih programov in 
kulturnih projektov. V roku 8 dni od prejema obvestila se 
bodo lahko prijavitelji izjavili o predlogu strokovne komi-
sije. Na podlagi predloga strokovne komisije bo župan 
izdal izvajalcem odločbo o izboru oziroma o zavrnitvi 
posameznih javnih kulturnih programov in projektov. 
Na izdano odločbo ne bo pritožbe, možen bo upravni 
spor. Z izbranimi izvajalci javnih kulturnih programov 
in projektov bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo 
opredeljene medsebojne pravice in obveznosti glede 
izvedbe programov in projektov ter glede sofinanciranja 
izbranega programa v skladu s predpisi, ki urejajo pora-
bo proračunskih sredstev. Če med proračunskim letom 
občinski svet spremeni višino proračunskih postavk, na 
katerih so sredstva tega razpisa, se naročnik in izvajalec 
z aneksom dogovorita za spremembo obsega pogodbe-
nih nalog oziroma za spremembo dinamike plačil.

11. Kontaktna oseba za dodatne informacije: Irena 
Žužek, tel. 07/348-11-26, faks 07/348-11-31, e-pošta: 
irena.zuzek@trebnje.si.

Občina Trebnje

 Ob-2410/15

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Trebnje 
za leto 2015 (Uradni list RS, št. 33/15) in Pravilnika za 
sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter 
sofinanciranje stroškov delovanja izvajalcev mladinskih 
programov in projektov iz proračuna Občine Trebnje 
(Uradni list RS, št. 22/06), Občina Trebnje objavlja

javni razpis
za sofinanciranje mladinskih programov  

in projektov ter stroškov delovanja izvajalcev 
mladinskih programov in projektov  

v Občini Trebnje v letu 2015

1. Naziv in sedež naročnika: Občina Trebnje, Goliev 
trg 5, 8210 Trebnje, tel. 07/348-11-00, faks 07/348-11-3, 
e-pošta: obcina.trebnje@trebnje.si.

2. Predmet razpisa
Predmet sofinanciranja so sledeče vsebine:
– mladinski programi (dejavnost) – kontinuirano iz-

vajanje in koordiniranje mladinskih aktivnosti skozi celo 
leto – vsaj enkrat tedensko, devet mesecev v letu, ob 
zaključku obvezna predstavitev dejavnosti širši javnosti 
(prireditev, razstava, delavnica, življenje z naravo, ipd.)

– mladinski projekti (posamična aktivnost izvajalca) 
– posamični zaključen enkratni dogodek (predavanje, 
okrogla miza, ipd.),

– stroški delovanja izvajalcev mladinskih progra-
mov in projektov – neprogramski stalni stroški za izved-
bo njihove dejavnosti (stroški najemnine, telekomuni-
kacij, komunalnih storitev, energije, vode, pisarniškega 
materiala, stroški dela).

3. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis lahko oddajo vloge prijavitelji, ki izpolnju-

jejo naslednje pogoje:
– so registrirani za opravljanje dejavnosti, za katero 

se prijavljajo oziroma so njihovi programi in projekti po 
presoji strokovne komisije v javnem interesu Občine 
Trebnje,

– imajo zagotovljene materialne, prostorske, ka-
drovske in organizacijske možnosti za uresničitev načr-
tovanih aktivnosti,

– programi in projekti se izvajajo za mladino v Ob-
čini Trebnje (mladi od 15 do 29 let),

– imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so 
razvidni prihodki in odhodki, delež lastnih sredstev, de-
lež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež 
sredstev iz drugih virov,

– vsako leto občinski upravi redno dostavijo poroči-
lo o realizaciji programov in projektov za preteklo leto ter 
redno izpolnjujejo pogodbene obveznosti.

Pravico do sofinanciranja mladinskih programov 
in projektov imajo neprofitne organizacije, zavodi, dru-
štva, zveze, zasebniki in druge organizacije, ki so nosilci 
programov in projektov, namenjenih mladim med 15. in 
29. letom starosti. Pravico do sofinanciranja stroškov 
delovanja mladinskih programov in projektov pa imajo 
tisti izvajalci, ki izvajajo izključno programe in projekte 
za mlade, njihovo delovanje pa je širšega javnega po-
mena v občini.

4. Vrednost razpisanih sredstev
Za sofinanciranje mladinske dejavnosti je 

v proračunu Občine Trebnje za leto 2015 zagotovljenih 
10.000 EUR, od tega za:

– mladinske programe in projekte, sredstva do 
okvirno 5.000 EUR,

– za sofinanciranje stroškov delovanja izvajal-
cev mladinskih programov in projektov, do okvirno 
5.000 EUR.

Prijavitelj je seznanjen in soglaša z možnostjo 
uvedbe ukrepa proporcionalnega zmanjšanja pravic 
porabe dodeljenih sredstev do višine 5 %, skladno z do-
ločili Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2015.

5. Merila in kriteriji za vrednotenje
Za vrednotenje vlog za sofinanciranje mladinskih 

programov in projektov bodo upoštevana naslednja 
merila in kriteriji: preglednost, število vključenih članov 
v mladinskih programih in projektih, delež lastnih sred-
stev za izvedbo mladinskih programov in projektov, cilj-
na populacija, dostopnost, ekonomičnost, primerljivost.

Podrobnejše ocenjevanje vlog po navedenih merilih 
in kriterijih je določeno s Pravilnikom za sofinanciranje 
mladinskih programov in projektov ter sofinanciranje 
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stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in 
projektov iz proračuna Občine Trebnje (Uradni list RS, 
št. 20/06).

6. Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sred-
stva porabljena: dodeljena sredstva morajo biti pora-
bljena v letu 2015, v skladu s predpisi, ki urejajo porabo 
proračunskih sredstev.

7. Prevzem razpisne dokumentacije: razpisna do-
kumentacije je na voljo takoj po objavi tega razpisa. 
Prevzamete jo lahko osebno v sprejemni pisarni Ob-
čine Trebnje ali na internetni strani Občine Trebnje: 
http://www.trebnje.si, do roka za oddajo vlog.

8. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge 
in način predložitve vlog: vloge na javni razpis morajo 
biti predložene najkasneje v roku 30 dni po objavi tega 
javnega razpisa v Uradnem listu RS oziroma najkasne-
je zadnji dan tega roka oddane na pošti kot priporoče-
ne pošiljke. Za pravočasne se bodo štele vse vloge, 
ki bodo do roka prispele na sedež naročnika: Občina 
Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje. Vloge, izpolnjene 
na razpisnih obrazcih in z vsemi zahtevanimi prilogami, 
dostavite v zaprti kuverti, s pripisom »Prijava na javni 
razpis – Mladina 2015«. Na hrbtni strani ovitka mora 
biti naveden naziv in naslov prijavitelja. Vloge, ki bodo 
prispele po roku, se ne bodo odpirale in bodo vrnjene 
naslovniku. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja 
s pogoji ter kriteriji razpisa.

9. Postopek dodelitve in rok, v katerem bodo prija-
vitelji obveščeni o izidu razpisa

Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo 
pozvani k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v po-
zivnem roku, bodo s sklepom zavržene. S strani stro-
kovne komisije bo opravljeno vrednotenje popolnih vlog 
po merilih in kriterijih iz javnega razpisa. Strokovna 
komisija bo v vseh fazah postopka delovala v skladu 
s 35. členom Zakona o integriteti in preprečevanju ko-
rupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno 
besedilo) in dosledno upoštevala določbe o izogibanju 
nasprotju interesov.

Občinska uprava Občine Trebnje bo v 45 dneh 
po zaključku javnega razpisa izdala odločbe o izboru, 
višini in namenu odobrenih sredstev izvajalcem mla-
dinskih programov in projektov. V 8 dneh od prejema 
odločbe bodo prijavitelji lahko vložili pritožbo pri župa-
nu Občine Trebnje. Po pravnomočnosti odločb bodo 
z izbranimi izvajalci programov in projektov sklenjene 
pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pra-
vice in obveznosti glede izvedbe programov in projektov 
ter glede sofinanciranja izbranega programa v skladu 
s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev. Če 
med proračunskim letom občinski svet spremeni viši-
no proračunskih postavk, na katerih so sredstva tega 
razpisa, se naročnik in izvajalec z aneksom dogovorita 
za spremembo obsega pogodbenih nalog oziroma za 
spremembo dinamike plačil.

10. Kontaktna oseba za dodatne informacije: Irena 
Žužek, tel. 07/348-11-26, faks 07/348-11-31, e-pošta: 
irena.zuzek@trebnje.si.

Občina Trebnje
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Su-VII-2/15-3 Ob-2401/15

Republika Slovenija, Ustavno sodišče, Bee-
thovnova ulica 10, Ljub ljana, na podlagi drugega od-
stavka 1. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list 
RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12), 
Zakona o stvarnem premoženju države in samouprav-
nih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 
in 50/14), Uredbe o stvarnem premoženju države in sa-
moupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 
42/12, 24/13 in 10/14) ter Odloka o načrtu ravnanja 
s stvarnim premoženjem države za Ustavno sodišče Re-
publike Slovenije za leto 2015 (Uradni list RS, št. 14/15), 
objavlja

javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Repu-

blika Slovenija, Ustavno sodišče, Beethovnova ulica 10, 
1000 Ljub ljana.

2. Opis predmeta prodaje: enoinpolsobno stanova-
nje, št. 3/II, v II. nadstropju večstanovanjskega objekta, 
Vojkova cesta 52, Ljub ljana, v izmeri 57,40 m², s pripa-
dajočo shrambo v kleti, ID 2636-1677-3, k.o. Bežigrad, 
trenutno zasedeno z najemnico.

3. Izklicna cena in najnižji znesek višanja izklicne 
cene je: izklicna cena nepremičnine je 92.200,00 EUR. 
Najnižji znesek višanja izklicne cene je 500,00 EUR.

4. Način in rok plačila kupnine: uspeli dražitelj mora 
kupnino, zmanjšano za višino vplačane varščine, plačati 
v roku 30 dni od sklenitve pogodbe na transakcijski ra-
čun Proračuna Republike Slovenije.

5. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo pote-
kala ustno v slovenskem jeziku na sedežu Ustavnega 
sodišča Republike Slovenije v Ljub ljani, na Beethovnovi 
ulici 10, v razpravni dvorani v I. nadstropju, in sicer 6. 7. 
2015, s pričetkom ob 12. uri.

6. Višina varščine, ki jo je treba položiti pred začet-
kom javne dražbe: varščina znaša 10 % izklicne cene, in 
sicer 9.220,00 EUR. Varščina se ne obrestuje.

Pred začetkom javne dražbe je treba plačati varšči-
no v višini 10 % vrednosti izklicne cene za nepremičnino 
na transakcijski račun Proračuna Republike Sloveni-
je: SI56 0110 0630 0109 972, sklic na številko: SI18 
13110-2010003-davčna številka dražitelja, z navedbo 
plačilo varščine.

Uspelemu dražitelju se varščina všteje v kupnino, 
drugim dražiteljem se vrne brezobrestno v roku 7 dni po 
končani javni dražbi. S plačilom varščine sprejme draži-
telj obveznost, da pristopi k javni dražbi.

Dražiteljem, ki bodo vplačali varščino in ne bodo 
pristopili k javni dražbi, se varščina ne vrne.

7. Z najugodnejšim dražiteljem bo pogodba skle-
njena najkasneje v 15 dneh po zaključku javne dražbe.

Če najugodnejši dražitelj pogodbe v navedenem 
roku ne bo podpisal iz razlogov, ki so na njegovi strani, 
mu Ustavno sodišče lahko rok podaljša, vendar ne za 
več kot 15 dni. Če najugodnejši dražitelj ne podpiše 
pogodbe v podaljšanem roku, Ustavno sodišče zadrži 
njegovo varščino.

8. Zakoniti zastopnik oziroma oseba, pooblašče-
na s strani zakonitega zastopnika organizatorja javne 
dražbe, lahko kadar koli do sklenitve pravnega posla 

Javne dražbe

postopek javne dražbe brez obrazložitve in brez odško-
dninske odgovornosti ustavi, pri čemer se dražiteljem 
povrnejo izkazani stroški za prevzem razpisne doku-
mentacije in varščina brez obresti.

9. Informacije lahko zainteresirani dražitelji dobijo 
na naslovu: Ustavno sodišče Republike Slovenije, Be-
ethovnova ulica 10, Ljub ljana, tel. 01/47-76-410, Met-
ka Štimec Janeš, vsak delovni dan od 8.30 do 15.30. 
Ogled predmeta javne dražbe je mogoč po predhodnem 
dogovoru.

10. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične 

osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije 
lahko postanejo lastniki nepremičnin.

Dražitelji morajo najkasneje do 3. 7. 2015 do 16. ure 
na naslov naročnika: Ustavno sodišče Republike Slo-
venije, Beethovnova ulica 10, Ljub ljana, v zapečateni 
ovojnici s pripisom: »Ne odpiraj, javna dražba« in s pri-
pisom imena in priimka dražitelja na hrbtni strani ovojni-
ce, predložiti kopije naslednjih dokumentov:

– potrdilo o plačani varščini, iz katerega je poleg 
plačila razvidna tudi celotna številka TRR računa za 
primer vračila varščine,

– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih staro naj-
več 30 dni (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga iz-
dajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, 
ki izdajo potrdilo za slovenske državljane, če takega 
potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri 
notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovorno-
stjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke),

– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli 
blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s. p. – tuja 
pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institu-
cije v njeni državi, enakovredne institucijam, ki izdajo 
potrdila za slovenske pravne osebe. Če takega potrdila 
ne more pridobiti, predloži izjavo zakonitega zastopnika 
oziroma lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod 
kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v za-
dnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR),

– izpisek iz sodnega registra (za pravne osebe) 
oziroma druge ustrezne evidence (s. p.), ki ni starejši 
od 30 dni,

– morebitni pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb 
morajo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za ude-
ležbo na javni dražbi,

– kopijo osebne izkaznice oziroma potnega lista (fi-
zične osebe, s.p. ter zastopniki in pooblaščenci pravnih 
in fizičnih oseb),

– pisno izjavo, da se v celoti strinjajo s pogoji javne 
dražbe.

Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, 
bodo izločeni iz postopka. Če ovojnica ne bo opremljena 
tako, kot je navedeno, naročnik ne nosi odgovornosti za 
njeno založitev.

Davek na promet z nepremičninami in stroške 
v zvezi s prenosom lastništva na nepremičnini (overi-
tve, takse, vpis v zemljiško knjigo in morebitne druge 
stroške), plača kupec.

Predmet prodaje bo prodan po načelu videno – 
kupljeno, zato ne bo možno uveljavljanje prodajalčeve 
odgovornosti za stvarne in pravne napake.
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11. Izbira najugodnejšega dražitelja
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni 

dražbi. Z vplačilom varščine sprejme dražitelj obveznost 
pristopiti k dražbi in razpisne pogoje dražbe.

– dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni po-
dana višja ponudba,

– na dražbi uspe tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo 
ceno,

– dražba je končana, ko se trikrat zaporedoma iz-
kliče najvišjo ponujeno ceno,

– če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo 
ceno, nepremičnina ni prodana, če eden ne zviša cene,

– dražba je uspešna tudi, če se je udeleži samo en 
dražitelj, ki ponudi najmanj izklicno ceno.

12. Pravila javne dražbe: javna dražba se izva-
ja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju drža-
ve in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10, 75/12 in 50/14) in Uredbo o stvarnem premo-
ženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14). Javno dražbo 
vodi komisija.

