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Ob-3034/13

Na podlagi Proračuna Republike Slovenije za leto
2013 (Uradni list RS, št. 104/12), Proračuna Republi
ke Slovenije za leto 2014 (Uradni list RS, št. 104/12),
Zakona o izvrševanju proračunov Republike Sloveni
je za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314, Uradni list RS,
št. 104/12 in št. 46/13), Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 (popr.) in
110/11 – ZDIU12, v nadaljevanju: ZJF), Uredbe o po
stopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za
spodbujanje razvojnih programov in prednostnih na
log (Uradni list RS, št. 56/11; v nadaljevanju Ured
ba), Dopolnjenega Programa ukrepov za spodbujanje
podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007–2013
(sklep Vlade RS številka 31001-1/2009/9 z dne 15. 10.
2009), Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sred
stev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji
v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS,
št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10, 79/10 in 4/13), Ured
be Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o
splošnih določbah o Evropskem skladu za regional
ni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezij
skem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999
(Uradni list EU, št. 210 z dne 31. 7. 2006, str. 25,
z vsemi spremembami), Uredbe (ES) št. 1080/2006
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o
Evropskem skladu za regionalni razvoj in razveljavitvi
Uredbe (ES) št. 1783/1999 (Uradni list EU, št. 210 z
dne 31. 7. 2006, str. 1, z vsemi spremembami), Uredbe
Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra 2006 o
pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006
o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni
razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem
skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega par
lamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni
razvoj (Uradni list EU, št. 371 z dne 27. 12. 2006, str. 1,
z vsemi spremembami), Programa za spodbujanje teh
nološkega razvoja in inovacij v letu 2013 (št. prigla
sitve: BE01-2399245-2012), Operativnega programa
krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje
2007–2013 (v nadaljevanju: OP RR) in Spremembe
Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih
potencialov 2007–2013 (Sklep Vlade RS, št. 544022/2010/6, z dne 3. 6. 2010, Sklep Evropske Komisije
št. C(2011) 2666 o spremembi Odločbe K (2007) 4080
z dne 19. 4. 2012), Sklepa Ministrstva za gospodarski
razvoj in tehnologijo, Direktorata za evropsko kohezij
sko politiko (Organa upravljanja) o potrditvi instrumenta
št. OP RR/1/1/006-0-MGRT, z dne 26. 6. 2013, v okviru
izvajanja 1. razvojne prioritete: Konkurenčnost podjetij
in raziskovalna odličnost – prednostne usmeritve 1.1:

Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in razi
skovalna odličnost ter 13. člena Pravilnika o izvajanju
postopkov pri porabi in nadzoru sredstev kohezijske
politike ministrstva za gospodarstvo, Republika Slove
nija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
Kotnikova 5, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za spodbujanje raziskovalno-razvojnih projektov
na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo
v letih od 2013 do 2015 – RRPO 2013
1. Posredniško telo: Republika Slovenija, Ministr
stvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova
ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega raz
pisa je sofinanciranje raziskovalno razvojne dejavnosti
za izvedbo raziskovalno razvojnih projektov na pro
blemskih območjih z visoko brezposelnostjo, ki jih bodo
podjetja izvajala v okviru lastne razvojno raziskovalne
dejavnosti, usmerjenih v ustvarjanje novih ali izboljšavo
že obstoječih proizvodov, materialov, naprav, sistemov
in metod, vključno s fazo oblikovanja izdelkov, pripra
vo prototipov, procesov in storitev, ki s pridobivanjem
oziroma uvajanjem novih znanj razvijajo nove oziroma
izboljšujejo obstoječe tehnološke značilnosti proizvodov
in/ali proizvodnje.
3. Pogoji za kandidiranje
3.1. Pogoji za prijavitelje
Vlogo na razpis odda prijavitelj projekta. Prijavitelj
projekta lahko nastopa samostojno ali pa vlogo odda v
imenu konzorcija partnerjev, ki so ga člani konzorcija s
pisnim dogovorom izbrali za prijavitelja projekta. Podje
tja, ki so lastniško med seboj povezana, se štejejo kot
eno samo podjetje.
Prijavitelji in partnerji konzorcija morajo biti gospo
darske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki, ki:
– so ustanovljeni v skladu z Zakonom o gospo
darskih družbah (ZGD-1 Uradni list RS, št. 65/09 –
UPB3, 83/09 Odl.US: U-I-165/08-10, 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) (v nadaljnjem besedilu: podjetja);
– imajo sedež in v času vložitve vloge poslujejo na
problemskih območjih z visoko brezposelnostjo1;
– imajo ob objavi javnega razpisa vsaj enega za
poslenega s končano VII. stopnjo izobrazbe za poln de
lovni čas in višino prihodkov iz zadnjega izkaza uspeha
večjo od 100.000 EUR;
1
Skladno s 25. členom Zakona o spodbujanju
skladnega regionalnega razvoja, Uredbo o izvajanju
ukrepov endogene regionalne politike, ali Zakonom o
razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015.
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– niso v stečajnem postopku, postopku prisilne po
ravnave ali likvidacije ali izbrisa brez likvidacije;
– niso bila na dan 31. 12. v letu pred objavo jav
nega razpisa v stanju insolventnosti, kot jo opredeljuje
14. člen Zakona o finančnem poslovanju, postopkih za
radi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP)
(Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09, 52/10, 106/10 –
ORZFPPIPP21, 26/11, 47/11, 87/11 – ZPUOOD, 23/12,
48/12 Odl.US: U-I-285/10-13);
– niso v težavah, ne prejemajo in tudi niso v postop
ku pridobivanja finančne pomoči države po Smernicah
skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestruktu
riranje podjetij (Uredba 2004/C 244/02);
– prijavitelj in vsi partnerji v konzorciju niso za isti
namen, ki vsebuje elemente državnih pomoči, že sofi
nancirani iz javnih virov (lokalni, državni ali EU prora
čun);
– niso na seznamu subjektov, za katere velja pre
poved po 35. členu Zakona o integriteti in preprečevanju
korupcije (Uradni list RS, št. 96/11 – UPB2);
– dejanski lastnik/i družbe v skladu z 19. členom
Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja
terorizma (Uradni list RS, št. 60/07, 19/10 in 77/11)
ni/niso vpleten/i v postopke pranja denarja in financira
nja terorizma;
– ne delujejo v nasprotju z Zakonom o prepreče
vanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/08
– ZPomk-1);
– imajo poravnane vse obveznosti do Republike
Slovenije.
3.1.1. Prijavitelji morajo dodatno izpolnjevati še
enega od naslednjih pogojev (alternativno):
– so bili najkasneje do 31. 12. 2012 vpisani v evi
dence poslovnih subjektov, ki izvajajo raziskovalno ra
zvojno dejavnost, na ARRS – SICRIS; ali
– lahko vlaganja v raziskave in razvoj v letih 2010–
2012 izkažejo s prijavljenimi davčnimi olajšavami za
vlaganja v raziskave in razvoj, na DURS bodisi s ko
pijami pogodb o sofinanciranju razvojno raziskovalnih

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
aktivnosti na podlagi RR sheme, ki so bili sofinancirani
z javnimi sredstvi.
3.2. Pogoji za projekt
Prijavljeni projekt se mora izvajati v Sloveniji, na ob
močjih, navedenih v točki 3.1. javnega razpisa, in mora
dodatno izpolnjevati še naslednje pogoje:
– projekt je skladen s predmetom javnega razpisa;
– projekt se ne sme pričeti izvajati pred izdajo skle
pa o dodelitvi sredstev s strani ministrstva;
– prijavitelj mora imeti v celoti zagotovljena pre
mostitvena sredstva za del pričakovanih sredstev iz
naslova tega razpisa do povrnitve stroškov s strani
ministrstva;
– projekt ni in ne bo do prejetja sklepa o sofinanci
ranju predmet prijave na katerega izmed javnih razpisov
za isti namen;
– projekt mora izkazovati spodbujevalni učinek in
nujnost pomoči v skladu z 8. členom Uredbe Komisije
(ES) št. 800/2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za
združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88
Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah);
– zaposleni pri prijavitelju in partnerjih, za katere bo
uveljavljeno sofinanciranje, morajo imeti najmanj dokon
čano VII. stopnjo ob oddaji vloge na razpis.
4. Merila za izbor projektov in način dodeljevanja
sredstev
4.1. Merila za ocenjevanje
Na odpiranju strokovna komisija ministrstva preveri
pravočasnost, pravilno označenost prispelih vlog in popol
nost vlog. Vloge, ki niso pravilno označene, se zavržejo.
Za vse pravočasne, pravilno označene in popol
ne vloge, strokovna komisija najprej oceni, ali je vloga
skladna s predmetom javnega razpisa ter preveri, ali
vloga izpolnjuje vse pogoje javnega razpisa. Če oceni,
da vloga ni skladna s predmetom javnega razpisa, ali da
ne izpolnjuje vseh pogojev javnega razpisa, se nadaljnje
ocenjevanje po merilih ne izvede, vloga pa se zavrne.
Vse ostale vloge pa strokovna komisija oceni na podlagi
naslednjih meril:

Merilo

Št. točk

I. Vpliv projekta na izboljšanje konkurenčnosti podjetja/podjetij
Število FTE v projektu

6

II. Sodelovanje in povezovanje med podjetji (pri skupnih projektih) z vidika npr. finančnih vložkov,
velikosti podjetij
Število partnerjev v projektu

2

III. Vpliv projekta na okolje

do 5 točk

Vpliv projekta na okolje – Horizontalne vsebine (nizkoogljična družba)

Merila za ocenjevanje so natančneje opredeljena v
razpisni dokumentaciji.
4.2. Način dodeljevanja sredstev
Vsako vlogo ocenita po dva ocenjevalca.
Na osnovi rezultatov ocenjevanja vseh popolnih vlog
na podlagi meril iz te točke, števila prijav na javni razpis in
višine razpoložljivih sredstev bodo izmed prispelih prijav,
v sofinanciranje izbrane vloge tistih prijaviteljev, ki bodo
na podlagi ocenjevanja po zgoraj navedenih merilih do
segli višje število točk. Glede na razpoložljiva sredstva,
prejete vloge, zaprošena sredstva v njih in oceno pro

do 4 točke
2

Raznolikost partnerjev (različna velikost podjetij)

Skupaj

do 6 točk

5
15 točk

jekta v skladu z merili iz te točke tega razpisa se bo za
sofinanciranje izbralo toliko najviše uvrščenih projektov
(razvrščenih po ocenah od najbolje do najslabše ocenje
nega), kolikor bo razpoložljivih sredstev.
Če bi bili dve ali več vlog ocenjeno z isto oceno, pa
obe/vse, zaradi porabe sredstev ne bi mogle biti sofinan
cirane, se od teh v sofinanciranje predlaga vloga, ki je
bolje ocenjena v merilu 1 “Vpliv projekta na izboljšanje
konkurenčnosti podjetja/podjetij”. Če se njihove ocene v
tem merilu ne razlikujejo pa se upoštevajo posamezne
ocene pri merilih po naslednjem vrstnem redu meril: 2, 3.
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Del predvidenih sredstev v okviru javnega razpisa
lahko ostane nerazporejen, kolikor preostanek sred
stev ne zadošča za pokritje celotnega planiranega so
financiranja, opredeljenega v finančni konstrukciji vlo
ge, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
prijaviteljem
Javni razpis za izbor projektov delno financira
Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regi
onalni razvoj. Javni razpis za izbor projektov se izvaja
v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih
razvojnih programov za obdobje 2007–2013 razvojne
prioritete Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odlič
nost, prednostne usmeritve 1.1 Izboljšanje konku
renčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost.
"Okvirna višina razpisanih sredstev po tem jav
nem znaša 4.312.000,00 EUR, in sicer:
– namenska sredstva EU – ESRR v višini do
3.665.200,00 EUR,
– slovenska udeležba v višini do 646.800,00 EUR."
Sredstva bremenijo proračunski postavki:
– 689010 Spodbujanje razvojno investicijskih ak
tivnosti gospodarstva – 07-13-EU
– 695810 Spodbujanje razvojno investicijskih ak
tivnosti gospodarstva – 07-13- slovenska udeležba.
Delež prispevka EU v celotnih upravičenih javnih
izdatkih znaša do 85%, delež slovenske udeležbe pa
vsaj 15%.
Višina razpisanih sredstev se lahko poveča za
nerazporejena sredstva v okviru iste proračunske po
stavke.
Dinamika sofinanciranja potrjenih projektov iz vlo
ge na javni razpis (tj. operacij) bo določena s pogodbo
med ministrstvom in izbranim upravičencem, v odvi
snosti od načrta izvajanja operacije in od razpoložlji
vosti proračunskih sredstev.
Razpis bo odprt do porabe sredstev. Višina raz
pisanih sredstev se lahko poveča z objavo sklepa o
povečanju sredstev v Uradnem listu RS do poteka
razpisa.
6. Upravičeni stroški in način financiranja
6.1. Skladnost s pravili državnih pomoči in pravili
kohezijske politike
Javni razpis se izvaja po shemi državne pomoči
za raziskave in razvoj: “Programu za spodbujanje teh
nološkega razvoja in inovacij v letu 2013” (št. prigla
sitve: BE01-2399245-2012, datum potrditve sheme:
5. 12. 2012; trajanje sheme: do 31. 12. 2013) (v na
daljevanju: shema državnih pomoči), na osnovi katere
so upravičeni stroški industrijskih raziskav in eksperi
mentalnega razvoja. Shema določa, da se pomoč, ki
se bo dodeljevala po tej shemi, ne kumulira oziroma
kombinira s katerokoli drugo državno pomočjo.
Prijavitelji morajo v prijavi utemeljiti spodbujevalni
učinek, utemeljen z enim izmed naslednjih meril: (a)
bistvene razširitve velikosti projekta/dejavnosti zara
dipomoči; ali (b) bistvene razširitve obsega projek
ta/dejavnosti zaradi pomoči; ali (c) bistvenega pove
čanja skupnega zneska, ki ga je upravičenecporabil
za projekt/dejavnost zaradi pomoči; ali (d) bistvenega
povečanja hitrosti zaključka zadevnega projekta ali
dejavnosti.
6.2. Upravičeni stroški
Financiranje po tem javnem razpisu bo potekalo
na osnovi standardnega obsega stroškov na enoto,
skladno s pravili Evropske kohezijske politike in Na
vodili Organa upravljanja o upravičenih stroških za
sredstva evropske kohezijske politike za programsko
obdobje 2007–2013.
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Standardni obseg stroškov na enoto predstavlja
strošek dela zaposlenega raziskovalca za polni de
lovni čas na letni ravni. Strošek dela je določen na
podlagi Uredbe o normativih in standardih za dolo
čanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti,
financirane iz proračuna Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 103/11 in 56/12) in določenih cenah ARRS
za tekoče leto. Metodologija izračuna standardnega
obsega stroškov na enoto ter zahtevana dokazila za
spremljanje in potrjevanje upravičenosti stroškov so
podrobneje predstavljena v razpisni dokumentaciji v
prilogi: »Metodologija izračuna standardnega obsega
stroškov na operaciji.«
Upravičenost stroškov prejemniki sredstev v po
sameznem obdobju financiranja dokazujejo z dokazili
o doseženih ciljih, ki so bili načrtovani in potrjeni v
vlogi za sofinanciranje.
Dokazila za upravičenost stroškov operacije so:
– dokazila o zaposlitvi raziskovalcev za obdobje
sofinanciranja (pogodba o zaposlitvi, pravna podlaga
za delo na raziskovalno razvojnem projektu, morebi
tna druga dokazila, ki utemeljujejo delo raziskovalca
na raziskovalno razvojnem projektu;
– vmesna poročila in končno poročilo o izvajanju
raziskovalno razvojnega projekta, skladno z navodili;
– dokazila o razvoju novih ali izboljšanih proizvo
dov, procesov ali storitev;
– dokazila o doseganju zastavljenih ciljev.
V primeru, da prejemniki sredstev ne predložijo do
kazil o upravičenosti stroškov, lahko ministrstvo odloči,
da niso upravičeni do sredstev sofinanciranja oziroma
lahko od njih zahteva vračilo že prejetih sredstev.
V primeru, da prejemniki ne podajo dokazila o rea
lizaciji ciljev operacije, niso upravičeni do sredstev tega
javnega razpisa in morajo vrniti vsa prejeta sredstva
skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva na
kazila do dneva vračila.
6.3. Maksimalna višina upravičenih stroškov
Maksimalna višina upravičenih stroškov posamez
nega raziskovalno razvojnega projekta v celotnem ob
dobju upravičenosti za:
– za vsa podjetja, ki izpolnjujejo enega od dodatnih
pogojev za prijavitelja iz točke 3.1.1. javnega razpisa:
10 FTE le za zaposlene za polni delovni čas, oziroma
največ do števila zaposlenih za polni delovni čas na
31. 12. 2012;
– za podjetja, ki imajo na dan oddaje vloge na javni
razpis vsaj 3 zaposlene za polni delovni čas: 3 FTE;
– za podjetja, ki imajo na dan oddaje vloge na javni
razpis manj kot 3 in vsaj enega zaposlenega za polni
delovni čas: 1 FTE.
Po shemi državne pomoči davek na dodano vre
dnost ni upravičeni strošek.
6.4. Način financiranja
Skladno z določili sheme državnih pomoči znaša
osnovni odstotek sofinanciranja upravičenih stroškov
25% ne glede na velikost podjetja.
Osnovnemu odstotku sofinanciranja se doda bonus
v višini 15 odstotnih točk, če projekt vključuje učinkovito
sodelovanje vsaj dveh medsebojno neodvisnih podjetij
in sta izpolnjena naslednja pogoja:
– nobeno posamezno podjetje ne sme nositi več kot
70% upravičenih stroškov skupnega projekta;
– projekt mora vključevati sodelovanje z vsaj enim
MSP.
Določena je naslednja vrednost standardnega ob
sega stroškov ter maksimalni odstotek sofinanciranja na
enoto stroška na letni ravni:
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Enota stroška/Obseg stroškov
na enoto

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Standardni obseg
Stopnja
stroškov na enoto v EUR sofinanciranja v%

Standardni obseg sofinanciranja
stroškov na enoto v EUR

Strošek dela zaposlenega
60.999,00 letno en FTE
raziskovalca za polni delovni
čas na letni ravni – upoštevanje
osnovnega odstotka
sofinanciranja

25

15.249,75 letno en FTE

Strošek dela zaposlenega
60.999,00 letno en FTE
raziskovalca za polni delovni
čas na letni ravni – upoštevanje
bonusa zaradi sodelovanja

40

24.399,60 letno en FTE

Z izbranim prijaviteljem na javni razpis bo sklenjena
pogodba o sofinanciranju. Vzorec pogodbe je del razpi
sne dokumentacije.
Ministrstvo in izbrani prijavitelj, ki je upravičenec do
odobrenih finančnih sredstev, se bosta s pogodbo o so
financiranju dogovorila za obseg in dinamiko sofinanci
ranja operacije na osnovi načrtovanih ciljev pri izvajanju
operacije, podanih v vlogi na javni razpis.
Prijavitelji morajo v vlogi utemeljiti posamezne raz
iskovalno razvojne aktivnosti z vidika pogojev javnega
razpisa in načrtovati dinamiko doseganja ciljev.
Končni obseg sofinanciranja operacije in izplačil
sredstev je odvisen v celoti od dosežnih rezultatov ope
racije. Celotna odobrena sredstva sofinanciranja bo
ministrstvo izplačalo ob zaključku operacije glede na
predložena dokazila o doseženih rezultatih operacije in
dejanskega obsega stroškov dela.
V primeru, da med izvajanjem operacije pride do
sprememb, ki bi vplivale na oceno vloge tako, da bi se
ocena znižala pod prag sofinanciranih projektov, lahko
ministrstvo odstopi od pogodbe ter zahteva vrnitev izpla
čanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi
od dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila v
državni proračun Republike Slovenije.
V primeru, da upravičenec ob zaključku operacije
ne bo dokazal uresničitve načrtovanih rezultatov v celoti,
ministrstvo lahko zahteva vračilo že izplačanih sredstev
oziroma sorazmernega dela sredstev za nerealizirane
aktivnosti, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od
dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila v dr
žavni proračun Republike Slovenije.
Če je upravičenec prejel plačilo sredstev, za katerega
se pozneje pri nadzoru nad porabo proračunskih sredstev,
dodeljenih za operacijo, izkaže de je prejel plačilo neupra
vičeno ter v primeru ugotovitve dvojnega financiranja ope
racije iz različnih javnih virov, lahko ministrstvo pogodbo
odpove in zahteva vrnitev izplačanih sredstev skupaj z za
konskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev
na TRR do dneva vračila v državni proračun Republike
Slovenije. Takšnemu izvajalcu se lahko onemogoči sode
lovanje na razpisih ministrstva za obdobje 5 let.
V primeru ugotovitve, da je višina sofinanciranja
operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo, se
zahteva vrnitev preveč izplačanih sredstev skupaj z za
konskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sred
stev na TRR do dneva vračila v državni proračun Re
publike Slovenije.
7. Obdobje za porabo sredstev
Obdobje za porabo sredstev sta proračunski leti
2014 in 2015.
Začetek obdobja za porabo sredstev je dan izdaje
sklepa o dodelitvi sredstev s strani ministrstva. Aktivnosti
posamezne operacije, sofinancirane iz naslova tega jav
nega razpisa, morajo biti dejansko izvedene najkasneje

do 31. 12. 2014. Za sofinanciranje se upoštevajo upra
vičeni stroški, nastali do 31. 12. 2014 in izdatki upravi
čenca nastali do datuma izstavitve zadnjega zahtevka
za sofinanciranje, to je do 31. 3. 2015.
Sofinanciranje vsake operacije lahko poteka največ
12 mesecev.
Prijavitelji, ki jim bodo s sklepom o izbiri dodeljena
sredstva in bodo z ministrstvom podpisali pogodbo,
lahko oddajo največ 3 zahtevke v teku sofinanciranja
operacije.
Izstavljanje zahtevkov za izplačilo bo podrobneje
določeno s pogodbo o sofinanciranju.
8. Ostale zahteve
Upravičenec, s katerim bo sklenjena pogodba, bo
moral:
– stroške izvajanja projekta voditi ločeno, ravno
tako tudi spremljanje merljivih ciljev projekta;
– upoštevati zahteve glede informiranja in obvešča
nja javnosti, v skladu z 9. členom Uredbe Sveta (ES)
št. 1828/2006 (Uradni list EU L št. 371, 27. 12. 2006, z
vsemi spremembami) in v skladu z Navodili organa uprav
ljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem
in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007–2013;
– hraniti vso dokumentacijo v zvezi z operacijo v
skladu z veljavnimi predpisi še 10 let po zaključku ope
racije in zagotavljati dostop do celotne dokumentacije v
zvezi z operacijo vsem organom, ki so vključeni v spre
mljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javne
ga razpisa ob smiselnem upoštevanju določil 90. člena
Uredbe ES št. 1083/2006. Pred iztekom tega datuma je
lahko ta rok podaljšan zakonsko;
– s pogodbo se obvezati, da v skladu s 57. členom
Uredbe ES št. 1083/2006 ne bo ne bo prišlo do bistvenih
sprememb operacije, ki vpliva na njeno naravo ali pogo
je izvajanja ali ki podjetju podeli neupravičeno prednost
in je posledica spremenjene narave lastništva dela in
frastrukture ali prenehanja dejavnosti najmanj za dobo
5 let od zaključka operacije;
– zagotavljati nediskriminacijo in enakost med spo
loma.
Upravičenec bo moral zagotoviti naslednje omilitve
ne ukrepe, ki se smiselno upoštevajo glede na vsebino
operacije:
– Učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska
učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin);
– Okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpolo
žljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor
emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno
zbiranje odpadkov);
– Trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prija
znejših načinov prevoza);
– Zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil
o vplivih na okolje oziroma strokovnih ocen vplivov na
okolje za posege, kjer je to potrebno).
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Prijavitelj se strinja, da se bodo podatki o operaciji,
ki so javnega značaja, lahko objavljali. Slednje vključuje
predvsem tudi dejstvo, da bo prijavitelj v vlogi upravi
čenca vključen v seznam upravičencev, ki bo obsegal
navedbo upravičenca in občine, naziv operacije, regijo
upravičenca in znesek javnih virov financiranja operaci
je. Objave podatkov o operaciji in prejemnikih sredstev
bodo izvedene v skladu z zakonom, ki ureja dostop do
informacij javnega značaja in zakonom, ki ureja varstvo
osebnih podatkov.
Podrobnejše zahteve in navodila so podana v raz
pisni dokumentaciji.
9. Vloga in način prijave
9.1. Vsebina vloge
Vloga je popolna, če je izdelana v enem izvodu in
eni elektronski kopiji, in če vsebuje v celoti izpolnjene v
razpisni dokumentaciji navedene obrazce.
Vloge, ki ne bodo izpolnjevale vseh pogojev za kan
didiranje, bodo zavrnjene. Dokazila za dokazovanje iz
polnjevanja pogojev so navedena v razpisni dokumenta
ciji. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz celotne vloge.
9.2. Način prijave
Vsebina popolne vloge je predstavljena v razpisni
dokumentaciji.
Strokovna komisija bo prijavitelje, ki bodo podali
nepopolne vloge, pozvala, da vloge dopolnijo v roku,
ki ga določi komisija ... Vloge, ki ne bodo dopolnjene v
roku, ki ga določi komisija, in vloge, ki ne bodo ustrezno
dopolnjene, bodo zavržene.
Dopolnjevanje vlog je namenjeno zagotovitvi mo
rebitnih manjkajočih dokumentov in obrazcev, ki bodo
izkazovali izpolnjevanje pogojev ob izteku roka za od
dajo vloge na razpis.
Podatki o projektu niso predmet dopolnitve vloge.
Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati:
1. višine zaprošenih sredstev,
2. tistega dela vloge, ki se veže na specifikacije
predmeta vloge,
3. tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko
vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede
na preostale vloge, ki jih je naročnik prejel v postopku
dodelitve sredstev.
Prijavitelj sme ob pisnem soglasju neposrednega
uporabnika državnega popraviti očitne računske napa
ke, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri
tem se višina zaprošenih sredstev ne sme spreminjati.
Popolna vloga, pripravljena v skladu z razpisno do
kumentacijo, mora biti do roka dostavljena v Glavno pisar
no Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ko
tnikova ulica 5, 1000 Ljubljana. Vloga mora biti oddana v
zaprti ovojnici, na sprednji strani označena z oznako »Ne
odpiraj – vloga za javni razpis RRPO 2013« ter z naved
bo polnega naziva in naslova pošiljatelja. Če se prijava
pošlje priporočeno po pošti, se šteje za pravočasno, če je
bila oddana na pošto v zgoraj navedenem roku.
Vlog, ki ne bodo ustrezno označene, komisija ne
bo obravnavala in bodo s sklepom zavržene. Vrnjene
bodo prijavitelju.
Vloga se odda v pisni obliki. CD nosilec, ki je se
stavni del vloge, naj vsebuje vse obrazce vloge kot
nezaščitene datoteke v Word oziroma Excel formatu ter
tudi pdf format celotne vloge na javni razpis (vključno z
dokazili). Podatki v elektronski obliki morajo biti skladni
s podatki, oddanimi v fizični obliki (papirnih dokumentih).
V primeru neskladja med obema vrstama dokumentov
je vloga neustrezna oziroma se med obema vrstama
dokumentov upošteva pisna oblika prejetih dokumentov,
prijavitelj pa je dolžan dostaviti popravljene elektronske
dokumente.
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Podjetje se lahko prijavi na razpis samo z eno
vlogo.
Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre,
so informacije javnega značaja razen tistih delov vloge,
ki jih prijavitelj posebej označi kot poslovno skrivnost.
Poslovna skrivnost se ne more nanašati na celotno vlo
go ali na dele vloge v zvezi z izpolnjevanjem pogojev ali
ocene vloge na podlagi meril.
Vsi stroški prijave na javni razpis bremenijo prija
vitelja.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko v vsakem
trenutku prekine izvajanje postopka javnega razpisa.
10. Datum odpiranja vlog
Predvideno je eno odpiranje vlog javnega razpisa.
Odpiranje prispelih vlog zaradi predvidenega ve
čjega števila prijav ni javno in bo potekalo v prostorih
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, in sicer
11. 9. 2013.
Upoštevajo se vloge, ki bodo oddane na pošto ali
prispele v vložišče ministrstva najkasneje 6. 9. 2013.
Prepozne vloge bodo s sklepom zavržene.
11. Obveščanje o izboru
O dodelitvi sredstev odloči minister s sklepom.
Prijavitelji bodo o izidih razpisa obveščeni v roku 60
dni od datuma odpiranja vlog.
Prijavitelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz
javnega razpisa in da neupravičeno ni bil izbran, lahko
v 30 dneh od prejema sklepa o izboru vloži tožbo na
Upravno sodišče RS. Predmet tožbe ne morejo biti po
stavljena merila za ocenjevanje vlog. Vložena tožba ne
zadrži podpisa pogodb z izbranimi prejemniki sredstev.
12. Razpisna dokumentacija
Vsa dokumentacija, besedilo razpisa in obrazci ter
navodili za izdelavo dispozicije projektov se nahaja na
spletni strani www.mgrt.gov.si (javni razpisi).
Minister lahko spremeni ali prekliče javni razpis.
13. Dodatne informacije: uradne informacije o jav
nem razpisu lahko podajo le uslužbenci Ministrstva za
gospodarski razvoj in tehnologijo. Kontaktni osebi sta dr.
Matej Novak, tel. 01/400-36-34, in mag. Martin Štiglic,
tel. 01/400-37-17, vsak delovni dan, med 9. in 10. uro.
Dodatne informacije so dosegljive tudi preko elektronske
pošte rrpo2013.mgrt@gov.si.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Št. 1123/2013