Ustavno sodišče Republike Slovenije
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 Ob-2365/15

Svet Knjižnice dr. Toneta Pretnarja, Balos 4, Tržič, 
na podlagi prvega odstavka 17. člena Zakona o knji-
žničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01), 15. člena Odloka 
o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice dr. Toneta Pre-
tnarja (Uradni list RS, št. 73/03) in Sklepa Sveta zavoda 
o izvedbi postopka za izbor in imenovanja direktorja jav-
nega zavoda Knjižnica dr. Toneta Pretnarja z dne 2. 3. 
2015, objavlja javni razpis za

direktorja/direktorico
Knjižnice dr. Toneta Pretnarja, Tržič

Kandidati/kandidatke morajo poleg splošnih pogojev, 
določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje:

– imeti morajo univerzitetno izobrazbo družboslov-
ne, humanistične ali druge ustrezne smeri (VII. sto-
pnja pred uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopol-
nitvah zakona o visokem šolstvu) ali 2. stopnjo – magi-
strski študijski program (magisterij stroke) po uveljavi-
tvi tristopenjskega visokošolskega sistema, skladnega 
z Bolonjsko deklaracijo, raven 7,

– opravljen strokovni izpit iz bibliotekarske stroke 
za naziv bibliotekar,

– najmanj pet let delovnih izkušenj na področju 
knjižničarstva

– in poznavanje širšega področja dela v knjižnični 
dejavnosti.

Nastop dela je 18. december 2015, mandat direk-
torja/direktorice traja 5 let.

K prijavi morajo kandidati/kandidatke predložiti ra-
zvojni program knjižnice za mandatno obdobje.

Kandidati/kandidatke naj pošljejo pisne prijave z ži-
vljenjepisom in dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogo-
jev v zaprti ovojnici z označbo »Ne odpiraj – javni razpis: 
direktor/direktorica Knjižnice dr. Toneta Pretnarja Tržič« 
priporočeno na naslov: Knjižnica dr. Toneta Pretnarja – 
Svet Knjižnice dr. Toneta Pretnarja, Balos 4, 4290 Tržič, 
v roku 8 dni od objave razpisa.

Kandidati/kandidatke bodo o izbiri obveščeni najka-
sneje v 30 dneh po objavi razpisa.

Svet Knjižnice dr. Toneta Pretnarja

Št. 701-23/2015 Ob-2382/15

Ministrstvo za pravosodje na podlagi prvega od-
stavka 29. člena v zvezi z drugim odstavkom 195. člena 
Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11 – 
ZDT-1, 21/12 – ZDU-1F, 47/12 – ZDT-1A, 15/13 – ZOD-
Pol, 47/13 – ZDU-1G, 48/13 – ZSKZDČEU-1 in 19/15 
– ZDT-1B), objavlja razpis za

1 prosto mesto okrožnega državnega tožilca
na Specializiranem državnem tožilstvu RS,  

s specifičnimi znanji iz finančnega in civilnega 
prava v Oddelku za postopke v zvezi z odvzemom 

premoženja nezakonitega izvora  
(Civilno finančni oddelek)

Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splo-

šne pogoje za izvolitev v sodniško funkcijo, določene 
v 8. členu Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, 
št. 94/07, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 69/13 in 17/15; 

Razpisi delovnih mest

ZSS), in posebne pogoje za imenovanje na mesto okro-
žnega državnega tožilca, določene v 25. členu ZDT-1.

Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kan-

didata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča,
– kontaktno telefonsko številko, lahko tudi elektron-

ski naslov kandidata.
Prijavi kandidata je potrebno priložiti:
– življenjepis v obliki Europass z opisom strokovne 

dejavnosti po pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili,
– dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za 

imenovanje na razpisano državnotožilsko mesto, ki jih 
kandidat izkaže z izpisom obdobij zavarovanj Zavoda za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje in

– izjavo kandidata, da Ministrstvu za pravosodje 
dovoljuje pridobitev podatkov iz kazenske evidence, ki 
jo vodi ministrstvo in podatkov iz uradnih evidenc, da 
kandidat ni v kazenskem postopku.

Kandidat, ki še ni bil imenovan za državnega tožil-
ca, mora prijavi priložiti tudi:

– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti, ki na 
dan objave razpisa ni starejše od šestih mesecev,

– podatke o uspešnosti kandidata v času študija 
prava,

– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, 
če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki 
Sloveniji,

– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti in pisno 
izjavo kandidata, da ni v kazenskem postopku.

Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega 
odstavka 8. člena ZSS ter podatke iz 30. člena ZDT-1 
pridobi Ministrstvo za pravosodje.

Pisne prijave sprejema Ministrstvo za pravosodje, 
Ljub ljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi razpisa.

Ministrstvo za pravosodje

 Ob-2394/15
Na podlagi 102. člena Pravilnika o postopkih (so)fi-

nanciranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja razisko-
valne dejavnosti (Uradni list RS, št. 04/11 in spremem-
be) Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko, Jadran-
ska 19, 1000 Ljub ljana, razpisuje prosto delovno mesto

mladih raziskovalcev pri izbranih mentorjih
za leto 2015

na naslednjem raziskovalnem področju:
1. Matematika – tri prosta mesta – mentorji:
– prof. dr. Boštjan Brešar,
– prof. dr. Franc Forstnerič,
– prof. dr. Peter Šemrl.
Podrobnejše informacije o razpisnih pogo-

jih so na voljo na spletni strani, www.imfm.si in na 
tel. 01/476-66-30.

Kandidati pošljejo pisne prijave s kratkim življe-
njepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev do 17. 7. 
2015 na naslov inštituta – z oznako »Razpis za mlade 
raziskovalce«.

Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko
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Št. 478-1/2015-3 Ob-2362/15

Na podlagi 33. člena Zakona o stvarnem premože-
nju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – 
ZDU-1I in 14/15 – ZUUJFO) in 35. člena Uredbe o stvar-
nem premoženju države in samoupravnih lokalnih sku-
pnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14), 
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, Bleiweisova 
cesta 30, 1000 Ljub ljana (v nadaljevanju: naročnik), ki 
ga zastopa direktor Milenko Ziherl, objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo rabljenega osebnega vozila

1. Ime in sedež naročnika zbiranja ponudb: Eko 
sklad, Slovenski okoljski javni sklad, Bleweisova 
cesta 30, 1000 Ljub ljana.

2. Predmet prodaje: predmet prodaje je ra-
bljeno osebno vozilo Toyota Prius/1.5/AUT., datum 
prve registracije 19. 8. 2008, identifikacijska številka 
JTDKB20U903443683, delovna prostornina motorja: 
1497 cm3

, moč motorja: 57, 50 kW, zelene barve, pre-
voženi km: 64036.

3. Izhodiščna cena: izhodiščna cena za predmetno 
osebno vozilo znaša 6.758,00 EUR in je določena na 
podlagi Ocenitve vrednosti vozila sodnega izvedenca in 
cenilca za motorna vozila Janeza Jurija Vodopija z dne 
1. 6. 2015. Morebitne druge dajatve in stroške, ki bi na-
stali pri prodaji, plača kupec. Na premičnini, ki je pred-
met prodaje, ne obstoji predkupna pravica.

4. Vrsta pravnega posla in način prodaje: prodaja 
rabljenega osebnega vozila na podlagi kupoprodajne 
pogodbe. Vozilo se prodaja po načelu »videno–kuplje-
no«, zato kupec nima pravice uveljavljati kasnejših re-
klamacij.

5. Pogoji za udeležbo v postopku:
5.1. Plačilo varščine
Ponudnik mora plačati varščino v višini 10 % iz-

hodiščne cene in ponudbi priložiti potrdilo o vplačani 
varščini. Varščina se vplača na račun Eko sklada št. 
SI5601100 – 6270960308, sklic št. 00 390, in sicer do 
roka za oddajo ponudbe.

Izbranemu ponudniku bo varščina vračunana 
v ceno, neuspelim ponudnikom pa bo brez obresti vr-
njena v roku 30 dni po izbiri najugodnejšega ponudnika.

5.2. Vsebina zavezujoče ponudbe
– izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (priloga 

št. 1),
– izpolnjen obrazec Izjava o sprejemanju pogojev 

javnega razpisa (priloga št. 2),
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne 

cene na obrazcu Ponudba (priloga št. 3),
– potrdilo o plačilu varščine v višini 10 % izhodiščne 

cene.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj 

navedene sestavine.
5.3. Način, mesto in rok za oddajo ponudbe
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene 

v zaprtih kuvertah z oznako »Ne odpiraj – ponudba za 
nakup osebnega vozila Toyota Prius« najkasneje do 
30. 6. 2015 do 10. ure, na naslov: Eko sklad, j.s., Ble-
iweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana.

Druge objave

Na hrbtni strani kuverte mora biti označen polni 
naziv in naslov pošiljatelja ponudbe. Ponudba, ki bo na 
naslov prispela po poteku roka za oddajo ponudb, bo 
v zaprti kuverti vrnjena ponudniku.

Ponudbe morajo biti veljavne najmanj 60 dni od ob-
jave tega javnega poziva za zbiranje ponudb v Uradnem 
listu Republike Slovenije in na spletni strani Eko sklada, 
Slovenskega okoljskega javnega sklada.

6. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika: ku-
poprodajna pogodba bo sklenjena s tistim ponudnikom, 
ki bo ponudil najvišjo ceno nad izhodiščno ceno. V pri-
meru, da bi več ponudnikov ponudilo enako najvišjo 
ceno nad izhodiščno ceno, bodo izvedena dodatna po-
gajanja o ceni.

7. Rok sklenitve pogodbe in prevzem vozila: izbrani 
ponudnik je dolžan v roku 8 dni po prejemu obvestila 
o izbiri skleniti z naročnikom kupoprodajno pogodbo, 
v nasprotnem primeru se šteje, da je od nakupa odstopil. 
Če izbrani ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogod-
be v predpisanem roku, bo postopek javne ponudbe 
razveljavljen, vplačana varščina pa bo zadržana. Kupec 
mora predmetno osebno vozilo prevzeti v roku 5 dni od 
plačila celotne kupnine.

8. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna 
kupnino na podlagi izstavljenega računa naročnika naj-
kasneje v roku 8 dni po podpisu kupoprodajne pogodbe 
in izstavitvi računa. Kupnina se vplača na račun Eko 
sklada št. SI5601100 – 6270960308, sklic št. 00 390. 
Plačilo celotne kupnine v navedenem roku, je bistvena 
sestavina pravnega posla.

9. Informacije in ogled osebnega vozila
Vsa dodatna pojasnila lahko interesenti dobijo pri 

kontaktni osebi: Anica Florjančič, tel. 01/241-48-26 ali 
preko e-pošte: ekosklad@ekosklad.si. Ponudniki si pred 
oddajo ponudbe lahko ogledajo predmetno osebno vo-
zilo po predhodnem dogovoru.

Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki pridobijo 
pri kontaktni osebi, prav tako je dostopna tudi na spletni 
strani: www.ekosklad.si.

10. Odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo dne 30. 6. 2015 ob 

12. uri, na naslovu: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 
1000 Ljub ljana. Postopek bo vodila komisija, ki jo ime-
nuje direktor.

Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb, ki bodo 
prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričet-
kom odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila 
za sodelovanje na javnem odpiranju.

Ponudniki – fizične osebe, ki bodo prisotne na 
javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom od-
piranja ponudb komisiji izročiti na vpogled veljavni oseb-
ni dokument s fotografijo, katerega je izdal državni or-
gan.

Ponudniki bodo o izidu postopka javnega zbiranja 
ponudb in sprejemu ponudbe pisno obveščeni v roku 
10 dni od javnega odpiranja ponudb.

11. Drugi pogoji: naročnik lahko postopek kadarkoli 
od sklenitve pravnega posla ustavi. Stroškov za pre-
vzem razpisne dokumentacije ni. Obveznost naročnika, 
da sklene pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, je 
s tem izključena.
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12. Objava: javno zbiranje ponudb se objavi v Ura-
dnem listu RS in na spletni strani Eko sklada, Sloven-
skega okoljskega javnega sklada.

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

 Ob-2366/15

Univerza v Ljub ljani, Ekonomska fakulteta, v skla-
du z 20. in 22. členom v povezavi z 28. in 29. členom 
Zakona o stvarnem premoženju države in samouprav-
nih lokalnih skupnosti /ZSPDSLS (Uradni list št. 86/10 
in 75/12, 47/13 – ZDU – 1G) in Uredbo o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11 in 42/12) objavlja razpisno do-
kumentacijo za

javno zbiranje ponudb
za oddajo v najem poslovnega prostora  

za opravljanje gostinskih storitev na Ekonomski 
fakulteti Univerze v Ljub ljani

Splošno
Lastnik prostorov, ki se oddajajo v najem je Univer-

za v Ljub ljani, Ekonomska fakulteta, Kardeljeva ploščad 
17, 1000 Ljub ljana (v nadaljevanju: najemodajalec).

Javno zbiranje ponudb se objavi v Uradnem listu 
RS in na spletni strani fakultete http://www.ef.uni-lj.si, 
kjer je dostopna tudi predmetna razpisna dokumenta-
cija.

Kontaktna oseba za morebitna vprašanja: Uroš 
Uranič, tel. 01/58-92-431, uros.uranic@ef.uni-lj.si.

Predmet oddaje v najem
Predmet oddaje v najem so poslovni prostori, v sku-

pni izmeri 374,76 m2, v stavbi na Kardeljevi ploščadi 17, 
1000 Ljub ljana, v kletnih prostorih dekanata, katastrska 
občina 1736 – Brinje I, št. stavbe 1247.

V naravi navedeni prostori predstavljajo:
– Osrednji prostor namenjen gostom (jedilnica) 

s površino 187 m2,
– Manjša odprta gostinska soba s površino 

16,84 m2,
– Zunanji atrij s površino 42,10 m2,
– Garderoba s sanitarijami s površino 11,34 m2,
– Manjše skladišče v garaži fakultete s površino 

26,68 m2,
– Kuhinja z delilnim pultom in pomivalnico s povr-

šino 90,80 m2.
Prostori so delno opremljeni. Lokal je najemnik 

dolžan opremiti in usposobiti za obratovanje z lastnimi 
sredstvi.

Prostori se oddajajo izključno za namen izvajanja 
gostinske dejavnosti.

Prostori so del stvarnega premoženja, ki ga zača-
sno ne potrebuje noben uporabnik.

Prostori se oddajo v najem po načelu videno – na-
jeto.

Obvezen ogled prostorov za zainteresirane ponu-
dnike se bo ob predhodni najavi (uros.uranic@ef.uni-lj.si) 
opravil v sredo, 17. 6. 2015 ob 10. uri. Izven tega termi-
na ogled prostorov ne bo možen.

Višina najemnine
Najemnina bo določena na podlagi ponudbe po-

nudnika, ki bo kot najugodnejši izbran po postopku in 
v skladu z merili tega javnega razpisa.

V najemnino je všteta souporaba garažnega pro-
stora za dostavo in dela hodnika, ki ga najemnik lahko 
uporablja za dostop do poslovnih prostorov ter toaletnih 
prostorov.

Znesek najemnine, povečan za davek na dodano 
vrednost, zapade v plačilo vsakega 5. dne v mesecu za 

tekoči mesec. Mesečni znesek najemnine se vsakega 
1. januarja uskladi z rastjo cen življenjskih potrebščin 
v preteklem letu.

Najnižja ponudbena cena – najemnina znaša 
4.300 € brez DDV/mesečno, najemnina za mesec julij 
in avgust se ne bo zaračunavala; skupaj torej 43.000 € 
+ DDV/letno.

Čas trajanja najema
Najemna pogodba se sklene za določen čas dveh 

let z možnostjo podaljšanja.
Obveznosti najemnika
Najemnik je dolžan sam in na svoje stroške (na 

podlagi te pogodbe) pridobiti vsa dovoljenja, ki so po 
veljavni zakonodaji potrebna za opravljanje dejavnosti 
nudenja prehrane.

Najemnik je dolžan najkasneje od 1. 1. 2016 dalje 
v najetih prostorih nuditi študentom subvencionirano 
študentsko prehrano na študentske bone.

Najemnik je dolžan poleg najemnine plačevati tudi 
vse obratovalne (elektrika, komunala, ogrevanje, hlaje-
nje, telefon, itd.) in vse funkcionalne stroške.

Najemnik mora s soglasjem najemodajalca dodatno 
opremiti prostore, ki so predmet najema. Morebitna nova 
vgrajena oprema ne postane last najemodajalca in jo je 
najemnik v primeru prenehanja te pogodbe dolžan na 
svoje stroške odstraniti.

Najemnik se zavezuje:
– da bo v gostinskem lokalu potekala ponudba sve-

že kakovostne hrane;
– da bo poleg hrane nudil tudi napitke (voda, sok, 

kava, čaj in ostale brezalkoholne pijače). Točenje alko-
holnih pijač je dovoljeno le ob posebnih dogodkih v do-
govoru z najemodajalcem;

– da bo potekala ponudba hrane in napitkov pred-
vidoma vsak delovnik od 8. do 16. ure (redni obratovalni 
čas), po posebnem dogovoru z vodstvom najemodajalca 
pa tudi izven dogovorjenih ur in ob dela prostih dnevih, 
v času študijskih počitnic (v času Poletne šole) ter za 
izvedbo posebnih dogodkov najemodajalca;

– da bo imel zaposlene usposobljene delavce v za-
dostnem številu, da bo lahko hitro in kvalitetno zagota-
vljal ponudbo hrane in pijače;

– da bo zagotovil študentske bone na lokaciji na-
jemodajalca najkasneje do 1. 1. 2016 in ustrezno infra-
strukturo za plačilo s študentskimi boni;

– da bo plačeval vse obveznosti do najemodajalca 
in drugih dobaviteljev v dogovorjenih rokih.

Najemnik zagotavlja, da bo dejavnost v najetih pro-
storih opravljal kvalitetno. Najemnik bo vzpostavil fizično 
in spletno knjigo pritožb in pohval za svoje storitve.

Najemnik se zaveže za vsak dan, ko ne bo izpolnil 
pogodbenih obveznosti, ki se nanašajo na opravljanje 
gostinske dejavnosti v najetih prostorih, plačati pogod-
beno kazen v višini 100,00 EUR.

Najemnik se obvezuje, da bo ravnal z vso opremo 
in prostori kot skrben gospodar in bo skrbel za vsa te-
koča dovoljenja v zvezi z obratovanjem prostorov, da 
bo sproti skrbel za čistočo prostorov, ki jih najema in 
souporablja, prav tako bo skrbel za vso potrebno doku-
mentacijo vseh redno in začasno zaposlenih delavcev.

Najemnik mora pri svojem poslovanju upoštevati 
hišni red in ostale akte najemodajalca.

Vse bistvene obveznosti najemnika so sicer opre-
deljene v priloženem vzorcu najemne pogodbe in se 
šteje, da so ponudnikom v celoti znane.

Pogoji za sodelovanje na razpisu
Ponudniki morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– ponudnik mora imeti veljavno registracijo in vsa 

potrebna dovoljenja za opravljanje dejavnosti;
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– ponudnik ne sme biti v postopku prisilne porav-
nave, v stečajnem postopku, v postopku prisilnega pre-
nehanja, oziroma z njegovimi posli iz drugih razlogov 
upravlja sodišče ali je opustil poslovno dejavnost (doka-
zilo pristojnega sodišča);

– ponudnik mora naročniku predložiti vsaj eno 
ustrezno referenco; iz reference mora jasno izhajati, 
da ima ponudnik ustrezne izkušnje (najmanj dve leti 
neprekinjeno, vsaj 50 kosil dnevno) s pripravo in de-
ljenjem tople hrane, upošteva se referenca v obdobju 
zadnjih pet let;

– ponudnik mora s HACCP certifikatom izkazati 
skladnost svojih izdelkov in storitev z zahtevami siste-
ma HACCP;

– ponudnik mora predložiti predstavitev dosedanje 
dejavnosti in celovito ponudbo hrane in pijače, vključno 
z informativnim cenikom hrane in pijače;

– ponudnik mora nuditi možnost subvencionirane 
študentske prehrane (študentski boni). Kolikor ponudnik 
v trenutku oddaje ponudbe ne nudi možnosti subven-
cionirane študentske prehrane mora predložiti izjavo, 
da bo najkasneje s 1. 1. 2016 nudil subvencionirano 
študentsko prehrano;

– ponudnik mora imeti zavarovano odgovornost; 
ponudnik bo moral predložiti kopijo police za zavarova-
nje odgovornosti;

– ponudnik mora priložiti potrdilo banke oziroma 
bank (za vsak odprt TRR, da v zadnjih 12 mesecih ni 
imel blokiranega računa);

– ponudnik mora priložiti potrdilo DURS, da ima 
poravnane vse davke in prispevke;

– ponudnik mora priložiti potrdilo Ministrstva za pra-
vosodje RS o nekaznovanosti odgovorne osebe ponu-
dnika;

– ponudnik mora na TRR najemodajalca št. 
SI56 0110 0603 0708 574 vplačati varščino v višini 
9.000,00 EUR in ob oddaji ponudbe predložiti dokazilo 
o plačilu varščine;

– ponudnik mora k ponudbeni dokumentaciji priloži-
ti tudi na vsaki strani parafiran vzorec najemne pogodbe.

Sestavni obvezni deli ponudbene dokumentacije
Ponudba se bo štela za popolno, če bo ponudnik 

ponudbo oddal na priloženem obrazcu in zraven priložil 
vse sledeče dokumente, potrdila oziroma dokazila:

– obrazec Ponudba (podatki o ponudniku, ponujena 
najemnina, veljavnost ponudbe, obrazec mora biti pod-
pisan in žigosan),

– redni izpis iz sodnega/poslovnega sodnega re-
gistra,

– izpolnjen referenčni obrazec + priložen informa-
tivni cenik (glej zahteve na obrazcu),

– dokazilo sodišča, da zoper ponudnika ni bil uve-
den ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali 
likvidacijski postopek,

– certifikat HACCP s katerim izkazuje skladnost 
svojih izdelkov in storitev z zahtevami sistema HACCP,

– dokazilo, da je ponudnik že registriran za nudenje 
subvencionirane študentske prehrane ali lastno izjavo, 
da bo najkasneje s 1. 1. 2016 nudil subvencionirano 
študentsko prehrano,

– dokazilo o zavarovanju odgovornosti (kopija za-
varovalne police),

– potrdilo banke oziroma bank (za vsak odprt TRR), 
da ponudnik v zadnjih 12 mesecih ni imel blokiranega 
računa (potrdilo o solventnosti, plačilni sposobnosti),

– potrdilo Davčne uprave RS, da ima ponudnik po-
ravnane vse davke in prispevke,

– potrdilo Ministrstva za pravosodje RS o nekazno-
vanosti odgovorne osebe ponudnika,

– dokazilo o plačilu varščine v znesku 9.000,00 EUR 
na TRR najemodajalca,

– vzorec najemne pogodbe iz razpisne dokumenta-
cije, parafiran na vsaki strani posebej.

Dokumenti, ki se predložijo kot sestavni del ponud-
be in ne izvirajo od ponudnika, morajo biti predloženi 
v izvirniku ali overjenem prepisu. Predložena dokazila 
in potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma 
odpiranja ponudb.

Ponudba mora biti veljavna najmanj do 30. 9. 2015. 
Ponudba, ki bi veljala krajši čas ali do preklica, bo izlo-
čena iz nadaljnjega postopka.

Rok in način oddaje ponudbe
Obravnavale se bodo ponudbe, ki bodo prispele do 

vključno 22. 6. 2015 najkasneje do 10. ure na naslov: 
Univerza v Ljub ljani, Ekonomska fakulteta, Kardeljeva 
ploščad 17, 1000 Ljub ljana.

Na ovojnici mora bit napisano: Ne odpiraj – Ponud-
ba za najem poslovnega prostora – Restavracija. Na 
hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in polni 
naslov pošiljatelja.

Odpiranje ponudb bo javno in sicer 22. 6. 2015 ob 
10.30, v sejni sobi dekanata Ekonomske fakultete, Kar-
deljeva ploščad 17, Ljub ljana. Udeležba ponudnikov ni 
obvezna. Prisotni predstavniki ponudnikov se morajo 
izkazati s pisnim pooblastilom.

Varščina
V dokaz resnosti ponudbe mora ponu-

dnik pred predložitvijo ponudbene dokumentacije vpla-
čati varščino v višini 9.000,00 EUR na TRR najemoda-
jalca št. SI56 0110 0603 0708 574, z navedbo »plačilo 
varščine za najem«.

Znesek varščine se ne obrestuje. Če ponudnik 
umakne vloženo ponudbo, najemodajalec zadrži nje-
govo varščino.

Neizbranim in izločenim ponudnikom (nepravoča-
sne ali nepopolne ponudbe) bo vplačana varščina ne-
obrestovana vrnjena v dveh mesecih od poteka razpi-
sanega roka.

Varščina izbranega ponudnika, s katerim bo skle-
njena najemna pogodba v neposredno izvršljivem no-
tarskem zapisu, se bo upoštevala kot dokaz za resnost 
ponudbe in zavarovanje najemnega razmerja in vseh 
morebitnih zahtevkov najemodajalca proti najemniku in 
se vrne neobrestovana najemniku po preteku pogodbe.

Kriteriji in postopek ocenjevanja ponudb
Predmet ocenjevanja in izbire bodo le popolne in 

pravočasne ponudbe, ki jih bodo predložili ponudniki, ki 
bodo izpolnjevali vse razpisne pogoje iz tega razpisa. 
Izbran bo tisti ponudnik, ki bo ponudil višjo najemnino.

Drugi pogoji vezani na javno zbiranje ponudb
Najemodajalec si pridržuje pravico do dodatnih po-

gajanj o višini najemnine v primeru, da bi dva (ali več) 
ponudnikov ponudila enako visoko najemnino.

Najemodajalec si pridržuje pravico, da brez kakr-
šnikoli posledic zase:

– kadarkoli ustavi postopek oddaje poslovnega pro-
stora v najem,

– ne izbere nobenega od ponudnikov.
Ponudniki v celoti nosijo stroške priprave ter izdela-

ve ponudbe in v primeru niso upravičeni do kakršnekoli 
odškodnine.

Ponudniki bodo o rezultatu javnega zbiranja po-
nudb pisno obveščeni.

Sklenitev najemne pogodbe
Izbrani ponudnik mora najpozneje v 15 dneh od 

prejema obvestila o izbiri skleniti z najemodajalcem na-
jemno pogodbo v obliki neposredno izvršljivega notar-
skega zapisa.
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Če izbrani ponudnik tega ne stori v navedenem 
roku, lahko najemodajalec po lastni presoji podaljša 
rok za sklenitev pogodbe v neposredno izvršljivem 
notarskem zapisu, vendar ne za več kot 15 dni, ali 
pa zadrži njegovo varščino. Če izbrani ponudnik ne 
sklene pogodbe v neposredno izvršljivem notarskem 
zapisu niti v podaljšanem roku, najemodajalec zadrži 
njegovo varščino.

Če iz kateregakoli razloga v predvidenem (ali po-
daljšanem) roku ne bi bila sklenjena najemna pogod-
ba v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa 
z izbranim ponudnikom, se lahko opravijo pogajanja in 
sklene najemna pogodba s ponudnikom, ki je ponudil 
naslednjo najvišjo najemnino.

Priloga k razpisni dokumentaciji
1. Obrazec Ponudba
2. Referenčni obrazec
3. Vzorec najemne pogodbe.
Vse priloge iz te razpisne dokumentacije so dosto-

pne na: http://www.ef.uni-lj.si.
Univerza v Ljub ljani,  

Ekonomska fakulteta

Št. 60404-13/2015-2 Ob-2368/15

Na podlagi Pravilnika o razpolaganju s stvarnim 
premoženjem – 1 družba SŽ – Infrastruktura d.o.o. vabi 
k nakupu premičnin: neuporabnega materiala.

Vrsta posla: odprodaja neuporabnega materiala.
Lokacija: območje Postojna.
Predmet prodaje obsega:
– sklop 1 cca 170 t neuporabnega železa (kovinski 

drogovi),
– sklop 2 cca 65 t neuporabnega železa (kovinski 

material s keramičnim izolatorji).
Ocenjena vrednost predmeta prodaje znaša:
– sklop 1: 35.700,00 EUR brez DDV-ja,
– sklop 2: 12.350,00 EUR brez DDV-ja.
Javno odpiranje ponudb bo opravljeno 23. 6. 2015 

ob 12. uri, na naslovu: SŽ, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 
1506 Ljub ljana, Službe za nabavo in investicije (sejna 
soba 606).

Posebne zahteve prodajalca bodo navedene v na-
vodilu za oblikovanje ponudb.

Zainteresirani ponudniki so v 10 dneh po objavi 
vabila dolžni prevzeti navodilo za oblikovanje ponudb, 
ki vsebuje tudi dodatna pojasnila v zvezi s predme-
tom prodaje in v skladu s tem navodilom v 11 dneh 
po objavi vabila predložiti svoje ponudbe. Zahtevo za 
prevzem navodila so ponudniki dolžni nasloviti na Slo-
venske železnice, d.o.o., Služba za nabavo in investi-
cije, in sicer po faksu 01/29-14-833 ali po elektronski 
pošti: jelka.kosmac@slo-zeleznice.si. Informacije na 
tel. 01/29-14-634.

SŽ – Infrastruktura d.o.o.

 Ob-2369/15

Premogovnik Velenje d.d., Partizanska cesta 78, 
3320 Velenje, kot organizator prodaje (lastnik nepremič-
nin je podjetje PV Invest, ki je v 100 % lasti organizatorja 
prodaje) objavlja

javno zbiranje ponudb1

za prodajo nepremičnine Center starejših 
Zimzelen,Topolšica 78a,3326 Topolšica

I. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja po-
nudb: Premogovnik Velenje d.d., Partizanska cesta 78, 
3320 Velenje.

II. Opis predmeta prodaje (v nadaljevanju »Zimze-
len«):

1. Zimzelen se nahaja v neposredni bližini term 
Topolšica, kjer so že okoli leta 1600 pričeli z zdravi-
liško dejavnostjo. Dejavnost centra je institucionalno 
varstvo starejših oseb in mlajših invalidnih oseb, ki za-
radi zdravstvenih in socialnih razlogov ne zmorejo več 
živeti doma. Odprt je bil oktobra 2009, v njem pa lahko 
biva 157 stanovalcev v skupno 107 sobah, od katerih je 
57 sob enoposteljnih in 50 dvoposteljnih. Zmogljivosti 
so razdeljene v 5 vitalnih enot, 2 negovalni enoti ter 2 
varovani enoti za bivanje oseb z demenco. Kompleks 
(nepremičnine in oprema – številka stavbe 1061) in 
zemljišče ležita na ID Topolšica: 948-1294/2-0, v izmeri 
596 m2, 948-1294/4-0, v izmeri 3424 m2, 948-1294/7, 
v izmeri 555 m2 ter 948/1295/6-0, v izmeri 1286 m2, vse 
k.o. Topolšica, ki v naravi predstavljajo poslovno stavbo 
Center starejših Zimzelen v Topolšici neto tlorisna povr-
šina 7905,3 m2; Izhodiščna cena (orientacijska vrednost) 
znaša 9.200.000,00 EUR. Davek od prodaje (DDV ali 
davek na promet nepremičnin) se obračuna v skladu 
z zakonodajo RS. Davek od prodaje (DDV ali davek na 
promet nepremičnin) in drugi stroški prenosa lastništva 
na predmetu prodaje bremenijo kupca.

2. Zimzelen se prodaja brez bremen (t.j. brez hipo-
tek). Skupaj s prevzemom lastništva Zimzelena kupec 
prevzema tudi vseh 79 zaposlenih v Zimzelenu (zapo-
slenih pri prodajalcu PV Invest), ki so vključeni v izvaja-
nje socialne in medicinske podpore v Zimzelenu skladno 
s kadrovskimi pogoji, ki jih določa Pravilnik o standardih 
in normativih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, 
št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13), ter odkup zalog blaga, 
namenjene izvajanju zdravstvene in osnovne oskrbe 
v Zimzelenu (po stanju na dan pridobitve ponudnikovega 
lastništva na Zimzelenu – overjena pogodba za nepre-
mičnino, ki je predmet prodaje).

III. Način in rok plačila varščine za resnost ponud-
be: Pogoj za sodelovanje na javnem zbiranju pisnih po-
nudb je plačana varščina za resnost ponudbe, ki znaša 
100.000,00 EUR in se najkasneje do oddaje zavezujoče 
ponudbe plača na TRR, št. SI56 0242 6001 8871 981, 
odprt pri Nova Ljub ljanska banka d.d., Trg republike 2, 
1520 Ljub ljana, z obveznim sklicem na 92231217. Po-
trdilo o plačani varščini je obvezna sestavina ponudbe. 
Nakup bo potekal po načelu videno – kupljeno.