Ob-3026/13
Javni razpis

za sofinanciranje poslovnega svetovanja
za internacionalizacijo v letu 2013 (JR 5/2013-446)
1. Izvajalec javnega razpisa
Izvajalec javnega razpisa je:
Firma: Javna agencija Republike Slovenije za spod
bujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in
turizma.
Skrajšana firma: SPIRIT Slovenija, javna agencija.
Sedež: Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana.
Javni razpis je usklajen z Ministrstvom za gospo
darski razvoj in tehnologijo in s Pogodbo št. SPIRIT Slo
venija-2013/2014-603210-PJ o izvajanju in financiranju
Programa SPIRIT Slovenija 2013 in 2014 za področje
internacionalizacije.
2. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa:
javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje pod
jetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma (v
nadaljevanju: SPIRIT Slovenija, javna agencija) na pod
lagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11
– UPB4, 110/11 – ZDIU12), Zakona o izvrševanju prora
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čunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni
list RS, št. 104/12), Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07,
61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13), Zakona o spodbujanju
tujih neposrednih investicij in internacionalizacije pod
jetij (Uradni list RS, št. 107/06 – UPB1, 11/11, 57/12),
Programa Vlade Republike Slovenije za spodbujanje
internacionalizacije podjetij za obdobje 2010–2014, ki ga
je Vlada RS sprejela na 93. redni seji z dne 29. 7. 2010,
ter Programa dela in Finančnega načrta SPIRIT Slove
nija, javna agencija za leti 2013 in 2014, h katerim je
Vlada Republike Slovenje dala soglasje dne 5. 3. 2013,
in Pogodbe št. SPIRIT Slovenija-2013/2014-603210-PJ
o izvajanju in financiranju Programa SPIRIT Slovenija
2013 in 2014 za področje internacionalizacije med Mini
strstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo in SPIRIT
Slovenija, javna agencija objavlja javni razpis Sofinan
ciranje poslovnega svetovanja za internacionalizacijo v
letu 2013 (JR 5/2013-446).
3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje poslov
nega svetovanja za internacionalizacijo mikro, malim
ali srednje velikim podjetjem (v nadaljevanju: MSP), ki
še niso prisotna na tujih trgih, na področju ugotavljanja
konkurenčnosti podjetja in njegovih potencialov za in
ternacionalizacijo ter oblikovanju strateškega načrta za
internacionalizacijo.
V okviru ugotavljanja konkurenčnosti se izvede
jo srečanja zunanjega svetovalca z vodstvom podjetja
(najmanj 10 svetovalnih dni v obdobju najmanj 2 mese
cev). V okviru srečanj se opravi analiza trenutnega sta
nja in konkurenčnega položaja podjetja na trgu (predsta
vitev podjetja, analiza položaja podjetja – analiza SWOT,
analiza proizvodov, izkušenj, sredstev, informacij, anali
za izvoznega potenciala in finančnih sposobnosti).
V nadaljevanju se s pomočjo zunanjega svetovalca
oblikuje strateški načrt za internacionalizacijo podjetja
skladno s profilom podjetja (odločitev za način vstopa
na tuji trg, odločitev, kako se predstaviti na tujih trgih,
izdelava načrta za iskanje informacij, določitev vrste
strank oziroma trga, na katerega podjetje želi vstopiti,
organizacija virov za realizacijo izdelanega plana).
Izdelan strateški načrt za internacionalizacijo mora
vsebovati vsaj naslednje informacije (minimalni obseg
22.500 znakov oziroma 15 avtorskih strani):
– predstavitev podjetja, vizija, poslanstvo,
– analizo položaja podjetja – analiza SWOT,
– analizo o morebitnem povpraševanju po proizvo
dih/storitvah podjetja na tujih trgih, in če da:
– kriterije in izbor enega do treh tujih trgov,
– analizo izvoznih izdelkov oziroma storitev z iz
borom najperspektivnejših na enem do treh tujih trgih,
– načine poslovanja na posameznih izbranih tujih
trgih,
– finančna in kadrovska sredstva, potrebna za po
samezen tuj trg za obdobje treh do petih let,
– časovni okvir in predvidene nadaljnje aktivnosti v
obdobju treh do petih let.
Podjetje, ki po tem javnem razpisu še ni prisotno na
tujih trgih, je podjetje:
– katerega obseg prodaje na tujih trgih je v letu
2012 znašal manj kot 10% celotne prodaje v letu 2012
in/ali
– na dan oddaje vloge ni kapitalsko udeleženo v
gospodarskih družbah s sedežem izven Slovenije.
Predmet tega javnega razpisa niso svetovalne sto
ritve, ki se uporabljajo nepretrgano, trajno ali periodično,
ali pa so povezane z običajnimi obratovalnimi stroški
podjetja.
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4. Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je, da se s sofinanciranjem
poslovnega svetovanja za internacionalizacijo MSP-jem,
ki še niso prisotna na tujih trgih, zmanjša tveganja in
olajša odločitev pri vstopu oziroma načinu vstopa na
tuje trge.
Cilj razpisa je podpreti 40 slovenskih MSP-jev pri
pripravi strateškega načrta za internacionalizacijo.
5. Pogoji za kandidiranje
5.1. Splošni pogoji za kandidiranje
Na javnem razpisu lahko sodelujejo pravne in fi
zične1 osebe (v nadaljevanju: podjetja), ki izpolnjujejo
naslednje splošne pogoje za kandidiranje:
a) podjetje je registrirano po Zakonu o gospodar
skih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB3, 33/11,
91/11, 32/12, 57/12; v nadaljevanju: ZGD-1),
b) opravlja svojo dejavnost v Republiki Sloveniji,
c) podjetje po velikosti spada med mikro, majhna ali
srednje velika podjetja. Za opredelitev velikosti podjetja
se upoštevajo določila iz Priloge I2 Uredbe Komisije (ES)
št. 800/2008 z dne 6. 8. 2008 o razglasitvi nekaterih
vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo
členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih
izjemah),
d) podjetje ne opravlja ene od dejavnosti3, razvr
ščene v naslednje sektorje, področja, oddelke, skupine
in razrede, skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji
dejavnosti 2008:
– področje A: Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo,
– oddelek 05: Pridobivanje premoga,
– oddelek 10: Proizvodnja živil,
– oddelek 11: Proizvodnja pijač,
– oddelek 12: Proizvodnja tobačnih izdelkov,
– skupina 16.29: Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa, plute, slame in protja,
e) podjetje ni v težavah v skladu s Smernicami
Skupnosti o državnih pomočeh za reševanje in prestruk
turiranje podjetij v težavah (Uradni list C 244 z dne 1. 10.
2004, str. 2) in Zakonom o pomoči za reševanje in pre
strukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list
RS, št. 44/07 – UPB2, 51/11). Podjetja, ki delujejo manj
kot tri leta od registracije, se ne štejejo kot podjetja v te
žavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za
reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen
če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpi
sih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij. Podjetje je
v težavah:
– v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča izguba
skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let doseže po
lovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih
dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine osnovnega
kapitala,
– v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba
skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let doseže po
lovico kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci in
je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla
višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih
izkazih,
– če je v postopku prisilne poravnave, stečaja ali
likvidacije,
f) podjetje ima poravnane obveznosti do Republike
Slovenije,
To so samostojni podjetniki, kot jih opredeljuje ZGD-1.
Dokument je objavljen na povezavi:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:L:2008:214:0003:0047:sl:PDF.
3
Upošteva se podatek o glavni dejavnosti podjetja, ki je
naveden v Poslovnem registru Slovenije, ki ga vodi AJPES.
1
2
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g) podjetje ne pridobiva pomoči po posebnem pro
gramu za reševanje in prestrukturiranje,
h) podjetje ni navedeno v evidenci poslovnih su
bjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju
korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB2),
i) podjetje za iste upravičene stroške, ki jih navaja
v svoji vlogi na ta javni razpis, ni pridobilo drugih javnih
sredstev (iz državnega, lokalnega proračuna, virov EU
in drugih virov),
j) podjetje ni v postopku vračanja neupravičeno
prejete državne pomoči.
5.2. Posebni pogoji za kandidiranje
Na javnem razpisu lahko sodelujejo podjetja, ki
poleg splošnih pogojev za kandidiranje izpolnjujejo tudi
naslednje posebne pogoje za kandidiranje:
a) podjetje na dan oddaje vloge zaposluje vsaj tri
osebe za polni delovni čas4,
b) podjetje v celoti zagotavlja sredstva za zapr
tje finančne konstrukcije5 poslovnega svetovanja za
internacionalizacijo, ki ga navaja v vlogi na ta javni
razpis. Pri tem se poleg lastnih sredstev upoštevajo
tudi pričakovana sredstva iz naslova tega razpisa,
c) v finančnem načrtu projekta je upoštevana ma
ksimalna vrednost sofinanciranja upravičenih stroškov
projekta, ki znaša 50% upravičenih stroškov oziroma
najmanj 2.500,00 in največ 5.000,00 EUR,
d) podjetje in izvajalec poslovnega svetovanja
za internacionalizacijo ne smeta biti medsebojno po
vezani družbi v smislu 527. člena ZGD-1. Poleg tega
podjetje ne sme imeti nikakršnega deleža v podjetju
izvajalca poslovnega svetovanja za internacionaliza
cijo, hkrati pa tudi izvajalec poslovnega svetovanja za
internacionalizacijo ne sme imeti nikakršnega deleža
v podjetju,
e) podjetje še ni prisotno na tujih trgih, pri čemer
se kot podjetje, ki še ni prisotno na tujih trgih, šteje
podjetje, katerega obseg prodaje na tujih trgih je v letu
2012 znašal manj kot 10% celotne prodaje v letu 2012
in /ali na dan oddaje vloge ni kapitalsko udeleženo v
gospodarskih družbah s sedežem izven Slovenije,
f) podjetje ni sodelovalo v programu Izobraževanje
za mednarodno poslovanje, International Trade Mana
gement (ITM), ki ga od leta 2006 izvaja SPIRIT Slove
nija, javna agencija,
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g) podjetje se lahko na ta javni razpis prijavi samo
z eno vlogo6, kjer ena vloga pomeni en prijavljen projekt
(izvedba enega poslovnega svetovanja za internaciona
lizacijo, ki jo izvaja en zunanji izvajalec),
h) podjetje mora poslovno svetovanje za internacio
nalizacijo izvesti v obliki pogodbenega razmerja z zuna
njim izvajalcem, ki lahko opravlja dejavnost poslovnega
svetovanja in je specializiran za poslovno svetovanje,
i) zunanji izvajalec mora imeti vsaj tri reference
s področja poslovnega svetovanja (vsaka v vrednosti
najmanj 2.500,00 EUR brez DDV) v obdobju od leta
2011 do dneva oddaje vloge. Zunanji izvajalec mora
za izvedbo svetovanja za internacionalizacijo zagotoviti
svetovalca, ki ima:
– vsaj 5 let delovnih izkušenj na področju poslovne
ga svetovanja za internacionalizacijo,
– najmanj višjo strokovno izobrazbo ali višješolsko
izobrazbo (prejšnja).
6. Omejitve sodelovanja: do sredstev iz tega razpi
sa niso upravičena podjetja, ki ne izpolnjujejo pogojev
za kandidiranje, ki so navedeni v tem razpisu.
7. Merila in način izbora prejemnikov
Vse pravočasne in formalno popolne vloge, ki bodo
izpolnjevale vse pogoje za kandidiranje, skladne s pred
metom in namenom tega javnega razpisa in ne bodo v
nasprotju z omejitvami sodelovanja, ki so navedene v
javnem razpisu, bo ocenila komisija.
Za formalno popolno vlogo se šteje:
a) vloga, ki prispe pravočasno na naslov SPIRIT
Slovenija, javna agencija, v zaprti in pravilno opremljeni
ovojnici (glej 12. poglavje tega javnega razpisa),
b) vloga, ki vsebuje vse obrazce, navedene v
17. poglavju tega javnega razpisa; obrazci morajo biti
izpolnjeni v skladu z določili tega javnega razpisa,
razpisne dokumentacije in navodili, ki so navedena
na obrazcih.
Komisija bo vloge ocenila na podlagi naslednjih
meril:
Zap.
št.

Merilo

Največje
št. točk

1

Stabilnost podjetja

12

2

Poslovna utemeljenost izved
be poslovnega svetovanja
za internacionalizacijo

10

Reference zunanjega izva
jalca s področja poslovnega
svetovanja za internaciona
lizacijo

5

SKUPAJ

27

3
V primeru samostojnih podjetnikov se kot
zaposlena oseba po tem javnem razpisu šteje tudi oseba,
ki je nosilka dejavnosti in je iz tega naslova zavarovana
za polni delovni čas (iz obrazca M1/M2 mora biti razviden
polni delovni čas). V primeru enoosebnih družb se kot
zaposlena oseba šteje tudi oseba, ki je edini družbenik
in direktor te družbe in je iz tega naslova zavarovana za
polni delovni čas (iz obrazca M1/M2 mora biti razviden
polni delovni čas)
5
Zaprta finančna konstrukcija pomeni, da podjetje v
celoti zagotavlja sredstva za pokrivanje vseh upravičenih
stroškov. Vir sredstev za pokrivanje upravičenih stroškov
bodo sredstva, prejeta iz naslova javnega razpisa in
sredstva, ki jih podjetje zagotovi iz lastnih virov sredstev.
Primer: višina upravičenih stroškov je 6.000,00 EUR.
Podjetje v vlogi navede, da pričakuje subvencijo v višini
3.000,00 EUR. Ostalih 3.000,00 EUR bo moralo podjetje
zagotoviti iz lastnih sredstev, če želi zagotoviti zaprto
finančno konstrukcijo. Kolikor podjetje zagotovi manj kot
3.000,00 EUR lastnih sredstev, to pomeni odprto finančno
konstrukcijo.
4
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Način uporabe in pomen posameznih meril sta
opredeljena v razpisni dokumentaciji.
Maksimalno število točk je 27. Možnost sofinanci
ranja bodo imele vloge, ki bodo v postopku ocenjevanja
dosegle najmanj 18 točk.
Kolikor se bo po končanem ocenjevanju izkazalo,
da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja vlog,
ki so dosegle prag števila točk, presega razpoložljiva
razpisana sredstva, bodo razpisana sredstva razdeljena
glede na število doseženih točk, pri čemer bodo imele
prednost vloge z višjim številom točk.
6
Podjetje ima lahko iz naslova tega javnega razpisa
s SPIRIT Slovenija sklenjeno le eno veljavno pogodbo za
sofinanciranje upravičenih stroškov.
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V primeru, da bo več vlog z enakim številom točk,
bodo imele prednost vloge po merilu 1, »Stabilnost pod
jetja«; nato bodo imele prednost vloge po merilu 2 »Po
slovna utemeljenost izvedbe poslovnega svetovanja za
internacionalizacijo« in nato vloge po merilu 3 »Reference
zunanjega izvajalca«.
V primeru, da bo imelo več vlog tudi po navedenih
merilih enako število točk, višina razpisanih sredstev pa
ne bo zadostovala za vse, jim bodo razpisana sredstva
razdeljena glede na vrstni red prispetja, pri čemer bodo
imele prednost tiste vloge, ki bodo na SPIRIT Slovenija,
javna agencija prispele prej. Vrstni red prispetja vlog se
ugotavlja na podlagi časa prispetja vlog na SPIRIT Slo
venija, javna agencija. V primeru oddaje vloge na pošti
se upošteva čas prispetja vloge na SPIRIT Slovenija,
javna agencija. V primeru, da bo na SPIRIT Slovenija,
javna agencija po pošti na isti dan prispelo več vlog, se
upoštevata datum in čas oddaje vloge na pošti (datum,
ura, minuta poštnega žiga). V primeru, da iz podatkov po
štnega žiga ne bosta razvidni ne ura in ne minuta predlo
žitve, se upošteva oddaja ob 24:00 uri. V primeru osebne
oddaje vloge v vložišču SPIRIT Slovenija, javna agencija
se upoštevajo datum, ura in minuta osebne oddaje vloge.
V primeru, da bo imelo več vlog isti čas prispetja in
ne bo dovolj razpoložljivih sredstev, SPIRIT Slovenija,
javna agencija izvede žrebanje o določanju vrstnega reda
prispelih vlog7.
V primeru, da vlagatelj odstopi od podpisa pogodbe
ali če se pogodba ne sklene v predpisanem roku, se šte
je, da je vloga umaknjena in se izbere naslednja vloga
glede na doseženo število točk.
V primeru, da se ugotovi nepravilnost, ki bi povzročila
odprto finančno konstrukcijo, se vlogo kot neustrezno zavr
ne ne glede na to, da je v ocenjevanju dosegla prag števila
točk za sofinanciranje. Za odprto finančno konstrukcijo se
šteje tudi, kadar je v vlogi presežena najvišja možna sto
pnja sofinanciranja, predvidena s tem javnim razpisom.8
Del sredstev na razpisu lahko ostane nerazporejen,
kolikor sredstva ne zadoščajo za pokrivanje celotne
načrtovane vrednosti sofinanciranja, ki je opredeljena v
finančnem načrtu vloge, ki bi bila naslednja upravičena
do sofinanciranja.
8. Višina sredstev
Okvirna skupna višina sredstev, ki je na razpolago za
izvedbo predmeta tega javnega razpisa, znaša 200.000,00
EUR. Finančna sredstva so zagotovljena v Proračunu Re
publike Slovenije za leto 2013. Prejeta sredstva predsta
vljajo državno pomoč (skupinske izjeme).
7
Žrebu lahko prisostvuje tudi vlagatelj vloge, ki je
predmet žrebanja. O dnevu žrebanja se vlagatelje obvesti
pisno. Tričlansko komisijo, ki vodi žrebanje, imenuje direktor
SPIRIT Slovenija, javna agencija izmed javnih uslužbencev,
zaposlenih na SPIRIT Slovenija, javna agencija. Žrebanje se
opravi v uradnih prostorih SPIRIT Slovenija, javna agencija.
Evidenčne številke vlog se vpišejo na prepognjene listke,
ki se z žigom SPIRIT Slovenija, javna agencija overijo v
navzočnosti komisije, ki nadzira žrebanje in se zberejo v za
žrebanje namenjeni škatli. Škatla se odpre v navzočnosti
prisotnih vlagateljev in komisije. Oseba, ki vodi žrebanje,
vleče listke iz škatle, javno pove evidenčno številko
izžrebane vloge in izžrebani listek takoj odda komisiji. O
žrebanju se napiše zapisnik, podpišejo ga člani komisije
in navzoči vlagatelji. Sredstva se dodeljujejo podjetjem po
izžrebanem vrstnem redu.

8
Podjetje mora zagotoviti zaprto finančno
konstrukcijo: Višina sofinanciranja izvedbe poslovnega
svetovanja za internacionalizacijo (€) + Lastni finančni viri
podjetja (€) = ali ≥ Celotna vrednost upravičenih stroškov
izvedbe poslovnega svetovanja za internacionalizacijo
brez DDV (€).
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Sredstva prispeva Republika Slovenija v 100% de
ležu prek Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo
(proračunska postavka 603210 – Spodbujanje internacio
nalizacije) na stroškovnem mestu (SM) 015, stroškovnem
nosilcu (SN) 1509.
Del razpisanih sredstev lahko ostane nerazporejen v
primeru premajhnega števila ustreznih vlog.
V primeru spremembe višine sredstev na omenjeni
postavki zaradi proračunskih omejitev se uskladi tudi višina
sredstev za ta javni razpis.
9. Intenzivnost pomoči
V skladu s shemo državne pomoči »Spodbujanje in
ternacionalizacije podjetij za obdobje 2010–2014«, (št. pri
glasitve: BE01-5715334-2010, X328/2010) znaša intenziv
nost pomoči 50% upravičenih stroškov.
Pomoč je hkrati tudi vrednostno omejena. Doseči
mora prag za sofinanciranje vsaj 2.500,00 EUR in ne sme
preseči 5.000,00 EUR. Vloge, ki ne bodo dosegle najnižje
ga praga za sofinanciranje, tj. 2.500,00 EUR, se zavržejo.
Kadar podjetje prejme pomoč v obliki tveganega ka
pitala in v prvih treh letih po prejemu tveganega kapitala
zaprosi za pomoč po tem javnem razpisu, se dovoljena
intenzivnost zniža za 20%. Zmanjšanje ne presega skup
nega zneska prejetega rizičnega kapitala.
Upoštevati je potrebno pravilo kumulacije pomoči, kar
pomeni, da skupna višina vseh prejetih spodbud posamez
nega podjetja iz vseh javnih virov, vključno s pomočjo po
pravilu »de minimis«, za iste upravičene stroške ne sme
preseči dovoljene skupne višine pomoči.
10. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja, so:
– stroški svetovalnih storitev, vezanih na poslovno
svetovanje za internacionalizacijo, ki jih zagotavlja zunanji
izvajalec.
Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen stro
šek.
Upravičeni stroški niso svetovalne storitve, ki se upo
rabljajo nepretrgano, trajno ali periodično, ali pa so pove
zane z običajnimi obratovalnimi stroški podjetja.
11. Obdobje, v katerem morajo biti projekti izvedeni in
posredovani zahtevki za sofinanciranje poslovnega sveto
vanja za internacionalizacijo
Upoštevajo se le upravičeni stroški tistih projektov, ki
bodo dejansko izvedeni.
Upoštevani bodo stroški poslovnega svetovanja za
internacionalizacijo, ki bodo izvedeni v obdobju od dneva
oddaje vloge na ta javni razpis do 8. 11. 2013.
Osnova za izplačilo odobrenih sredstev po tem jav
nem razpisu je s strani SPIRIT Slovenija, javna agenci
ja odobren zahtevek za izplačilo. Zahtevek za izplačilo
vključno z vsemi pripadajočimi prilogami mora biti oddan
najkasneje v roku petnajst dni od nastanka zadnjega upra
vičenega stroška v okviru poslovnega svetovanja za inter
nacionalizacijo oziroma najkasneje do vključno 8. 11. 2013.
Stroškov, ki bodo nastali po zadnjem roku za oddajo
zahtevka za izplačilo, ne bo mogoče uveljavljati.
Obvezne priloge zahtevka za izplačilo so:
– fotokopije računov;
– dokazila o plačilu računov (kopije izpiska prometa
podjetja na dan odliva, iz katerega mora biti razvidno, da je
bila transakcija dejansko izvršena (razvidni morajo biti na
slednji podatki: podjetje in njegov transakcijski račun, preje
mnik sredstev in njegov transakcijski račun, namen plačila,
znesek, datum plačila). Plačilo v gotovini se ne prizna);
– zaključno poročilo o uspešnosti izvedbe poslovnega
svetovanja za internacionalizacijo (Priloga 1) rezultati pro
jekta glede na pričakovane rezultate in pojasnilo o morebi
tnih negativnih odstopanjih;
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– dokazna gradiva o dejanski izvedbi poslovnega
svetovanja za internacionalizacijo (kopija izdelanega stra
teškega načrta za internacionalizacijo (vsebina je določe
na v 3. poglavju razpisa).
12. Način prijave
Javni razpis je odprt do vključno 2. 8. 2013, do
12. ure.
Vloga mora biti v zaprti ovojnici, ki je opremljena z
obrazcem št. 5 »Naslovnica za ovojnico«, poslana po
pošti ali osebno dostavljena na SPIRIT Slovenija, javna
agencija, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana.
Obravnavane bodo samo pravočasne vloge. Za pra
vočasne se štejejo vloge, ki bodo ne glede na način po
sredovanja prispele na naslov SPIRIT Slovenija, javna
agencija, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana, do vključno
2. 8. 2013, do 12. ure. Vse nepravočasne vloge bodo s
sklepom zavržene kot prepozne.
Kolikor bo vloga dostavljena osebno, mora vlagatelj
upoštevati urnik uradnih ur SPIRIT Slovenija, javna agen
cija, ki je vsak dan, med 9. in 13. uro.
Vloga mora biti pripravljena v slovenskem jeziku in
skladno z določili tega javnega razpisa, razpisne doku
mentacije in navodili na obrazcih.
13. Odpiranje vlog in izbor podjetij – prejemnikov
sredstev
Odpiranje vlog bo potekalo 5. 8. 2013, ob 9. uri, na
SPIRIT Slovenija.
Odpiranje vlog ne bo javno. Obravnavale se bodo le
pravočasne vloge, prispele v zaprti in pravilno opremljeni
ovojnici.
V primeru ugotovitve nepopolnosti vlog glede na
zahteve iz alineje »b« 7. poglavja tega javnega razpisa
bo razpisna komisija prijavitelje pozvala k dopolnitvi vlog.
Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji v določenem roku ne
bodo dopolnili, bodo s sklepom zavržene.
SPIRIT Slovenija, javna agencija lahko od prijavitelja
kadarkoli zahteva pojasnilo navedb v vlogi in predložitev
dokazil, ki potrjujejo navedbe v vlogi. Kolikor prijavitelj
tega ne stori v določenem roku, bo SPIRIT Slovenija,
javna agencija odločila na podlagi podatkov, ki jih ima
na razpolago.
Vse nepravočasne in formalno nepopolne vloge, ki
ne bodo izpolnjevale vseh pogojev za kandidiranje in ne
bodo skladne s predmetom in namenom tega javnega
razpisa in bodo v nasprotju z omejitvami sodelovanja,
ki so navedene v javnem razpisu, bodo kot neustrezne
zavrnjene.
14. Obveščanje o izboru
O izboru in dodelitvi sredstev s sklepom odloči di
rektor SPIRIT Slovenija, javna agencija. Prijavitelji bodo
o izidu svojih vlog obveščeni s sklepom najkasneje v roku
štirideset dni od datuma odpiranja vlog. Prijavitelji bodo
na podlagi sklepa o izbiri pozvani k podpisu pogodbe. Če
se prijavitelj v roku osmih dni od prejema poziva k podpi
su pogodbe na poziv ne odzove, se šteje, da je umaknil
vlogo za pridobitev sredstev.
Morebitne pritožbe zoper sklep vložijo prijavitelji na
SPIRIT Slovenija, javna agencija, v roku petnajst dni od
prejema sklepa. Za obravnavo pritožbe po splošnem
upravnem postopku je po Zakonu o upravnih taksah
potrebno plačati upravno takso po taksni tarifi 3, in sicer
v višini 18,12 EUR. Za odločanje o pritožbi je pristojno
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Vložena
pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi podjetji.
Prijavitelj, ki se pritoži, mora natančno opredeliti razloge,
zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne
more biti postavljeno merilo za izbor prejemnikov.
Rezultati javnega razpisa so informacije javnega
značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh SPIRIT
Slovenija, javna agencija.

Št.