IV. Pogoji sodelovanja:
a) Na razpisu lahko sodelujejo domače ali tuje prav-

ne osebe, ki morajo izkazati sposobnost nadaljevanja 
izvajanje socialne in medicinske podpore v Zimzelenu, 
skladno z veljavnimi predpisi, ki urejajo področje storitev 
institucionalnega varstva v domovih za starejše za čas 
trajanja koncesije, in skrbeti za razvoj in dvig kakovosti 
storitve, ki omogoča razvoj kompleksa, ter prevzem 79 
delavcev zaposlenih v Zimzelenu (zaposlenih pri pro-
dajalcu PV Invest) – (priloga v razpisni dokumentaciji). 
Pogoji za prenos koncesije na novega koncesionarja na 
podlagi določbe 47i. člena Zakona o socialnem varstvu 
(ZSV) morajo biti zagotovljeni najkasneje do podpisa 
pogodbe.

b) Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupni-
no. Neizbranim ponudnikom bo varščina brez obresti in 
brez drugih obveznosti prodajalca vrnjena v naslednjih 
rokih:

– za neizbrane ponudnike, ki se ne bodo uvrstili 
v naslednje kroge izbora: v roku 14 dni od sprejema 
odločitve prodajalca, da s posameznim ponudnikom ne 
bo nadaljeval pogajanj za sklenitev pogodbe o prodaji;

– za neizbrane ponudnike, ki se bodo uvrstili 
v končni krog izbora: roku 14 dni po končanem izboru 
najugodnejšega ponudnika;
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– v vsakem primeru je skrajni rok za vračilo varšči-
ne 14 dni po zaustavitvi postopka.

c) Pisna ponudba mora vsebovati:
– Navedbo, da je ponudba zavezujoča,
– Naziv podjetja in sedež ponudnika, ter podatke 

o zastopnikih ponudnika, ki je pravna oseba,
– Navedbo nepremičnine, ki je predmet ponudbe,
– Izjavo ponudnika, da sprejema obveznosti pre-

vzema vseh 79 zaposlenih (zaposlenih pri prodajalcu 
PV Invest), ki so vključeni v izvajanje socialno varstvenih 
storitev v Zimzelenu.

– Višino ponujene cene brez dajatev (brez DDV 
ali davka na promet nepremičnin), ki obsega: kupnino 
za celotni Zimzelen s pripadajočo opremo ter prevzem 
delavcev (zaposlenih pri prodajalcu PV Invest). Ponu-
jena cena ne obsega zalog blaga, namenjene izvajanju 
izvajanje socialne in medicinske podpore v Zimzelenu, 
o kateri bosta ponudnik in lastnik zalog sklenila ločeno 
pogodbo, v kateri se bosta tudi dogovorila o metodologiji 
določitve cene za zaloge.

– Rok plačila, ki ne sme biti daljši od (dogovor z iz-
branim kupcem) dni od podpisa pogodbe o prodaji.

– Davčno številko, matično številko oziroma drugo 
primerljivo identifikacijsko številko za ponudnika, in kon-
taktne podatke ponudnika (e-naslov, telefonsko številko, 
številko faksa).

– Izjavo, da ponudnik izpolnjuje oziroma bo izpolnil 
pogoje za izvajanje koncesije.

V. Ponudbi je potrebno predložiti:
1. Pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji 

morajo ponudbi priložiti izjavo, da so osebe, vpisane 
v sodno-poslovnem registru, ki ga vodi Agencija za 
javnopravne evidence in storitve, zakoniti zastopniki 
ponudnika oziroma osebe, pooblaščene za zastopanje 
ponudnika. Pravne osebe s sedežem izven Republike 
Slovenije morajo ponudbi priložiti izpis iz sodnega (ali 
drugega ustreznega) registra, ki ne sme biti starejši od 
30 dni od dneva predložitve ponudbe.

2. Tuje pravne osebe morajo ponudbi priložiti doka-
zila, ki izkazujejo pogoje, pod katerimi lahko pridobijo la-
stninsko pravico na nepremičninah v Republiki Sloveniji, 
kot jih za tujce določa zakon ali mednarodna pogodba.

3. Kolikor v postopku pravna oseba sodeluje po 
pooblaščencu, je obvezno priložiti pisno pooblastilo, 
overjeno pri notarju.

4. Originalno dokazilo o plačilu varščine, s prilože-
no navedbo celotne številke računa za primer vračila 
varščine.

5. Pisno izjavo, da je ponudniku znana vsebina 
razpisa ter da brezpogojno sprejema razpisne pogoje.

6. Pisno izjavo, da izpolnjujejo pogoje za prenos 
koncesije (47i. člen ZSV).

7. Ostale listine, ki jih je potrebno priložiti ponudbi, 
so določene v razpisni dokumentaciji.

VI. Rok za oddajo ponudbe
Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela 

najkasneje do 12. 8. 2015 do 12. ure oziroma z možno-
stjo podaljšanja zaradi objektivnih razlogov na strani 
kupcev na naslov: Premogovnik Velenje d.d., Partizan-
ska cesta 78, 3320 Velenje – kadrovsko splošno podro-
čje-ekspedit, s pripisom »Ne odpiraj – ponudba javno 
zbiranje ponudb – prodaja Centra starejših Zimzelen«. 
Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov 
pošiljatelja.

Nepravočasnih in nepopolnih ponudb prodajalec 
ne bo upošteval. Pravočasne in popolne ponudbe bo 
v roku 14 dni od dneva po preteku roka za oddajo po-
nudb obravnavala komisija. Odpiranje ponudb ni javno.

Ponudniki bodo o izidu 1. kroga izbora ponudnikov 
pisno obveščeni v roku 14 dni od določenega datuma 
za oddajo ponudb. O izidu morebitnih nadaljnjih krogov 
izbora najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki, ki 
bodo vključeni v nadaljnje kroge izbora, obveščeni pisno 
in v primernih rokih.

VII. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja ponuje-
na cena oziroma najugodnejša ponudba, najugodnejši 
plačilni pogoji za prodajalca, nadaljevanja izvajanje so-
cialne in medicinske podpore v Zimzelenu, ki omogoča 
razvoj kompleksa, ter prevzem 79 delavcev podjetja 
(zaposlenih pri prodajalcu PV Invest). Upoštevane bodo 
le ponudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane pogoje. 
V primeru, da dva ali več ponudnikov ponudijo primerlji-
ve in/ali konkurenčne pogoje, bo naročnik z najugodnej-
šimi ponudniki izvedel dodatna pogajanja. Predkupna 
pravica ne obstaja.

VIII. Lastninska pravica: plačilo celotne kupnine je 
pogoj za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini. 
Kupec bo celotno kupnino plačal kot bo dogovorjeno 
s pogodbo na račun Premogovnika Velenje št. SI56 
0242 6001 8871 981. Po plačilu celotne kupnine in po 
poravnanih stroških, se bo kupcu nepremičnina (brez hi-
potek) izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske 
pravice na kupljeni nepremičnini.

IX. Drugi pogoji:
– Predmet prodaje Zimzelen je naprodaj kot celo-

ta. Ponudba je veljavna samo, če je podana za celoten 
kompleks. Kupec se obveže, da bo ob nakupu nepre-
mičnine prevzel tudi vseh 79 zaposlenih (zaposlenih pri 
prodajalcu PV Invest) in jim zagotavljal enake pravice iz 
pogodbe o zaposlitvi vsaj eno leto od podpisa pogodbe.

– Organizator lahko odstopi od postopka izbire naj-
ugodnejšega ponudnika in/ali odstopi od pogajanj s po-
nudniki v vsakem trenutku brez stroškov in posledic. 
Obveznost organizatorja, da sklene pogodbo s ponu-
dnikom, ki ponudi najvišjo ceno, ali kateremkoli ponu-
dnikom, je izključena.

– Izbrani najugodnejši ponudnik je dolžan z organi-
zatorjem skleniti kupoprodajno pogodbo v čim krajšem 
možnem času po prejemu sklepa o izbiri. Če kupec 
v določenem roku ne podpiše pogodbe, varščina za 
resnost ponudbe zapade v korist prodajalca in velja, 
da je kupec odstopil od pogodbe. Predlog za ureditev 
zemljiško knjižnega stanja po sklenjeni kupoprodajni po-
godbi poda kupec.

– Rok vezanosti ponudnika na dano ponudbo je do 
31. 12. 2015.

X. Razpisna dokumentacija je na voljo na sple-
tni strani Premogovnika Velenje d.d., http://www.
rlv.si/si/1388. Dodatne informacije dobijo zainteresi-
rani ponudniki na naslovu: robert.kozar@rlv.si ali po 
tel. 03/899-61-66.

XI. Javno zbiranje ponudbe po tej objavi se šteje 
kot vabilo k dajanju ponudb v smislu iz tretjega od-
stavka 22. člena Obligacijskega zakonika (Uradni list 
RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo)1.

Premogovnik Velenje d.d.

 Ob-2390/15

Javni zavod za šport in mladino Mestne občine 
Koper, na podlagi 22. in 29. 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 14/15 – ZUUJFO) in 35. člena 
Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 
in 10/14) objavlja
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javno zbiranje ponudb
za oddajo v najem dela nepremičnine s parc. 

št. 877/20, k.o. Ankaran
1. Ime in sedež lastnika zemljišča: Javni zavod 

za šport in mladino Mestne občine Koper, Cesta Zore 
Perello Godina 3, Koper, ki ga zastopa v.d. direktorja 
Igor Hrvatin.

2. Opis predmeta najema
Z javnim zbiranjem ponudb se ponudnike vabi k od-

daji ponudbe za najem pretežnega dela nepremičnine 
s parc. št. 877/20, k.o. Ankaran (ID znak 2594-877/20-0), 
v izmeri 32.250 m2, ki je v naravi ograjen z mreža-
sto ograjo, za izhodiščno mesečno najemnino v višini 
16.125,00 €, brez 22 % DDV.

Del nepremičnine, ki je predmet javnega razpisa se 
nahaja v neposredni bližini koprskega pristanišča in se 
oddaja v najem za izvajanje dejavnosti, ki so namenjene 
realizaciji Uredbe o državnem prostorskem načrtu za 
celovito prostorsko ureditev pristanišča za mednarodni 
promet v Kopru (Uradni list RS, št. 48/11).

3. Vrsta pravnega posla
Predmet javnega razpisa je oddaja v najem dela 

nepremičnine s parc. št. 877/20, k.o. Ankaran, v izmeri 
32.250 m2, in sicer za namen izvajanja dejavnosti, ki so 
namenjene realizaciji Uredbe o državnem prostorskem 
načrtu za celovito prostorsko ureditev pristanišča za 
mednarodni promet v Kopru, za dobo 3 let.

Podlaga za nastanek najemnega razmerja je po-
godba o najemu, ki se sklene v obliki notarskega zapisa.

4. Izhodiščna najemnina
Izhodiščna mesečna najemnina za najem 

dela nepremičnine s parc. št. 877/20, k.o. Ankaran, 
v izmeri 32.250 m2 (v nadaljevanju: najemnina) znaša 
16.125,00 €, brez 22 % DDV.

Najemnik bo plačeval najemnino vsak mesec v roku 
8 dni od izstavitve računa s strani Javnega zavoda za 
šport in mladino Mestne občine Koper. V primeru, da 
izbrani najemnik ne poravna najemnine v določenem 
roku, se pri zamudi zaračunajo zakonite zamudne obre-
sti od dneva zamude do plačila.

Izhodiščna najemnina je določena na podlagi ceni-
tve sodnega cenilca gradbene stroke.

Izhodiščna najemnina ne vsebuje 22 % davka na 
dodano vrednost.

Ponudniki morajo v ponudbi kot merilo za izbor 
ponuditi čim višjo najemnino, vendar najmanj v višini 
izhodiščnega zneska.

V primeru, da dva ponudnika s popolnimi ponudba-
mi ponudita enako najvišjo višino najemnine, se z njima, 
skladno s tretjim odstavkom 22. člena Zakona o stvar-
nem premoženju države in samoupravnih lokalnih sku-
pnosti, izvedejo pogajanja.

5. Čas trajanja in prenehanje najemnega razmerja
Najemno razmerje se sklene za dobo treh let od 

dneva sklenitve najemne pogodbe.
S prenehanjem najemnega razmerja postanejo ne-

premičnine proste bremen, najemnik pa po preteku roka 
določenega v javnem razpisu preda najeto zemljišče 
v posest lastniku zemljišča v stanju kot je bilo ob sklenitvi 
najemnega razmerja oziroma v boljšem stanju urejenosti.

6. Kraj in čas zbiranja ponudb: ponudbe se predlo-
žijo v zaprti ovojnici z oznako za javni razpis z ozna-
ko »Ne odpiraj-ponudba za najem dela nepremičnine 
s parc. št. 877/20, k.o. Ankaran«, najpozneje do 29. 6. 
2015, na naslov: Javni zavod za šport in mladino Mestne 
občine Koper, Cesta Zore Perello Godina 3, 6000 Ko-
per. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naslov 
ponudnika.

7. Drugi pogoji
Na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe, 

registrirane za opravljanje dejavnosti iz drugega od-
stavka 2. točke tega razpisa. Najemno razmerje lahko 
sklene pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji. 
Najemno razmerje lahko sklenejo tudi pravne osebe 
s sedežem na področju evropskega gospodarskega 
prostora (EU, EFTA) in pravne osebe, ustanovljene po 
pravu teh držav.

Ponudnik mora ponudbi priložiti dokazilo o pravnem 
statusu, in sicer:

– izpisek iz sodnega registra, v katerem je ponu-
dnik vpisan, ki ni starejši od 8 dni glede na dan oddaje 
ponudbe.

Ponudbe morajo biti veljavne do vključno 1 meseca 
od dneva zaključka razpisnega roka.

Ponudniki morajo izpolnjevati vse pogoje določene 
v javnem razpisu.

Izbrani ponudnik prevzame del nepremičnine z vse-
mi bremeni.

Izbrani ponudnik je dolžan pridobiti vsa potrebna 
soglasja oziroma upravna dovoljenja v okviru opravljanja 
svoje dejavnosti.

Izbrani ponudnik je za del nepremičnine s parc. 
št. 877/20, k.o. Ankaran dolžan skrbeti s skrbnostjo do-
brega gospodarja.

Z izbranim ponudnikom bo sklenjena najemna po-
godba v obliki notarskega zapisa. Stroške sklenitve po-
godbe, davek na dodano vrednost, ter vse morebitne 
dodatne stroške, plača izbrani ponudnik. V pogodbi 
bosta lastnik in najemnik določila podrobnosti, ki niso 
zajete v predmetnem javnem razpisu.

Ponudbi mora biti priloženo dokazilo o plačani var-
ščini za resnost ponudbe v višini 2 mesečnih najemnin 
na račun Javnega zavoda za šport in mladino MOK 
TRR, št. 012506000000336.

Varščina bo neuspelim ponudnikom vrnjena brez 
obresti v petnajstih dneh od poteka roka za zbiranje po-
nudb. Izbranemu ponudniku bo vplačana varščina upo-
števana pri plačilu najemnine. V primeru, da uspeli ponu-
dnik ne bi sklenil pogodbe ali plačal najemnine, Javni za-
vod za šport in mladino MOK, obdrži vplačano varščino.

8. Postopek po odpiranju ponudb
Odpiranje ponudb je javno in bo v torek, dne 30. 6. 

2015 ob 10. uri, v prostorih Javnega zavoda za šport in 
mladino Mestne občine Koper, Cesta Zore Perello Godi-
na 3, 6000 Koper. Ponudbe bodo po poteku razpisnega 
roka komisijsko odprte. Nepravočasnih ponudb komisija 
ne bo upoštevala. V primeru, da bo komisija pri pregledu 
ponudb ugotovila, da ponudba ni popolna, bo ponudnik 
pozvan na dopolnitev. Rok za dopolnitev ponudbe bo 
5 dni od prejema razpisa za dopolnitev. Kolikor ponudnik 
v postavljenem roku ne dopolni ponudbe se ponudba 
takega ponudnika zavrže.