55 / 28. 6. 2013 /

Stran

1945

15. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija
je na voljo na spletnem naslovu: www.spiritslovenia.si ali
na naslovu: SPIRIT Slovenija, javna agencija, Dimičeva
ulica 13, 1000 Ljubljana, vsak delovnik, med 9. in 13.
uro. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po
elektronski pošti na osnovi zahteve, poslane na elektron
ski naslov: izvozni.nacrt@spiritslovenia.si, s pripisom »JR
Sofinanciranje poslovnega svetovanja za internacionali
zacijo v letu 2013«. SPIRIT Slovenija, javna agencija, ni
dolžna posredovati razpisne dokumentacije, če v samem
naslovu elektronskega sporočila pošiljatelja ni razvidnega
zahtevanega pripisa.
16. Dodatne informacije
Vprašanja v zvezi z razpisom se posredujejo izključno v
elektronski obliki, na naslov: izvozni.nacrt@spiritslovenia.si,
s pripisom »JR Sofinanciranje poslovnega svetovanja za
internacionalizacijo v letu 2013 – vprašanje«.
Vprašanja morajo na zgornji elektronski naslov pri
speti najpozneje 7 delovnih dni pred iztekom roka za pri
spetje vloge. SPIRIT Slovenija, javna agencija, ni dolžna
posredovati odgovora, če v samem naslovu elektronskega
sporočila pošiljatelja ni razvidnega zahtevanega pripisa.
SPIRIT Slovenija, javna agencija, bo na spletnem naslo
vu: www.spiritslovenia.si objavila odgovore na vprašanja v
roku treh delovnih dni po prejemu vprašanja, pod pogojem,
da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Odgovori
na vprašanja so sestavni del javnega razpisa in razpisne
dokumentacije.
17. Obrazci za pripravo vloge
Obrazec št. 1: Prijava (obvezne priloge tega obrazca
so: ponudba in predračun zunanjega izvajalca, referenčna
lista z opisom izvedenih projektov zunanjega izvajalca.
Veljajo le podpisani in žigosani originalni dokumenti ali
kopije dokumentov, ki so opremljene z oznako »kopija
enaka originalu«. Priloge morajo biti preverljive. Oblika ni
predpisana.)
Obrazec št. 2: Izjava podjetja o strinjanju z razpisni
mi pogoji
Obrazec št. 3: Izjava prejemnika spodbude o dodelitvi
državne pomoči
Obrazec št. 4: Ocenjevalni list (ni potrebno prilagati)
Obrazec št. 5: Izjava zunanjega izvajalca o doseženi
izobrazbi in delovnih izkušnjah svetovalca/svetovalcev
Obrazec št. 6: Vzorec pogodbe (parafirati en izvod
na vseh straneh)
Obrazec št. 7: Naslovnica za ovojnico.
18. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skriv
nosti
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu
z veljavno zakonodajo.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije
javnega značaja, razen tistih, ki jih prijavitelji posebej ozna
čijo kot poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se lahko
nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more
pa se nanašati na celotno vlogo.
Podatke, navedene v vlogi, ki niso del poslovne skriv
nosti, lahko SPIRIT Slovenija, javna agencija, ali ministr
stvo in drugi organi, ki so vključeni v spremljanje izvajanja,
upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa, uporabijo
za evidence oziroma sezname in analize.
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje
podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij
in turizma
Št. 8017-5/2013-4

Ob-3014/13

Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj
in razvoj podeželja, skrajšan naziv Slovenski regionalno
razvojni sklad (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zako
na o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine
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na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij
(Uradni list RS, št. 45/95, 34/96, 60/99 – ZSRR, 22/00
– ZJS, 67/01 in 47/02), 10. člena Zakona o spodbujanju
skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11
in 57/12, v nadaljevanju: ZSRR-2), Uredbe o določitvi
obmejnih problemskih območjih (Uradni list RS, št. 22/11
in 97/12), Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regional
ne politike (Uradni list RS, št. 24/11 in 16/13), Uredbe o
metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni list RS,
št. 102/12, v nadaljevanju: UMZDRO), Uredbe Komisije
(ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi
nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z
uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih
skupinskih izjemah) (UL L EU št. 214 z dne 9. 8. 2008)
(v nadaljevanju: Uredba o splošnih skupinskih izjemah),
Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči
(Uradni list RS, št. 72/06, 70/07, 99/08, 17/09, 20/11 –
ZSRR-2, 8/12), Splošnih pogojev poslovanja Javnega
sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj
podeželja z dne 18. 6. 2013 (v nadaljevanju: Splošni po
goji sklada) ter s Poslovnim in finančnim načrtom Sloven
skega regionalno razvojnega sklada za leti 2012 in 2013
(sklep Vlade RS št. 47602-2/2013/3 z dne 31. 1. 2012,
št. 47602-25/2012/3 z dne 23. 10. 2012, in št. 4760214/2013/3 z dne 18. 6. 2013, v nadaljevanju: PFN), Po
godbe št. C1536-12P96001 o izvedbi javnega razpisa za
začetne investicije in subvencijo obrestne mere za ban
čne kredite v Pomurski regiji in subvencijo obrestne mere
za kredite JSRR za projekte iz Pomurja objavlja
javni razpis
za ugodna posojila podjetništvu v letu 2013
1. Predmet razpisa
1. Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih poso
jil vlagateljem z začetnimi projekti podjetniškega značaja,
ki so registrirani v Republiki Sloveniji.
2. Skupna višina razpisanih ugodnih posojil za
podjetniške projekte je 6.000.000 EUR.
3. Posojila so namenjena projektom na območju
celotne Republike Slovenije
4. Cilj razpisa je spodbujanje enakomernega regi
onalnega razvoja podeželja, enakomernejše poseljenosti,
skladnejše razvitosti ter večje zaposljivosti v Republiki
Sloveniji.
5. Skupna višina razpisanih subvencij za obresti
pri posojilih za projekte v Pomurski regiji znaša 200.000
EUR, in sicer za leto 2013 v višini 100.000 EUR ter za leto
2014 v višini 100.000 EUR.
6. Razpis se izvaja v skladu s pravili državnih
pomoči.
2. Razpisna dokumentacija
1. Razpisna dokumentacija javnega razpisa vse
buje:
– Povabilo k oddaji vloge, ki povzema vsebino
javnega razpisa.
– Prijavni obrazec B.
– Prilogo razpisne dokumentacije, ki vključuje po
drobnejša merila za ocenjevanje, seznam pripadajoče
višine obrestne mere glede na koeficient razvitosti občin
ter vzorce, in sicer:
– vzorec posojilne pogodbe,
– vzorec zahtevka za nakazilo,
– vzorec poročila o projektu,
– vzorec ovojnice za prijavo na javni razpis.
2. Javni razpis in razpisna dokumentacija sta do
stopna na spletni strani sklada, http://www.regionalni
sklad.si/podjetnistvo, prav tako se ju lahko v času od
objave do zaprtja javnega razpisa osebno pridobi na
sedežu sklada, vsak delovni dan, od 9. do 12. ure, razen
prijavnega obrazca B, ki je izdelan v elektronski obliki.
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3. Zainteresirani lahko informacije pridobijo v
času uradnih ur, v Sektorju za izvajanje spodbud, na
tel. 01/836-19-53.
3. Rok in način prijave
1. Roka za oddajo prijav sta: 1. rok 2. 8. 2013 in
2., zadnji rok 20. 9. 2013.
2. Način prijave:
– Vlagatelj vloži vlogo na naslov Slovenski regi
onalno razvojni sklad, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica.
– Vlagatelj lahko odda vlogo priporočeno po po
šti ali osebno na sedežu sklada, pri čemer mora biti v
primeru osebne oddaje vloge na sedežu sklada, vloga
oddana do posameznega roka, do 14. ure.
– Vlagatelj mora vlogo oddati v zaprti in ustrezno
opremljeni ovojnici, z oznako »Ne odpiraj«, s pripisom
»B«, iz katere mora biti jasno razviden naziv in naslov
vlagatelja ter datum in čas (ura in minuta) oddaje vloge,
označen s strani pošte, kolikor se vloga odda priporo
čeno po pošti, ali vložišča sklada, če je vloga oddana
osebno na sedežu sklada.
4. Razpisni pogoji
1. Vlagatelji projekta in upravičenci do sredstev
so lahko velika, srednje velika, mala in mikro podjetja (v
nadaljevanju: vlagatelji), in sicer;
– gospodarske družbe, samostojni podjetniki po
samezniki in obrtniki, registrirani z dejavnostjo po Za
konu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09
– UPB s spr. in dop.),
– zadruge ter zadružne zveze po Zakonu o za
drugah (Uradni list RS, št. 97/09 – UPB2).
2. Za opredelitev velikosti vlagateljev se upo
rabljajo določbe iz Priloge I Uredbe Komisije (ES)
št. 800/2008 z dne 6. 8. 2008 o razglasitvi nekaterih
vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo
členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih
izjemah) (UL L EU št. 214 z dne 9. 8. 2008), v nadalje
vanju: Priloga I), in sicer so števila zaposlenih in najvišje
finančne vrednosti, ki določajo velikost podjetja, sledeči:
– V kategoriji MSP se srednje veliko podjetje
opredeljuje kot tisto, ki ima manj kot 250 zaposlenih in
letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno
bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR.
– V kategoriji MSP se majhno podjetje oprede
ljuje kot tisto, ki ima manj kot 50 zaposlenih in ima letni
promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10
milijonov EUR.
– V kategoriji MSP se mikro podjetje opredelju
je kot tisto, ki ima manj kot 10 zaposlenih in ima letni
promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 mi
lijona EUR.
Dodatna pojasnila vlagateljem glede opredelitve
velikosti podjetja so v Povabilu k oddaji vloge.
3. Ob tem sklad opozarja na 6. člen Priloge I
Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008, ki pravi, da se po
datki za podjetje, ki ima partnerska ali povezana pod
jetja, tudi glede števila zaposlenih, določijo na podlagi
računovodskih izkazov in drugih podatkov podjetja ali
na podlagi konsolidiranih zaključnih računov podjetja
ali konsolidiranih zaključnih računov podjetja, v katere
ga je podjetje vključeno za namene konsolidacije, če ti
obstajajo.
Za povezane družbe se štejejo tudi podjetja, ki so
povezana prek lastniških deležev fizičnih oseb glede na
določila Uredbe o splošnih skupinskih izjemah.
4. Velikemu podjetju je mogoče sredstva dodeliti
le, če bo vlagatelj s prejetimi sredstvi izpolnil najmanj
enega od naslednjih meril:
– povečal stvarno velikost projekta ali aktivnosti,
ki jih bo izvajal,
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– povečal obseg projekta ali aktivnosti, ki jih bo
izvajal, v stvarni ali finančni obliki,
– zaradi prejete regionalne državne pomoči
skrajšal čas, ki ga bo porabil za dokončanje projekta,
– dejansko povečal finančno vrednost projekta ali
aktivnosti, ki jih bo izvajal,
– projekta brez prejete državne pomoči ne bi mo
gel izpeljati na območju Republike Slovenije.
5. Do spodbud ni upravičen vlagatelj, ki:
– prijavlja projekt, ki je že bil sofinanciran s strani
sklada;
– nima izpolnjenih pogodbenih obveznosti do
sklada;
– deluje na področjih pridelave kmetijskih pri
delkov, navedenih v Prilogi I Pogodbe o ustanovitvi
Evropskih skupnosti, in proizvodov, ki posnemajo ali
nadomeščajo mleko in mlečne proizvode, ter področjih
ladjedelništva in plutastih izdelkov (CN kode 4502, 4503
in 4504);
– posluje ali ima registrirano dejavnost na pod
ročju ribištva in ribogojstva po opredelitvi Uredbe Sveta
(ES) št. 104/2000 z dne, 17. decembra 1999 o skupni
ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribo
gojstva (UL L št. 17, z dne 21. 1. 2000);
– posluje ali ima registrirano dejavnost na pod
ročju premogovništva po opredelitvi Uredbe Sveta (ES)
št. 1407/2002 z dne, 23. julija 2002 o državni pomoči za
premogovništvo (UL L št. 205, z dne 2. 8. 2002);
– deluje na področju jeklarstva in železarstva in
se ukvarja s proizvodnjo izdelkov, naštetih v 29. točki
2. člena Uredbe o splošnih skupinskih izjemah;
– deluje na področju industrije sintetičnih vlaken
in se ukvarja s proizvodnjo izdelkov, naštetih v 30. točki
2. člena Uredbe o splošnih skupinskih izjemah;
– deluje v aktivnostih, povezanimi z izvozom, ko
je pomoč neposredno vezana na izvožene količine, na
vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na
druge tekoče izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo;
– je pridobil pomoč, ki daje prednost uporabi do
mačega blaga pred uporabo uvoženega;
– izvaja dejavnost, ki je izločena iz shem držav
nih pomoči v Evropski uniji;
– ima neporavnane obveznosti do države oziro
ma pri Davčni upravi Republike Slovenije nima poravna
nih obveznosti, ki jim je potekel rok plačila;
– je v postopku vračanja neupravičeno prejete
državne pomoči na osnovi odločbe Komisije, ki je pre
jeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdru
žljivo s skupnim trgom Skupnosti ali na osnovi prekinitve
pogodbe s skladom in zahtevkom za vračilo denarja;
– je insolventen glede na 2. točko tretjega od
stavka 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, po
stopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju
(Uradni list RS, št. 126/07 s spr. in dop.);
– je v težavah v skladu s Smernicami skupnosti o
državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij
v težavah (UL C 244 z dne, 1. 10. 2004) ter Zakonom
o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodar
skih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07 – UPB2,
51/11), in sicer je podjetje v težavah:
1. kadar tekoča izguba kapitalske družbe, sku
paj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polo
vico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih
12 mesecih dosegla višino četrtine osnovnega kapitala
pa te izgube ni mogoče pokriti v breme prenesenega
dobička, rezerv ali presežkov iz prevrednotenja;
2. kadar tekoča izguba osebne družbe, skupaj
s prenesenimi izgubami preteklih let doseže polovico
kapitala, ki je prikazan v računovodskih izkazih, in je te
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koča izguba v zadnjih 12 mesecih dosegla višino četrti
ne kapitala, ki je prikazan v računovodskih izkazih, pa te
izgube ni mogoče pokriti v breme prenesenega dobička,
rezerv ali presežkov iz prevrednotenja;
3. kadar je v postopku prisilne poravnave, ste
čaja ali likvidacije;
4. kadar je v postopku pridobivanja državnih
pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v teža
vah oziroma je to pomoč prejel in še ni ali je neuspešno
zaključil prestrukturiranje podjetja ali pa je v prestruk
turiranju.
Mala, mikro in srednja podjetja, ki delujejo manj
kot 3 leta od vpisa v register, se ne štejejo kot podjetja
v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči
za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, ra
zen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po pred
pisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij.
5. Pogoji prijave
1. Projekt ne sme biti začet (npr. sklenitev pogod
be, avans, plačilo are, naročanje opreme itd.; pridoblje
no gradbeno dovoljenje še ne predstavlja začetka del),
pred vložitvijo vloge na javni razpis. Kolikor je bil projekt
pred tem že začet, ne bo več upravičen do pomoči. Za
začetek projekta se šteje trenutek, ko je bila sklenjena
prva obvezujoča zaveza za začetek aktivnosti na pro
jektu. Prvi možni datum, določen za začetek projekta,
je datum oddaje vloge.
2. Vsa dokumentacija ter priloge se morajo glasiti
na vlagatelja ter na prijavljen projekt.
3. Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku,
finančni zahtevek pa izražen v skupni evropski valuti
(EUR).
4. Vlagatelj mora predložiti vlogo za sredstva na
predpisanem obrazcu s pripadajočimi prilogami, ki so
navedene v 12. poglavju tega razpisa.
5. V primeru dokazil v tujem jeziku je vlagatelj
dolžan predložiti krajši prevod predloženega dokazila.
Iz dokazil mora biti razviden predmet nakupa, vrednost
z in brez DDV-ja.
6. Vlagatelj lahko kandidira na javni razpis samo
z enim projektom. Lokacija projekta je lahko samo v
eni občini.
7. Vlagatelj mora biti registriran oziroma mora
imeti vsa ustrezna dovoljenja za izvedbo projekta ter
dejavnost, ki je predmet projekta ter (odvisno od narave
del) po zaključku projekta pridobiti uporabno dovoljenje,
kar bo sklad preverjal pri izvajanju rednih pregledov.
8. V primeru, da se projekt izvaja na nepre
mičnini, v lasti drugih pravnih ali fizičnih oseb, mora
imeti vlagatelj za opravljanje dejavnosti v njej sklenjeno
dolgoročno najemno pogodbo (z veljavnostjo najmanj
do dokončnega vračila posojila) in soglasje lastnika k
izvedbi projekta.
9. Projekt mora izpolnjevati pričakovane cilje,
pri čemer mora zasledovati najmanj enega izmed na
slednjih ciljev;
– vzpostavitev novega obrata,
– širitev obstoječega obrata,
– diverzifikacija izdelkov obrata z novimi doda
tnimi izdelki in
– bistvena sprememba proizvodnega procesa v
obstoječem obratu.
6. Upravičeni in neupravičeni stroški
1. Upravičeni stroški projekta (brez DDV)
Za dokazovanje upravičenih stroškov projek
ta mora vlagatelj predložiti nezavezujoče predračune,
predpogodbe oziroma ponudbe za celoten prijavljen pro
jekt. Dokazila se morajo glasiti na vlagatelja in morajo
biti izdana po 1. 1. 2013.
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1.1. Nakup nepremičnin
– objekti s pridajajočimi zemljišči ter poslovni
prostori,
– nepremičnine morajo biti ob nakupu v celoti
proste hipotekarnih bremen.
1.2. Gradnja in obnova objektov
– pripravljalna dela na zemljiščih in objektih, ruši
tvena dela, zidarska dela, obrtniška dela, ipd.,
– stroški nadzora, ki so lahko do največ 1% ve
dnosti upravičenih gradbenih del,
– komunalno ter infrastrukturno urejanje ze
mljišč,
– pri posameznih gradbenih in obrtniških delih se
upoštevajo stroški dobave gotovih elementov (nakup in
prevoz) in njihova montaža.
1.3. Nakup strojev in opreme (z montažo in s
prevozom)
Nabavljena osnovna sredstva (stroji, oprema) so
lahko tudi rabljena, vendar ne starejša kot 5 let pri mikro,
malih ter srednje velikih podjetjih. Pri velikih podjetjih
morajo biti nabavljena osnovna sredstva nova.
V vlogi za javni razpis je potrebno opredeliti, ali
gre za nakup rabljene ali nove opreme in predložiti do
kazilo, iz katerega bo razvidna starost opreme, v kolikor
to ni razvidno iz ponudb. Pri starosti se upošteva leto
proizvodnje in datum objave javnega razpisa.
V podjetju, ki posluje v sektorju transporta, se
stroške nakupa transportne opreme (premično premo
ženje) ne uvršča med upravičene stroške.
1.4. Nakup nematerialnih naložb
Nematerialne naložbe, ki pomenijo prenos teh
nologije z nakupom patentiranih pravic ter licenc.
Pri velikih podjetjih lahko upravičeni stroški ne
materialnih naložb znašajo največ do 50% upravičenih
stroškov celotnega projekta.
Pri mikro, malih in srednje velikih podjetjih lah
ko upravičeni stroški nematerialnih naložb znašajo do
100% upravičenih stroškov celotnega projekta.
1. Financirani projekti oziroma upravičeni stroški
se morajo:
– vključiti v aktivo podjetja ter se obravnavati kot
osnovna sredstva, ki se amortizirajo,
– kupiti od tretje osebe po tržnih pogojih (tretja
oseba ne sme biti 25% in več kapitalsko povezana z vla
gateljem; lastniški deleži ali glasovalne pravice morajo
biti manjše od 25%). Nakup investicijskih sredstev tudi
ni dovoljen v primerih, ko gre za nakup med sorodniki
prvega, drugega in tretjega dednega reda ali med fizič
no osebo, ki je ustanovitelj s.p.-ja in ali med lastnikom
gospodarske družbe in gospodarsko družbo ali med
povezanimi družbami po Uredbi o splošnih skupinskih
izjemah. Omejitve zaradi sorodstvenih povezav se upo
števajo tudi med prodajalcem in vlagateljem, katerih la
stniki so v sorodstvenem razmerju in imajo več kot 25%
lastništvo v pravnih osebah,
– ohraniti v regiji in v lasti vlagatelja vsaj 5 let po
zaključku projekta za velika podjetja, oziroma vsaj 3 leta
za mikro, majhna in srednja podjetja,
– nematerialne naložbe se morajo uporabljati
izključno v podjetju, ki je prejelo regionalno državno
pomoč, in morajo ostati vsaj 5 let v velikem podjetju in 3
leta v mikro, malem ali srednjem podjetju.
Osnovna sredstva, ki so predmet sofinanciranja,
se lahko prodajo tretji osebi pred potekom roka, pod
pogojem, da podjetje nabavi druga osnovna sredstva,
ki predstavljajo sodobnejšo tehnologijo za enak namen.
Vlagatelj mora o tem predhodno pridobiti soglasje skla
da.
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2. Neupravičeni stroški
– stroški, katerih povračilo je bilo za isti namen
že pridobljeno iz drugih javnih virov (s čimer bi skupna
državna pomoč presegla dovoljeni delež projekta),
– stroški davka na dodano vrednost ter drugih
davkov ter dajatev,
– stroški aktivnosti, povezanih z izvozom, ko je
pomoč neposredno vezana na izvožene količine, na
vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na
druge tekoče izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo,
– nakup transportne opreme (premično premo
ženje) ter transportnih sredstev v podjetjih, ki poslujejo
v sektorju transporta,
– samostojen nakup zemljišč ter stanovanjska
gradnja,
– sofinanciranje sredstev za nadaljnjo prodajo,
– stroški nakupa osebnih vozil,
– stroški tekočega poslovanja,
– stroški priprave razpisne dokumentacije, prija
ve na javni razpis oziroma investicijske dokumentacije
za prijavo vloge na razpis, stroški pripravljalnih študij in
svetovanj,
– vlaganja za zasebno rabo,
– sredstva namenjena za refinanciranje oziroma
nadomeščanje starih posojil in zakupov.
7. Pravila državne pomoči
1. Posojila po tem razpisu se dodeljujejo po she
mi državne pomoči:
– regionalni shemi državnih pomoči s št. priglasi
tve: BE01-1783262-2007, BE01-1783262-2007/I.
2. Državna pomoč se pri posojilu izraža v obliki
bruto ekvivalenta dotacije in se sešteva z drugimi preje
timi državnimi pomočmi pri projektu.
3. Državna pomoč za projekt se ne sme zdru
ževati z državno pomočjo, dodeljeno po pravilu »de
minimis« glede na iste upravičene stroške, če bi s tem
presegla zgornjo mejo intenzivnosti državne pomoči.
4. Znesek državne pomoči pri posojilu ne pred
stavlja celotnega posojila, temveč je to sedanja vrednost
razlike med skupnim zneskom obresti, ki bi jih vlagatelj
plačal v obdobju odplačilne dobe po amortizacijskem
načrtu, če bi za posojilo veljala veljavna referenčna
obrestna mera, in skupnim zneskom obresti, ki jih bo v
enakem obdobju plačal skladu.
5. Vlagatelj mora podati izjavo, da za prijavljeni
projekt ni pridobil drugih javnih sredstev, ni prejel sred
stev državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje
podjetij v težavah in da ni v fazi pridobivanja drugih jav
nih sredstev pri projektu oziroma pomoči za reševanje
in prestrukturiranje podjetij v težavah, oziroma da je
tako pomoč prejel ter uspešno zaključil prestrukturiranje.
6. Kolikor je vlagatelj v fazi pridobivanja ali je
prejel sredstva državnih pomoči za isti projekt ali sred
stva 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 kadarkoli ka
sneje v času trajanja projekta, pa je o tem nemudoma
dolžan obvestiti sklad.
7. Kadar je podjetje prejelo pomoč v obliki tvega
nega kapitala, v treh letih pred objavo javnega razpisa,
lahko znaša najvišja dovoljena stopnja intenzivnosti po
moči do 24 odstotkov upravičenih stroškov naložb za ve
lika podjetja. Za srednja podjetja se tako določena zgor
nja meja lahko poveča za 8 odstotnih točk in za mala
podjetja 16 odstotnih točk, razen za podjetja, ki poslujejo
v sektorju transporta. Za mikro, mala in srednja podjetja,
ki so prejela pomoč v obliki tveganega kapitala ter v pr
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vih treh letih po prejemu tveganega kapitala zaprosijo za
pomoč po tem razpisu, znaša najvišja dovoljena stopnja
intenzivnosti pomoči lahko do 40% upravičenih stroškov.
8. Finančni pogoji
1. Projekt je lahko sofinanciran s strani sklada do
največ 75% upravičenih stroškov projekta (brez DDV)
ter do najvišjega dovoljenega odstotka državne pomoči,
ki znaša:
– 50% vrednosti upravičenih stroškov za mala
in mikro podjetja,
– 40% vrednosti upravičenih stroškov za srednje
velika podjetja
– 30% vrednosti upravičenih stroškov za velika
podjetja.
2. Posojilo se dodeli v skupni evropski valuti
(EUR).
3. Vlagatelj mora zagotoviti razliko med dode
ljenimi sredstvi in dejansko investicijsko vrednostjo
projekta ter prispevati najmanj 25% lastnih sredstev v
upravičeni vrednosti projekta, v katera niso vključena
javna sredstva.
4. Kolikor ima vlagatelj v finančni konstrukciji
poleg lastnih virov predvidene tudi druge posojilne vire,
mora k vlogi priložiti ustrezna dokazila o zagotovitvi teh
virov (npr. pismo o nameri banke). Kolikor slednji niso
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zagotovljeni, mora podati izjavo, da bo sredstva nado
mestil iz lastnih virov, kolikor ti viri dejansko ne bodo
pridobljeni.
5. Vlagatelj mora pri projektu izkazati zaprto fi
nančno konstrukcijo in za dodeljena sredstva izkazovati
sposobnost izpolnjevanja obveznosti ves čas trajanja
pogodbenega razmerja, kar dokazuje z ustrezno doku
mentacijo o projektu.
6. Vlagatelji lahko zaprosi za največ 500.000
EUR posojila.
7. Najnižja upravičena višina projekta (brez
DDV) ne sme biti nižja od 6.700 EUR, najnižja višina
zaprošenih sredstev pa ne nižja od 5.000 EUR. Kot
celotna upravičena vrednost projekta se šteje projekt
v višini predloženih upravičenih predračunov, ponudb,
predpogodb (brez DDV).
8. Skupna višina zadolženosti vlagatelja do
sklada ne sme presegati 10% vrednosti namenskega
premoženja sklada. Vrednost namenskega premoženja
sklada na dan 31. 12. 2012 znaša 96.706.286,34 EUR.
9. V primerih velikih naložbenih projektov, pri
katerih upravičeni stroški presegajo 50 mio EUR, ter pri
projektih, pri katerih skupna višina državne pomoči iz
vseh virov presega 22,5 mio EUR, je potrebno upošte
vati še posebna pravila državnih pomoči.

10. Posojilni pogoji

Višina posojila (v EUR)

Skupna
doba
Moratorij na
vračanja
Vračanje
odplačevanje
(moratorij +
posojila
glavnice
odplačilna
doba)

Obrestna mera

Euribor

%
pribitka
letno

Koeficient razvitosti

do vključno 30.000

6 let

do 1 leta

mesečno

0,80

do 0,80

nad 30.000 do vključno
100.000,00

8 let

do 2 leti

mesečno

1,20

od vključno 0,81 do vključno 0,99

nad 100.000 do vključno
200.000

9 let

do 2 leti

mesečno 3-mesečni

1,50

od vključno 1,00 do vključno 1,17

nad 200.000 do vključno
400.000

10 let

do 2 leti

mesečno

2,00

od vključno 1,18 od 1,26

nad 400.000 do vključno
500.000

12 let

do 3 leta

mesečno

2,50

enak ali višji 1,27

– Višina obrestne mere: 3-mesečni Euribor +%
letnega pribitka, ki je odvisen od koeficienta razvitosti
občine, v kateri se projekt nahaja, za leto 2013 glede
na UMZDRO.
– Skupna doba vračanja posojila je do 12 let (z
vključenim moratorijem).
– Skupna doba vračanja posojila ne more biti
daljša od ekonomske dobe projekta.
– Znotraj skupne dobe vračanja posojila, ki je se
stavljena iz moratorija na odplačevanje glavnice ter od
plačilne dobe, lahko upravičenec pridobi oziroma koristi
največ 36 mesecev moratorija, za kar se opredeli pred
sklenitvijo pogodbe.
– Pred podpisom pogodbe se lahko upravičenec
moratoriju odpove in skrajša skupno dobo vračanja po
sojila, vendar le-ta ne more znašati manj kot 1/3 prvotne
skupne dobe vračanja.
– Obresti se v času moratorija plačujejo me
sečno.

– Skupna doba vračanja in dolžina moratorija
sta odvisni od višine dodeljenega posojila in ekonomske
dobe projekta.
11. Projekti v Pomurju v letih 2013 ter 2014 prej
mejo pri vračanju posojila subvencijo obresti v celotni
višini obrestne mere, vendar le do porabe sredstev po
posameznih letih. Sklad lahko v primeru večjega porasta
referenčne obrestne mere EURIBOR vsem upravičen
cem v istem deležu sorazmerno zniža subvencioniranje
obresti tako, da odhodki za subvencijo obresti ne prese
žejo za posamezno leto zagotovljenih sredstev.
9. Pogoji sklepanja pogodb in urejanje zavarovanja
1. Upravičenec, ki bo prejel odločbo o dodelitvi
sredstev, bo sklenil posojilno pogodbo pri Factor Banki
d.d.
2. Rok sklenitve pogodbe je do 75 dni od vroči
tve odločbe o dodelitvi sredstev vlagatelju. Ob uteme
ljenem razlogu lahko sklad na prošnjo upravičenca rok
tudi podaljša.
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3. Sklad ne zaračunava stroškov postopka do
delitve sredstev. Stroški sklepanja pogodbe pri poobla
ščeni banki (Factor banki d.d.), zavarovanja posojila in
vodenja posojila bremenijo upravičenca ter so oprede
ljeni v povabilu k oddaji vloge.
4. Posojilo se obvezno zavaruje s 5 bianco pod
pisanimi menicami skupaj s 5 meničnimi izjavami s
pooblastili za izpolnitev (razen v primeru fizičnih oseb),
izvršnico ter z enim ali več zavarovalnimi instrumenti v
skladu z 51. členom Splošnih pogojev sklada.
5. Vlagatelj mora že ob oddaji vloge, predložiti
verodostojna dokazila o zmožnosti zagotovitve predla
ganih instrumentov zavarovanja sredstev (dodatna po
jasnila glede zavarovanja sredstev so navedena v 16.
točki 12. poglavja javnega razpisa).
6. Sklad pred podpisom pogodbe presodi ustre
znost predlaganega zavarovanja sredstev, ki je izključno
v pristojnosti sklada ter poda soglasje o ustreznosti le
-tega. Posojilo sklada ne more biti zavarovano z jam
stvom Republike Slovenije ali občine.
7. Če upravičenec, ki so mu bila sredstva dode
ljena, ne bo pristopil k podpisu pogodbe v določenem
roku, se bo upoštevalo, da je upravičenec enostransko
odstopil od dodelitve posojila in od sklenitve pogodbe.
8. Kolikor upravičenec predčasno vrne posojilo,
plača stroške za predčasno vračilo posojila v skladu s
tedaj veljavnim cenikom.
10. Pogoji črpanja posojila
1. Črpanje posojila je dokumentarno. Upošteva
jo se zneski brez DDV-ja, in sicer največ do 75% posa
meznega dokumenta za črpanje, z možnostjo nakazila
sredstev izvajalcem oziroma dobaviteljem ob predložitvi
dokazil o plačilu lastne udeležbe ali v obliki refundacije
ob predložitvi potrdil o že opravljenih plačilih iz lastnih
virov.
2. Možno je tudi fazno črpanje.
3. Upravičenec dokumentacijo za črpanje poso
jila pred izvedbo črpanja posreduje skladu.
3. Črpanje se izvede po podpisu pogodbe in
ureditvi zavarovanja ter predložitvi;
– pisnega zahtevka za nakazilo skupaj z izjavo,
da so vsa dokazila in izvedena dela v skladu z določili
javnega razpisa. Vzorec zahtevka za nakazilo z izjavo
se nahaja na spletni strani sklada (http://www.regional
nisklad.si/razpisi/obrazci).
– izvirnikov računov in situacij z datumom opra
vljene storitve oziroma odpreme blaga po datumu vložitve
vloge na javni razpis; izvirnikov pogodb in predračunov (le
v primeru, da natančno predstavljajo predmet nakupa in
vsebujejo določilo o veljavnosti), izstavljenih po datumu
vložitve vloge na javni razpis. Dela pri projektu, kar vklju
čuje tudi naročila, ne smejo biti pričeta pred oddajo vloge
na javni razpis. Dokumenti morajo biti podpisani s strani
upravičenca. V primeru kopij dokumentov sklad na pod
lagi predloženih izvirnikov s pripisom in podpisom potrdi,
da so kopije istovetne izvirnikom. Vsakemu dokumentu,
ki se nanaša na pogodbena dela, je potrebno priložiti tudi
kopijo pogodbe z izvajalcem.
– potrdil o plačilu (npr: bančni izpiski, avansni
računi, potrjene kompenzacije …), kot dokazila o zago
tavljanju lastne udeležbe pri posameznem dokumentu
za črpanje sredstev oziroma kot dokazila o že opravlje
nih plačilih računov, situacij, pogodb in predračunov, ki
so podlaga za izvršitev refundacije.
Upravičenec lahko izjemoma uveljavlja razširitev
upravičenih stroškov, ki jih ob prijavi še ni bilo mogoče
predvideti in so neposredno povezani s prijavljenim pro
jektom, in sicer največ do 5% od dodeljenega posojila, s
predhodnim soglasjem sklada.
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4. Rok črpanja dodeljenega posojila je do 75
dni od dneva sklenitve pogodbe. Ob utemeljenem ra
zlogu lahko sklad na prošnjo upravičenca rok tudi po
daljša.
5. Kolikor upravičenec v določenem roku in na
dogovorjen način ne bo dostavil ustrezne dokumentacije
za črpanje, se upošteva, da je enostransko odstopil od
dodeljenih sredstev.
6. Upravičencem bo sklad za projekte v Pomurju
subvencioniral obresti na način refundacije že plačanih
obresti s stani upravičenca. Upravičenec mora skladu
za posamezno koledarsko trimesečje do 31. 12. 2014
dostavljati zahtevke za refundacijo obresti, in sicer naj
kasneje do 15-tega v tekočem mesecu za predhodno
koledarsko trimesečje. Upravičenec mora zahtevku pri
ložiti dokazila o obračunanih obrestih, potrdila o plačilu
obresti ter potrdila o plačilu zapadlih obrokov za obra
čunsko obdobje, na katero se zahtevek nanaša. Obresti
se subvencionirajo le do porabe razpoložljivih sredstev
po posameznih letih.
11. Pogoji spremljanja in zaključka projekta
1. Projekt mora biti zaključen v skladu s podano
prijavo na javni razpis, a ne kasneje kot 31. 12. 2015.
Rok za zaključek projekta se opredeli v odločbi o dode
litvi sredstev in pogodbi. Za zaključek projekta se šteje
končanje investicijskih del na projektu.
2. Vlagatelj mora zagotoviti opravljanje dejav
nosti, ki je predmet projekta, še vsaj naslednjih 5 let po
končanem projektu za velika podjetja oziroma še nasle
dnja 3 leta v primeru mikro, malih in srednje velikih pod
jetij. Neizpolnjevanje te zahteve je mogoče le v izjemnih
primerih s soglasjem sklada.
3. Upravičenec mora o poteku projekta skla
du poročati najkasneje v roku 1 meseca po zaključku
projekta ter enkrat letno, do 31.3. vsako leto, za ves
čas spremljanja projekta (3 leta za mikro, mala in sre
dnje velika podjetja oziroma 5 let za velika podjetja, po
zaključku projekta), za kar se zaveže tudi v pogodbi o
dodelitvi sredstev.
4. V poročilu o zaključku projekta mora upravi
čenec poročati o projektu na način, da bodo opredeljeni
doseženi cilji, zastavljeni pri projektu iz vsebinskega in
finančnega vidika. Poročilo vključuje tudi izjavo upravi
čenca, da je projekt dejansko zaključil. Sklad bo spre
mljal realizacijo ciljev (navedenih v naslednji točki tega
poglavja) s kazalniki učinkov dodeljenega posojila.
5. Vlagatelj oziroma upravičenec mora z odo
brenim projektom 2 leti po njegovem zaključku doseči
pričakovane učinke:
– za 5% povečati število zaposlenih oziroma za
najmanj 1 zaposlenega ali ohraniti število zaposlenih
ob bistvenem povečanju konkurenčnosti in izboljšanju
tehnološkega procesa,
– ter poskušati doseči 3% povečanje kosmatega
donosa od poslovanja in 3% povečanje dodane vredno
sti na zaposlenega.
6. Povečanje števila zaposlenih se meri kot ab
solutna razlika med povprečnim številom zaposlenih
v zadnjem obračunskem obdobju pred oddajo vloge
(podatek AJPES na dan 31. 12. 2012) in številom za
poslenih na dan 31.12. najkasneje 2 leti po zaključku
projekta (v skladu s prijavo) na račun povečanja števila
zaposlenih pri vlagatelju zaradi izvedbe projekta.
7. Prezaposlitve delavcev med povezanimi pod
jetji ne štejejo kot novo ustvarjena delovna mesta.
8. Upravičenec se v pogodbi zaveže, da bo
omogočil nadzor nad porabo posojil tako, da je vsak
čas možna kontrola realizacije projekta ter vpogled v
poslovne knjige in listine, ki se nanašajo na projekt.
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Upravičenec mora hraniti dokumentacijo najmanj do
dokončnega vračila posojila.
9. Upravičenec bo omogočil skladu pregled pro
jekta ali ogled predmeta zavarovanja.
10. Sklad lahko od vlagatelja oziroma upravičen
ca, na njegove stroške ali na stroške sklada, zahteva
dodatno dokumentacijo (npr. dokumentacija za ugotovitev
popolnosti vloge, izdelava strokovnega mnenja, preveritev
zavarovanja …).
11. Kolikor bo sklad ugotovil, da sredstva ne
bodo porabljena za namen, za katerega so bila dodelje
na ali ne bodo uresničeni zastavljeni cilji, da se je pred
met projekta odtujil ali da so bila sredstva odobrena na
podlagi neresničnih podatkov, ima sklad pravico odpo
vedati pogodbo in zahtevati takojšnje vračilo dodeljenih
sredstev v enkratnem znesku, s pripadajočimi zamu
dnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila do dneva
vračila po Zakonu o predpisani obrestni meri zamudnih
obresti (Uradni list RS, št. 11/07).
12. Upravičenec se v pogodbi zaveže, da bo za
gotovil primeren prostor za namestitev oznake sklada,
pri čemer lahko upravičenec, po predhodnem soglasju
sklada, na svoje stroške namesti oznako ali označeval
no tablo drugačnih dimenzij. Hkrati se zaveže, da bo
sklad obvestil o otvoritvi projekta ter ob informiranju šir
še javnosti (npr. v člankih, na tiskovnih konferencah …)
podal informacijo o sodelovanju sklada pri projektu.
12. Vsebina vloge
Obvezna dokumentacija
1. Priloga OBR: Ustrezno izpolnjen in s strani
odgovorne osebe podpisan in žigosan Prijavni obrazec
B v elektronski (na CD-ju) in papirnati obliki. Prijavni
obrazec mora biti skladen s predloženo investicijsko do
kumentacijo o projektu. Elektronska različica izpolnjenih
razpisnih obrazcev mora biti enaka papirnati različici. V
primeru razlik se upošteva vloga v papirnati obliki.
2. Priloga POG: S strani odgovorne osebe para
firan vzorec pogodbe.
3. Priloga INV: Investicijska dokumentacija, tj.
poslovni načrt oziroma v primeru projektov z upravičeno
vrednostjo nad 500.000 EUR (brez DDV) investicijski
program v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za
pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na
področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10).
Investicijska dokumentacija mora biti skladna s
prijavnim obrazcem ter ne sme biti starejša od 1 leta,
pri njeni pripravi je potrebno izhajati iz bilance stanja
in izkaza poslovnega izida za zadnje leto poslovanja in
splošne diskontne stopnje, ki je 7%. Vsi finančni izračuni
morajo biti izdelani za dobo vračila posojila.
Vlagatelje opozarjamo, da mora poslovni načrt
vsebovati osnovne podatke o vlagatelju, njegovi de
javnosti, finančni in predračunski konstrukciji projekta,
opis ter lokacijo projekta, predstavitev poslovnega dela
projekta (strategija trženja, analiza tveganj s SWOT
analizo, ocena konkurence in trga, reference, analiza
kadrov, terminski plan, vpliv projekta na okolje) ter oce
no učinkov projekta z analizo njegove upravičenosti in
izračuni v njegovi ekonomski dobi oziroma najmanj za
obdobje vračila posojila (izračun finančnih in ekonom
skih kazalcev (doba vračanja vloženih sredstev, neto
sedanja vrednost projekta, interna stopnja donosnosti,
analiza bilance uspeha in stanja, denarni tok projekta).
4. Priloga REG:
– Kolikor sklad iz baze AJPESA za vlagatelja ne
bo uspel pridobiti dokazil o njegovi registraciji ali bodo
pridobljeni podatki nepopolni ali neustrezni, bo le te mo
ral predložiti vlagatelj sam. Izpisek iz sodnega registra
za gospodarske družbe ali izpis iz poslovnega registra
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za samostojne podjetnike, ne starejši od 1. 1. 2013, z
označbo registrirane dejavnosti za prijavljeni projekt ter
druga dokazila, iz katerih je razvidna registracija vlaga
telja za prijavljeni projekt.
– Obrtniki priložijo obrtno dovoljenje.
5. Priloga OBV: Originalno potrdilo o plačanih
davkih in drugih obveznostih, ki jim je potekel rok plačil,
ki ga izda krajevno pristojna Davčna uprava, ki ni starej
še od meseca dni od dneva oddaje vloge na javni razpis.
6. Priloga ZKL: Zemljiško knjižni izpisek lokacije
projekta, ki ne sme biti starejši od 1 meseca. V primeru,
da vlagatelj ni lastnik lokacije projekta, pa še kopijo po
godbe o najemu (z veljavnostjo najmanj do dokončanja
vračila posojila) in soglasje lastnika(ov) k predvidenemu
projektu.
7. Priloga TNP: Kopija dokumenta, s katerim se
dokazuje, da bo projekt na območju Triglavskega naro
dnega parka (9. člen Zakona o Triglavskem narodnem
parku Uradni list RS, št. 52/10). V primeru, da priloga
ne bo priložena, vlagatelj na ta račun ne dobi točk pri
oceni projekta.
8. Priloga NAK: Nezavezujoči predračuni, pred
pogodbe oziroma ponudbe za celotni prijavljeni projekt.
Dokazila se morajo glasiti na vlagatelja in morajo biti
izdana po 1. 1. 2013. V primeru nakupa rabljenih strojev
ali opreme je potrebno dokazilo, iz katerega bo razvidna
starost opreme, kolikor to ni razvidno iz ponudb. Upošte
va se datum proizvodnje strojev in opreme.
9. Priloga RAB: V primeru nakupa rabljenih stro
jev, opreme ali nepremičnin je potrebna tudi izjava pro
dajalca, da predmet nakupa, v preteklih 5. letih pred
objavo javnega razpisa, ni bil kupljen s pomočjo nepo
vratnih sredstev ali drugih javnih virov oziroma izjava
o že prejetih javnih sredstvih in državnih pomočeh pri
projektu.
10. Priloga TEH: Tehnična skica objekta (lahko
iz projektne mape za gradbeno dovoljenje) v primeru
gradbenih del, prospekt opreme ali strojev oziroma do
kumentacija o prikazu projekta.
11. Priloga GRA: V primeru graditve ali izvajanja
del na objektih morajo biti gradbena dela izvedena v
skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, urejanje
prostora, varstvo kulturne dediščine in varstvo okolja, za
kar vlagatelj predloži pravnomočno gradbeno dovoljenje
ali ustrezno upravno dovoljenje, kadar gradbeno dovo
ljenje ni potrebno, iz katerega je razvidna namembnost.
Kolikor ni potrebno nobeno dovoljenje, je potrebno pri
ložiti izjavo, iz katere je to razvidno.
12. Priloga AVP: Velika podjetja morajo predložiti
tudi analizo možnosti izvedbe projekta s prejeto državno
pomočjo in brez nje, iz katere mora biti razvidno izpol
njevanje pogoja iz 4. poglavja 4. točke tega razpisa.
Vlagatelji v ta namen napravijo dva modela izračuna,
in sicer enega, ki upošteva pridobljena sredstva po tem
razpisu, in drugega, ki teh sredstev ne vključuje.
13. Priloga SKL: Kopija sklepa oziroma odločbe
o prejemu drugih sredstev iz javnih virov pri projektu.
14. Priloga LAST: Izjava vlagatelja o zagoto
vitvi lastnih sredstev pri projektu z navedbo vira za ta
sredstva.
15. Priloga POS: Kolikor ima vlagatelj v finančni
konstrukciji poleg lastnih virov predvidene tudi druge
posojilne vire, mora k vlogi priložiti ustrezna dokazila o
zagotovitvi teh virov (npr. pismo o nameri banke). Koli
kor slednji niso zagotovljeni, mora podati izjavo, da bo
sredstva nadomestil iz lastnih virov, kolikor ti viri dejan
sko ne bodo pridobljeni.
16. Priloga POL: Predlog ustreznega zavarova
nja v skladu s Splošnimi pogoji sklada (bančna garan
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cija, hipoteka, bančni depozit itd.), kar vlagatelj opredeli
tudi v obrazu za prijavo.
Predlagano zavarovanje posojila, mora biti ve
ljavno še najmanj 2 meseca po zapadlosti zadnjega
obroka. Ob oddaji vloge mora vlagatelj predložiti vero
dostojna dokazila o zmožnosti zagotovitve predlaganih
instrumentov zavarovanja posojila, in sicer:
– V primeru, da vlagatelj kot predlog za zavaro
vanje posojila poda bančno garancijo, mora predložiti
skladu izjavo s strani banke. Garancija mora vključevati
znesek glavnice posojila, povečan za pripadajoče obre
sti in druge stroške po posojilni pogodbi.
– V primeru zavarovanja posojila pri zavaroval
nici predloži pismo o nameri oziroma soglasje zavaro
valnice k zavarovanju posojila ter splošne pogoje zava
rovanja. Zavarovanje mora biti praviloma brez odbitne
franšize.
– V primeru hipoteke na nepremičnini je potreb
no predložiti zemljiško knjižne izpiske za predlagano
nepremičnino. Če vlagatelj ni lastnik, je potrebno še
soglasje lastnika(ov) k predvidenemu zavarovanju. Ko
likor so na nepremičnini hipoteke, mora vlagatelj predlo
žiti tekoče stanje posojil za vpisane hipoteke. Vlagatelj
lahko poda tudi sliko predmeta zavarovanja ter cenitev
predmeta zavarovanja, ki ni starejša od leta dni. Ce
nitev s celovito tržno analizo nepremičnine mora biti
izdelana s strani sodno zapriseženega cenilca ali poo
blaščenega ocenjevalca Slovenskega inštituta za revi
zijo in mora biti izdelana v skladu s trenutno veljavnimi
Mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti (MSOV) in
Slovenskimi poslovno finančnimi standardi (SPS2) (ob
prijavi neobvezna priloga, ki pa je potrebna pri realizaciji
zavarovanja posojila). V cenitvi morajo biti navedeni ID
znaki ocenjenih nepremičnin. V primeru zavarovanja z
nepremičnino, ki je predmet zastave in predmet nakupa,
cenitev ni potrebna, upošteva se praviloma vrednost
nepremičnine iz kupoprodajne pogodbe. Vlagatelj lah
ko predloži tudi obvestilo Geodetske uprave Republike
Slovenije (GURS) o poskusnem izračunu posplošene
tržne vrednosti v zavarovanje ponujenih nepremičnin,
vendar je za sklad nezavezujoče. Razmerje med po
sojilom in vrednostjo nepremičnin mora biti praviloma
najmanj 1: 2,0.
– V primeru zavarovanja s premičninami (predla
gano zavarovanje mora biti v skladu s 5. točko 51. člena
Splošnih pogojev sklada) mora vlagatelj predložiti dokazila
o obstoju lastništva (potrebna je tudi izjava prodajalca, da
je stroj kupcu prodal, dobavil in izročil v last) in o prostosti
bremen oziroma obremenitev na v zastavo danih premič
ninah. Iz predloga zavarovanja mora biti razvidna tudi vrsta
skupine premičnine in obvezni identifikatorji premičnine, na
podlagi katerih bo mogoč vpis zastave v AJPES. Vlagatelj
lahko predloži tudi cenitev sodno zapriseženega cenilca
ali pooblaščenega ocenjevalca Slovenskega inštituta za
revizijo, ki mora biti izdelana v skladu s trenutno veljavnimi
MSOV in SPS2, ki ne sme biti starejša od leta dni (ob pri
javi neobvezna priloga, ki pa je potrebna pri realizaciji za
varovanja posojila). Vrednost zavarovanja s premičninami
mora biti najmanj 1:3,0.
– V primeru bančne vloge je potrebno predložiti
dokazilo o obstoju bančne vloge oziroma zmožnosti
predložitve tega instrumenta. Razmerje med posojilom
in bančno vlogo mora biti najmanj 1: 1,2.
– V primeru vseh ostalih predlogov zavarovanja
mora vlagatelj predložiti primerna dokazila o podanem
predlogu zavarovanja.
17. Priloga OST: V primeru specifičnih projektov
mora vlagatelj k vlogi predložiti tudi druga dovoljenja,
ki mu omogočajo opravljanje dejavnosti (npr. koncesij
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ska dovoljenja, soglasje TNP, najemna pogodba, ipd.).
Sklad lahko od vlagatelja zahteva, da v določenem roku
poda tudi dodatno dokumentacijo in pojasnila o projektu
oziroma navedbah v vlogi z namenom preveritve re
sničnosti in verodostojnosti podatkov, navedenih v vlogi
ter predloženi dokumentaciji. Vlagatelj pa lahko tudi
sam predloži dokazila ter pojasnila o projektu (pisma o
nameri …).
Neobvezna dokumentacija
18. Priloga CEK: Certifikat kakovosti (kopija ISO
oziroma drugega mednarodnega ali v Sloveniji uvelja
vljenega standarda kakovosti).
19. Priloga PRO: Pogodbe, predpogodbe, spo
razumi, pisma o nameri glede zagotovljene prodaje ozi
roma poslovnem sodelovanju za prijavljeni projekt.
20. Priloga RRA: Mnenje lokalnega oziroma re
gionalnega okolja o projektu (mnenje občine, regionalne
razvojne agencije, obrtne ali gospodarske zbornice).
13. Merila za ocenjevanje
Projekt lahko skupaj prejme 100 točk, po naslednjih
kriterijih in podkriterijih;
1. Regionalni vidik lokacije investiranja skupno
največ 30 točk:
– Stopnja razvitosti razvojnih regij – 10 točk,
– Koeficient razvitosti občin projekta glede –
15 točk,
– Projekti, ki so po uredbi o določitvi obmejnih
problemskih območjih opredeljujejo kot obmejna pro
blemska območja – 5 točk,
– Uvrstitev projekta v območje znotraj Trigla
vskega narodnega parka, pogojno, kolikor sta izpolnje
na kriterija za uvrstitev projekta v nadaljnjo obravnavo
– dodatnih 10 točk.
2. Tržni in ekonomski elementi projekta skupno
največ 50 točk:
– Tržni elementi projekta – 25 točk,
– Finančna uspešnost projekta – 25 točk.
3. Ocena vlagatelja skupno največ 20 točk:
– Bonitetna ocena vlagatelja glede na razvrstitev
po iBONu – 10 točk,
– Velikost podjetja vlagatelja (glede na opredeli
tev po Prilogi I Uredba EU 800/2008) – 7 točk,
– Zgodovina financiranja – 3 točke.
Podrobnejša razdelitev meril je objavljena v Pri
logi razpisne dokumentacije.
Da se projekt uvrsti v nadaljnjo obravnavo,
mora doseči najmanj 45 točk po kriterijih tržni in eko
nomski elementi projekta in ocena vlagatelja ter naj
manj 25 točk samo po kriteriju tržni in ekonomski
elementi projekta. Vlagatelj lahko pridobi dodatnih 10
točk v primeru, da se projekt nahaja na območju Trigla
vskega narodnega parka (v nadaljevanju:TNP), kolikor
sta predhodno izpolnjena kriterija, za uvrstitev projekta
v nadaljnjo obravnavo.
14. Obravnava vlog
1. Obravnava vlog se izvaja v skladu s Splošnimi
pogoji sklada.
2. Prispele vloge obravnava Komisija za pre
gled in obravnavo vlog (v nadaljevanju: komisija), ki jo
imenuje direktor. Komisija bo o odpiranju vlog in o iz
boru upravičencev vodila zapisnik. Podatki iz vloge, so
poslovna tajnost. Komisija lahko k svojemu delu povabi
tudi zunanje ocenjevalce in strokovnjake iz delovnih
področij, glede na posamezno naravo razpisa, vendar s
soglasjem direktorja sklada.
3. Vloge se odpirajo po vrstnem redu, kot so
prispele. Vloge, ki bodo prispele po prvem roku oziroma
naslednjih rokih, se prenesejo v naslednje odpiranje,
razen po zaprtju oziroma izteku razpisa. Odpiranje je
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najkasneje tretji delovni dan po izteku rokov za oddajo
vlog. Odpiranja niso javna.
4. Vloge, ki ob oddaji ne vsebujejo vsaj izpolnje
nega obrazca (iz katerega bo razviden prijavljeni projekt)
ali poslovnega načrta oziroma investicijskega programa,
se zavržejo kot nepopolne in se vlagateljev ne poziva na
dopolnjevanje.
5. Nepopolne vloge bo komisija v roku 8 dni od
posameznega odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi.
6. Vloge, ki jih vlagatelj v roku 8 dni od dneva
prejema poziva za dopolnitev ne dopolni ali jih neustre
zno dopolni, se kot nepopolne zavržejo.
7. Prepozno prispele vloge, se uvrstijo v nasle
dnji razpisni rok, kolikor tega ne bo več, se zavržejo.
8. Vloge, ki ne ustrezajo razpisnim pogojem, se
kot neutemeljene zavrnejo.
9. V primeru, da je bonitetna ocena vlagatelja,
določena na podlagi podatkov iz iBONA 1 ali 2, se vloga
kot neutemeljena zavrne. Kolikor gre za novoustano
vljeno podjetje, ki prejme po interni metodologiji sklada
bonitetno oceno 1 ali 2, to ni izločitveni razlog.
10. Vloge, pri katerih vlagatelji nimajo poravna
nih zapadlih obveznosti do sklada in države oziroma
državnih organov, se zavržejo.
11. Komisija bo enakovredno obravnavala vse
popolne vloge, ki so prispele pravočasno oziroma bodo
dopolnjene v predpisanem roku. Popolne vloge prido
bijo najmanj 2 oceni na podlagi meril za ocenjevanje.
Komisija bo na podlagi povprečnih ocen vloge razvrstila
v prioritetno listo. Financirane bodo vloge z največjim
številom točk do porabe razpisanih sredstev.
12. Prednost pri izboru za dodelitev razpisanih
sredstev znotraj posameznega odpiranja bodo imeli in
vesticijski projekti, ki bodo dobili višje število točk. Koli
kor bodo projekti pri ocenjevanju znotraj posameznega
roka odpiranja vlog dosegli enako število točk, bodo
imeli prednost pri izbiri tisti projekti, ki bodo zbrali večje
število točk po naslednjem vrstnem redu sledečih meril
za izbor vlog, in sicer:
1. regionalni vidik lokacije investiranja,
2. tržni in ekonomski elementi projekta in
3. ocena investitorja.
V primeru, da zadnje uvrščena vloga tudi po teh
merilih dosežejo enako število točk, bo imela prednost
vloga, ki je bil oddana prva (upošteva se datum in ura
oddaje vloge priporočeno na pošto ali datum in ura od
daje vloge osebno v vložišče na sedežu sklada).
13. Vloge, ki po ocenitvi na podlagi meril za toč
kovanje ne dosežejo najmanj 45 točk po kriterijih tržni
in ekonomski elementi projekta in ocena vlagatelja ter
hkrati najmanj 25 točk samo po kriteriju tržni in ekonom
ski elementi projekta, se kot neutemeljene zavrnejo.
Projekti bodo ocenjeni na osnovi navedenih me
ril v 13. poglavju. Na osnovi ocene bo strokovna komisija
projekte razvrstila v prioritetno listo glede na število točk.
14. Vsi projekti z več kot dveletnim kumulativnim
negativnim denarnim tokom, ekološko sporni projekti ter
projekti brez realne možnosti za zavarovanje posojila, se
kot neutemeljeni zavrnejo.
15. V primeru, da je vlog za dodelitev sredstev,
ki izpolnjujejo kriterije za dodelitev sredstev več, kot je
na razpolago sredstev, komisija za pregled in obrav
navo prispelih vlog na podlagi vrednotenja projektov
oblikuje prednostni vrstni red vlagateljev za dodelitev
sredstev. Ko pa gre za t. i. ostanke sredstev, lahko
komisija v primeru iz prejšnjega stavka predlaga odo
britev sredstev vlagateljem iz višjega prioritetnega
razreda v omejeni višini upravičeno zaprošenega zne
ska ter v obsegu razpoložljivih sredstev (na primer:
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zaprošeno posojilo 50.000,00 EUR, razpoložljiv ob
seg posojil še 25.000,00 EUR, zato dodelitev v višini
25.000,00 EUR), če se vlagatelj strinja in zagotovi, da
bo izvedel projekt v celoti, ter prilagodi finančno kon
strukcijo projekta. Kolikor vlagatelj tega v postavlje
nem roku ne bo storil oziroma na to ne pristane, lahko
sklad po istem postopku ponudi sredstva vlagatelju,
katerega vloga se je po oceni uvrstila kot naslednja,
vendar v okviru časovnih možnosti razpisa. Vloge
vlagateljev, ki ne bodo uvrščene v prioritetni obseg
dodelitve znotraj razpoložljivih sredstev, se kot neu
temeljene zavrnejo.
15. Obvestilo o dodelitvi sredstev
1. Upravičenci bodo o obravnavi vlog pisno ob
veščeni z odločbo o dodelitvi sredstev, praviloma v roku
do 45 dni od datuma odpiranja vlog.
2. Na podlagi predloga komisije o izdaji odločb
o dodelitvi sredstev odloči direktor.
3. Sklad z odločbo o dodelitvi sredstev izda tudi
navodilo o načinu sklenitve pogodbe, ki vsebuje kraj, rok
in potrebno dokumentacijo za sklenitev pogodbe.
4. Zoper odločbo o dodelitvi sredstev je možna
pritožba v roku 8 dni od prejema odločbe. O pritožbi odlo
ča Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Pred
met pritožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje vlog.
Slovenski regionalno razvojni sklad
Št. 8017-6/2013-1