Na podlagi izvedenega javnega razpisa direktor za-
voda sprejme sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika.

Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika 
obveščeni v roku 15 dni od dneva zaključka razpisnega 
roka.

9. Dodatna pojasnila: vsa pojasnila v zve-
zi z javnim razpisom, lahko interesenti pridobijo na 
tel. 05/614-60-12.

10. Negativna pogodbena klavzula: Javni zavod za 
šport in mladino Mestne občine Koper lahko kadarkoli 
ustavi postopek oddaje v najem in sklenitve pravnega 
posla, pri čemer ponudnikom povrne dokazljive stroške 
v postopku javnega razpisa.

Javni zavod za šport in mladino  
Mestne občine Koper
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Št. 0068/2015 Ob-2391/15

Mestna občina Ljub ljana, Mestni trg 1, Ljub ljana, 
objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premo-
ženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 86/10), 35. člena Uredbe o stvarnem premo-
ženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 34/11, 24/13) in Načrta ravnanja z nepremič-
nim premoženjem Mestne občine Ljub ljana v vrednosti 
pod 200.000 EUR za leto 2015, ki ga je dne 31. 3. 2015 
sprejel župan Zoran Janković

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine v lasti  

Mestne občine Ljub ljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne-

ga zbiranja ponudb
Prodajalec: Mestna občina Ljub ljana, Mestni trg 1, 

Ljub ljana, mat. številka: 5874025000, ID št. za DDV: 
SI67593321

Organizator javnega zbiranja ponudb: Javni sta-
novanjski sklad Mestne občine Ljub ljana, Zarnikova 3, 
Ljub ljana

2. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna 
cena

2.1. Predmet javnega zbiranja ponudb je naslednja 
nepremičnina:

Solastniški delež do ½ nepremičnine z id. 
št. 1739-951/0-0, k. o. 1739-Zgornja Šiška, v izmeri 
485 m2, na kateri stoji stanovanjska stavba z id.št. stav-
be 1739-2473, na naslovu Šišenska cesta 61 – Čepel-
nikova ulica 1 v Ljub ljani, in nestanovanjska stavba z id. 
št. stavbe 1739-2482.

2.2. Stanovanjska stavba Šišenska 61 – Čepelni-
kova 1 ni vpisana v kataster stavb in zemljiško knjigo, 
etažna lastnina za predmetno stavbo še ni vzpostavlje-
na. Stavba ima 4 posamezne dele stavbe, od tega tri 
stanovanja, ki so zasedena z uporabniki in en poslovni 
prostor, ki je prazen. Uporabniki stanovanj za uporabo 
solastniškega deleža do ½ v lasti MOL nimajo ustrezne 
pravne podlage.

2.3. Izhodiščna cena: 75.060,00 EUR.
2.4. Davek na promet nepremičnine, ki bo odmerjen 

na podlagi sklenjene prodajne pogodbe, plača kupec.
3. Pogoji prodaje
3.1. Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki za-

sebne listine.
3.2. Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno–

kupljeno«.
3.3. Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno po-

godbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnej-
šega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne sklene 
pogodbe v navedenem roku, se najugodnejšemu ponu-
dniku lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne 
za več kot 15 dni ali pa zadrži njegovo varščino. Če naj-
ugodnejši ponudnik tudi v podaljšanem roku ne podpiše 
pogodbe se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Me-
stna občina Ljub ljana pravico zadržati vplačano varščino.

3.4. Zemljiško knjižni solastnik nepremičnine bo 
v postopku prodaje lahko uveljavljal predkupno pravico.

3.5. Po plačilu celotne kupnine se bo kupcu nepre-
mičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastnin-
ske pravice na kupljeni nepremičnini v zemljiški knjigi 
v skladu z določili prodajne pogodbe.

3.6. Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni po skle-
nitvi prodajne pogodbe, je bistvena sestavina pogodbe.

4. Način in rok plačila kupnine
Kupnino bo kupec poravnal na podračun enotne-

ga zakladniškega računa Mestne občine Ljub ljana št.: 

01261-0100000114, sklic na številko 7560-15-600003, 
v roku 30 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe, 
v enkratnem znesku. Kupec je poleg ponujene kupnine 
dolžan plačati še stroške davka na promet z nepre-
mičnino, stroške notarske overitve pogodbe in stroške 
vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist 
v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.

5. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja 
ponudb

5.1. Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, 

naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, 
davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv 
in naslov banke za vračilo varščine),

– navedbo nepremičnine, na katero se ponudba 
nanaša,

– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene 
izhodiščne cene nepremičnine,

– priloge iz točke 5.4. teh pogojev za udeležbo na 
javnem zbiranju ponudb.

5.2. Ponudniki morajo oddati ponudbo v zaprti ovoj-
nici z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepre-
mičnine »Šišenska 61«, in sicer lahko ponudbo oddajo 
osebno ali priporočeno po pošti na naslov: Javni sta-
novanjski sklad Mestne občine Ljub ljana, Zarnikova 3, 
Ljub ljana, Glavna pisarna, soba 111 v 1. nadstropju.

5.3. Popolne ponudbe mora organizator javnega 
zbiranja ponudb do 2. 7. 2015 do 9.30. V primeru, da 
ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa 
je pristojna komisija ne bo upoštevala.

5.4. Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– overjen izpis iz poslovnega registra (samostojni 

podjetniki posamezniki) ne starejši od 3 mesecev,
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe) 

ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javnega zbiranja 

ponudb,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 90 dni od 

dneva ko poteče rok za oddajo ponudbe.
6. Varščina
6.1. Ponudniki morajo do izteka roka za odda-

jo ponudb vplačati varščino, ki znaša 10 % izhodišč-
ne cene (7.506,00 EUR), na podračun enotnega za-
kladniškega računa Mestne občine Ljub ljana številka: 
01261-0100000114, sklic na številko: 7560-15-600003, 
z navedbo »plačilo varščine – javno zbiranje ponudb 
Šišenska 61, Ljub ljana – in navedbo imena in priimka 
oziroma naziva ponudnika«.

6.2. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vra-
čuna v kupnino, ostalim ponudnikom, ki niso uspeli 
v postopku javnega zbiranja ponudb pa se varščina 
vrne brez obresti v roku 15 dni po opravljenem izboru 
najugodnejšega ponudnika.

6.3. Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača ku-
pnine, prodajalec obdrži varščino.

7. Dodatne informacije: dodatne podrobnejše in-
formacije o pogojih javnega zbiranja ponudb in natanč-
nejše podatke o predmetni nepremičnini dobijo inte-
resenti na Javnem stanovanjskem skladu Mestne ob-
čine Ljub ljana, Zarnikova 3, 1000 Ljub ljana: kontaktni 
osebi: Tanja Geltar, tel. 01/306-15-49 ali Mira Kastelic, 
tel. 01/306-14-39.

8. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
8.1. Komisija bo javno odpirala prispele ponudbe 

dne 2. 7. 2015, s pričetkom ob 10. uri, na sedežu organi-
zatorja javnega zbiranja ponudb Javnega stanovanjske-
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ga sklada Mestne občine Ljub ljana, Zarnikova 3, v sejni 
sobi v III. nadstropju.

8.2. V primeru, da bo prispelo več ponudb, bo pri-
stojna Komisija takoj po zaključenem postopku javnega 
odpiranja ponudb, z vsemi zainteresiranimi ponudniki 
opravila še pogajanja v smislu pravil javne dražbe, in 
sicer ne glede na to, ali so prisotni vsi ponudniki oziroma 
njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki.

8.3. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 15 dni 
od odpiranja prispelih ponudb oziroma v 15 dneh po 
opravljenih pogajanjih.

8.4. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo 
s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. 
Župan oziroma Komisija Javnega stanovanjskega skla-
da Mestne občine Ljub ljana s soglasjem župana lahko 
ustavita začeti postopek razpolaganja do sklenitve prav-
nega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.

Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno 
v Uradnem listu RS, na spletni strani Javnega sta-
novanjskega sklada Mestne občine Ljub ljana, www.js-
smol.si in na spletni strani Mestne občine Ljub ljana 
(www.Ljub ljana.si) ter na oglasni deski na sedežu JSS 
MOL, Zarnikova 3, Ljub ljana.

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljub ljana

Št. 082-1-515/2015 Ob-2381/15

Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, pre-
klicuje veljavne diplomske listine: 1. Lea Berkovič, izda-
na dne 4. 12. 2013, 2. Tjaša Cegner, izdana dne 8. 12. 
2014, 3. Ingrid Čerpnjak, izdana dne 8. 12. 2014, 4. Ka-
tarina Kaiser, izdana dne 8. 12. 2014, 5. Valerija Kotnik, 
izdana dne 8. 12. 2014, 6. Urška Mirnik, izdana dne 
4. 12. 2013, 7. Tamara Oswald, izdana dne 4. 12. 2013, 
8. Nina Reiter, izdana dne 4. 12. 2013, 9. Jasna Rep-
nik, izdana dne 4. 12. 2013, 10. Žiga Srblin, izdana dne 
4. 12. 2013, 11. Irma Selimović, izdana dne 4. 12. 2013, 
12. Mateja Stupan, izdana dne 8. 12. 2014, 13. Smiljan 
Tomažič, izdana dne 4. 12. 2013, zaradi uskladitve stro-
kovnega naslova diplomantov visokošolskega strokov-
nega študijskega programa 1. stopnje »Tehnologije te-
kstilnega oblikovanja« Fakultete za strojništvo Univerze 
v Mariboru, z Zakonom o strokovnih in znanstvenih na-
slovih (ZSZN-1, Uradni list RS, št. 61/06, 87/11 – ZVPI) 
ter na podlagi Prve spremembe seznama strokovnih in 
znanstvenih naslovov ter njihovih okrajšav (Uradni list 
RS, št. 28/15), s katerim je bil ustrezno popravljen stro-
kovni naslov diplomantov visokošolskega strokovnega 
študijskega programa »Tehnologije tekstilnega obliko-
vanja« Univerze v Mariboru, Fakultete za strojništvo.

Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo
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Št. 101-13/2015-4 Ob-1896/15

Upravna enota Ljub ljana, Izpostava Center, z dnem 
7. 4. 2015 sprejme v hrambo statut z nazivom »Pravila 
delovanja Koordinacije novinarskih sindikatov v Javnem 
zavodu RTV Slovenija« in ga vpiše v evidenco statu-
tov sindikatov, pod zaporedno številko 354 za sindikat 
z imenom: SNS Koordinacija novinarskih sindikatov 
RTV Slovenija, kratico: Koordinacija novinarskih sin-
dikatov RTVS in sedežem: Kolodvorska 2–4, Ljub-
ljana.

Št. 101-10/2015-2 Ob-2248/15

Upravna enota Maribor z dnem izdaje te odločbe 
hrani Pravila Sindikata Dom pod Gorco. Z dnem iz-
daje odločbe o hrambi statuta postane sindikat pravna 
oseba.

Popolno ime sindikata je Sindikat zdravstva in 
socialnega skrbstva Slovenije, Sindikat Dom pod 
Gorco, s sedežem v Mariboru, Pekrska cesta 56.

Skrajšano ime sindikata je SZSSS Dom pod Gor-
co.

Statut sindikata je vpisan v evidenco statutov sindi-
katov pri Upravni enoti Maribor, pod zaporedno številko 
10/2015, z dne 21. 5. 2015.

Identifikacija – matična številka sindikata je 
2399008.

Evidence sindikatov
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 Ob-2392/15

Na podlagi 10. člena Zakona o gospodarskih zbor-
nicah (Uradni list RS, št. 60/06, 110/09 in 77/11), druž-
ba Vizija računovodstvo, podjetje za vodenje poslovnih 
knjig, d.d., Tržaška cesta 297, Ljub ljana, ter Poslovne 
storitve, Bogomir Tomažič s.p., Tržaška cesta 297, Ljub-
ljana, sklicujeta

ustanovno skupščino
Zbornice za ustanavljanje podjetij

ki bo dne 15. 6. 2015 ob 14. uri, v prostorih druž-
be Vizija računovodstvo, d.d., na naslovu Tržaška 
cesta 297, Ljub ljana.

Dnevni red:
1. Otvoritev ustanovne skupščine ter izvolitev orga-

nov ustanovne skupščine
2. Sprejem statuta zbornice
3. Izvolitev organov zbornice: predsednika, uprav-

nega odbora in nadzornega odbora
4. Določitev članarine in pristopnine
5. Razno.
Ustanovne skupščine se lahko udeleži vsaka ose-

ba, ki je v skladu s 4. členom Zakona o gospodarskih 
zbornicah ter predlogom Statuta Zbornice za ustanavlja-
nje podjetij lahko postane član zbornice.

Pravico udeležbe na ustanovni skupščini in uresni-
čevanja glasovalne pravice imajo samo tiste osebe, ki 
bodo do vključno 14. 6. 2015 prijavile svojo udeležbo 
na elektronski naslov: robert.ogorevc@vizija-racuno-
vodstvo.com.

Predlog statuta ter dodatne informacije so zain-
teresiranim osebam na voljo na sedežu družbe Vizi-
ja računovodstvo d.d., na naslovu Tržaška cesta 297, 
Ljub ljana.

Sklicatelja:
Vizija računovodstvo, podjetje  

za vodenje poslovnih knjig, d.d.
Poslovne storitve, Bogomir Tomažič s.p.

Objave po Zakonu  
o gospodarskih zbornicah
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Oklici o začetku vzpostavitve 
pravnega naslova

II N 346/2014 Os-2279/15

Okrajno sodišče v Ljub ljani je v nepravdni zade-
vi predlagateljev: 1. Marija Vinkovič, 2. Jožica Trobec, 
obe Brilejeva ulica 7, Ljub ljana, 3. Jule Šmit, 4. Gal 
Šmit, oba Brilejeva ulica 9, Ljub ljana, 5. Majda Šmit, 
Kovorska 47, Tržič, 6. Alenka Molk, Ulica 28. maja 21, 
Ljub ljana, 7. Marko Gospodjinački, Podmilščakova 
ulica 57, Ljub ljana, 8. Gunde Simona, 9. Ela Grubišič, 
10. Fabjan Grubišič, vsi Brilejeva ulica 9, Ljub ljana, 
11. Milan Zupanc, Šišenska cesta 2, Ljub ljana, 12. Ire-
na Bolčič, 13. Nejka Bolčič Gajšek, obe Suhadolča-
nova ulica 11, Ljub ljana, 14. Biserka Avsec, Blažičeva 
ulica 28a, Ljub ljana, 15. Janez Švab, Spodnje Duplje 
116, Duplje, 16. Maruša Mlakar, Brilejeva 4, Ljub ljana, 
17. Matej Romih, 18. Lidija Magajna, 19. Jožef Uhan, 
20. Mina Silahić, 21. Borut Ogrinc, 22. Daniela Kerec, 
23. Jožef Silvester Kerec, 24. Mirko Fabčič, 25. Breda 
Fabčič, 26. Ignacija Marija Velikonja, 27. Liljana Selan, 
28. Marija Rakuš, 29. Miha Rozina, 30. Ljubica Lotrič, 
vsi Brilejeva ulica 9, Ljub ljana, 31. Vesna Pavšelj, Ra-
kitna 259, Preserje, 32. Mojca Željko, 33. Tanja Željko, 
34. Đjuro Klepec, 35. Nada Zupanc, vsi Brilejeva ulica 9, 
Ljub ljana, 36. Lea Andjelković, Brilejeva ulica 16, Ljub-
ljana, 37. Milan Zupanec, 38. Biserka Zupanec, oba 
Prešernova cesta 25, Grosuplje, 39. Marija Lipovšek, 
Ulica Ivana Suliča 8a, Šempeter pri Gorici, 40. Sonja 
Sivka, 41. Franc Ivan Humar, 42. Ana Humar, 43. Mar-
jan Kveder, vsi Brilejeva ulica 9, Ljub ljana, 44. Ma-
rija Ožura Kveder, Gradnikov trg 1, Piran, 45. Dani-
ca Teodorović, 46. Nedeljko Teodorović, 47. Leonardo 
Pongrac, vsi Brilejeva ulica 9, Ljub ljana, 48. Klemen 
Malovrh, Alešovčeva ulica 31, Ljub ljana, 49. Marinka 
Malovrh Horvat, 50. Leopold Boršič, 51. Ljubica Drinić, 
vsi Brilejeva ulica 9, Ljub ljana, 52. Andrej Atanasov, 
Gradišče XXV/22, Škofljica, 53. Simona Atanasova, 
Janežičeva cesta 25, Ljub ljana, 54. Mira Jaćimovič, 
55. Goran Petković, 56. Mojca Petković, 57. Franc Pe-
gam, 58. Snežana Pegam, 59. Tahir Ametaj, 60. Sonja 
Šušteršič, 61. Atif Kalabić, 62. Safija Kalabić, vsi Brile-
jeva ulica 9, Ljub ljana, 63. Zvonimir Gregorčič, 64. Silva 
Gregorčič, oba Kajuhova 24, Sevnica, 65. Sonja Lindič, 
66. Ivan Papež, oba Brilejeva ulica 9, Ljub ljana, 67. Pe-
ter Bradač, Pod Goricami 75, Brezovica pri Ljub ljani, 
68. Milorad Ćirić, 69. Marta Ćirić, oba Brilejeva ulica 9, 
Ljub ljana, 70. Matjaž Uršič, Ulica Milana Majcna 18, 
Ljub ljana, 71. Alenka Uršič Polh, Barka 26, Vremski 
Britof, 72. Nada Tadorović, 73. Janez Vrečer, 74. Ma-
rija Kukovič, 75. Gregor Kukovič, 76. Hermina Furlan, 
77. Martina Mlakar, 78. Aleš Štefančič, 79. Damjan Tav-
čar, 80. Helena Tavčar, 81. Matjaž Zibelnik, 82. Vikica 
Hvalec Zibelnik, 83. Vilko Grundner, 84. Peter Furlan, 
vsi Brilejeva ulica 9, Ljub ljana, 85. Magdalena Furlan, 
Topniška ulica 45, Ljub ljana, 86. Matej Gelemanovič, 
87. Slavica Zibelnik, 88. Frančiška Okorn, vsi Brilejeva 
ulica 9, Ljub ljana, 89. Igor Čehovin, Grintovška ulica 22, 

Objave sodišč

Ljub ljana, 90. Marjana Oltra, 91. Terezija Cvetka Kra-
pež, obe Brilejeva ulica 9, Ljub ljana, 92. Laura Kanyo, 
Rejčeva ulica 5a, Nova Gorica, 93. Eset Veliqi, Ulica 
Polonce Čude 9, Ljub ljana, 94. Ragib Čerimić, Tbilisij-
ska ulica 3, Ljub ljana, in 95. Veronika Srbakoska, Gra-
dnikova ulica 5, Ljub ljana, ki jih vse zastopa upravnik 
Stanovanjska zadruga Tomačevo – Jarše »88« z.o.o., 
Tomačevo 1, Ljub ljana, zoper nasprotnega udeleženca: 
Mestna občina Ljub ljana, Mestni trg 1, Ljub ljana, ob 
udeležbi: 1. Sberbank banka, d.d., Dunajska cesta 128a, 
Ljub ljana, in 2. Hypo Alpe-Adria-Bank, d.d., Dunajska 
cesta 117, Ljub ljana, zaradi vzpostavitve etažne lastnine 
in vzpostavitve zemljiško knjižne listine, dne 21. 5. 2015, 
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiško-
knjižne listine:

– kupne pogodbe št. 86-8014 z dne 26. 2. 1986, 
sklenjene med prodajalcem Samoupravna stanovanjska 
skupnost Občine Ljub ljana-Šiška, ki jo zastopa Zavod 
za izgradnjo Ljub ljane, TOZD Inženiring, Ljub ljana, Ker-
snikova 10 in kupcem Zanaetčiska zadruga „Pečalbar“, 
96335 Vevčani, in sicer za nepremičnino – v stanovanj-
skem objektu B-14, v soseski ŠS-8/2 Nove Dravlje, 
poslovni prostor v pritličju, s površino 44,04 m2, ident. 
št. 1738-1366-239, v stanovanjski stavbi na naslovu 
Brilejeva ulica 9 v Ljub ljani, ki je povezana z zemljiški-
ma parcelama številka 101/3 in 102/28, vse k.o. 1738 
– Dravlje.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj 
navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave 
tega oklica v Uradnem listu Republike Slovenije in na 
oglasni deski sodišča z ugovorom pri naslovnem sodi-
šču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov 
o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje 
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice 
postopka, Veronike Srbakoski.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 21. 5. 2015

II N 346/2014 Os-2281/15

Okrajno sodišče v Ljub ljani je v nepravdni zade-
vi predlagateljev: 1. Marija Vinkovič, 2. Jožica Trobec, 
obe Brilejeva ulica 7, Ljub ljana, 3. Jule Šmit, 4. Gal Šmit, 
oba Brilejeva ulica 9, Ljub ljana, 5. Majda Šmit, Kovor-
ska 47, Tržič, 6. Alenka Molk, Ulica 28. maja 21, Ljub-
ljana, 7. Marko Gospodjinački, Podmilščakova ulica 57, 
Ljub ljana, 8. Gunde Simona, 9. Ela Grubišič, 10. Fabjan 
Grubišič, vsi Brilejeva ulica 9, Ljub ljana, 11. Milan Zu-
panc, Šišenska cesta 2, Ljub ljana, 12. Irena Bolčič, 13. 
Nejka Bolčič Gajšek, obe Suhadolčanova ulica 11, Ljub-
ljana, 14. Biserka Avsec, Blažičeva ulica 28a, Ljub ljana, 
15. Janez Švab, Spodnje Duplje 116, Duplje, 16. Maruša 
Mlakar, Brilejeva 4, Ljub ljana, 17. Matej Romih, 18. Lidi-
ja Magajna, 19. Jožef Uhan, 20. Mina Silahić, 21. Borut 
Ogrinc, 22. Daniela Kerec, 23. Jožef Silvester Kerec, 
24. Mirko Fabčič, 25. Breda Fabčič, 26. Ignacija Marija 
Velikonja, 27. Liljana Selan, 28. Marija Rakuš, 29. Miha 
Rozina, 30. Ljubica Lotrič, vsi Brilejeva ulica 9, Ljub ljana, 
31. Vesna Pavšelj, Rakitna 259, Preserje, 32. Mojca Želj-
ko, 33. Tanja Željko, 34. Đjuro Klepec, 35. Nada Zupanc, 
vsi Brilejeva ulica 9, Ljub ljana, 36. Lea Andjelković, Brile-
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jeva ulica 16, Ljub ljana, 37. Milan Zupanec, 38. Biserka 
Zupanec, oba Prešernova cesta 25, Grosuplje, 39. Ma-
rija Lipovšek, Ulica Ivana Suliča 8a, Šempeter pri Gorici, 
40. Sonja Sivka, 41. Franc Ivan Humar, 42. Ana Humar, 
43. Marjan Kveder, vsi Brilejeva ulica 9, Ljub ljana, 44. 
Marija Ožura Kveder, Gradnikov trg 1, Piran, 45. Danica 
Teodorović, 46. Nedeljko Teodorović, 47. Leonardo Pon-
grac, vsi Brilejeva ulica 9, Ljub ljana, 48. Klemen Malovrh, 
Alešovčeva ulica 31, Ljub ljana, 49. Marinka Malovrh Hor-
vat, 50. Leopold Boršič, 51. Ljubica Drinić, vsi Brilejeva 
ulica 9, Ljub ljana, 52. Andrej Atanasov, Gradišče XXV/22, 
Škofljica, 53. Simona Atanasova, Janežičeva cesta 25, 
Ljub ljana, 54. Mira Jaćimovič, 55. Goran Petković, 56. 
Mojca Petković, 57. Franc Pegam, 58. Snežana Pegam, 
59. Tahir Ametaj, 60. Sonja Šušteršič, 61. Atif Kalabić, 
62. Safija Kalabić, vsi Brilejeva ulica 9, Ljub ljana, 63. 
Zvonimir Gregorčič, 64. Silva Gregorčič, oba Kajuhova 
24, Sevnica, 65. Sonja Lindič, 66. Ivan Papež, oba Brile-
jeva ulica 9, Ljub ljana, 67. Peter Bradač, Pod Goricami 
75, Brezovica pri Ljub ljani, 68. Milorad Ćirić, 69. Marta 
Ćirić, oba Brilejeva ulica 9, Ljub ljana, 70. Matjaž Uršič, 
Ulica Milana Majcna 18, Ljub ljana, 71. Alenka Uršič Polh, 
Barka 26, Vremski Britof, 72. Nada Tadorović, 73. Janez 
Vrečer, 74. Marija Kukovič, 75. Gregor Kukovič, 76. Her-
mina Furlan, 77. Martina Mlakar, 78. Aleš Štefančič, 79. 
Damjan Tavčar, 80. Helena Tavčar, 81. Matjaž Zibelnik, 
82. Vikica Hvalec Zibelnik, 83. Vilko Grundner, 84. Peter 
Furlan, vsi Brilejeva ulica 9, Ljub ljana, 85. Magdalena 
Furlan, Topniška ulica 45, Ljub ljana, 86. Matej Gele-
manovič, 87. Slavica Zibelnik, 88. Frančiška Okorn, vsi 
Brilejeva ulica 9, Ljub ljana, 89. Igor Čehovin, Grintovška 
ulica 22, Ljub ljana, 90. Marjana Oltra, 91. Terezija Cvet-
ka Krapež, obe Brilejeva ulica 9, Ljub ljana, 92. Laura 
Kanyo, Rejčeva ulica 5a, Nova Gorica, 93. Eset Veliqi, 
Ulica Polonce Čude 9, Ljub ljana, 94. Ragib Čerimić, 
Tbilisijska ulica 3, Ljub ljana, in 95. Veronika Srbako-
ska, Gradnikova ulica 5, Ljub ljana, ki jih vse zastopa 
upravnik Stanovanjska zadruga Tomačevo – Jarše »88« 
z.o.o., Tomačevo 1, Ljub ljana, zoper nasprotnega ude-
leženca: Mestna občina Ljub ljana, Mestni trg 1, Ljub-
ljana, ob udeležbi: 1. Sberbank banka d.d., Dunajska 
cesta 128a, Ljub ljana, in 2. Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., 
Dunajska cesta 117, Ljub ljana, zaradi vzpostavitve eta-
žne lastnine in vzpostavitve zemljiško knjižne listine, dne 
19. 5. 2015, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavi-
tve zemljiško knjižne listine: kupne pogodbe št. 84-8008 
z dne 19. 10. 1984, sklenjene med prodajalcem Samo-
upravna stanovanjska skupnost občine Ljub ljana – Ši-
ška, ki jo zastopa Zavod za izgradnjo Ljub ljane, TOZD 
Inženiring, Ljub ljana, Kersnikova 10 in kupci Bejtulahiju 
Bejtuli, Bedžet Bejtulahiju, Nevenki Fink in Esadu Belu-
liju, in sicer za nepremičnino – v stanovanjskem objektu 
B-14, v soseski ŠS-8/2 Nove Dravlje, poslovni prostor, 
v pritličju s površino 58,14 m2, s poslovnimi prostori 
v kleti, s površino 11,80 m2, ident. št. 1738-1366-237, 
ident. št. 1738-1366-238 in 1738-1366-241, v stano-
vanjski stavbi na naslovu, Brilejeva ulica 9 v Ljub ljani, ki 
je povezana z zemljiškima parcelama številka 101/3 in 
102/28, vse k.o. 1738 – Dravlje.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj 
navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave 
tega oklica v Uradnem listu Republike Slovenije in na 
oglasni deski sodišča z ugovorom pri naslovnem sodi-
šču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov 
o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje 
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja po-
stopka, Ragiba Čerimića.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 19. 5. 2015

II N 240/2013 Os-2305/15

Okrajno sodišče v Ljub ljani je po okrajni sodnici 
mag. Barbari Jan Bufon, v nepravdni zadevi predlaga-
teljev: 1. Marko Gospodarič, Mizarska ulica 29, Solkan, 
2. Alenčica Ambrožič Konc, Čufarjeva ulica 1, Ljub ljana, 
3. Franci Kek, Čufarjeva ulica 1, Ljub ljana, 4. Mateja 
Panter, Čufarjeva ulica 1, Ljub ljana, 5. Iztok Acker-
mann, Čufarjeva ulica 1, Ljub ljana, 6. Grit Ackermann, 
Čufarjeva ulica 1, Ljub ljana, 7. Miha Šipec, Draga 44, 
Ljub ljana, 8. Ladka Kastelec Stanovnik, Cesta gra-
denj 3, Vrhnika, 9. Bojan Trbanc, Žalna 32, Grosuplje, 
10. Nataša Erjavec, Tisnikarjeva ulica 24, Ljub ljana, 
11. Ana Cirila Curk, Čufarjeva ulica 3, Ljub ljana, 12. Mir-
jan Hren, Naselje Ivana Krivca 14, Kranjska Gora, 
13. Breda Anžej, Jahačev prehod 3, Kranj, 14. Stani-
slava Petrič, Miklošičeva cesta 26, Ljub ljana, 15. Zavod 
ZID, Miklošičeva cesta 26, Ljub ljana, 16. Mihael Sok, 
Miklošičeva cesta 26, Ljub ljana, 17. Polona Šušteršič, 
Miklošičeva cesta 26, Ljub ljana, 18. Monika Peterlin, 
Male Lašče 104, Velike Lašče, 19. Darko Petelin, Ka-
mnik pod Krimom 103a, Preserje, 20. Emilija Milena 
Sevnik Jakoš, Slomškova ulica 25, Ljub ljana, 21. Igor 
Omerza, Miklošičeva cesta 28, Ljub ljana, 22. Marko 
Anžlovar, Gorenje jezero 109, Grahovo, 23. Danila Per-
havec, Miklošičeva cesta 28, Ljub ljana, 24. Ljubo Lah, 
Cesta na Lenivec 6A, Sežana, 25. Marina Lekič, Ulica 
kneza Koclja 37, Ljub ljana, 26. Tanja Zabukovnik, Ču-
farjeva ulica 3, Ljub ljana, 27. Milena Gruden, Miklo-
šičeva cesta 28, Ljub ljana, ki jih vse zastopa Alenka 
Košorok Humar, odvetnica v Ljub ljani, zoper nasprotne 
udeležence: 1. Maja Stankić Rupnik, Strojeva ulica 40, 
Ljub ljana, ki jo zastopa Odvetniška družba Stankić – 
Rupnik o.p., d.o.o., iz Ljub ljane, 2. Vlasta Štefanija 
Sajovic, Čufarjeva ulica 1, Ljub ljana, 3. Zvonko Sajo-
vic, Čufarjeva ulica 1, Ljub ljana, 4. Jurij Sajovic, Slom-
škova ulica 11, Ljub ljana, 5. Željko Kranjc, Lamutova 
ulica 8, Ljub ljana, 6. Simona Goriup, Rožna dolina 
cesta XVII/30, Ljub ljana, 7. Špela Zamljen, Bratovševa 
plošča 16, Ljub ljana, 8. Slava Zamljen, Bratovševa plo-
šča 16, Ljub ljana, 9. Marjana Kavčič, Cesta na Rožnik 
6, Ljub ljana, ki jo zastopa Odvetniška pisarna Marjane 
Kavčič iz Ljub ljane, 10. Barbara Krištof Lučovnik, Cesta 
v Šmartno 51a, Ljub ljana, 11. Dušan Tršan, Čufarjeva 
ulica 3, Ljub ljana, 12. Mestna občina Ljub ljana, Mestni 
trg 1, Ljub ljana, ki jo zastopa Odvetniška družba Kozinc 
in partnerji o.p. d.o.o. iz Ljub ljane, 13. Republika Slove-
nija, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo RS, Šubiče-
va 2, Ljub ljana, 14. Heta Asset Resolution, d.o.o. (prej: 
Hypo leasin, d.o.o.), Dunajska cesta 167, Ljub ljana, 
15. Marjana Karner Blažič, Gubčeva ulica 14, Logatec, 
16. Alekander Modrijan, Barjanska cesta 60, Ljub ljana, 
17. Peter Šuštaršič, Preserje 42F, Preserje, 18. Techno-
medica d.o.o., Miklošičeva cesta 28, Ljub ljana, ob ude-
ležbi: 1. Valina, d.o.o., Štepanjska cesta 22 B, Ljub ljana, 
2. Barbara Pakiž, Štihova 3, Ljub ljana, 3. UniCredit 
banka Slovenija d.d., Šmartinska cesta 140, Ljub ljana, 
4. NLB d.d., Trg republike 2, Ljub ljana, ki jo zastopa 
Boris Bavdek, odvetnik v Ljub ljani, 5. Hypo Bank d.d., 
Dunajska cesta 117, Ljub ljana, 6. Banka Sparkasse 
d.d., Cesta v Kleče 15, Ljub ljana, 7. Slovenska zveza 
sindikatov – Alternativa, Trg osvobodilne fronte 7, Ljub-
ljana, 8. Konfederacija sindikatov Slovenije – Pergam, 
Trg osvobodilne fronte 14, Ljub ljana, 9. Konfederacija 
sindikatov 90, Resljeva cesta 7, Ljub ljana, 10. Konfede-
racija sindikatov javnega sektorja Slovenije, Dalmatino-
va ulica 4, Ljub ljana, 11. Konfederacija novih sindikatov 
Slovenije – Neodvisnost, Linhartova cesta 13, Ljub ljana, 
12. Zveza delavskih sindikatov Slovenije – Solidarnost, 