Ob-3015/13

Na podlagi 10. člena Zakona o spodbujanju skla
dnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11
in 57/12) in Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega
regionalno razvojnega sklada z dne 18. 6. 2013 ter v
skladu s Poslovnim in finančnim načrtom Slovenske
ga regionalno razvojnega sklada za leti 2012 in 2013
(sklep Vlade RS, št. 47602-2/2013/3 z dne 31. 1. 2012,
št. 47602-25/2012/3 z dne 23. 10. 2012, in št. 4760214/2013/3 z dne 18. 6. 2013, v nadaljevanju: PFN),
objavlja Slovenski regionalno razvojni sklad (v nadalje
vanju: sklad)
javni razpis
za izbiro izvajalcev regijskih garancijskih shem
1. Predmet javnega razpisa
1 Predmet razpisa je izbor izvajalcev regijskih
garancijskih shem (v nadaljevanju: RGS) in zagotovitev
sredstev sklada za izvajanje RGS. Sredstva so name
njena vzpostavitvi novih RGS in so strogo namenska.
2 Skupna višina razpisanih sredstev (v nadalje
vanju: sredstva) je 10.000.000,00 EUR. Sredstva za fi
nanciranje programa RGS so zagotovljena s PFN sklada.
2. Razpisna dokumentacija
1. Razpisna dokumentacija javnega razpisa vse
buje:
– Povabilo k oddaji vloge, ki povzema vsebino
javnega razpisa.
– Prijavni obrazec RGS, ki je izdelan v elektron
ski obliki, in ga je potrebno ustrezno izpolnjenega nati
sniti ter ga skupaj z zahtevanimi prilogami posredovati
na sklad.
– Prilogo razpisne dokumentacije, ki vključuje
Pravilnik o delovanju garancijskih shem sklada z dne
21. 6. 2013 (v nadaljevanju: Pravilnik), Splošne pogoje
RGS (v nadaljevanju: splošni pogoji RGS) in Poslovnik o
delu kreditnega odbora (v nadaljevanju: Poslovnik KO),
ter vzorce, in sicer:
– vzorec pogodbe, ki ga je potrebno parafirati
s strani odgovorne osebe in priložiti ob prijavi,
– vzorec ovojnice za prijavo na javni razpis.
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2. Javni razpis in razpisna dokumentacija sta
dostopna na spletni strani sklada, http://www.regionalni
sklad.si/razpisi/, prav tako se jo lahko v času od objave
do zaprtja javnega razpisa osebno pridobi na sedežu
sklada, vsak delovni dan, od 9. do 12. ure, razen prijav
nega obrazca »RGS«, ki je izdelan v elektronski obliki.
3. Zainteresirani lahko informacije pridobijo v
času uradnih ur, v Sektorju za izvajanje spodbud, na
tel. 01/836-19-53.
3. Rok in način prijave
1. Rok za oddajo prijav je 22. 8. 2013.
2. Način prijave:
– Izvajalec sheme vloži posamezno vlogo na
naslov Slovenski regionalno razvojni sklad, Škrabčev
trg 9a, 1310 Ribnica.
– Izvajalec sheme lahko odda vlogo priporočeno
po pošti ali osebno na sedežu sklada, pri čemer mora
biti v primeru osebne oddaje vloge na sedežu sklada,
vloga oddana do 22. 8. 2013, do 14. ure.
– Izvajalec sheme mora posamezno vlogo od
dati v zaprti in ustrezno opremljeni ovojnici, z oznako
»Ne odpiraj«, s pripisom »garancijske sheme«, iz ka
tere mora biti jasno razviden naziv in naslov prijavitelja
sheme ter datum in čas (ura in minuta) oddaje vloge,
označen s strani poštena servisa (Pošta Slovenije,
Petrol ...), kolikor se vloga odda priporočeno po pošti,
ali vložišča sklada, če je vloga oddana osebno na se
dežu sklada.
4. Razpisni pogoji
4.1 Upravičenci oziroma izvajalci sheme
1. Izvajalci sheme po javnem razpisu so pravni
subjekti, ki imajo pooblastilo oziroma sklep razvojnega
sveta regije za izvajanje RGS po tem razpisu in izpol
njujejo v razpisu zahtevane pogoje. Razvojni svet regije
izda le eno pooblastilo in vsako regijo zastopa le en
izvajalec. Posamezni izvajalec sme izvajati RGS tudi za
sosednjo regijo, kolikor ima zato sklepa obeh razvojnih
svetov regij.
4.2 Pogoji prijave
2. Izvajalec sheme mora interes za sodelovanje
v shemi izraziti z vlogo oziroma s prijavnim obrazcem
RGS, skupaj z zahtevanimi dokazili oziroma prilogami.
3. Vsa dokazila se morajo glasiti na izvajalca
sheme in prijavljeni projekt.
4. Izvajalec sheme mora praviloma izkazati izku
šnje v dosedanjem izvajanju RGS v regijah, in mora v
izvajanje RGS zajeti celotno regijo in ne le posamezne
dele regije.
5. Izvajalec sheme:
5.1. ne sme imeti neporavnanih obveznosti do
države ter do sklada;
5.2. mora RGS po tem razpisu vezati na uraden
zaključek morebitne prejšnje RGS sklada, kar se opre
deli v pogodbi o izvajanju RGS po tem razpisu;
5.3. ne sme biti v postopku vračanja neupraviče
no prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Komisije,
ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in
nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti;
5.4. ne sme biti dolgoročno plačilno nesposo
ben po 2. točki tretjega odstavka 14. člena Zakona o
finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in
prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09,
59/09 in 52/10);
5.5. ne sme biti v težavah v skladu s Smernicami
skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestruktu
riranje podjetij v težavah (UL C 244 z dne 1. 10. 2004)
ter Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje
gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07),
in sicer je podjetje v težavah (na podlagi bilance stanja
in izkaza poslovnega izida za zadnje leto):
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– v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča iz
guba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, do
seže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba
v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine
osnovnega kapitala,
– v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba
skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let doseže polo
vico kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci in je
tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino
četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci,
– biti v postopku prisilne poravnave, stečaja ali
likvidacije,
– biti v postopku pridobivanja državnih pomoči za
reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah oziroma
je to pomoč prejel in še ni ali je neuspešno zaključil pre
strukturiranje podjetja ali pa je v prestrukturiranju.
6. Cilj razpisa je izbrati izvajalce RGS na območ
ju Republike Slovenije, z namenom vršiti pospeševanje
razvoja malega gospodarstva in pridobitne dejavnosti
podjetnikov, povečevanje investicijske aktivnosti v regi
jah, zmanjševanje stopnje brezposelnosti, vzpostavlja
nje možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodar
stva, olajšanje dostopa mikro, malim in srednje velikim
podjetjem do kreditov z zmanjšanjem bančnih zahtev za
zavarovanje kreditov.
7. Izvajalec sheme prevzame Pravilnik ter sprej
me Splošne pogoje RGS in Poslovnik KO.
8. Izvajalec sheme objavi Pravilnik, Splošne po
goje RGS in Poslovnik KO na svoji spletni strani.
9. Izvajalec sheme objavi javni razpis z name
nom izdaje garancij, v skladu s Pravilnikom. Podjetniki
se na razpis lahko prijavijo do porabe sredstev.
10. Izvajalec sheme v regiji omogoči skladu so
delovanje pri oblikovanju razpisnih pogojev.
11. Predstavnik sklada je redni član Kreditnega
odbora.
4.3 Pogoji spremljanja in izvajanja regijskih ga
rancijskih shem
1. Sklad spremlja izvajanje RGS, zbira poročila
in polletno in letno ugotavlja stanje ter o tem poroča
svojemu nadzornemu svetu.
2. Izvajalec sheme sklene dogovor o sodelovanju
z na razpisu izbranimi bankami in z njimi sklene pogod
be o deponiranju sredstev. Depoziti se sklepajo za čas
trajanja odobrenih kreditov. RGS mora imeti pričakovani
multiplikator 4. Zadnji rok zapadlosti depozitov se nave
de v pogodbi.
3. Izvajalec sheme in sklad nastopata kot par
tnerja, zato je izvajalec sheme dolžan, v primeru, da ima
sklad objavljene še druge javne razpise, o tem seznaniti
potencialne poslovne subjekte v regiji. Izvajalec sheme
je dolžan pri izvajanju RGS navajati, da je sredstva za
gotavlja sklad.
4. Obdobno obračunane in plačane obresti iz
naslova namensko in prosto vezanih sredstev se, po
preteku vsakega obračunskega leta, nakazuje na sklad.
5. Izvajalec sheme neporabljen del vložka v she
mo vrne na račun sklada v 30 dneh po preteku obdobja
odobravanja garancij.
6. Izvajalec sheme je dolžan za vlogo sklada v
RGS voditi ločeno računovodsko evidenco ter ugotovlje
ne presežke prihodkov nad odhodki tekoče vlagati v izva
janje regijske garancijske sheme. Vlogo bo računovodsko
evidentiral kot dolgoročno poslovno obveznost do sklada.
7. Izvajalec sheme kot skrben gospodar po za
ključku sheme nadaljuje z izterjavo zapadlih terjatev
in polovico izterjanega denarja sproti nakaže na račun
sklada do dokončnega poplačila ali odpisa terjatev v
skladu s pravilniki izvajalca in s soglasjem sklada.
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4.4 Finančni pogoji
1. Višina dodeljenih sredstev na izvajalca she
me je lahko največ 1.200.000,00 EUR in bo določena
na osnovi meril za ocenjevanje izračuna dodeljene
višine sredstev
2. Garancije se odobrava do zaključka tretjega
leta delovanja RGS, zatem se morebitna prosta oziro
ma nenamensko vezana sredstva iz vloge RGS vrne
skladu.
3. V primeru, da izvajalec sheme v roku enega
leta ne izvede javnega razpisa za dodelitev garancij, je
dolžan celotna pridobljena sredstva, skupaj z zamudni
mi obrestmi od dneva nakazila, vrniti skladu.
4.5 Pogoji sklepanja pogodb med skladom in
izvajalcem sheme
1. Sklad in izvajalec sheme bosta za upravljanje
odobrenih sredstev podpisala pogodbo o dolgoročni
vlogi sklada v regijsko garancijsko shemo in o upra
vljanju sheme.
2. Sklad bo sredstva iz naslova izvajanja regij
skih garancijskih shem nakazal izvajalcem enkratno,
kot dolgoročno vlogo na račun izvajalca sheme, v 30
dneh po podpisu pogodbe. Ta sredstva predstavljajo
dolgoročne vloge sklada do v pogodbah določenih
datumov.
3. Če izvajalec sheme, ki so mu bila sredstva
dodeljena, ne bo pristopil k podpisu pogodbe v dolo
čenem roku, se bo upoštevalo, da je izvajalec sheme
enostransko odstopil od dodelitve sredstev in od skle
nitve pogodbe.
5. Vsebina vloge
1. Ustrezno izpolnjen obrazec za prijavo GS s
podpisom in žigom (obrazec je v razpisni dokumen
taciji).
2. S strani odgovorne osebe parafiran vzorec
pogodbe.
3. Pooblastilo oziroma sklep razvojnega sveta
regije subjektu za izvajanje nalog izvajalca RGS.
4. Ustanovitveni akt izvajalca sheme.
5. Predvideno zavarovanje dolgoročne vloge
sklada.
6. Originalno potrdilo o plačanih davkih in drugih
obveznostih, ki jim je potekel rok plačila, ki ga izda kra
jevno pristojna Davčna uprava, in ne sme biti starejše
od meseca dni od dneva oddaje vloge.
7. Računovodske izkaze za preteklo leto.
6. Merila za ocenjevanje za izračun dodeljene
višine sredstev
1. Posamezni projekt lahko skupaj doseže 100
točk, in sicer po naslednjih merilih:
– Indeks razvojne ogroženosti – 40 točk.
– Stopnja registrirane brezposelnosti v regiji –
40 točk.
– Število prebivalcev na obmejnih problemskih
območjih – 20 točk.
2. Podrobnejša razdelitev meril je objavljena v
Prilogi razpisne dokumentacije.
7. Obravnava vlog
7.1 Način obravnave vlog
1. Obravnava vlog se izvaja v skladu s Splošni
mi pogoji poslovanja sklada.
2. Prispele vloge obravnava Komisija za pre
gled in obravnavo vlog (v nadaljevanju: komisija), ki jo
imenuje direktor sklada. Komisija bo o odpiranju vlog
in izboru upravljavcev shem vodila zapisnik. Podatki iz
posamezne vloge so uradna tajnost.
3. Vloge se odpirajo po vrstnem redu, kot so
prispele. Odpiranje je najkasneje tretji delovni dan po
izteku roka za oddajo vlog. Odpiranje ni javno.
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4. Nepopolne vloge bo komisija v roku 8 dni od
odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi.
5. Vloga, ki je izvajalec sheme v roku 8 dni od
dneva prejema poziva za dopolnitev ne bo dopolnil, se
kot nepopolne zavržejo.
6. Vloge, ki bodo prispele prepozno, se zavr
žejo.
7. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogo
jem, se kot neutemeljene zavrnejo.
8. Vloge, pri katerih izvajalci sheme nimajo po
ravnanih zapadlih neplačanih obveznosti do države in
do sklada, se zavržejo.
9. Vloge, pri katerih izvajalci sheme ne bodo
predložili stanja morebitnih prejšnjih garancijskih shem,
v katere so vložena sredstva sklada, se zavržejo.
Komisija bo enakovredno obravnavala vse po
polne vloge, ki bodo prispele pravočasno oziroma bodo
dopolnjene v predpisanem roku.
7.2 Obvestilo o dodelitvi sredstev
1. Izvajalci shem bodo o obravnavi vlog pisno
obveščeni z odločbo o izbiri izvajalcev, praviloma v
roku do 45 dni od datuma odpiranja vlog.
2. Sklad z odločbo o izbiri izvajalcev izda tudi
navodilo o načinu sklenitve pogodbe, ki vsebuje kraj,
rok in potrebno dokumentacijo za sklenitev pogodbe.
3. Zoper odločbo o izbiri izvajalcev ni možna
pritožba. Možno pa je vložiti upravni spor pri pristoj
nem Upravnem sodišču RS v roku 30 dni od vročitve
odločbe.
Slovenski regionalno razvojni sklad
Št. 8017-3/2013-7

Ob-3016/13

Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj
in razvoj podeželja, skrajšan naziv Slovenski regionalno
razvojni sklad (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o
uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na pod
lagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni
list RS, št. 45/95, 34/96, 67/01 in 47/02), 10. člena Zakona
o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list
RS, št. 20/11 in 57/12, v nadaljevanju: ZSRR-2), Uredbe
o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni list RS,
št. 102/12, v nadaljevanju: UMZDRO), Splošnih pogojev
poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za regio
nalni razvoj in razvoj podeželja z dne 18. 6. 2013 (v nada
ljevanju: Splošni pogoji sklada) ter s Poslovnim in finanč
nim načrtom Slovenskega regionalno razvojnega sklada
za leti 2012 in 2013 (sklep Vlade RS št. 47602-2/2013/3 z
dne 31. 1. 2012, št. 47602-25/2012/3 z dne 23. 10. 2012,
in št. 47602-14/2013/3 z dne 18. 6. 2013, v nadaljevanju:
PFN) objavlja
javni razpis
za dodeljevanje ugodnih posojil občinam
1 Predmet javnega razpisa
1. Predmet javnega razpisa za dodeljevanje ugo
dnih posojil občinam (v nadaljevanju: javni razpis) je dode
ljevanje ugodnih posojil občinam za financiranje projektov
lokalne in regionalne javne infrastrukture, ki so v večinski
lasti države ali občine, oziroma se na občine prenesejo
takoj po izvedbi projekta.
2. Skupna višina razpisanih ugodnih posojil je
9.000.000,00 EUR. Sredstva za financiranje projektov lo
kalne in regionalne javne infrastrukture so zagotovljena s
PFN sklada.
2 Razpisna dokumentacija
1. Razpisna dokumentacija javnega razpisa vse
buje:
– Povabilo k oddaji vloge, ki povzema vsebino jav
nega razpisa.
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– Prijavni obrazec CS, ki je izdelan v elektronski
obliki, je potrebno ustrezno izpolnjenega natisniti in ga sku
paj z zahtevanimi prilogami, posredovati na sklad.
– Priloga razpisne dokumentacije, ki vključuje po
drobnejša merila za ocenjevanje, seznam pripadajoče vi
šine obrestne mere glede na koeficient razvitosti občin ter
vzorce, in sicer:
– vzorec posojilne pogodbe, ki ga ja potrebno
parafiranega s strani odgovorne osebe in priložiti ob prijavi,
– vzorec zahtevka za nakazilo, ki je izdelan v
elektronski obliki in ga je potrebno predložiti ob črpanju
sredstev, bo po zaprtju javnega razpisa dosegljiv na spletni
strani sklada, http://www.regionalnisklad.si/razpisi/obrazci,
– vzorec poročila o projektu, ki je izdelan v ele
ktronski obliki in ga je potrebno ustrezno izpolnjenega
natisniti in ga v roku 1 meseca po zaključku projekta po
sredovati na sklad, bo po zaprtju javnega razpisa dosegljiv
na spletni strani sklada, http://www.regionalnisklad.si/raz
pisi/obrazci, ter
– vzorec ovojnice za prijavo na javni razpis.
2. Javni razpis in razpisna dokumentacija sta do
stopna na spletni strani sklada, http://www.regionalnisklad.
si/obcine, prav tako se jo lahko v času od objave do zaprtja
javnega razpisa osebno pridobi na sedežu sklada, vsak
delovni dan, od 9. do 12. ure, razen prijavnega obrazca
CS, ki je izdelan v elektronski obliki.
3. Zainteresirani lahko informacije pridobijo v času
uradnih ur, v Sektorju za izvajanje spodbud, na tel. 01/83619-53.
3 Rok in način prijave
1. Roka za oddajo prijav sta: 1. rok 30. 7. 2013 in
2., zadnji rok, 13. 9. 2013.
2. Način prijave:
– Vlagateljica vloži posamezno vlogo na naslov
Slovenski regionalno razvojni sklad, Škrabčev trg 9a,
1310 Ribnica.
– Vlagateljica lahko odda vlogo priporočeno po
pošti ali osebno na sedežu sklada, pri čemer mora biti v
primeru osebne oddaje vloge na sedežu sklada, vloga
oddana do posameznega roka, do 14. ure.
– Vlagateljica mora posamezno vlogo oddati v
zaprti in ustrezno opremljeni ovojnici, z oznako »Ne
odpiraj«, s pripisom »CS«, iz katere mora biti jasno raz
viden naziv in naslov vlagateljice ter datum in čas (ura
in minuta) oddaje vloge, označen s strani pošte, kolikor
se vloga odda priporočeno po pošti, ali vložišča sklada,
če je vloga oddana osebno na sedežu sklada.
4 Razpisni pogoji
4.1 Pogoji prijave
1. Vlagateljice in upravičenke do ugodnega poso
jila so občine v Republiki Sloveniji.
2. Vlagateljica mora projekt prijaviti na prijavnem
obrazcu CS, skupaj z zahtevanimi prilogami.
3. Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku,
finančni zahtevek pa izražen v skupni evropski valuti
(EUR).
4. Vsa dokazila se morajo glasiti na vlagateljico
in prijavljeni projekt.
5. Za vsa dela je obvezna uporaba Zakona o
javnih naročilih.
6. Vlagateljica mora imeti za projekt pridobljeno
ustrezno dovoljenje za izvedbo le-tega, kolikor se za to
vrsto naložbe izdajajo dovoljenja.
7. Kolikor je vlagateljica že prejemnica sredstev
sklada, mora imeti poravnane vse zapadle obveznosti
do sklada.
8. Posojilo se za isti projekt odobri praviloma enkrat.
9. Prijavljeni projekti se lahko nanašajo na področje:
– vodooskrbe,
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– podjetništva,
– komunalne infrastrukture,
– zdravstva,
– športa in kulture,
– objektov v občinski lasti (nakup, gradnja, ob
nova in vzdrževanje),
– cestnega omrežja,
– okolja in prostora,
– šolstva,
– socialnega varstva,
– trajnostne rabe energije.
10. Projekt mora izpolnjevati pričakovane cilje,
merljive s kazalniki učinkov, pri čemer mora zasledo
vati najmanj enega izmed naslednjih ciljev:
– izboljšanje komunalne infrastrukture,
– izboljšanje socialne infrastrukture,
– izboljšanje lokalnega cestnega omrežja,
– izgradnja regionalne javne infrastrukture,
– boljša kvaliteta bivanja,
– večji poudarek skrbi za okolje,
– pozitiven vpliv na gospodarski razvoj.
11. Upravičeni stroški, ki lahko nastajajo po
1. 1. 2012, so:
– stroški nakupa zemljišč,
– gradnje in rekonstrukcije ter v okviru tega tudi
gradbeni nadzor,
– nakup objektov ter opreme (v primeru rablje
ne opreme le-ta ne sme biti starejša od 5 let),
– stroški priprave investicijskih študij in projek
tov, če so sestavni del prijavljenega projekta.
12. Neupravičeni stroški so:
– stroški davka na dodano vrednost,
– nakup objektov ter opreme, ki so predmet
finančnega zakupa, in
– poplačilo že obstoječih posojil in zakupov.
13. Projekti z negativnim denarnim tokom in
ekološko sporni projekti se v skladu s tretjim odstav
kom 34. člena Splošnih pogojev sklada kot neuteme
ljene zavrnejo. Izjema glede negativnega denarnega
toka so le vloge s projekti, ki s pozitivno analizo stro
škov in koristi izkazujejo, da je njihov projekt upravi
čen.
4.2 Finančni pogoji
1. Upravičenka za projekt lahko s strani sklada
pridobi posojilo v skupni višini do 100% upravičenih
stroškov, v kar ni vključen DDV.
2. Posojilo se dodeli v skupni evropski valuti
(EUR).
3. Vlagateljica mora za prijavo predložiti pro
jekt, katerega investicijska vrednost je minimalno
6.000,00 EUR (brez DDV). Zaprošeno posojilo mora
biti v višini najmanj 5.000,00 EUR oziroma največ
1.000.000,00 EUR.
4. Skupna višina zadolženosti vlagateljice do
sklada ne sme presegati 10% vrednosti namenskega
premoženja sklada. Vrednost namenskega premože
nja sklada na dan 31. 12. 2012 znaša 96.706.286,34
EUR.
5. Skupna doba vračanja posojila praviloma ne
more biti daljša od ekonomske dobe projekta.
6. Upravičenka mora zagotoviti razliko med do
deljenim posojilom in dejansko investicijsko vrednost
jo projekta.
7. Upravičenka posojilo praviloma zavaruje z
menicami in izvršnico, hkrati pa s podpisom pogodbe
izjavlja, da za poplačilo vseh obveznosti jamči s sred
stvi občinskega proračuna.
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8. Posojilni pogoji

Višina posojila
(v EUR)
do vključno
50.000,00
nad 50.000,00
do vključno
125.000,00
nad 125.000,00
do vključno
350.000,00
nad 350.000,00

Skupna doba
vračanja
Moratorij na
Vračanje
(moratorij + odplačevanje
posojila
odplačilna
glavnice
doba)
6 let

do 1 leta

mesečno

8 let

do 1 leta

mesečno

11 let

do 1 leta

15 let

do 3 let

Obrestna mera
Euribor

% pribitka
Koeficient
letno
0,80

do 0,82

1,20

od vključno 0,83 do vključno 1,17

mesečno

1,50

od vključno 1,18 do vključno 1,26

mesečno

2,00

enak ali višji od 1,27

– Višina obrestne mere: 3-mesečni Euribor +%
letnega pribitka, ki je odvisen od koeficienta razvitosti
občin za leto 2013 glede na UMZDRO.
– Skupna doba vračila posojila je do 15 let (z
vključenim moratorijem).
– Znotraj skupne dobe vračanja, ki je sestavljena
iz moratorija na odplačevanje glavnice ter odplačilne
dobe, lahko upravičenka pridobi oziroma koristi največ
do 36 mesecev moratorija, za kar se opredeli pred skle
nitvijo pogodbe.
– Pred podpisom pogodbe se upravičenka mora
toriju lahko odpove in skrajša skupno dobo vračanja po
sojila, vendar le-ta ne more znašati manj kot 1/3 prvotne
skupne dobe vračanja.
– Obresti v času moratorija se plačujejo.
– Skupna doba vračanja in dolžina moratorija sta
odvisna od višine dodeljenega posojila in ekonomske
dobe projekta.
4.3 Pogoji sklepanja pogodb
1. Sklad ne zaračunava stroškov postopka dode
litve sredstev. Stroški sklepanja pogodbe, zavarovanja
posojila in vodenja posojila bremenijo upravičenko in so
opredeljeni v povabilu k oddaji vloge.
2. Upravičenka, ki bo prejela odločbo o dodelitvi
posojila, bo sklenila posojilno pogodbo pri Factor banki
d.d.
3. Pred sklepanjem pogodbe mora upravičenka
Factor banki d.d. posredovati:
– pridobljeno soglasje Ministrstva za finance k
zadolževanju v letu črpanja in
– 5 bianko podpisanih menic, skupaj s 5 menični
mi izjavami s pooblastili za izpolnitev.
4. Rok sklenitve pogodbe je do 45 dni od vročitve
odločbe o dodelitvi posojila. Ob utemeljenem razlogu
lahko sklad na prošnjo upravičenke rok tudi podaljša.
5. Upravičenka mora skleniti pogodbo v letu, za
katerega je pridobila soglasje Ministrstva za finance k
zadolžitvi občine.
6. Če upravičenka, ki so ji bila sredstva dodelje
na, ne bo pristopila k podpisu pogodbe v določenem
roku, se bo upoštevalo, da je upravičenka enostransko
odstopila od dodelitve posojila in od sklenitve pogodbe.
4.4 Pogoji črpanja sredstev
1. Črpanje sredstev je dokumentarno z nakazilom
sredstev na račun občine.
2. Možno je tudi fazno črpanje sredstev.
3. Upravičenka dokumentacijo za črpanje sred
stev pred izvedbo črpanja posreduje skladu. Upoštevajo
se zneski brez DDV.

3-mesečni

4. Črpanje sredstev bo možno po podpisu pogod
be in ureditvi zavarovanja ter predložitvi:
– Zahtevka za nakazilo.
– Izvirnikov računov in situacij z datumom oprav
ljanja storitve oziroma odpreme blaga po 1. 1. 2012,
izvirnikov pogodb in predračunov (le v primeru, da na
tančno predstavljajo predmet nakupa in vsebujejo dolo
čilo o veljavnosti), izstavljenih po 1. 1. 2012. Dokumenti
morajo biti podpisani s strani upravičenke. V primeru
kopij dokumentov sklad na podlagi predloženih origina
lov, s pripisom in podpisom potrdi, da je kopija istovetna
originalu.
– V primeru refundacije že plačanih računov, situ
acij, pogodb in predračunov je potrebno priložiti potrdila
o plačilih (npr: bančni izpiski, avansni račun, potrjene
kompenzacije …).
5. V primeru nakazil sredstev na račun občine za
še neplačane račune, situacije, pogodbe in predračune
mora občina le-te plačati v roku 30 dni in skladu v roku
10 dni po plačilu le-teh poslati potrdilo o plačilu, najmanj
v višini črpanih sredstev. Kolikor občina ne bo v roku
predložila ustreznega dokazila o plačilu, se bo smatralo,
da je posojilo porabljeno nenamensko in je to razlog za
odpoved pogodbe ter vračilo sredstev skladu.
6. Rok črpanja dodeljenega posojila je do 45 dni
od dneva sklenitve pogodbe. Ob utemeljenem razlogu
lahko sklad na prošnjo upravičenke rok tudi podaljša.
7. Upravičenka mora črpati sredstva v letu, za
katerega je pridobila soglasje k zadolžitvi občine.
8. Če upravičenka ne bo v določenem roku in na
dogovorjeni način dostavila ustrezne dokumentacije za
črpanje, se bo upoštevalo, da je enostransko odstopila
od dodeljenih sredstev.
4.5 Pogoji spremljanja in zaključka projekta
1. Upravičenka mora v roku 1 meseca po zaključ
ku projekta skladu poročati o projektu in v ta namen po
sredovati izpolnjen obrazec Poročilo o projektu.
2. Sklad bo spremljal porabo in realizacijo ciljev s
kazalniki učinkov dodeljenega posojila.
3. Upravičenka se v pogodbi zaveže, da bo zago
tovila primeren prostor za namestitev oznake sklada, pri
čemer lahko, po predhodnem soglasju sklada, na svoje
stroške, namesti oznako ali označevalno tablo drugač
nih dimenzij. Hkrati se zaveže, da bo sklad obvestila o
otvoritvi projekta ter ob informiranju širše javnosti (npr. v
člankih, na tiskovnih konferencah …) podala informacijo
o sodelovanju sklada pri projektu.
4. Upravičenec bo omogočil skladu pregled pro
jekta.
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5. Upravičenka se v pogodbi zaveže, da bo omo
gočila nadzor nad porabo posojila tako, da je vsak čas
možna kontrola realizacije projekta ter vpogled v poslov
ne knjige in listine, ki se nanašajo na projekt.
6. Če posojilo ne bo porabljeno za namene, za
katere je bilo dodeljeno, ali bo predmet projekta odtujen,
ali ne bodo uresničeni zastavljeni cilji, ima sklad pravico
odpovedati pogodbo in zahtevati takojšnje vračilo po
sojila v enkratnem znesku, s pripadajočimi zakonitimi
zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila do
dneva vračila, v skladu z Zakonom o predpisani obrestni
meri zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 11/07).
7. Sklad lahko od vlagateljice, na njene stroške ali
na stroške sklada, zahteva dodatno dokumentacijo, kot
je izdelava strokovnega mnenja o projektu, preveritev
zavarovanja ...
8. Rok zaključka projekta se opredeli v odločbi o
dodelitvi sredstev in pogodbi. Skrajni rok zaključka pro
jekta je 31. 12. 2015.
5 Vsebina vloge prijavljenega projekta
5.1 Obvezna dokumentacija
1. Ustrezno izpolnjen, s strani odgovorne osebe
podpisan in žigosan Prijavni obrazec CS.
2. S strani odgovorne osebe parafiran vzorec
pogodbe.
3. Sklep o potrditvi projekta s strani pristojnega
organa.
4. Sklep ali odločba o prejemu sredstev iz drugih
javnih virov za namen projekta.
5. Pravnomočno gradbeno dovoljenje ali ustrezno
upravno dovoljenje, kadar gradbeno dovoljenje ni po
trebno, iz katerega je razvidna namembnost. V kolikor ni
potrebno nobeno dovoljenje, je potrebno priložiti izjavo,
iz katere je to razvidno.
6. Lokacijo projekta z navedbo poteka infrastruk
turnega objekta, če gre za linijski objekt (lahko kopija
mapnega načrta z označenim prikazom poteka oziroma
lokacijo investicije).
7. Poročilo o izvršenih delih projekta, kolikor je
projekt že začet.
8. Investicijski program oziroma drugo ustrezno
investicijsko dokumentacijo, izdelano v skladu z Uredbo
o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicij
ske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list
RS, št. 60/06 in 54/10) oziroma področnimi metodologi
jami, in sicer najmanj dokument identifikacije investicij
skega projekta (DIIP).
5.2 Neobvezna dokumentacija
1. Kopija dokumenta, s katerim se dokazuje, da je
oziroma bo projekt na varovanem območju. Kolikor bo
dokazilo priloženo, se bo pri ocenjevanju dodelilo točke,
v nasprotnem primeru ne.
2. Morebitne že sklenjene pogodbe, računi, situ
acije, predračuni
6 Merila za ocenjevanje
1. Posamezni projekt lahko skupaj prejme 100
točk, po naslednjih kriterijih in podkriterijih:
– lokacija projekta – 30 točk:
– stopnja razvitosti razvojnih regij – 5 točk,
– koeficient razvitosti občine za leto 2013 – 25
točk,
– kakovost prijavljenega projekta – 40 točk:
– izkazana ekonomska upravičenost projek
ta s pričakovanimi rezultati oziroma oceno ekonomske
upravičenosti projekta na osnovi investicijskega progra
ma – 15 točk,
– obseg in kakovost infrastrukturnih storitev
oziroma del – 25 točk,
– regionalni vpliv in izvedljivost projekta – 30 točk:
– zasledovanje ciljev – 11 točk,
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– sofinanciranje projekta na varovanem ob
močju – 2 točk,
– stopnja oziroma faza investicijskega projek
ta – 8 točk,
– financiranje projekta – 9 točk.
2. Podrobnejša razdelitev meril je objavljena v
Prilogi razpisne dokumentacije.
7 Obravnava vlog
7.1 Način obravnave vlog
1. Obravnava vlog se izvaja v skladu s Splošnimi
pogoji sklada.
2. Prispele vloge obravnava Komsija za pregled
in obravnavo vlog (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenu
je direktor. Komisija bo o odpiranju vlog in izboru upra
vičenk vodila zapisnik. Podatki iz posamezne vloge so
uradna tajnost. Komisija lahko k svojemu delu pritegne
zunanje ocenjevalce in strokovnjake iz delovnih področij
glede na posamezno vsebino razpisa, vendar s soglas
jem direktorja sklada.
3. Vloge se odpirajo po vrstnem redu, kot so
prispele. Odpiranje je najkasneje tretji delovni dan po
izteku roka za oddajo vlog. Odpiranje ni javno.
4. Nepopolne vloge bo komisija v roku 8 dni od
odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi.
5. Vloge, ki jih vlagateljica v roku 8 dni od dneva
prejema poziva za dopolnitev ne bo dopolnila, se kot
nepopolne zavržejo.
6. Prepozno prispele vloge, se uvrstijo v naslednji
razpisni rok, kolikor tega ne bo več, se zavržejo.
7. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem,
se kot neutemeljene zavrnejo.
8. Vloge, pri katerih vlagateljice nimajo porav
nanih zapadlih neplačanih obveznosti do sklada, se
zavržejo.
9. Komisija bo enakovredno obravnavala vse po
polne vloge, ki bodo prispele pravočasno oziroma bodo
dopolnjene v predpisanem roku. Popolne vloge prido
bijo najmanj 2 oceni na podlagi meril za ocenjevanje.
Komisija bo na podlagi povprečnih ocen vloge razvrstila
v prioritetno listo. Financirane bodo vloge z največjim
številom točk do porabe razpisanih sredstev.
10. V primeru, da je vlog za dodelitev sredstev, ki
izpolnjujejo kriterije za dodelitev več, kot je na razpolago
sredstev in v primeru, da bosta dva ali več projekta pri
ocenjevanju dosegla isto število točk, bo komisija obliko
vala prednostni vrstni red vlagateljic za dodelitev posojil,
po naslednjem vrstnem redu meril:
1. lokacija projekta,
2. kakovost prijavljenega projekta, vključno s teh
ničnimi kriteriji po posameznih namenih in
3. regionalni vpliv in izvedljivost projekta.
V primeru, da zadnje uvrščene vloge tudi po teh
merilih dosežejo enako število točk, bo prednost imela
vloga, ki je bila oddana prva, pri čemer se upošteva
datum in ura oddaje priporočeno po pošti ali osebno
na sedežu sklada. Vloge občin, ki imajo koeficient raz
vitosti občin za leto 2013 enak ali višji od 1,31, bodo
razvrščene glede na število točk, vendar za projekti
ostalih občin.
11. Komisija bo v primeru t. i. ostanka sredstev,
kot je opisano v predhodni točki, predlagala dodelitev
posojil vlagateljicam iz višjega prioritetnega razreda v
omejeni višini upravičeno zaprošenega zneska ter v
obsegu razpoložljivih sredstev (primer: zaprošeno po
sojilo 50.000,00 EUR, razpoložljiv obseg posojil zgolj
še 25.000,00 EUR, zato je možna dodelitev v višini
25.000,00 EUR). Vloge vlagateljic, ki ne bodo uvrščene
v prioritetni obseg dodelitve znotraj razpoložljivih sred
stev, se kot neutemeljene zavrne.
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12. V primeru odstopa upravičenke od koriščenja
že dodeljenih sredstev, se sredstva dodelijo naslednji
upravičenki/kam glede na zbrano število točk, vendar
le na osnovi vloženih odstopov do konca meseca ok
tobra 2013.
7.2 Obvestilo o dodelitvi sredstev
1. Upravičenke bodo o obravnavi vlog pisno ob
veščene z odločbo o dodelitvi sredstev, praviloma v roku
do 45 dni od datuma odpiranja vlog.
2. Na podlagi predloga komisije o izdaji odločb o
dodelitvi sredstev odloči direktor, ki odloča o dodelitvi
sredstev do višine 500.000,00 EUR, v primeru dodelitev
sredstev nad 500.000,00 EUR pa je potrebno še pred
hodno soglasje Nadzornega sveta.
3. Sklad z odločbo o dodelitvi sredstev izda tudi
navodilo o načinu sklenitve pogodbe, ki vsebuje kraj, rok
in potrebno dokumentacijo za sklenitev pogodbe.
4. Zoper odločbo o dodelitvi sredstev je možna
pritožba v roku 8 dni od prejema odločbe. O pritožbi
odloča Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Predmet pritožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje
vlog.
Slovenski regionalno razvojni sklad
Št. 8017-2/2013-7