Stran 1168 / Št. 41 / 12. 6. 2015 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Trg osvobodilne fronte 7, Ljub ljana, ki jih vse zastopa 
pooblaščenec Leon Didič, Sekretar SZS Alternativa, Trg 
osvobodilne fronte 7, Ljub ljana, 13. Žiga Krušič, Mestni 
trg 7, Ljub ljana, 14. Anja Slak, Na jami 18, Ljub ljana 
(naslov za vročanje: Miklošičeva cesta 26, Ljub ljana), 
15. Miha Mohorko, Rusjanov trg 1, Ljub ljana, 16. Nuša 
Kaučič, Čufarjeva ulica 1, Ljub ljana, zaradi vzpostavitve 
etažne lastnine in vzpostavitve zemljiško knjižne listine, 
dne 21. 5. 2015, izdalo sklep o začetku postopka vzpo-
stavitve zemljiško knjižne listine, pogodbe o uskladitvi 
pravnega stanja z dejanskim št. 466-415/2003 z dne 
26. 8. 2003, sklenjene med prodajalcem Mestna občina 
Ljub ljana, Mestni trg 1, Ljub ljana in kupcem Markom 
Anžlovarjem, Miklošičeva 28, Ljub ljana, in sicer za ne-
premičnino – stanovanje v III. nadstropju stanovanjske 
hiše v Ljub ljani, Miklošičeva 28, s skupno površino 
102,82 m2, ki obsega kuhinjo površine 12,40 m2, sobo 
površine 19,71 m2, sobo površine 30,52 m2, sobo povr-
šine 16,94 m2, kabinet površine 7,20 m2, stranišče po-
vršine 1,27 m2, hodnik površine 11,61 m2, klet oziroma 
drvarnico v zidanem objektu površine 1,85 m2, ident. 
št. 1737-303-38, v stanovanjski stavbi na naslovu Ču-
farjeva ulica 3, Miklošičeva cesta 28, Čufarjeva ulica 1 
in Miklošičeva cesta 26, ki je povezana z zemljiško par-
celo številka 2378/0, k.o. 1737 – Tabor.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj 
navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave 
tega oklica v Uradnem listu Republike Slovenije in na 
oglasni deski sodišča z ugovorom pri naslovnem sodi-
šču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov 
o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje 
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja po-
stopka, Marka Anžlovarja.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 21. 5. 2015

Oklici o začasnih zastopnikih  
in skrbnikih

IV P 859/2013 Os-2403/15

Popravek
V pravdni zadevi naslovnega sodišča, ki se vodi 

pod opr. št. IV P 859/2013 je pri predmetni zadevi pri 
objavi oglasa v Uradnem listu RS, št. 37 z dne 29. 5. 
2015 (Os-2099/15) prišlo do napake pri zapisu priimka 
tožene stranke, ki se pravilno glasi Bekirov Anel in ne 
Berikov Anel, kot je napačno zapisano v oglasu.

Okrožno sodišče v Celju
dne 8. 6. 2015

I 2/2015 Os-1785/15

Okrajno sodišče v Domžalah je v izvršilni zadevi 
upnika Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad 
RS, Dunajska cesta 21, Ljub ljana - dostava, zoper dol-
žnika Robija Vehovec, Ljub ljanska cesta 70, Domžale, 
zaradi izterjave 2.627,78 EUR s pripadki, dne 19. 3. 
2015 sklenilo:

dolžniku Robiju Vehovcu, s prijavljenim bivališčem 
na naslovu Centra za socialno delo Domžale, Ljub-
ljanska cesta 70, Domžale, sedaj neznanega prebi-
vališča, se v tem postopku postavi začasna zastopni-
ca, odvetnica Veronika Ermenc, Ljub ljanska cesta 106, 
Domžale, ki bo v tem postopku zastopala dolžnika, vse 
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopita pred 

sodiščem oziroma organ, pristojen za socialne zadeve, 
ne sporoči sodišču, da je dolžniku postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 19. 3. 2015

I 280/2014 Os-1843/15

Okrajno sodišče v Domžalah je v izvršilni zadevi 
upnika Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad 
RS, Dunajska cesta 21, Ljub ljana - dostava, zoper dol-
žnika Željka Cvrtila, Ljub ljanska cesta 70, Domžale, 
zaradi izterjave 2.415,92 EUR s pripadki, dne 16. 3. 
2015 sklenilo:

dolžniku Željku Cvrtili, s prijavljenim bivališčem na 
naslovu Centra za socialno delo Domžale, Ljub ljanska 
cesta 70, Domžale, sedaj neznanega prebivališča, se 
v tem postopku postavi začasni zastopnik, odvetnik 
Branko Gajšek, Ljub ljanska cesta 82, Domžale, ki bo 
v tem postopku zastopal dolžnika, vse dokler dolžnik 
ali njegov pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem 
oziroma organ, pristojen za socialno zadeve, ne sporoči 
sodišču, da je dolžniku postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 16. 3. 2015

PI 6/2014 Os-1309/15

Okrožno sodišče v Ljub ljani je po okrožni sodnici 
Miheli Mohorič, v pravdni zadevi tožeče stranke Zava-
rovalnice Triglav d.d., Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljub-
ljana, zoper toženi stranki 1. Damjan Urbanica, roj. 8. 8. 
1979, Ulica Emilia Driolia 8, 6310 Izola-Isola, 2. Brigita 
Urbanica, roj. 8. 11. 1979, Ulica Emilia Driolia 8, 6310 
Izola-Isola, zaradi plačila, 4. 2. 2015 sklenilo:

Prvo toženi stranki se postavi začasni zastopnik - 
odvetnik Damjan Merhar, Koprska 94, 1000 Ljub ljana.

Začasni zastopnik bo zastopal prvo toženo stranko 
v tej pravdni zadevi, dokler prvo tožena stranka ali njen 
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler 
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, 
da je prvo toženi stranki postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Ljub ljani
dne 4. 2. 2015

1913 I 1624/2014 Os-2000/15

Okrajno sodišče v Ljub ljani je v izvršilni zadevi upni-
ka Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad Re-
publike Slovenije, Dunajska cesta 021, Ljub ljana, proti 
dolžniku Vladanu Jović, Ulica Ane Ziherlove 6, Ljub ljana, 
zaradi izterjave nadomestila preživnine, sklenilo:

dolžniku Vladanu Joviću, se na podlagi 82. člena 
Zakona o pravdnem postopku – ZPP postavi začasni 
zastopnik.

Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Ana 
Hribernik, Trdinova ulica 7, Ljub ljana.

Začasna zastopnica bo dolžnika zastopala, dokler 
dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodi-
ščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zade-
ve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 17. 4. 2015

1913 I 1704/2014 Os-2032/15

Okrajno sodišče v Ljub ljani je v izvršilni zadevi 
upnika Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad 
Republike Slovenije, Dunajska cesta 021, Ljub ljana, 
proti dolžniku Milovanu Soković, Gašperšičeva ulica 9/b, 
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Ljub ljana – dostava, zaradi izterjave nadomestila preživ-
nine, sklenilo:

dolžniku Milovanu Sokoviću, se na podlagi 82. čle-
na Zakona o pravdnem postopku postavi začasni za-
stopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Mitja 
Inkret, Tivolska cesta 48, 1000 Ljub ljana.

Začasni zastopnik bo dolžnika zastopal, dokler dol-
žnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem 
oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne 
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 21. 4. 2015

VL 216917/2013 Os-2203/15

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: T-2 druž-
ba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komuni-
kacij in opreme d.o.o., Verovškova 64A, Ljub ljana, ki ga 
zastopa zak. zast. Sašo Todorović, proti dolžniku Rober-
tu Rosenfeld, Weingerlova ulica 2, Šenčur, ki ga zastopa 
zač. zast. Jaka Šarabon - odvetnik, Glavni trg 20, Kranj, 
zaradi izterjave 1.153,43 EUR, sklenilo:

dolžniku Robertu Rosenfeld, Weingerlova ulica 2, 
Šenčur, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. čle-
na 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 odv. Jaka Ša-
rabon, Glavni trg 20, 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 14. 5. 2015

VL 91303/2014 Os-2265/15

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Si.mobil 
telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska cesta 134b, 
Ljub ljana, ki ga zastopa odvetniška pisarna Monika Li-
povec, Bleiweisova cesta 30, Kranj, proti dolžniku Alešu 
Ferčec, Popovci 1A, Ptujska Gora, ki ga zastopa zak. 
zast. odv. Slavka Grabrovec Junger, Krempljeva 6, 2250 
Ptuj, zaradi izterjave 671,71 EUR, sklenilo:

S sklepom z dne 20. 2. 2015 postavljena začasna 
zastopnica odv. Alenka Čeh Gerečnik, Minoritski trg 5, 
2250 Ptuj, se razreši.

Za začasno zastopnico dolžniku se postavi odv. 
Slavka Grabrovec Junger, Krempljeva 6, 2250 Ptuj.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse 
dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne na-
stopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 22. 4. 2015

VL 50936/2015 Os-2317/15

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice NLB 
d.d., Trg republike 2, Ljub ljana, ki jo zastopa Edita Vr-
tovec, Trg republike 2, Ljub ljana, proti dolžniku Almir 
Zukanović, Nazorjeva ulica 4, Ljub ljana, ki ga zastopa 

zak. zast. odvetnica Katarina Sibinčič, Kolodvorska 11, 
Ljub ljana - dostava, zaradi izterjave 1.963,82 EUR, 
sklenilo:

dolžniku Almir Zukanović, Nazorjeva ulica 4, Ljub-
ljana, 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 odvetnica Ka-
tarina Sibinčič, Kolodvorska 11, Ljub ljana.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse 
dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne na-
stopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 28. 5. 2015

IV P 880/2014 Os-1893/15

Okrožno sodišče v Mariboru je po okrožni sodnici - 
svetnici Lidiji Križman, v pravdni zadevi tožeče stranke: 
Ferdi Berisha, Ulica Veljka Vlahoviča 27, Maribor, ki 
ga zastopa Vanja Jelen Polanc, odvetnica v Mariboru, 
zoper toženo stranko Suzano Berisha, zaradi razveze 
zakonske zveze, zaupanja otrok v varstvo, vzgojo in 
oskrbo, določitev stikov in preživnine, o postavitvi za-
časnega zastopnika toženi stranki, na podlagi določil 4. 
in 5. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o prav-
dnem postopku – ZPP; sklenilo:

Toženi stranki se kot začasni zastopnik postavi 
odvetnik Marjan Veit, Ulica kneza Koclja 24, Maribor.

Začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko do-
kler le-ta ali njen pooblaščenec ne bo nastopila pred 
sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen za socialne 
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 4. 2015

N 14/2014 Os-1984/15

Okrajno sodišče v Murski Soboti je po okrajni 
sodnici Klaudiji Zadravec Ščančar, v nepravdni za-
devi predlagajoče stranke Karla Cener, Sotina 116, 
Rogašovci, ki ga zastopa odvetnik Jože Korpič iz Mur-
ske Sobote, zoper nasprotna udeleženca: 1. Gregorja 
Baranja, Serdica 107, Rogašovci in 2. Tatjano Nasu-
fović, Jahnstr. 4, DE 51427 Bergisch Gladbach, Nem-
čija, sedaj neznanega bivališča, ki jo zastopa začasni 
zastopnik odvetnik Roman Petek iz Murske Sobote, 
zaradi razdružitve solastnih nepremičnin, s sklepom 
z dne 20. 4. 2015 nasprotnemu udeležencu Gregorju 
Baranja, na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. čle-
na Zakona o pravdnem postopku, ki se uporablja na 
podlagi 37. člena Zakona o nepravdnem postopku, 
postavilo začasnega zastopnika, odvetnika Franca 
Weindorfer, Slomškova ulica 9, Murska Sobota, saj 
je nasprotni udeleženec neznanega bivališča in nima 
pooblaščenca.

Začasni zastopnik ima v postopku, za katerega 
je postavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega za-
stopnika, in sicer od dneva postavitve in vse do takrat, 
dokler nasprotni udeleženec ali njegov pooblaščenec ne 
nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 20. 4. 2015
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I 271/2014 Os-2324/15

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu, okrajna sodnica 
Danica Sevšek, je v izvršilni zadevi upnika Kovintrade 
Mednarodna trgovina d.d. Celje, Mariborska cesta 7, 
Celje, zoper dolžnika Leona Petre, Gozdarska pot 17, 
Ravne na Koroškem, zaradi izterjave 91.171,05 EUR 
s pp, 27. maja 2015 sklenilo:

dolžniku Leonu Petre, nazadnje stanujočemu Ob 
Meži 24, Prevalje oziroma Gozdarska pot 17, Ravne na 
Koroškem, sedaj neznanega prebivališča, se na predlog 
upnika Kovintrade d.d. Celje, Mariborska cesta 7, Celje, 
kot začasna zastopnica določi Jerneja Rošer, odvetnica 
v Slovenj Gradcu, Gubčeva ulica 1, Slovenj Gradec.

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 27. 5. 2015

Oklici dedičem

D 142/2014 Os-2288/15

Pozivamo vse, ki mislijo, da imajo pravico do de-
diščine po pok. Trajbarič Štefanu, roj. 4. 8. 1881, dr-
žavljanu RS, nazadnje stanujoč Hrastje Mota 59, ki je 
umrl 23. 12. 1962, da se priglasijo Okrajnemu sodišču 
v Gornji Radgoni v enem letu od objave tega oklica.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Gornji Radgoni
dne 21. 5. 2015

D 324/2014 Os-2246/15

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek 
po pok. Mrle Jožefu, sinu Jožefa, roj. 7.3.1858, nazadnje 
stanujočemu Bezgovica 4, Osilnica, umrlemu 9. 5. 1934.

Tekom zapuščinskega postopka je sodišče ugoto-
vilo, da bi v poštev za dedovanje po zapustniku prišel 
tudi sin zapustnikove pokojne hčerke Marije Kramar, roj. 
7. 5. 1889, umrle 2. 8. 1947, to je Ervin Kramar, rojen 
leta 1920, o katerem pa sodišču ni uspelo pridobiti no-
benih drugih podatkov.

Glede na ugotovljeno, sodišče s tem oklicem poziva 
zap. vnuka oziroma njegove potomce, da se priglasijo 
sodišču v enem letu od objave oklica v Uradnem listu 
Republike Slovenije, na spletni strani tukajšnjega sodi-
šča in na sodni deski tukajšnjega sodišča ter uveljavljajo 
svojo pravico do dediščine. Po preteku oklicnega roka 
bo sodišče razpisalo zapuščinsko obravnavo in zadevo 
zaključilo v skladu z Zakonom o dedovanju.

Okrajno sodišče v Kočevju
dne 20. 5. 2015

D 154/2014 Os-2200/15

Zapuščinska zadeva: po pokojnem Crovatin Gio-
vanniju, nazadnje stanujočem v Miljah 75, Italija, ki je 
umrl dne 29. 5. 1947.

Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj 
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.

Če se po preteku enega leta od objave oklica ne 
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko 
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. 
Neznanim dedičem je bila postavljena skrbnica Bistra 
Podgornik Tonello, Dekani 209/a, 6271 Dekani.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 14. 5. 2015

D 22/2014 Os-2215/15

Zapuščinska zadeva po pokojnem Bojić Dragolju-
bu, roj. 21. 5. 1939, nazadnje stanujočem v Kopru, Vena 
Pilona 12, ki je umrl dne 21. 12. 2013.

Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj 
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.

Če se po preteku enega leta od objave tega oklica 
ne zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko 
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. 
Neznanim dedičem je bila postavljena skrbnica Bistra 
Podgornik Tonello, Dekani 209/a, 6271 Dekani.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 18. 5. 2015

D 123/2014 Os-2313/15

Pri Okrajnem sodišču v Kopru je v teku zapuščinski 
postopek po pokojnem Petru Babiču, sinu Giovannija, 
roj. 25. 2. 1889, nazadnje stanujočem Sermin, Koper, 
umrlem dne 22. 12. 1948.

Sodišču niso znani vsi zakoniti dediči zapustnika 
oziroma njihovi potomci. Tisti, ki mislijo, da imajo pravico 
do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu od 
objave tega oklica.

Če se po preteku enega leta od objave oklica ne 
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko 
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Neznane dediče začasno zastopa skrbnica za po-
seben primer Bistra Podgornik Tonello, stanujoča Deka-
ni 209/a, 6271 Dekani.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 28. 5. 2015

D 103/2015 Os-2371/15

Zapuščinska zadeva po pokojnem Kocjančič Anto-
nu, neznanega bivališča, ki je bil razglašen za mrtvega 
s sklepom opr. št. N 45/2013 in določen datum smrti 
24. 10. 1933.

Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj 
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.

Če se po preteku enega leta od objave oklica ne 
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko 
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. 
Neznanim dedičem je bila postavljena skrbnica Bistra 
Podgornik Tonello, Dekani 209/a, 6271 Dekani.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 4. 6. 2015

D 725/2012 Os-2011/15

Pri Okrajnem sodišču na Ptuju je v teku zapuščinski 
postopek po pokojni Jožefi Karlovšek, rojeni 3. 3. 1935, 
umrli 15. 11. 2012, nazadnje stanujoči Kicar 14, Ptuj.

Zapustnica je bila ob smrti vdova in ni imela otrok. 
Njena starša Jožef in Elizabeta Nipič sta umrla pred njo, 
sodišče pa ne razpolaga s podatki o drugih zakonitih 
dedičih.

Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedo-
vanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dedišči-
ne na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem 
letu od objave tega oklica v Uradnem listu Republike 
Slovenije in na sodni deski sodišča.  Po preteku tega 
roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter 
opravio zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, 
s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče na Ptuju
dne 22. 4. 2015



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 41 / 12. 6. 2015 / Stran 1171 

D 55/2015 Os-2168/15

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po dne 
12. 9. 1962 umrlem Arh Janezu, nazadnje stanujočem 
Bodešče št. 31, za premoženje agrarne skupnosti. Vsi 
zakoniti dediči niso znani. Zato se jih poziva, da v roku 
enega leta od objave tega oklica lahko uveljavljajo de-
dno pravico. Po preteku roka bo odločeno na podlagi 
podatkov v spisu.

Okrajno sodišče v Radovljici
dne 11. 5. 2015

D 160/2015 Os-2351/15

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. 
Ivanu Pavliču, ki je umrl dne 5. 10. 1891 v Trebižanih 
št. 2, v starosti 53 let in 9 dni ter je bil rojen na Štjaku, 
v zemljiški knjigi je vpisan kot Ivan Pavlič od Ivana, Tre-
bižani 2, 6222 Štanjel.

Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustnikovih de-
dičih, zato s tem oklicem poziva vse morebitne dediče, 
da se v roku enega leta od objave tega oklica in oklica 
na sodni deski tukajšnjega sodišča, zglasijo pri sodišču, 
sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski 
postopek na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 29. 5. 2015

D 150/2013 Os-2072/15

Pred Okrajnim sodiščem v Šentjurju je v teku zapu-
ščinski postopek po pokojni Ani Zalokar, hčerki Martina, 
rojeni dne 24. 7. 1924, državljanki Republike Slovenije, 
vdovi, nazadnje stanujoči Vezovje 15, Šentjur, umrli dne 
4. 8. 2013.

Sodišču ni znano prebivališče dedičev z naslednjimi 
podatki: Cvetko Guček, Zvonko Guček (oba sinova pok. 
Konrada Gučka), Vedran Guček in Jožko Guček (oba 
sinova pok. Jakoba Gučka), zato s tem oklicem poziva 
te dediče in morebitne druge, ki mislijo, da imajo pravico 
do dedovanja, da se čim prej, najkasneje pa v roku 1 leta 
od objave tega oklica na sodni deski sodišča, spletni 
strani sodišča in v Uradnem listu Republike Slovenije, 
priglasijo sodišču.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo 
zapuščinsko obravnavo na podlagi izjave postavljenega 
skrbnika zapuščine in podatkov, s katerimi bo razpola-
galo.

Okrajno sodišče v Šentjurju
dne 3. 2. 2015

D 81/2014 Os-2054/15

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek zara-
di izdaje dodatnega sklepa o dedovanju po pokojnem 
Francu Berginc, sin Jakoba, roj. 27. 4. 1911, z zadnjim 
stalnim bivališčem na naslovu Drežniške Ravne 1, Ko-
barid, ki je umrl dne 26. 3. 1957.

V njegovo naknadno najdeno zapuščino sodi sku-
pni delež pri nepremičninah s parc. št. 1283, 1284, 
1285/1 in 1286, vse k.o. Drežnica, ki v naravi predsta-
vljajo delež v Agrarni skupnosti Krasji Vrh.

V zapuščinskem postopku so k dedovanju po za-
konu, po odpovedi dedovanju vseh dedičev prvega de-
dnega reda in ob odsotnosti dedičev drugega dednega 
reda  poklicani dediči tretjega dednega reda (zapustni-
kovi stari starši in njihovi potomci), o katerih pa sodišče 
nima nobenih podatkov.

Sodišče s tem oklicem poziva vse tiste, ki mislijo, 
da imajo pravico do dediščine, da se v roku enega leta 

od njegove objave zglasijo in uveljavijo svojo pravico 
do dediščine.

Če se po poteku enega leta od objave tega oklica 
ne zglasijo, bo sodišče o naknadno najdenem premože-
nju zapustnika odločalo na podlagi zbranih podatkov in 
ga izročilo Občini Kobarid.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 24. 4. 2915

D 262/2013 Os-2055/15

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek zara-
di izdaje dodatnega sklepa o dedovanju po pokojnem 
Matiju Valentinu Brešan, sin Andreja, roj. 12. 2. 1886, 
z zadnjim stalnim bivališčem na naslovu Poljubinj 68, 
Tolmin, ki je umrl dne 22. 3. 1964.

V njegovo naknadno najdeno zapuščino sodi sku-
pni delež pri nepremičninah v k.o. Poljubinj – Agrarna 
skupnost Poljubinj.

V zapuščinskem postopku so k dedovanju po zako-
nu poklicani dediči prvega dednega reda, pri čemer pa 
sodišče nima podatkov o vseh dedičih.

Sodišče s tem oklicem poziva vse tiste, ki mislijo, 
da imajo pravico do dediščine, da se v roku enega leta 
od njegove objave zglasijo in uveljavijo svojo pravico 
do dediščine.

Če se po poteku enega leta od objave tega oklica 
ne zglasijo, bo sodišče o naknadno najdenem premože-
nju zapustnika odločalo na podlagi zbranih podatkov in 
ga dodelilo dedičem, ki so sodišču znani.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 24. 2. 2015

Oklici pogrešanih

N 3/2015 Os-2247/15

Pri Okrajnem sodišču v Murski Soboti je v teku ne-
pravdni postopek predlagatelja Jožefa Kerčmar, Ižakov-
ci 151/a, Beltinci, ki ga zastopa odvetnik Daniel Katalinič 
iz Murske Sobote, zaradi razglasitve za mrtvega naspro-
tnega udeleženca Štefana Mlinarič, nazadnje stanujoč 
Ižakovci 133, Beltinci, ki ga zastopa skrbnik za poseben 
primer Mirko Poredoš, Ižakovci 102, Beltinci.

Štefan Mlinarič se je rodil dne 6. 7. 1902 v Ižakov-
cih, očetu Mihaelu Mlinarič in materi Uršuli Mlinarič. Po 
navedbah predlagatelja je nasprotni udeleženec leta 
1976 odšel od doma in od takrat dalje nihče več ni slišal 
za nasprotnega udeleženca, niti ni bil najden.

Sodišče v skladu s 85. členom Zakona o neprav-
dnem postopku poziva Štefana Mlinarič, da se javi tukaj-
šnjemu sodišču, hkrati pa poziva vse, ki bi karkoli vedeli 
o nasprotnem udeležencu, o njegovem življenju, zlasti 
pa o njegovi smrti, da to sporočijo Okrajnemu sodišču 
v Murski Soboti v roku treh mesecev od objave tega 
oklica, ker bo sodišče po preteku navedenega roka po-
grešanega razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 21. 5. 2015

N 5/2015 Os-2043/15

Okrajno sodišče v Postojni vodi nepravdni posto-
pek predlagateljice Republike Slovenije, ki jo zastopa 
Državno pravobranilstvo, Oddelek v Kopru, zoper na-
sprotno udeleženko Heleno Žele, Rinkenberg, nezna-
nega bivališča, ki jo zastopa skrbnik za poseben primer 
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Center za socialno delo Postojna, zaradi razglasitve 
nasprotne udeleženke za mrtvo.

O pogrešani Heleni Žele vemo, da je pogrešana 
pridobila lastninsko pravico na podlagi listine A 270/13 
z dne 16. 3. 1914, iz katere izhaja, da je bila poročena 
z Žele Jakobom, ki je umrl dne 7. 7. 1913 v Avstriji. 
Upravna enota Postojna s podatki o Žele Jakobu ali He-
leni ne razpolaga. Preko Ministrstva za zunanje zadeve 
je predlagateljica od pristojnih organov v Avstriji posku-
šala pridobiti podatke o rojstvu ali smrti Žele Jakoba in 
Helene, vendar neuspešno. Zadnje poročilo o pogreša-
ni predstavlja listina A 270/13 z dne 16. 2. 1914.

Sodišče poziva Heleno Žele, Rinkenberg, nezna-
nega bivališča, da se oglasi, ter vse, ki bi karkoli vedeli 
o življenju in smrti Helene Žele, da to sporočijo sodišču 
v roku treh mesecev po objavi tega oklica, sicer bo po 
poteku tega roka sodišče Heleno Žele razglasilo za 
mrtvo.

Okrajno sodišče v Postojni
dne 17. 4. 2015
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Spričevala preklicujejo

Begić Lejla, TZO 51, Kočevje, spričevalo 7. a razre-
da OŠ Zbora odposlancev Kočevje, izdano leta 2013. 
gns-335378

Jambrovič Tian, Trata 7/15, Kočevje, spričevalo 8. 
razreda OŠ zbora odposlancev Kočevje, izdano leta 
2013/14. gne-335367

Jerman David, Kamnik pod Krimom 8 g, Preserje, 
spričevalo 7. razreda Osnovne šole Preserje, izdano leta 
2013. gnv-335375

Obradović Kristina, Ulica Andreja Kumarja 24, Ljub-
ljana, spričevalo 7. in 8. razreda OŠ Livada, izdano leta 
2013 in 2014. gnf-335366

Rogale Lara, Podgorska ulica 6, Kočevje, spričeva-
lo 8. b razreda OŠ Zbora odposlancev Kočevje, izdano 
leta 2014. gnt-335377

Zdolšek Lucija, Cesta na Svetino 48, Laško, spriče-
valo 9. razreda OŠ Primoža Trubarja Laško, izdano leta 
2013/2014. gno-335357

Zupanc Anja, Mahovnik 32a, Kočevje, spričevalo 
7. razreda OŠ Zbora odposlancev Kočevje, izdano leta 
2010–2011. gnr-335379

Drugo preklicujejo

Blažič Božo, Orehek 14, Prestranek, licenco za 
vozilo, št. 010817/002 in potrdilo za voznika, na ime 
Simaković Goran, št. 010817/AČ51-2-839/2013, Obrtna 
zbornica Slovenije. gnj-335362

Dren Tomaž, Raduše 33a, Podgorje pri Slo-
venj Gradcu, digitalno tahografsko kartico, 
št. 1070500040661000, izdajatelj Cetis Cellje, d.d. 
gnq-335380

Jurjevec Ivan, Varpolje 18, Rečica ob Savinji, digi-
talno tahografsko kartico, št. 1070500002031001, izda-
jatelj Cetis Celje, d.d. gnc-335369

Korez Matjaž, Gorišnica 172, Gorišnica, preklic di-
gitalne tahografske kartice, objavljenega v Ur. l. RS, 
št. 39/2015 z dne 5. 6. 2015, pod oznako GND-335343. 
gni-335363

Preklici

KRKA, D.D. NOVO MESTO, ŠMARJEŠKA CESTA 
6, Novo mesto, licenco št. GE005846/00178, za vozilo 
GE005846/00178/019, reg. št. NM 42-81N. gnn-335358

KRKA, D.D. NOVO MESTO, ŠMARJEŠKA CESTA 
6, Novo mesto, licenco št. GE005846/00178, za vozilo 
GE005846/00178/007, reg. št. NM P5-307. gnm-335359

KRKA, D.D. NOVO MESTO, ŠMARJEŠKA CESTA 
6, Novo mesto, licenco št. GE005846/00178, za vozilo 
GE005846/00178/006, reg. št. NM C1-308. gnl-335360

KRKA, D.D. NOVO MESTO, ŠMARJEŠKA CESTA 
6, Novo mesto, licenco št. GE005846/00178, za vozilo 
GE005846/00178/005, reg. št. NM C6-708. gnk-335361

Lušina Franc, Bela Cerkev 13, Šmarje-
ške Toplice, preklic digitalne tahografske kartice, 
št. 1070500010620001, objavljenega v Ur. l. RS, 
št. 39/2015 z dne 5. 6. 2015, pod GNU-335351. 
gnp-335368

Pižem Gorazd, Nova pot 88, Brezovica pri Ljub ljani, 
potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu strokovne 
usposobljenosti za odgovorno osebo, št. 617639, izdalo 
Ministrstvo za promet, leta 2004. gng-335365

PREVOZNIŠTVO FRANC BEJEK S.P., Ledavska 
ulica 15, Murska Sobota, licenco št. 010216/002, za 
vozilo mercedes-benz, reg. št. MS 47-40Z. gnw-335374

Stopar Valerija, Orehovec 10, Kostanjevica na Krki, 
študentsko izkaznico, št. 18120132, izdala Filozofska 
fakulteta v Ljub ljani. gnu-335376

Strnišnik Anton, Dol Suha 28, Rečica ob Savinji, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500034553000, 
izdajatelj Cetis Celje, d.d. gny-335372

Štok Rasto, Gosposvetska cesta 10, Ljub ljana, od-
ločbo o izbrisu čolna, št. 3734-39/2011/18, izdala Upra-
va Republike Slovenije za pomorstvo, leto izdaje 2011. 
gnb-335370

Štok Rasto, Gosposvetska cesta 10, Ljub ljana, 
vpisni list za čoln, št. 01-03-22/1-1970, izdala Uprava 
Republike Slovenije za pomorstvo, leto izdaje 1997. 
gnz-335371

ZUCCHIATI BORIS S.P. -, Ulica 9. septembra 
231, Šempeter pri Gorici, licenco št. 011357, za vozilo 
R 560/3700EURO5, reg. št. GO RE-590. gnh-335364

Zulić Armin, Polje 376, Ljub ljana-Polje, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500014086011, izdajatelj 
Cetis Celje, d.d. gnx-335373
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