Ob-3017/13

Slovenski regionalno razvojni sklad (v nadaljevanju:
sklad) na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega re
gionalnega razvoja (ZSRR-2, Uradni list RS, št. 20/11,
57/12), Zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz na
slova kupnine na podlagi Zakona o lastninskem preobli
kovanju podjetij (Uradni list RS, št. 45/95, 34/96, 60/99,
22/00, 67/01 in 47/02), Uredbe o metodologiji za določi
tev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 102/12), Poslov
nega in finančnega načrta sklada za leti 2012 in 2013,
in sicer postavke za leto 2013 (v nadaljevanju: PFN),
Splošnih pogojev poslovanja sklada z dne 18. 6. 2013
(v nadaljevanju: Splošni pogoji), Uredbe o izvajanju
ukrepov endogene regionalne politike (Uradni list RS,
št. 24/11, 16/13), Uredbe o določitvi obmejnih problem
skih območij (Uradni list RS, št. 22/11, 97/12), Uredbe
komisije (ES) št. 1857/06 z dne 15. decembra 2006 o
uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni pomoči za
majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s pro
izvodnjo kmetijskih proizvodov in o spremembi Uredbe
(ES) št. 70/2001 (UL L, št. 358 z dne 16. 12. 2006, v
nadaljevanju: Uredba za skupinske izjeme), objavlja
javni razpis
za dodeljevanje posojil za primarno
kmetijsko pridelavo
1 Predmet javnega razpisa
1. Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih po
sojil sklada vlagateljem na področju primarne pridelave
kmetijskih proizvodov na območju Republike Slovenije.
2. Razpisana ugodna posojila bo sklad dodeljeval
v dveh sklopih, in sicer:
– Sklop 1 nudi posojila z nižjo obrestno mero
(vsebuje državno pomoč), ki je nižja od veljavne državne
referenčne obrestne mere (v nadaljevanju: ROM) za iz
račun državne pomoči. Posojila zato vsebujejo elemente
državnih pomoči, njihovo dodeljevanje pa se izvaja v
skladu z veljavnimi pravili na tem področju. Na Sklop
1 se lahko prijavijo tisti vlagatelji, ki pri prijavljenem
projektu še niso dosegli najvišje stopnje intenzivnosti
državne pomoči, lahko pa iz virov sklada pri projektu še
prejmejo dodatna sredstva, a le do višine, s katero ne
bodo presegli najvišje dovoljene stopnje intenzivnosti
državne pomoči. Posojila za Sklop 1 se dodelujejo po
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shemi državnih pomoči za skupinske izjeme, št. priglasi
tve: K-BE70-5940117-2007 z dne 23. 7. 2007.
– Sklop 2 nudi posojila z višjo obrestno mero (ne
vsebuje državne pomoči), ki je višja od ROM in zato ne
vsebuje elementov, ki se uporabljajo za izračun državne
pomoči in je še kljub temu ugodnejša od trenutnih tržnih
obrestnih mer. Na Sklop 2 se lahko prijavijo vsi vlagate
lji, tudi tisti, ki so za prijavljeni projekt že prejeli sredstva
oziroma so v fazi pridobivanja le teh iz virov Evropske
unije in/ali javna sredstva Republike Slovenije, in so ta
že dosegla najvišjo možno stopnjo intenzivnosti državne
pomoči. Sredstva po Sklopu 2 predstavljajo dopolnilni
finančni vir za zapiranje finančne konstrukcije lahko tudi
nad najvišjo stopnjo intenzivnosti državne pomoči. Niso
pa namenjena premoščanju drugih javnih virov (podrob
nejša obrazložitev v razpisni dokumentaciji).
3. Skupna višina razpisanih sredstev je 905.000
EUR ugodnih posojil. Razpoložljiva sredstva za Sklop
1 znašajo 400.000 EUR, za Sklop 2 pa 505.000 EUR.
Kolikor sredstva na posameznem sklopu niso
razdeljena med vlagatelje, se lahko prenesejo na drug
sklop. O prenosu sredstev med sklopoma, na podla
gi izkazanega povpraševanja, odloča direktor sklada.
Prenos sredstev se lahko opravi že po prvem odpiranju,
če povpraševanje po sredstvih posameznega sklopa
presega ponudbo na tem sklopu, medtem ko na dru
gem sklopu ostajajo sredstva neporabljena. Prenos med
sklopoma in stanje sredstev za naslednje odpiranje se
objavi na spletni strani sklada.
4. Kmetijska gospodarstva (v nadaljevanju: KG
oziroma vlagatelji) se morajo uvrščati med mikro, mala
ali srednje velika podjetja. Za opredelitev velikosti pod
jetij se uporabljajo določbe iz Priloge I Uredbe Komisije
(ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi ne
katerih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z upo
rabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uradni list EU L št. 214 z
dne 9. 8. 2008, in sicer so števila zaposlenih in najvišje
finančne vrednosti, ki določajo velikost podjetja sledeči:
– V kategoriji MSP se srednje veliko podjetje
opredeljuje kot tisto, ki ima manj kot 250 zaposlenih ter
letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno
bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR.
– V kategoriji MSP se majhno podjetje oprede
ljuje kot tisto, ki ima manj kot 50 zaposlenih in ima letni
promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10
milijonov EUR.
– V kategoriji MSP se mikro podjetje opredeljuje
kot tisto, ki ima manj kot 10 zaposlenih in ima letni pro
met in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijona
EUR.
Preostale usmeritve glede opredelitve MSP so v
Povabilu k oddaji vloge.
5. Opredelitev velikosti projektov
Za opredelitev velikosti projektov, ki se prijavlja
jo na javni razpis oziroma na Sklop 1 ali Sklop 2, se
v javnem razpisu za določitev vrste zahtevane doku
mentacije pri posameznih projektih uporablja sledeča
razvrstitev:
– manjši projekti z upravičeno vrednostjo investi
cije do vključno 50.000,00 EUR (v kar DDV ni vključen).
– večji projekti z upravičeno vrednostjo investicije
nad 50.000,00 EUR (v kar DDV ni vključen).
2 Razpisna dokumentacija
1. Razpisna dokumentacija vsebuje:
– prijavni obrazec,
– povabilo k oddaji vloge (navodila za oddajo
vloge, posojilni pogoji, merila za ocenjevanje vloge itd.),
– priloge (vse priloge so navedene na koncu pri
javnega obrazca).
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1. Javni razpis in razpisna dokumentacija sta do
stopna na spletni strani sklada, http://www.regionalni
sklad.si/kmetijstvo, prav tako se jo lahko v času od objave
do zaprtja javnega razpisa osebno pridobi na sedežu
sklada, vsak delovni dan, od 9. do 12. ure.
2. Zainteresirani lahko informacije pridobijo v
času uradnih ur, v Sektorju za izvajanje spodbud, na tel.
01/836-19-53.
3 Rok in način prijave
1. Roka za oddajo prijav sta: 1. rok 30. 7. 2013 in
2., zadnji rok, 30. 9. 2013.
2. Način prijave:
– Vlagatelj vloži vlogo na naslov Slovenski regio
nalno razvojni sklad, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica.
– Vlagatelj lahko odda vlogo priporočeno po pošti
ali osebno na sedežu sklada, pri čemer mora biti v prime
ru osebne oddaje vloge na sedežu sklada, vloga oddana
do posameznega roka, do 14. ure.
– Vlagatelj mora posamezno vlogo oddati v zaprti
in ustrezno opremljeni ovojnici, z oznako »Ne odpiraj –
vloga A1«, s pripisom »za Sklop 1« oziroma »za Sklop
2«, iz katere mora biti jasno razviden naziv in naslov
vlagatelja ter datum in čas (ura in minuta) oddaje vloge
označen s strani poštnega servisa (Pošta Slovenije, Pe
trol …), kolikor se vloga odda priporočeno preko poštne
ga servisa, ali vložišča sklada, če je vloga oddana osebno
na sedežu sklada.
4 Razpisni pogoji
1. Na razpis se lahko prijavijo KG, ki so vpisana v
register kmetijskih gospodarstev s sedežem v Republiki
Sloveniji. KG so lahko organizirana kot pravna oseba,
samostojni podjetnik posameznik ali kmetija (ki ni pravna
oseba ali samostojni podjetnik posameznik) tj. kmet.
2. Vlagatelj mora projekt prijaviti na prijavnem
obrazcu A1, skupaj z zahtevanimi prilogami.
3. Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku,
finančni zahtevek pa izražen v skupni evropski valuti
(EUR).
4. Dokazila se glasijo na vlagatelja in prijavljeni
projekt.
5. Vlagatelj mora imeti za projekt pridobljeno ustre
zno dovoljenje za izvedbo le-tega, kolikor se za ta projekt
izdajajo dovoljenja.
6. Kolikor je vlagatelj že prejel sredstev sklada,
mora imeti poravnane vse zapadle obveznosti do sklada.
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7. Do pomoči so upravičena KG, ki niso podjetja
v težavah.
8. Vlagatelj mora zagotoviti razliko med dodeljeni
mi sredstvi in dejansko investicijsko vrednostjo projekta.
9. Vlagatelju je lahko po javnem razpisu odobren
največ en projekt.
10. Projekt mora biti v skladu z veljavnimi Stan
dardi Skupnosti.
11. Upravičenec, ki je črpal posojilo, mora s pro
jektom najpozneje 2 leti po njegovem zaključku prispevati
k izpolnjevanju vsaj enega cilja navedenega v prijavnem
obrazcu, poslovnem načrtu oziroma opisu projekta:
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in preusmeritev proizvodnje,
– izboljšanje kakovosti,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali
izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro
počutje živali.
12. Posojilo se lahko dodeli, če se s tem vlagatelju
omogoči, da doseže novo uvedene minimalne standarde
glede okolja, higiene in dobrega počutja živali.
13. Kadar je vlagatelj kmet, mora biti nosilec KG
lastnik ali solastnik oziroma mora imeti kmetijo v najemu.
14. K vlogi morajo biti v primeru kandidiranja na
Sklop 1 predložene neobvezujoče ponudbe oziroma pre
dračuni za projekt, v primeru kandidiranja na Sklop 2 pa
so lahko tudi računi in pogodbe. Financirani upravičeni
stroški oziroma stroji, oprema in nepremičnine morajo biti
kupljeni od tretje osebe po tržnih pogojih (tretja oseba ne
sme biti več kot 25% kapitalsko povezana z vlagateljem;
lastniški deleži ali glasovalne pravice morajo biti manjše
od 25%). Nakup investicijskih sredstev tudi ni dovoljen v
primerih, ko gre za nakup med sorodniki prvega, drugega
in tretjega dednega reda ali med fizično osebo, ustano
viteljem s.p.-ja in ali med lastnikom gospodarske družbe
in gospodarsko družbo ali med povezanimi družbami. Za
povezane družbe se štejejo tudi podjetja, ki so povezana
prek lastniških deležev fizičnih oseb glede na določila
Uredbe o splošnih skupinskih izjemah.
15. Predmet podpore so naslednja investicijska
področja:
– Gradnja, nakup ali posodabljanje kmetijskih go
spodarstev z živinorejsko ali rastlinsko proizvodnjo.
– Urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč in dosto
pov.

16. Upravičeni stroški:
Sklop 1 (vsebuje državno pomoč)
Sklop 2 (ne vsebuje državne pomoči)
– stroški adaptacije hlevov zaradi prilagajanja novo uvedenega standarda dobrega počutja živali, temelječega na
zakonodaji Skupnosti;
– stroški novogradnje in adaptacije hlevov;
– stroški nakupa in montaže tehnološke opreme (za krmljenje, molžo, izločke …);
– nakup materiala, opreme in stroški novogradnje oziroma adaptacije pomožnih živinorejskih objektov (adaptacija
gnojnih jam in gnojišč zaradi izpolnjevanja standarda Nitratne direktive ni mogoča. V sklopu novogradnje hlevov se
lahko sofinancira novogradnja gnojišč in gnojnih jam);
– stroški nakupa kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško programsko opremo;
– stroški prve postavitve ekstenzivnih trajnih nasadov ali postavitve oziroma prestrukturiranja (zamenjave sort)
obstoječih intenzivnih trajnih nasadov (priprava zemljišča in postavitev opore in ograje, nakup večletnega sadilnega
materiala, postavitev mrež proti toči …);
– stroški nakupa in postavitve steklenjaka, rastlinjaka ali plastenjaka, tunela ali tople grede s pripadajočo opremo;
– stroški nakupa in postavitve mrež proti toči;
– stroški nakupa opreme za ureditev pašnikov in obor (oprema za ograditev in pregraditev pašnika na pašne
čredinke, pašni aparat, ureditev napajališč …);
– stroški izvedbe agromelioracijskih del, razen: drenažnih del, materiala za drenažo, opreme za namakanje in
namakalnih del, razen če tovrstni projekt vodi k zmanjšanju prejšnje uporabe vode za najmanj 25%;
– splošni stroški, povezani s pripravo in z izvedbo projekta (honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški
študije za izvedljivost, projektne dokumentacije, nakup patentov in licenc …).
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– Stroški nakupa kmetijskih zemljišč, v vrednosti do 10% – Nakup rabljene kmetijske mehanizacije in/ali opreme,
celotnega projekta, če je nakup kmetijskega zemljišča
do nakupa katere so upravičene vse pravne osebe,
sestavni del celotnega projekta.
s.p. in kmetje. Rabljena kmetijska mehanizacija in/ali
– Nakup rabljene kmetijske mehanizacije in/ali opreme,
oprema, ki ni starejša od 5 let.
ki ne sme biti predhodno že sofinancirana s strani javnih – Nakup kmetij (zemljišča ter objekti) in nakup
virov (države, EU, lokalne skupnosti) oziroma višina
kmetijskih zemljišč,
državne pomoči ne sme presegati najvišjega dovoljenega – nakup živali,
odstotka državne pomoči. V primeru nakupa rabljene
– nakup in zasaditev enoletnih rastlin.
opreme in/ali kmetijske mehanizacije je potrebno preveriti
in navesti ter pridobiti podatke s strani prodajalca o že
prejeti državne pomoči. Rabljena kmetijska mehanizacija
in/ali oprema, ki ni starejša od 5 let. Do nakupa rabljene
kmetijske mehanizacije in/ali opreme je upravičen le
kmet.
Opomba: Nepremičnine morajo biti ob nakupu proste hipotekarnih bremen.
V primeru, da gre za nakup rabljenih strojev, opreme ali nepremičnin, mora prodajalec podati izjavo, da slednji
v preteklih petih letih pred objavo javnega razpisa niso bili kupljeni s pomočjo nepovratnih sredstev ali javnih virov
oziroma izjavo o že prejetih javnih virih in državni pomoči pri projektu.
17. Neupravičeni stroški:
Sklop 1 (vsebuje državno pomoč)

Sklop 2 (ne vsebuje državne pomoči)

– davki, razne takse;
– režijski stroški;
– zavarovanja;
– refinanciranje obresti;
– projekt v naložbe trgovine;
– preprosti projekti za nadomestitev;
– drenažna dela ali oprema za namakanje in namakalna dela, razen, če tak projekt vodi k zmanjšanju uporabe
vode za najmanj 25%;
– stroški za izdelavo proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode;
– stroški nadzora.
– že izvedena dela, razen za izdelavo projektne
dokumentacije;
– nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč;
– nakup in zasaditev enoletnih rastlin;
– nakup proizvodnih pravic;
– stroški nakupa rabljene kmetijske mehanizacije in/ali
opreme za pravne osebe in s.p.

18. Do posojila ni upravičen vlagatelj, ki:
– prijavlja projekt, ki je že bil sofinanciran s strani
sklada;
– nima izpolnjenih pogodbenih obveznosti do skla
da;
– deluje na področju pridelave kmetijskih pridel
kov, navedenih v Prilogi I Pogodbe o ustanovitvi Evrop
skih skupnosti, in proizvodov, ki posnemajo ali nadome
ščajo mleko in mlečne proizvode;
– posluje ali ima registrirano dejavnost na pod
ročju ribištva in ribogojstva po opredelitvi Uredbe Sveta
(ES) št. 104/2000 z dne 17. decembra 1999 o skupni
ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribo
gojstva (UL L št. 17, z dne 21. 1. 2000);
– ima neporavnane obveznosti do države oziro
ma nima poravnanih obveznosti pri Davčni upravi Re
publike Slovenije, ki jim je potekel rok plačila;
– je v postopku vračanja neupravičeno preje
te državne pomoči na osnovi odločbe Komisije, ki je
prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in
nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti ali na osnovi
prekinitve pogodbe s skladom in zahtevkom za vračilo
denarja;
– je insolventen glede na 2. točko tretjega odstav
ka 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih

zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list
RS, št. 126/07 s spr. in dop.);
– je v težavah v skladu s Smernicami skupnosti o
državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij
v težavah (UL C 244 z dne 1. 10. 2004) ter Zakonom
o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodar
skih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07 – UPB2,
51/11).
19. Pri Sklopu 2 se lahko projekt prične od vključ
no 1. 1. 2013 naprej. Pri Sklopu 1, pa projekt ne sme biti
začet pred datumom izdaje pozitivne odločbe o dodelitvi
sredstev sklada. Kolikor je bil projekt pred tem že začet,
le-ta ni več upravičen do pomoči. Za začetek projekta
se upošteva datum, ko je bila sklenjena prva obvezujoča
zaveza za začetek aktivnosti na projektu.
4.1 Finančni pogoji
1. Projekt za Sklop 1 je lahko s strani sklada sofi
nanciran v višini do 100% upravičenih stroškov projekta
(brez DDV) oziroma do najvišjega dovoljenega odstotka
državnih pomoči, kar znaša:
– na območjih z omejenimi dejavniki do 50% dr
žavne pomoči,
– na drugih območjih do 40% državne pomoči
glede na vrednost naložbe.
V posojilih sklada je do 10% državne pomoči.
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2. Državna pomoč se pri posojilu izraža v obli
ki bruto ekvivalenta dotacije in se sešteva z drugimi
prejetimi državnimi pomočmi pri projektu. Upravičenec
mora opredeliti predhodno prejete višine državne pomo
či, kolikor jo je le-ta prejel oziroma je v fazi pridobivanja
državne pomoči za isti projekt.
3. Projekt za Sklop 2 je s strani sklada lahko so
financiran v višini do 100% upravičenih stroškov (brez
DDV).
4. Najvišji znesek dodeljene državne pomo
či posameznemu podjetju ali kmetu ne sme preseči
400.000 EUR, v katerem koli obdobju treh proračunskih
let, oziroma 500.000 EUR, v katerem koli obdobju treh
proračunskih let na območjih z omejenimi dejavniki.
5. Posojilo se dodeljuje v skupni evropski valuti
(EUR).
6. Skupna višina zadolženosti vlagatelja do skla
da ne sme presegati 10% vrednosti namenskega pre
moženja sklada. Vrednost namenskega premoženja
sklada na dan 31. 12. 2012 znaša 96.706.286,34 EUR.
7. Vlagatelj mora podati predlog ustreznega za
varovanja v skladu s Splošnimi pogoji sklada (bančna
garancija, hipoteka ipd.), kar opredeli v prijavnem obraz
cu. Zavarovanje mora biti veljavno še najmanj 2 meseca
po zapadlosti zadnjega obroka. Ob oddaji vloge mora
vlagatelj predložiti verodostojna dokazila o zmožnosti
zagotovitve predlaganih instrumentov zavarovanja po
sojila, in sicer:
– V primeru, da vlagatelj kot predlog za zavaro
vanje posojila poda bančno garancijo, mora predložiti
skladu izjavo banke o nameravani izdaji bančne garan
cije. Garancija mora vključevati znesek glavnice posoji
la, povečan za pripadajoče obresti in druge stroške po
posojilni pogodbi.
– V primeru zavarovanja posojila pri zavaroval
nici, predloži pismo o nameri oziroma soglasje zavaro
valnice k zavarovanju posojila ter splošne pogoje zava
rovanja. Zavarovanje mora biti praviloma brez odbitne
franšize.
– V primeru hipoteke na nepremičnini je potre
ben zemljiško knjižni izpis za predlagano nepremični
no. Če vlagatelj ni lastnik, je potrebno še soglasje (so)
lastnika(ov) k predvidenemu zavarovanju. Kolikor so na
nepremičnini hipoteke, mora vlagatelj predložiti tekoče

stanje posojil za vpisane hipoteke. Vlagatelj poda tudi
fotografijo predmeta zavarovanja ter cenitev za pred
met zavarovanja, ki ni starejša od leta dni. Cenitev s
celovito tržno analizo nepremičnine mora biti izdelana s
strani sodno zapriseženega cenilca ali pooblaščenega
ocenjevalca Slovenskega inštituta za revizijo in mora
biti izdelana v skladu s trenutno veljavnimi Mednarodni
standardi ocenjevanja vrednosti (MSOV) in Slovenski
poslovno finančni standard (SPS2) (ob prijavi neobve
zna priloga, ki pa je potrebna pri realizaciji zavarovanja
posojila). V cenitvi morajo biti navedeni ID znaki ocenje
nih nepremičnin. V primeru zavarovanja z nepremičnino,
ki je predmet zastave in predmet nakupa, cenitev ni po
trebna, upošteva se praviloma vrednost nepremičnine iz
kupoprodajne pogodbe. Vlagatelj lahko predloži tudi ob
vestilo Geodetska uprava Republike Slovenije (GURS)
o poskusnem izračunu posplošene tržne vrednosti v
zavarovanje ponujenih nepremičnin, vendar je za sklad
nezavezujoč. Razmerje med posojilom in vrednostjo
nepremičnin mora biti praviloma 1:2,5.
– V primeru zavarovanja s premičninami (a le
za zavarovanje do 1/3 posojila), mora vlagatelj pre
dložiti dokazila o obstoju lastništva in prostost bremen
oziroma obremenitev na v zastavo danih premičninah.
Iz predloga zavarovanja mora biti razvidna tudi vrsta
skupine premičnine in obvezni identifikatorji premični
ne, na podlagi katerih bo mogoč vpis zastave v Agen
cija Republike Slovenije za javnopravne evidence in
storitve (AJPES). Vlagatelj lahko predloži tudi cenitev
sodno zapriseženega cenilca ali pooblaščenega oce
njevalca Slovenskega inštituta za revizijo in mora biti
izdelana v skladu s trenutno veljavnimi MSOV in SPS2
(ob prijavi neobvezna priloga, ki pa je potrebna pri rea
lizaciji zavarovanja posojila), ki ne sme biti starejša od
leta dni (ob prijavi neobvezna priloga, ki pa je potrebna
pri realizaciji zavarovanja posojila). Ocenjena vrednost
premičnin mora praviloma znašati 3,5-kratnik vrednosti
odobrenega posojila.
– V primeru bančne vloge: dokazilo o obstoju
bančne vloge oziroma zmožnosti predložitve tega instru
menta. Razmerje med posojilom in bančno vlogo mora
biti najmanj 1:1,2.
– V primeru vseh ostalih predlogov zavarovanja,
primerna dokazila o podanem predlogu zavarovanja.

8. Posojilni pogoji

Višina posojila
(v EUR)

Skupna doba
vračanja
Moratorij na
(moratorij ter
odplačevanje
odplačilna glavnice posojila
doba posojila)

do vključno 8.500,00

3 leta

do 1 leto

nad 8.500 do vključno
25.000,00

5 leta

do 1 leto

nad 25.000,00 do
vključno 50.000,00

7 let

do 1 leto

nad 50.000,00 do
vključno 100.000,00

8 let

do 1 leto

nad 100.000,00 do
vključno 200.000,00

9 let

do 2 leti

nad 200.000,00 do
vključno 250.000,00

10 let

do 2 leti

Obrestna mera
Sklop 1

Sklop 2

1. Euribor (trimesečni) + 0,5% letno, za
projekte v občinah, ki imajo koeficient
razvitosti občin za leto 2013 manjši od
0,90.
2. Euribor (trimesečni) + 0,7% letno, za veljavna državna
projekte v občinah, ki imajo koeficient
referenčna
razvitosti občin za leto 2013 med
obrestna mera +
vključno 0,90 in vključno 1,09.
1,0% letno
3. Euribor (trimesečni) + 1,0% letno, za
projekte v občinah, ki imajo koeficient
razvitosti občin za leto 2013 višji od
1,09.
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– Pred podpisom pogodbe se upravičenec mora
toriju lahko odpove in skrajša skupno dobo vračanja po
sojila, vendar le-ta ne more znašati manj kot 1/3 prvotne
skupne dobe vračanja.
– Obresti v času moratorija se plačujejo.
– Skupna doba vračanja in dolžina moratorija sta
odvisna od višine dodeljenega posojila in ekonomske
dobe projekta.
– Skupna doba vračanja posojila (z vključenim
moratorijem) ne more biti daljša od ekonomske dobe
projekta.
4.2 Pogoji sklepanja pogodb in urejanje zava
rovanja
1. Sklad ne zaračunava stroškov postopka dode
litve sredstev. Stroški sklepanja pogodbe, zavarovanja
posojila in vodenja posojila bremenijo upravičenca. Koli
kor upravičenec predčasno vrne posojilo pri pooblaščeni
banki (komsionarki sklada), plača stroške za predčasno
vračilo posojila v skladu s tedaj veljavnim cenikom.
2. Upravičenec, ki bo prejel odločbo o dodelitvi
sredstev, bo sklenil posojilno pogodbo pri Factor banki d.d.
3. Posojilo se obvezno zavaruje s 5 bianko pod
pisanimi menicami, skupaj s 5 meničnimi izjavami s
pooblastili za izpolnitev (razen pri kmetih), izvršnico
ter z enim ali več zavarovalnimi instrumenti v skladu z
51. členom Splošnih pogojev sklada.
4. Vlagatelj mora že ob oddaji vloge, predloži
ti verodostojna dokazila o zmožnosti zagotovitve pre
dlaganih instrumentov zavarovanja sredstev (dodatna
pojasnila glede zavarovanja sredstev so navedena v
16. točki 12. poglavja javnega razpisa).
5. Sklad pred podpisom pogodbe presodi ustre
znost predlaganega zavarovanja sredstev, kar je izključ
no v pristojnosti sklada ter poda soglasje o ustreznosti
le-tega. Posojilo sklada ne more biti zavarovano z jam
stvom Republike Slovenije ali občine.
6. Rok sklenitve pogodbe je do 75 dni od vročitve
odločbe o dodelitvi sredstev upravičencu. Ob utemelje
nem razlogu lahko sklad na prošnjo upravičenca rok
tudi podaljša. Če upravičenec, ki so mu bila sredstva
odobrena, ne bo pristopil k podpisu pogodbe v roku,
določenem v odločbi o dodelitvi sredstev in če ne bo
zaprosil za podaljšanje tega roka, se bo upoštevalo, da
je upravičenec enostransko odstopil od odobrenih sred
stev in od sklenitve pogodbe.
4.3 Pogoji črpanja sredstev
1. Črpanje posojila je dokumentarno. Črpanje se
izvede po podpisu pogodbe in po ureditvi zavarovanja.
Upoštevajo se zneski brez DDV-ja z možnostjo nakazi
la sredstev izvajalcem oziroma dobaviteljem ali v obliki
refundacije ob predložitvi potrdil o že opravljenih plačilih
iz lastnih virov.
2. Možno je tudi fazno črpanje sredstev.
3. Upravičenec dokumentacijo za črpanje sred
stev pred izvedbo črpanja posreduje skladu.
4. Črpanje sredstev bo možno po predložitvi:
– pisnega zahtevka za nakazilo sredstev skupaj
z izjavo, da so vsa dokazila in izvedena dela v skladu
z določili javnega razpisa. Vzorec zahtevka za nakazilo
z izjavo se nahaja na spletni strani sklada (http://www.
regionalnisklad.si/razpisi/obrazci).
– izvirnikov računov in situacij z datumom opra
vljene storitve oziroma odpreme blaga po datumu izdaje
pozitivne odločbe o dodelitvi sredstev za Sklop 1 ter od
vključno 1. 1. 2013 naprej za Sklop 2; izvirnikov pogodb
in predračunov (le v primeru, da natančno predstavljajo
predmet nakupa in vsebujejo določilo o veljavnosti), iz
stavljenih po datumu izdaje pozitivne odločbe o dodelitvi
sredstev za Sklop 1 ter od vključno 1. 1. 2013 naprej za
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Sklop 2. Dela pri projektu, kar vključuje tudi naročila, ne
smejo biti pričeta pred datumom izdaje pozitivne odloč
be o dodelitvi sredstev za Sklop 1 ter pred 1. 1. 2013 za
Sklop 2. Dokumenti morajo biti podpisani s strani upra
vičenca. V primeru kopij dokumentov sklad na podlagi
predloženih izvirnikov s pripisom in podpisom potrdi, da
so kopije istovetne izvirnikom. Vsakemu dokumentu, ki
se nanaša na pogodbena dela, je potrebno priložiti tudi
kopijo pogodbe z izvajalcem.
– potrdil o plačilu (npr: bančni izpiski, avansni ra
čuni, potrjene kompenzacije …) kot dokazila o zagotav
ljanju lastne udeležbe pri posameznem dokumentu za
črpanje sredstev oziroma kot dokazilo o že opravljenih
plačilih računov, situacij, pogodb in predračunov, ki so
podlaga za izvršitev refundacije.
5. Upravičenec lahko izjemoma uveljavlja raz
širitev upravičenih stroškov, ki jih ob prijavi še ni bilo
mogoče predvideti in so neposredno povezani s prija
vljenim projektom, in sicer največ do 5% od dodeljenega
posojila, s predhodnim soglasjem sklada.
6. Rok črpanja dodeljenega posojila je do 75 dni
od dneva sklenitve pogodbe. Ob utemeljenem razlogu
lahko sklad na prošnjo upravičenca rok tudi podaljša.
7. Če upravičenec ne bo v določenem roku in na
dogovorjeni način dostavil ustrezne dokumentacije za
črpanje in če ne bi zaprosil za podaljšanje tega roka, se
bo upoštevalo, da je enostransko odstopil od dodelitve
sredstev.
4.4 Pogoji spremljanja in zaključka projekta
1. Projekt mora biti zaključen v skladu s podano
prijavo na javni razpis oziroma najkasneje do 31. 12. 2015.
Rok za zaključek projekta se opredeli v odločbi o dodelitvi
sredstev in v pogodbi. Za zaključek projekta se upošteva
končanje investicijskih del na projektu in vključitev strojev
ali opreme v objektih v proizvodni proces. Upravičenec
mora o poteku projekta skladu poročati najkasneje v roku
1 meseca po zaključku projekta ter enkrat letno, do 31. 3.
vsako leto, za ves čas spremljanja projekta (obdobje 3 let,
po zaključku projekta), za kar se zaveže tudi v pogodbi o
dodelitvi sredstev. V poročilu o zaključku projekta mora
upravičenec poročati na način, da bodo opredeljeni dose
ženi cilji zastavljeni pri projektu iz vsebinskega in finančne
ga vidika. K poročilu o zaključku projekta mora upravičenec
podati izjavo o dejanskem zaključku projekta.
2. Upravičenec mora z naložbo doseči enega ali
več ciljev iz 11. točke 4. poglavja javnega razpisa, ki
jih je predvidel z vlogo oziroma poslovnim načrtom ali
investicijskim programov za večje projekte ter opisom
projekta pri manjših projektih. Če sredstva niso bila po
rabljena za namene, za katere so bila dodeljena ali se
je predmet projekta odtujil, ima sklad pravico zahtevati
takojšnje vračilo sredstev v enkratnem znesku, v realni
višini s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za
obdobje od dneva nakazila do dneva vračila po Zakonu
o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (Uradni list
RS, št. 11/07).
3. Projekt mora ostati v regiji in v lasti vsaj 3 leta
po zaključku projekta. Osnovna sredstva, ki so pred
met sofinanciranja, se lahko prodajo tretji osebi pred
potekom roka s pogojem, da se nabavi druga osnov
na sredstva, ki predstavljajo sodobnejšo tehnologijo za
enak namen. Podjetje mora o tem predhodno pridobiti
soglasje sklada.
4. Sklad bo spremljal porabo in realizacijo ciljev s
kazalniki učinkov dodeljenega posojila.
5. Upravičenec se v pogodbi zaveže, da bo zago
tovil primeren prostor za namestitev oznake sklada, pri
čemer lahko, po predhodnem soglasju sklada, na svoje
stroške, namesti oznako ali označevalno tablo drugač
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nih dimenzij. Hkrati se zaveže, da bo sklad obvestil o
otvoritvi projekta ter ob informiranju širše javnosti (npr.
v člankih, na tiskovnih konferencah …) podal informacijo
o sodelovanju sklada pri projektu.
6. Upravičenec se v pogodbi zaveže, da bo omo
gočil nadzor nad porabo posojila tako, da je vsak čas
možna kontrola realizacije projekta ter vpogled v poslov
ne knjige in listine, ki se nanašajo na projekt.
7. Upravičenec bo skladu omogočil pregled pro
jekta ali ogled predmeta zavarovanja.
8. Če posojilo ne bo porabljeno za namene, za
katere je bilo dodeljeno, ali bo predmet projekta odtujen,
ali ne bodo uresničeni zastavljeni cilji, ima sklad pravico
odpovedati pogodbo in zahtevati takojšnje vračilo po
sojila v enkratnem znesku, s pripadajočimi zakonitimi
zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila do
dneva vračila, v skladu z Zakonom o predpisani obrestni
meri zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 11/07).
9. Sklad lahko od vlagatelja, na njegove stroške
ali na stroške sklada, zahteva dodatno dokumentacijo,
kot je dokumentacija za ugotovitev popolnosti vlog, iz
delava strokovnega mnenja o projektu, preveritev za
varovanja ...
5 Vsebina vloge prijavljenega projekta
1. V celoti izpolnjen Obrazec A1 (podpisan in ži
gosan) s priloženo izjavo. K vlogi morajo biti priložene
priloge in dokazila, ki jih zahteva sklad.
2. Načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme
in tehnologijo. Načrt izvedbe projekta se pripravi v obliki
opisa projekta (za manjše projekte) oziroma poslovne
ga načrta ali investicijskega programa (za projekte med
50.000 in 500.000 EUR). Investicijski program se izdela
za projekte z upravičeno vrednostjo nad 500.000 EUR
(brez DDV). Z opisom projekta, poslovnim načrtom ozi
roma investicijskim programom mora vlagatelj pri projek
tu izkazati zaprto finančno konstrukcijo in za dodeljeno
posojilo izkazovati sposobnost izpolnjevanja obveznosti
ves čas trajanja pogodbenega razmerja.
V opisu projekta morajo biti vključene naslednje
postavke:
– Predstavitev projekta, njegovih ciljev, opredeli
tev vrste uporabljenih tehnologij, vpliv na okolje, datum
začetka in datum konca projekta,
– Opredelitev bodočega poslovanja (vizija, te
meljni cilji rasti),
– Tržna analiza (analiza trga, opis konkurence,
tržne prednosti, priložnosti, slabosti, nevarnosti, glavni
kupci, dobavitelji, ciljni trgi, tržne poti, pospeševanje
prodaje, trženjske raziskave),
– Opredelitev prodaje (na domačih trgih, v Slove
niji in EU, in na tujih trgih),
– Načrtovanje novih zaposlitev.
Poslovni načrt oziroma investicijski program, ki ne
sme biti starejši od 1 leta ter mora biti izdelan za obdobje
vračanja posojila, pa mora vključevati:
– opredelitev glede doseganja enega ali več na
slednjih ciljev: zmanjšanje proizvodnih stroškov, izbolj
šanje in prestrukturiranje proizvodnje, izboljšanje ka
kovosti, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali
izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro
počutje živali,
– kolikor se vlagatelj ukvarja z živinorejo, mora
biti iz poslovnega načrta oziroma investicijskega načrta
razvidno, da ima v obdelavi ustrezno površino lastnih
ali zakupljenih kmetijskih površin za neškodljivo upora
bo gnojevke, gnoja in gnojnice, in sicer največ 2,5 glavi
velike živine na hektar (GVŽ/ha), na varstvenih pasovih
virov pitne vode največ 1,9 GVŽ/ha oziroma kot to dolo
čajo nacionalni predpisi za posamezna področja,
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– povzetek poslovnega načrta v obsegu do ene
A4 strani,
– predstavitev proizvodnje oziroma produktov,
– raziskavo in analizo trga s predstavitvijo poten
cialnih kupcev,
– nadaljnji razvoj kmetijskega gospodarstva,
– načrt prodaje z napovedjo (po trgih, tržnih se
gmentih in času) ter strategijo trženja,
– utemeljitev učinkov projekta glede na stroškov
no in prihodkovno raven,
– organizacijo podjetja in lastništvo (za pravne
osebe),
– terminski načrt pripravljenega projekta,
– izračun upravičenosti projekta v ekonomski
dobi, izračun finančnih in ekonomskih kazalcev (doba
vračanja investicijskih sredstev, neto sedanja vrednost,
interna stopnja donosnosti, analiza bilance uspeha in
stanja, denarni tok) za obdobje vračila posojila.
Poslovni načrt oziroma investicijski program mora
biti skladen s prijavnim obrazcem. Pri njegovi pripravi pa
je potrebno izhajati iz bilance stanja in izkaza poslovne
ga izida za zadnje leto poslovanja oziroma iz leta 2012
in splošne diskontne stopnje, ki znaša 7%.
3. Potrdilo o plačanih davkih in drugih obveznosti,
ki jim je potekel rok plačila, ki ga izda krajevno pristojna
Davčna uprava, ki ni starejše od 30 dni, od oddaje vloge
na javni razpis.
4. Kopija sklepa oziroma odločbe o prejemu dru
gih sredstev iz javnih virov pri projektu.
5. Kopija dokumenta, s katerim se dokazuje, da
bo projekt na območju Triglavskega narodnega parka
(9. člena Zakon o Triglavskem narodnem parku Uradni
list RS, št. 52/10). Obvezna priloga le v primeru, ko bo
projekt na tem območju. V primeru, da priloga ne bo
priložena, vlagatelj pri tem merilu ne bo pridobil točk pri
oceni projekta.
6. V primeru graditve ali izvajanja del na objektih,
pravnomočno gradbeno dovoljenje oziroma ustrezno
upravno dovoljenje, ki se mora glasiti na vlagatelja ter na
prijavljeni projekt. Gradbena dela morajo biti izvedena v
skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju
prostora in varstvu okolja.
7. Tehnična skica objekta (lahko iz projektne
mape za gradbeno dovoljenje) v primeru gradbenih del,
prospekt opreme ali strojev oziroma projekta.
8. Neobvezujoči predračuni, predpogodbe in po
nudbe za celotni prijavljeni projekt. Predračuni, predpo
godbe in ponudbe morajo biti izdane od vključno 1. 1.
2013 naprej v primeru prijave projekta. V primeru prijave
projekta za Sklop 2 pa lahko tudi računi ali pogodbe, od
vključno 1. 1. 2013 naprej. V primeru dokazil v tujem
jeziku je vlagatelj dolžan predložiti krajši prevod predlo
ženega dokumenta v slovenski jezik.
9. Mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti pro
jekta, ki ga pripravi pristojna kmetijsko svetovalna služba.
10. V primeru ekološke kmetije mora biti pre
dložen certifikat, da je kmetija ekološka, če pa gre za
integrirano pridelavo, pa veljavno potrdilo o integrirani
pridelavi.
11. Nosilec kmetijskega gospodarstva mora pri
ložiti pooblastilo morebitnih solastnikov kmetije, da ga
pooblaščajo kot vlagatelja vloge in se strinjajo z načrto
vanim projektom.
12. Dokazila o registraciji vlagatelja
– za samostojne podjetnike:
– obrtno dovoljenje,
– kolikor sklad iz baze AJPES za vlagatelja ne
bo uspel pridobiti dokazil o njegovi registraciji, bo le ta
moral predložiti vlagatelj sam;
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– za kmetijska gospodarstva:
– fotokopija dokumenta, da je kmetijsko go
spodarstvo zavedeno v register kmetijskih gospodar
stev ali kopija Obrazca A »Osnovni podatki o kmetij
skem gospodarstvu« za zadnje razpoložljivo leto.
13. Predlog ustreznega zavarovanja v skladu
s Splošnimi pogoji (bančna garancija, hipoteka ipd.),
kar opredeli vlagatelj v obrazcu za prijavo. V primeru,
da vlagatelj kot predlog za zavarovanje posojila poda
bančno garancijo, mora predložiti skladu izjavo banke
o nameravani izdaji bančne garancije.
14. Potrdilo o prometu na TRR iz naslova de
javnosti kmetijskega gospodarstva za obdobje enega
leta, ki ni starejše od enega meseca od oddaje vloge
na sklad (za kmete).
15. Potrdilo o izobrazbi vlagatelja. Če potrdila ne
priloži, se upošteva izjava o dokončani osnovnošolski
izobrazbi.
16. S strani odgovorne osebe parafiran vzorec
pogodbe.
17. Sklad lahko zahteva od vlagateljev tudi do
datno dokumentacijo na svoje ali vlagateljeve stroške.
6 Merila za ocenjevanje
1. Posamezni projekt lahko skupaj prejme 100
točk, po naslednjih kriterijih in podkriterijih:
– Lokacija projekta – 30 točk:
– stopnja razvitosti razvojnih regij – 5 točk,
– koeficient razvitosti občine za leto 2013 –
15 točk,
– obmejna problemska območja – 10 točk.
– Tržni in ekonomski elementi projekta – 40 točk:
– tržni elementi projekta – 27 točk
– ocena finančne uspešnosti projekta – 8 točk,
– dejavnost kmetijskega gospodarstva –
5 točk.
– Ocena vlagatelja – 30 točk:
– kreditna sposobnost – 15 točk,
– velikost vlagatelja – 7 točk,
– dodatni kriteriji – 8 točk.
2. Podrobnejša razdelitev meril je objavljena
v Prilogi razpisne dokumentacije (Povabilo k oddaji
vloge).
7 Obravnava vlog
7.1 Način obravnave vlog
1. Obravnava vlog se izvaja v skladu s Splošnimi
pogoji sklada.
2. Prispele vloge obravnava Komisija za pregled
in obravnavo vlog (v nadaljevanju: komisija), ki jo ime
nuje direktor. Komisija o odpiranju vlog in izboru upra
vičencev vodi zapisnik. Podatki iz posamezne vloge so
uradna tajnost. Komisija lahko k svojemu delu pritegne
zunanje ocenjevalce in strokovnjake iz delovnih podro
čij glede na posamezno vsebino razpisa.
3. Vloge se odpirajo po vrstnem redu, kot so
prispele. Odpiranje je najkasneje tretji delovni dan po
izteku posameznega roka za oddajo vlog. Odpiranje
ni javno.
4. Vloge, ki ob oddaji ne vsebujejo vsaj izpolnje
nega obrazca (iz katerega je nedvoumno razviden pri
javljeni projekt), se samodejno zavržejo kot nepopolne
in se jih ne poziva na dopolnjevanje.
5. Vloge, ki jih vlagatelj v zahtevanem roku 8 dni
od dneva vročitve obvestila ne dopolni, se kot nepo
polne zavržejo.
6. Vloge, ki prispejo prepozno, se zavržejo.
7. Vloge vlagateljev, ki niso uvrščene v prioritetni
obseg dodelitve znotraj razpoložljivih sredstev, se zavr
nejo. Vloge, ki po ocenitvi na podlagi meril ne dosežejo
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minimalno 40 točk, od tega najmanj skupaj 25 točk iz
točkovanja tržnih in ekonomskih elementov projekta
ter ocene investitorja, se kot neutemeljene zavrnejo.
8. Pri ocenjevanju vloge mora biti za kmete
kreditna sposobnost ocenjena vsaj kot zadovoljiva. V
primeru, da je kreditna sposobnost ocenjena kot vpra
šljiva, se vlogo zavrne kot neutemeljeno.
9. V primeru, da je bonitetna ocena vlagatelja,
določena na podlagi podatkov iz iBONA 1 ali 2, se
vloga zavrne kot neutemeljena. Kolikor gre za novou
stanovljeno podjetje, ki prejme po interni metodologiji
sklada bonitetno oceno 1 ali 2, to ni izločitveni razlog.
10. Pri ocenjevanju vloge mora biti za pravne
osebe in s.p.-je boniteta glede na razvrstitev v iBON-u
vsaj 3 od skupno 10 točk. V primeru, da je bonitetna
ocena 1 ali 2, se vlogo zavrne kot neutemeljeno.
11. Vloge, katerih vlagatelji nimajo poravnanih
zapadlih obveznosti do sklada oziroma države, se za
vržejo.
12. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogo
jem, se kot neutemeljene zavrnejo.
13. Komisija bo enakovredno obravnavala vse
popolne vloge, ki bodo prispele pravočasno oziroma
bodo dopolnjene v predpisanem roku. Popolne vloge
pridobijo najmanj 2 oceni na podlagi meril za ocenje
vanje. Komisija bo na podlagi povprečnih ocen vloge
razvrstila v prioritetno listo. Financirane bodo vloge z
največjim številom točk do porabe razpisanih sredstev.
14. V primeru, da je vlog za dodelitev sredstev, ki
izpolnjujejo kriterije za dodelitev več, kot je na razpola
go sredstev in v primeru, da bosta dva ali več projekta
pri ocenjevanju dosegla isto število točk, bo komisija
oblikovala prednostni vrstni red vlagateljev za dodelitev
posojil po naslednjem vrstnem redu meril:
1. lokacija projekta,
2. kakovost prijavljenega projekta, vključno s
tehničnimi kriteriji po posameznih namenih in
3. regionalni vpliv in izvedljivost projekta.
V primeru, da zadnje uvrščene vloge tudi po teh
merilih dosežejo enako število točk, bo prednost imela
vloga, ki je bila oddana prva, pri čemer se upošteva
datum in ura oddaje priporočeno po pošti ali osebno
na sedežu sklada.
15. Komisija bo v primeru, opisanem v predho
dni točki, predlagala odobritev posojil vlagateljem iz
višjega prioritetnega razreda. V omejeni višini upravi
čeno zaprošenega zneska ter v obsegu razpoložljivih
sredstev je lahko tudi delna; t. i. ostanek sredstev (pri
mer: zaprošeno posojilo 50.000,00 EUR, razpoložljiv
obseg posojil zgolj še 25.000,00 EUR, zato je možna
dodelitev v višini 25.000,00 EUR). Vloge vlagateljev, ki
ne bodo uvrščeni v prioritetni obseg dodelitve znotraj
razpoložljivih sredstev, se kot neutemeljene zavrnejo.
7.2 Obvestilo o dodelitvi sredstev
1. Upravičenci bodo o obravnavi vlog pisno ob
veščeni z odločbo o dodelitvi sredstev, praviloma v
roku do 45 dni od datuma odpiranja vlog.
2. Na podlagi predloga komisije o izdaji odločb o
dodelitvi sredstev odloči direktor sklada.
3. Sklad z odločbo o dodelitvi sredstev izda tudi
navodilo o načinu sklenitve pogodbe, ki vsebuje kraj,
rok in potrebno dokumentacijo za sklenitev pogodbe.
4. Zoper odločbo o dodelitvi sredstev je možna
pritožba v roku 8 dni od prejema odločbe. O pritožbi
odloča Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Predmet pritožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje
vlog.
Slovenski regionalno razvojni sklad
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Na podlagi 10. člena Zakona o spodbujanju skla
dnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11
in 57/12) in Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega
regionalno razvojnega sklada z dne 18. 6. 2013 ter v
skladu s Poslovnim in finančnim načrtom Slovenske
ga regionalno razvojnega sklada za leti 2012 in 2013
(sklep Vlade RS št. 47602-2/2013/3 z dne 31. 1. 2012,
št. 47602-25/2012/3 z dne 23. 10. 2012, in št. 4760214/2013/3 z dne 18. 6. 2013, v nadaljevanju: PFN),
objavlja Slovenski regionalno razvojni sklad (v nadalje
vanju: sklad)
javni razpis
za predfinanciranje projektov z odobrenimi
evropskimi sredstvi
1. Predmet javnega razpisa
1. Predmet razpisa je dodeljevanje posojil za
programsko predfinanciranje projektov, ki so bili uspe
šni pri kandidiranju na evropska sredstva in so prejeli
pozitivno odločitev ter imajo podpisano pogodbo o so
financiranju.
2. Skupna višina razpisanih ugodnih posojil je
1.000.000 EUR. Sredstva za financiranje programa
predfinanciranja so zagotovljena s PFN sklada za leto
2013.
2. Razpisna dokumentacija
1. Razpisna dokumentacija javnega razpisa vse
buje:
– Povabilo k oddaji vloge, ki povzema vsebino
javnega razpisa.
– Prijavni obrazec PF, ki je izdelan v elektronski
obliki, je potrebno ustrezno izpolnjenega natisniti in ga
skupaj z zahtevanimi prilogami posredovati na sklad.
– Priloga razpisne dokumentacije, ki vključuje
podrobnejša merila za ocenjevanje, in vzorce, in sicer:
– vzorec posojilne pogodbe, ki ga ja potrebno
parafiranega s strani odgovorne osebe in priložiti ob
prijavi,
– vzorec zahtevka za nakazilo, ki je izdelan v
elektronski obliki in ga je potrebno predložiti ob črpanju
sredstev, bo po zaprtju javnega razpisa dosegljiv na
spletni strani sklada, http://www.regionalnisklad.si/raz
pisi/obrazci,
– vzorec poročila o projektu, ki je izdelan v
elektronski obliki in ga je potrebno ustrezno izpolnjene
ga natisniti in ga v roku 1 meseca po zaključku projekta
posredovati na sklad, bo po zaprtju javnega razpisa
dosegljiv na spletni strani sklada, http://www.regional
nisklad.si/razpisi ter
– vzorec ovojnice za prijavo na javni razpis.
2. Javni razpis in razpisna dokumentacija sta
dostopna na spletni strani sklada, http://www.regional
nisklad.si, prav tako se jo lahko v času od objave do
zaprtja javnega razpisa osebno pridobi na sedežu skla
da, vsak delovni dan, od 9. do 12. ure, razen prijavnega
obrazca »PF«, ki je izdelan v elektronski obliki.
3. Zainteresirani lahko informacije pridobijo v
času uradnih ur, v Sektorju za izvajanje spodbud, na
tel. 01/836-19-53.
3. Rok in način prijave
1. Javni razpis je odprt do porabe razpoložljivih
sredstev, najdlje do 30. 10. 2013.
2. Način prijave:
– Vlagatelj vloži vlogo na naslov Slovenski regi
onalno razvojni sklad, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica.
– Vlagatelj lahko odda vlogo priporočeno po po
šti oziroma s poštnim servisom (Petrol …) ali osebno

na sedežu sklada, pri čemer mora biti v primeru osebne
oddaje vloge na sedežu sklada, vloga oddana do posa
meznega roka, do 14. ure. Absolutno merilo vrstnega
reda prispelosti vloge je datum in čas pošte oziroma
poštnega servisa. Prvi možni datum oddaje vlog je torek,
6. 8. 2013, od 00.00 ure dalje. Pri dveh ali več hkrati od
danih vlogah, ki bi se lahko uvrstile na rep upravičencev
za odobritev (črpanje t. i. ostanka) se upošteva tudi do
daten kriterij: indeks razvitosti občine (povprečje občin),
kjer bo projekt izveden. Prednost imajo projekti z nižjim
indeksom razvitosti občine (občin). Če je potrebno, sklad
na koncu določi vrstni red z žrebom ob možni navzočno
sti zadevnih konkurentov.
– Vlagatelj mora posamezno vlogo oddati v zapr
ti in ustrezno opremljeni ovojnici, z oznako »Ne odpiraj«,
s pripisom »PF«, iz katere mora biti jasno razviden na
ziv in naslov vlagatelja ter datum in čas (ura in minuta)
oddaje vloge, označen s strani pošte oziroma poštena
servisa (Petrol ...), kolikor se vloga odda priporočeno
po pošti oziroma preko poštnega servisa, ali vložišča
sklada, če je vloga oddana osebno na sedežu sklada.
4. Razpisni pogoji
4.1 vlagatelji oziroma upravičenci
1. Vlagatelj mora biti registriran oziroma imeti
vsa ustrezna dovoljenja za izvedbo projekta ter dejav
nosti, ki je predmet projekta (odvisno od narave del).
Vlagatelji in upravičenci do ugodnega posojila so:
1. pravne osebe, katerih ustanovitelj ali sou
stanovitelj je država in/ali občina oziroma občine, kot so:
– raziskovalne in razvojne ustanove,
– ustanove za izobraževanje in usposabljanje,
– ustanove zdravstvenega varstva,
– ustanove za varstvo naravne in kulturne
dediščine,
– lokalne in regionalne razvojne agencije,
– lokalne akcijske skupine itd.,
2. nevladne organizacije, kot so:
– združenja,
– fundacije,
– zbornice (gospodarska, kmetijska, obrtna ...),
3. grozdi, ki so registrirani kot neprofitne prav
ne osebe,
4. pravne osebe zasebnega prava (družbe), ki
izkazujejo neprofitni status in namen delovanja, kot so:
– lokalne in regionalne razvojne agencije, re
gistrirane kot:
– podjetja,
– lokalne turistične organizacije,
– organizacije za usposabljanje, itd.,
5. javne ustanove za gospodarski razvoj, jav
na podjetja ter druge pravne osebe, kjer imata država
ali občina delež v lastništvu vlagatelja.
2. Upravičeno območje je ozemlje Republike
Slovenije, in sicer lahko sklad dodeli posojila za reali
zacijo projektov upravičencev iz Republike Slovenije na
ozemlju Republike Slovenije in slovenskih partnerjev v
čezmejnih programih, ki so kandidirali na razpisih za
pridobitev evropskih sredstev in bili pri tem uspešni.
3. Do spodbud ni upravičen vlagatelj, ki:
1. se prijavlja s projektom, ki je že bil sofinan
ciran s strani sklada;
2. nima poravnanih obveznosti do države ter
do sklada;
3. je v postopku vračanja neupravičeno pre
jete državne pomoči, na osnovi odločbe Komisije, ki
je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in
nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti ali na osnovi
prekinitve pogodbe s skladom in zahtevkom za vračilo
denarja;
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4. je dolgoročno plačilno nesposoben po
2. točki tretjega odstavka 14. člena Zakona o finančnem
poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem
prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09 in
52/10);
5. je v težavah v skladu s Smernicami skup
nosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje
podjetij v težavah (UL C 244 z dne 1. 10. 2004) ter Za
konom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje go
spodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07),
in sicer je podjetje v težavah (na podlagi bilance stanja
in izkaza poslovnega izida za zadnje leto):
– v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča
izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, do
seže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba
v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine
osnovnega kapitala,
– v primeru osebnih družb, kadar tekoča izgu
ba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let doseže
polovico kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci
in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla
višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodski
evidenci,
– biti v postopku prisilne poravnave, stečaja
ali likvidacije,
– biti v postopku pridobivanja državnih pomoči
za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah oziro
ma je to pomoč prejel in še ni ali je neuspešno zaključil
prestrukturiranje podjetja ali pa je v prestrukturiranju.
4.2 Pogoji prijave
1. Vlagatelj mora projekt prijaviti na prijavnem
obrazcu PF, skupaj z zahtevanimi prilogami.
2. Vsa dokazila morajo glasiti na vlagatelja in
prijavljeni projekt.
3. Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku, fi
nančni zahtevek pa izražen v skupni evropski valuti (EUR).
4. Za formalno popolno vlogo šteje vloga, vlože
na v zaprto in pravilno označeno ovojnico, poslana po
pošti ali osebna oddana v vložišče sklada, ki vsebuje
vso zahtevano dokumentacijo, navedeno v 2. poglavju,
z naslovom vsebine vloge.
5. Osnova za sprejem odločitve o dodelitvi po
sojila upravičencu je dokument (sklep, odločba) o odo
brenih evropskih sredstvih ter sklenjena pogodba za ta
odobrena sredstva.
6. Upravičeni in neupravičeni stroški so tisti, ki
so v skladu s sklenjeno pogodbo o sofinanciranju odo
brenega projekta. Na javni razpis se lahko prijavi posa
mezen vlagatelj le z eno vlogo. Sklad ne zaračunava
stroškov postopka odobritve.
7. Namen razpisa je spodbujanje projektov so
financiranih z evropskimi sredstvi iz programskega ob
dobja 2007–2013.
8. Cilj razpisa je zagotoviti sredstva za izvedbo
projektov sofinanciranih z evropskimi sredstvi in posle
dično temu spodbujanje enakomernega regionalnega
razvoja in razvoja podeželja, ohranjanje enakomernejše
poseljenosti, skladnejše razvitosti ter večje zaposljivosti
v regijah RS.
4.3 Finančni pogoji
1. Vlagatelj za projekt lahko s strani sklada prido
bi posojilo v skupni višini do 80% pogodbene vrednosti,
vendar največ 100.000 EUR, v kar ni vključen DDV.
2. Vlagatelj mora pri projektu izkazati zaprto fi
nančno konstrukcijo. Za dodeljena sredstva izkazovati
sposobnost izpolnjevanja obveznosti ves čas trajanja
pogodbenega razmerja.
3. Posojilo se dodeljuje v skupni evropski valuti
(EUR).
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4. Zaprošeno posojilo mora biti v višini najmanj
10.000 EUR.
5. Skupna višina zadolženosti vlagateljice do
sklada ne sme presegati 10% vrednosti namenskega
premoženja sklada. Vrednost namenskega premoženja
sklada na dan 31. 12. 2012 znaša 96.706.286,34 EUR.
6. Upravičenec mora zagotoviti razliko med do
deljenim posojilom in dejansko pogodbeno vrednostjo
projekta.
7. Posojilni pogoji
Višina posojila (v EUR) Obrestna mera
min. 10.000
max. 100.000
moči.

veljavna državna referenčna
obrestna mera + 1,0% letno

– Posojilo ne vsebuje elementov državnih po

– Upravičenec vrne posojilo po prejemu nepo
vratnih sredstev, vendar najkasneje 3 leta od podpisa
pogodbe.
– Obresti se mesečno plačujejo.
4.4 Pogoji sklepanja pogodb
1. Stroški sklepanja pogodbe pri pooblaščeni
banki – komisionarki sklada, zavarovanja posojila in
vodenja posojila bremenijo upravičenca.
2. Upravičenec, ki bo prejel odločbo o dodelitvi
posojila, bo sklenil posojilno pogodbo pri Factor banki
d.d., v obliki notarskega zapisa s klavzulo neposredne
izvršljivosti.
3. Upravičenec se v pogodbi zaveže, da bo po
prejemu nepovratnih sredstev, le-ta nemudoma nakazal
skladu za delno ali celotno poplačilo posojila sklada.
4. Upravičenec posojilo zavaruje z menicami.
Pred sklepanjem pogodbe mora upravičenec Factor
banki d.d. posredovati 5 bianco podpisanih menic, sku
paj s 5 meničnimi izjavami s pooblastili za izpolnitev.
5. Rok sklenitve pogodbe je do 75 dni od vročitve
odločbe o dodelitvi posojila. Ob utemeljenem razlogu
lahko sklad na prošnjo upravičenca rok tudi podaljša.
6. Če upravičenec, ki so mu bila sredstva dode
ljena, ne bo pristopil k podpisu pogodbe v določenem
roku in ne bo zaprosil za njegovo podaljšanje, se bo
upoštevalo, da je enostransko odstopil od dodelitve po
sojila in od sklenitve pogodbe.
7. Če posojilo ne bo porabljeno za namene, za
katere je bilo dodeljeno, ali bo predmet projekta odtujen,
ali ne bodo uresničeni zastavljeni cilji, ima sklad pravico
odpovedati pogodbo in zahtevati takojšnje vračilo po
sojila v enkratnem znesku, s pripadajočimi zakonitimi
zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila do
dneva vračila, v skladu z Zakonom o predpisani obrestni
meri zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 11/07).
4.5 Pogoji črpanja sredstev
1. Sredstva morajo biti črpana namensko, v skla
du z upravičenimi stroški iz pogodbe o dodelitvi nepo
vratnih evropskih sredstev.
2. Rok črpanja odobrenih sredstev je do 30 dni od
dneva sklenitve pogodbe. Ob utemeljenem razlogu lahko
sklad na prošnjo vlagatelja rok tudi podaljša s pisnim so
glasjem.
3. Črpanje se izvede po podpisu pogodbe in ure
ditvi zavarovanja, in sicer z nakazilom sredstev s strani
banke na račun upravičenca.
4. Vsi predloženi dokumenti morajo biti podpisani
s strani odgovorne osebe.
4.6 Pogoji spremljanja in zaključka projekta
1. Upravičenec mora o poteku projekta skladu
poročati ob zaključku projekta ob njegovem zaključku,
najkasneje v roku 1 meseca po zaključku projekta. Upra
vičenec skladu poroča na obrazcu Poročilo o projektu.
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2. Upravičenec se v pogodbi zaveže, da bo za
gotovil primeren prostor za namestitev oznake sklada,
pri čemer lahko, po predhodnem soglasju sklada, na
svoje stroške, namesti oznako ali označevalno tablo
drugačnih dimenzij. Hkrati se zaveže, da bo sklad
obvestil o otvoritvi projekta ter ob informiranju širše
javnosti (npr. v člankih, na tiskovnih konferencah …)
podal informacijo o sodelovanju sklada pri projektu.
3. Upravičenec se v pogodbi zaveže, da bo
omogočil nadzor nad porabo posojila tako, da bo vsak
čas možna kontrola realizacije projekta ter vpogled v
poslovne knjige in listine, ki se nanašajo na projekt.
4. Sklad lahko od vlagatelja, na njegove stro
ške ali na stroške sklada, zahteva dodatno doku
mentacijo, kot je npr. izdelava strokovnega mnenja
o projektu.
5. Projekt mora biti zaključen v skladu s po
dano prijavo na javni razpis oziroma najkasneje do
roka, ki je določen v pogodbi o sofinanciranju projek
ta. Rok za zaključek projekta se opredeli v odločbi in
pogodbi. Skrajni rok zaključka projekta je v skladu z
rokom določenim v pogodbi o odobritvi nepovratnih
evropskih sredstev.
1. Vsebina vloge
1. Ustrezno izpolnjen, s strani odgovorne osebe
podpisan in žigosan Prijavni obrazec PF.
2. S strani odgovorne osebe parafiran vzorec
pogodbe.
3. Izpisek iz sodnega registra, dokazilo o regi
straciji vlagatelja.
4. Sklep/odločba o odobrenih evropskih sred
stvih.
5. Pogodba o odobrenih nepovratnih evropskih
sredstvih.
2. Merila za ocenjevanje
1. Komisija bo ocenila popolne vloge, glede na
čas vložitve popolne vloge, do porabe sredstev.
2. Posamezni projekt lahko skupaj doseže 100
točk, in sicer po naslednjih merilih:
3. Merila:
– Glede na vrsto prijavljenega projekta
40
Materialne investicije
40
Nematerialne investicije
30
Študije, publikacije
20
– Glede na število sodelujočih partnerjev
30
En partner (prijavitelj)
10
Dva do štiri sodelujočih partnerjev
20
Nad 5 partnerjev
30
– Boniteta prijavitelja
30
Bonitete 8-10
30
Boniteta 4-7
20
Boniteta 1-3 oziroma ni izračunana
0
Za odobritev mora vloga doseči najmanj 40 točk.
3. Obravnava vlog
3.1 Način obravnave vlog
1. Obravnava vlog se izvaja v skladu s Splošnimi
pogoji poslovanja sklada.
2. Prispele vloge obravnava Komisija za pregled
in obravnavo vlog (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenu
je direktor sklada. Komisija bo o odpiranju vlog in izboru
projektov vodila zapisnik. Podatki iz posamezne vloge
so uradna tajnost.
3. Vloge se odpirajo po vrstnem redu, kot so
prispele. Odpiranje je vsak prvi petek v mesecu, do po
rabe sredstev. Odpiranje ni javno. Prvo odpiranje bo v
petek, 9. 8. 2013.
4. Vloge z nepravilno označenimi ovojnicami
bodo zavržene in se ne bodo obravnavale ter se bodo
vrnile prijaviteljem. Kolikor na ovojnici vlagatelj ne bo
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naveden, bo komisija vlogo odprla in jo vrnila vlagate
lju, če bo iz vsebine vloge mogoče ugotoviti naziv in na
slov vlagatelja. Za pravočasne vloge se šteje vloga, ki
jo sklad prejme do predvidenega končnega roka za vlo
žitev vloge (30. 10. 2013) oziroma do porabe sredstev.
5. Vse vloge, za katere sredstva ne bodo na
razpolago, se kot neutemeljene zavrnejo in vrnejo vla
gateljem.
6. Za nepopolno vlogo se šteje vloga, ki ne vse
buje vseh sestavin, zahtevanih v tem javnem razpisu in
v priloženi razpisni dokumentaciji.
6.1 Vlagatelj, ki bo oddal nepopolno ali nera
zumljivo vlogo, bo v roku 8 dni od obravnave pozvan
k dopolnitvi.
6.2 Če bo vlagatelj pomanjkljivosti odpravil v
predpisanem roku, bo strokovna komisija štela (glede
vrstnega reda prispetja), da je bila vloga vložena takrat,
ko je bila vložena dopolnitev vloge, s katero so se po
manjkljivosti odpravile. Dopolnitev vloge se obravnava
kot vloga.
6.3 Vloga, ki je vlagatelj v roku 8 dni od dneva
prejema poziva za dopolnitev ne bo dopolnil, bo kot
nepopolna zavržena.
7. Vloge, ki bodo prispele prepozno, bodo za
vržene.
8. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogo
jem, bodo kot neutemeljene zavrnjene.
9. Vloge, pri katerih vlagatelji nimajo poravnanih
zapadlih neplačanih obveznosti do države in sklada,
se zavržejo.
10. Komisija bo enakovredno obravnavala vse
popolne vloge, ki bodo prispele pravočasno oziroma
bodo dopolnjene v predpisanem roku in v času raz
položljivih sredstev. Popolne vloge pridobijo najmanj
2 oceni na podlagi meril za ocenjevanje. Komisija bo
vlogi dodelila povprečno oceno dveh ocen. Financirane
bodo popolne vloge, ki bodo dosegle 40 ali več točk, do
porabe razpisanih sredstev.
11. Komisija bo v primeru, opisanem v pred
hodni točki, predlagala odobritev posojil vlagateljem
v omejeni višini upravičeno zaprošenega zneska ter
v obsegu razpoložljivih sredstev; t. i. ostanki sklada
(primer: zaprošeno posojilo 50.000,00 EUR, razpo
ložljiv obseg posojil zgolj še 25.000,00 EUR, zato je
možna dodelitev v višini 25.000,00 EUR). Sklad lahko
v primeru nejasnosti od vlagatelja zahteva dodatno po
jasnjevalno dokumentacijo ter naroči strokovno mnenje
o projektu.
12. Vlagatelj sredstev je dolžan skladu v smi
slu spremljanja porabe dodeljenih sredstev omogočiti
nadzor nad porabo sredstev tako, da je kadarkoli mo
žna kontrola ter vpogled v poslovno dokumentacijo
vlagatelja.
3.2 Način obravnave vlog
1. Upravičenke bodo o obravnavi vlog pisno
obveščene z odločbo o dodelitvi sredstev, praviloma v
roku do 45 dni od datuma odpiranja vlog.
2. Na podlagi predloga komisije o izdaji odločb
o dodelitvi sredstev odloči direktor.
3. Sklad z odločbo o dodelitvi sredstev izda tudi
navodilo o načinu sklenitve pogodbe, ki vsebuje kraj,
rok in potrebno dokumentacijo za sklenitev pogodbe.
4. Zoper odločbo o dodelitvi sredstev je možna
pritožba v roku 8 dni od prejema odločbe. O pritožbi
odloča Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Predmet pritožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje
vlog.
Slovenski regionalno razvojni sklad
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Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju državnih po
moči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v
Občini Divača v obdobju 2008–2013 (Uradni list RS,
št. 84/08) in Odloka o proračunu Občine Divača za leto
2013 (Uradni list RS, št. 32/13), objavlja Občina Divača
javni razpis
za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje
in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Divača
za leto 2013
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih
sredstev za subvencioniranje ukrepov za ohranjanje in
razvoj kmetijstva ter podeželja, ki se dodeljujejo po pra
vilih o dodeljevanju državnih pomoči, in sicer:
A. pomoči za skupinske izjeme,
B. pomoči »de minimis«.
2. Višina sredstev
Skupni znesek razpisanih sredstev znaša 10.000,00
EUR in je zagotovljen v proračunu Občine Divača za leto
2013, na postavki 110001 »Sredstva za pospeševanje
kmetijstva po razpisu«.
V letu 2013 se iz navedenih sredstev subvencionira
naslednje ukrepe:
– zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu v
višini 8.000,00 EUR,
– stroške transporta iz odročnih krajev v višini
2.000,00 EUR.
Kolikor sredstva za posamezen ukrep ne bodo po
rabljena v celoti, se lahko preostanek sredstev s skle
pom župana prerazporedi za subvencioniranje drugega
ukrepa, navedenega v tem razpisu. Sredstva za progra
me na področju kmetijstva se dodeljujejo kot nepovratna
sredstva. Pri obravnavi se ne glede na prijavljeno vre
dnost investicije oziroma programa kot najvišja vrednost
upošteva vrednost 2.000,00 EUR. Najmanjši znesek
pomoči, ki bo dodeljen, znaša 100,00 EUR. Davek na
dodano vrednost ni upravičen strošek. Upoštevajo se
predračuni in računi izdani v letu 2013.
3. Upravičenci do subvencije
3.1. Do subvencije za izvedbo programov ali inve
sticij so upravičene:
– Organizacije, ki so registrirane za izvajanje pro
gramov na področju kmetijstva na območju Občine Di
vača.
– Registrirana stanovska društva, interesna zdru
ženja in zveze, zavodi, organizacije proizvajalcev ter
druge izvajalske organizacije in institucije, ki delujejo
na področju kmetijstva in živilstva na območju občine.
3.2. Splošni pogoji subvencioniranja
Do sredstev niso upravičeni prosilci, ki so že pri
dobili državno pomoč za isti namen oziroma se lahko
prijavijo na razpis in pridobijo sredstva le do stopnje
intenzivnosti, določene s tem razpisom.
Upravičencu, pri katerem se ugotovi, da je navajal
neresnične ali zavajajoče podatke, se sredstev ne odo
bri. V primeru, da bodo prejemniki sredstva nenamensko
porabili, bodo morali sredstva v celoti, s pripadajočimi
zakonskimi obrestmi, vrniti, izgubili pa bodo tudi pravico
do drugih sredstev za obdobje dveh let.
3.3. Prosilci morajo predložiti:
– podpisan in čitljiv obrazec »vloga za prijavo na
javni razpis«,
– realno, strokovno oceno upravičenih stroškov:
za ukrepe s področja skupinskih izjem predložiti pre
dračun – v času po prejetem sklepu o odobritvi sred
stev obvezno predložiti še račun in dokazilo o plačilu
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računa (plačilni nalog, potrdilo o izvedeni transakciji,
blagajniški prejemek …). Računi in dokazila o plačilu
računov morajo biti iz obdobja od dne prejema sklepa
do 28. 12. 2013,
– predračun ali račun za ukrepe s področja »de
minimis« za obdobje celega leta 2013,
– izjavo o kumulaciji sredstev,
– izjavo o resničnosti podatkov.
Vloga upravičenca mora biti popolna. Vsebova
ti mora s tem razpisom in v razpisni dokumentaciji
zahtevane podatke in priloge. Nepopolne vloge, ki v
zahtevanem roku (8 dni) niso dopolnjene, se zavrže,
neutemeljene pa zavrne.
4. Ukrepi subvencioniranja
4. A. Skupinske izjeme
4. A. 2. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetij
stvu
Predmet podpore:
– izobraževanje, usposabljanje in informiranje
kmetov in članov njihovih družin,
– svetovalne storitve,
– organizacije forumov za izmenjavo znanj med
gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sode
lovanje na njih,
– širjenje znanstvenih dognanj,
– publikacije, kot so katalogi in spletišča.
Upravičeni stroški:
– Na področju organiziranja in izvedbe programov
izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na
kmetijskem gospodarstvu (predavanja, informativna iz
obraževanja, krožki, tečaji, prikazi, strokovne ekskur
zije): najem prostora, honorar izvajalcu, gradiva za
udeležence, stroški strokovnih ekskurzij ipd.
– Na področju organizacije forumov za izmenjavo
znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov
ter sodelovanje na njih: stroški udeležbe, potni stroški,
stroški izdaje publikacij, stroški izdelave reklamnih bil
tenov, najemnine in opremljanje razstavnih prostorov,
najem stojnic na sejmih, razstavah, predstavitvah, ma
terialni stroški priprave in dostave izdelkov za razstave,
ocenjevanja pridelkov, simbolične nagrade.
– Publikacije, kot so katalogi ali spletišča, ki pred
stavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regi
je ali proizvajalcev danega proizvoda, če so informacije
in predstavitve nevtralne in imajo zadevni proizvajalci
enake možnosti, da se predstavijo v publikaciji (kritje
stroškov priprave in tiska katalogov, kritje stroškov
vzpostavitve in vzdrževanja internetne strani).
Bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč lahko krije do 100% stroškov v obliki
subvencioniranih storitev in ne sme vključevati nepo
srednih plačil v denarju proizvajalcem.
Upravičenci do pomoči:
– registrirana stanovska in interesna združenja in
zveze, ki delujejo na področju kmetijstva in prehrane
na območju občine,
– organizacije, ki so registrirane za izvajanje teh
nične pomoči na področju kmetijstva na območju ob
čine.
Pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na
ustreznem območju in to na podlagi objektivno opre
deljenih pogojev. Če tehnično podporo zagotavljajo
skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizaci
je za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali
organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do storitev.
Vsak prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov
skupine ali organizacije se omeji na stroške za zago
tavljanje storitve.
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Pogoji za pridobitev:
– finančno ovrednoten program dela za tekoče
leto (2013),
– potrjen program dela za tekoče leto (2013),
– seznam aktivnosti izvedenih v obdobju 2012
na območju Občine Divača in predlog aktivnosti za
leto 2013,
– v času prijave na razpis predračuni za leto
2013. Po prejemu sklepa o odobritvi sredstev do
28. 12. 2013 pa obvezno račune in potrdila o njiho
vem plačilu. Računi in potrdila o njihovem plačilu so
sestavni del poročila, ki ga mora prijavitelj oddati na
Občino Divača najkasneje do 28. 12. 2013,
– dokazila o vključenosti pravnih, fizičnih oseb,
ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisani
v register kmetijskih gospodarstev, z območja občine
Divača (seznam članov).
4.B. Pomoči »de minimis«
4. B. 2. Pokrivanje operativnih stroškov transporta
iz odročnih krajev
Namen ukrepa:
– pokrivanje operativnih stroškov tovornega tran
sporta na odročnih, razpršenih območjih občine.
Upravičeni stroški:
– operativni stroški tovornega prevoza za kilometer.
Upravičenci do pomoči:
– subjekti, ki so registrirani za opravljanje dejav
nosti transporta.
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 100% upravičenih operativnih stroškov tovor
nega transporta.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– vlagatelj/izvajalec transporta mora predložiti do
kazilo o opravljenih tovornih transportih na odročnih
območjih, z navedbo razdalj za obdobje celega leta
2013,
– seznam lokalnih odročnih prog z navedbo razdalj
in številom prevozov letno,
– fotokopijo dokazila o registraciji oziroma izpol
njevanju pogojev opravljanja tovrstne dejavnosti.
5. Obdobje porabe sredstev
Obdobje za katero so namenjena sredstva iz tega
javnega razpisa je proračunsko leto 2013.
Za ukrepe, ki spadajo med »skupinske izjeme«
velja, da gre za državne pomoči, ki se ne smejo do
deljevati za že izvedene aktivnosti. Upravičenec lahko
uveljavlja pomoč za ukrepe izvedene v obdobju od
odobritve sredstev s strani Občine Divača do 28. 12.
2013. Računi in dokazila o plačilu računov za izvedene
aktivnosti morejo biti z datumom iz tega obdobja.
6. Rok in način prijave
Rok za vložitev vlog:
– za oba ukrepa – 20-dni od objave razpisa v Ura
dnem listu RS.
Kot pravočasne vloge se štejejo vloge prispele do
določenega datuma osebno v sprejemno pisarno obči
ne Divače oziroma po pošti na naslov: Občina Divača,
Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača. Nepravočasnih
vlog komisija ne bo obravnavala in bodo naslovnikom
neodprte vrnjene.
Vlogo – prijavni obrazec z zahtevano dokumenta
cijo je potrebno vložiti v zaprti kuverti, s pripisom: »Ne
odpiraj razpis kmetijstvo 2013 – Zagotavljanje tehnične
podpore v kmetijstvu« ali »Ne odpiraj razpis kmetijstvo
2013 – Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz
odročnih krajev«.
V primeru, da prijavitelj pošilja vloge za oba ukre
pa, mora biti vsaka vloga v svoji kuverti. Na kuverti
mora biti označen naziv in polni naslov prijavitelja.
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7. Pregled in ocenitev vlog: komisija bo obravnavala
pravočasno prispele vloge v roku 8 dni od zaključka raz
pisa. Odpiranje vlog ne bo javno. V primeru nepopolno
izpolnjenih vlog bodo prijavitelji pozvani na dopolnitev
vloge. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopol
nili v navedenem roku, se s sklepom zavržejo.
8. Prijavitelji bodo obveščeni o izidu razpisa v roku
30 dni od oddaje vloge. Razpisno dokumentacijo zain
teresirani dvignejo v sprejemni pisarni Občine Divača,
Kolodvorska ulica 3a, Divača, in na Kmetijski svetoval
ni službi Sežana, Sejmiška 1a, Sežana. Razpisna do
kumentacija je dosegljiva tudi na spletni strani Občine
Divača: www.divaca.si.
Vse informacije v zvezi z razpisom dobite na Ob
čini Divača, pri kontaktni osebi Nataši Macarol, na tel.
št. 05/7310-938.
Občina Divača
Št. 410-0050/2013-2

Ob-2999/13

Občina Divača, Kolodvorska ulica 3/a, Divača,
objavlja na podlagi 5. člena Pravilnika za vrednote
nje programov turistične dejavnosti v Občini Divača
(Uradni list RS, št. 116/07) in Odloka o proračunu
Občine Divača za leto 2013 (Uradni list RS, št. 32/13)
javni razpis
za vrednotenje programov turistične dejavnosti
v Občini Divača – za leto 2013
1. Skupni znesek razpisanih sredstev znaša
8.000,00 EUR.
2. Vlogo za dodelitev sredstev lahko vložijo:
– turistična društva, ki so registrirana za opravlja
nje turistične dejavnosti,
– druga društva, ki so poleg turistične dejavnosti
registrirana za opravljanje tudi drugih dejavnosti, pod
pogojem, da se ne prijavljajo na razpise za sofinanci
ranje športnih ali kulturnih programov,
– druga društva, ki niso registrirana kot turistična
društva vendar opravljajo turistično dejavnost oziroma
je njihov program turistične narave, pod pogojem, da
se ne prijavljajo na razpise za sofinanciranje športnih
ali kulturnih programov.
3. Pogoji, ki jih morajo prijavitelji izpolnjevati:
– imajo sedež društva in dejavnosti v Občini Di
vača,
– so organizirani v skladu z Zakonom o društvih
v Republiki Sloveniji.
4. Iz proračuna Občine Divača se po tem razpisu
sofinancirajo: turistične prireditve, ki so opredeljene
kot vse prireditve, ki jih ni mogoče obravnavati kot
izključno kulturne, športne ali politične prireditve in jih
organizirajo društva iz 2. točke tega razpisa. Turistič
ne prireditve lahko vsebujejo posamezne sestavine
kulturnih, športnih, političnih, družabnih in zabavnih
prireditev.
5. Obrazci za pridobitev sredstev: obrazci, ki so
predmet razpisa, se lahko dvignejo na Občini Divača,
Kolodvorska ulica 3A, Divača, pri referentu za gospo
darstvo, kmetijstvo in turizem, v času uradnih ur (ob
javljeni pa so tudi na spletni strani, http://www.divaca.
si). Vse dodatne informacije in pojasnila v zvezi z raz
pisom dobite pri Nataši Macarol, na tel. 05/73-10-938.
6. Dostava vlog
Izpolnjene vloge z vsemi zahtevanimi prilogami je
potrebno vložiti v zaprti ovojnici, z oznako »Ne odpi
raj – vloga za razpis Vrednotenje programov turistič
ne dejavnosti v Občini Divača – leto 2013«, osebno
ali po pošti v roku 20 dni od dneva objave razpisa v
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Uradnem listu Republike Slovenije, na naslov Občina
Divača, Kolodvorska ulica 3A, Divača.
Sklep o dodelitvi sredstev bo sprejet najkasneje v
roku tridesetih dni od poteka roka za vložitev vlog. Vla
gatelji bodo sklep prejeli najkasneje v roku osmih dni po
njegovem sprejemu.
Občina Divača
Št. 330-11/2013

Ob-3002/13

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12), določil Pravilni
ka o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slo
venije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809,
61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13) in Odloka o proračunu
Občine Krško za leto 2013 (Uradni list RS, št. 107/12)
objavlja Občina Krško, CKŽ 14, Krško
javni razpis
za sofinanciranje programov društev na področju
kmetijstva v Občini Krško v letu 2013
Neposredni proračunski uporabnik: Občina Krško,
Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško.
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje:
– delovanja in programov društev s področja kme
tijstva, ki so neprofitna in se ne ukvarjajo s komercialno
dejavnostjo,
– informiranje in podajanje vsebin, povezanih z
razvojem podeželja,
– izvedbe strokovnih vsebin v sklopu prireditev na
podeželju.
Podpora je namenjena za izvedbo:
– izobraževalnih vsebin splošnega pomena (splo
šna predavanja, tečaji brez pridobitve certifikatov, okro
gle mize, krožki, strokovne ekskurzije, prenos znanj
domače obrti in ohranjanje običajev);
– predstavitev in promocija dejavnosti društva: (zlo
ženke, različne publikacije, objave v medijih);
– organizacija in predstavitev na prireditvah lokal
nega, regionalnega, državnega ali mednarodnega po
mena;
– materialnih stroškov, najem prostorov.
2. Upravičenci za dodelitev sredstev po tem razpisu
Na razpis se lahko prijavijo registrirana stanovska in
interesna združenja, ki delujejo na področju kmetijstva
in gozdarstva, združujejo kmetijske pridelovalce na ob
močju Občine Krško in izpolnjujejo naslednje pogoje:
– delujejo na območju občine in regije,
– so registrirani v skladu z Zakonom o društvih,
– imajo zagotovljene prostorske, kadrovske, mate
rialne in organizacijske pogoje za uresničevanje načrto
vanih aktivnosti,
– imajo urejeno evidenco o članstvu, plačano člana
rino in ostalo zakonodajo, ki jo zahteva Zakon o društvih,
– izvajajo dejavnost na neprofitni osnovi,
– dotacijo za namene, ki so sestavni del te vloge,
niso in ne bodo prejeli iz državnih ali mednarodnih virov.
3. Višina razpoložljivih sredstev: sredstva so zago
tovljena v proračunu za leto 2013, v okvirni višini 9.000
EUR na proračunski vrstici – 5002 – 4120.
4. Rok za črpanje sredstev: dodeljena sredstva
morajo biti porabljena v letu 2013, v skladu s predpisi,
ki določajo izvrševanje proračuna.
5. Splošna merila za ocenjevanje vlog
Merila za ocenjevanje vlog za izvajanje programa
dela društva:
a. število članov društva,
b. program dela društva z upravičenimi materialnimi
stroški.
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Višino dodeljenih sredstev se določi na osnovi meril
za ocenjevanje vlog, ki so dodatno opredeljena v razpi
sni dokumentaciji.
Upravičenci lahko pridobijo največ do 50% nepo
vratnih sredstev od vrednosti predloženega programa.
6. Vsebina vloge
Vloga je sestavljena iz izpolnjenega prijavnega
obrazca in naslednje zahtevane dokumentacije:
1. Prijavni obrazec, izjava o št. članov,
2. Kopija odločbe o vpisu društva v register dru
štev z vsemi naknadnimi spremembami.
3. Pregledno vsebinsko, terminsko in finančno
ovrednoten program za leto 2013, potrjen na občnem
zboru društva.
4. Pregledna realizacija programa za leto 2012,
potrjena na občnem zboru društva.
5. Izjava vlagatelja o sprejemanju pogojev jav
nega razpisa.
6. Izjava vlagatelja, da ni prejel sredstev držav
nih in mednarodnih javnih razpisov.
Občina sofinancira programe dela lokalnega in
regionalnega društva ter izvedbo strokovnih vsebin v
obdobju od zaključka javnega razpisa v letu 2012, do
zaključka javnega razpisa za leto 2013.
7. Rok in mesto oddaje vlog
Vloge morajo biti oddane najkasneje do 17. 9.
2013, na naslov: Občina Krško, Oddelek za gospodar
ske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah,
opremljene z naslovom pošiljatelja in Ne odpiraj« Javni
razpis – programi društev na področju kmetijstva«.
8. Obravnavanje vlog
Vloge bo obravnavala komisija, ki jo imenuje žu
pan Občine Krško.
Vse pravočasne in popolne vloge bodo ocenjene
na podlagi meril, ki so sestavni del razpisne dokumen
tacije.
Odpiranje vlog bo strokovna komisija opravila po
končanju javnega razpisa.
Odpiranje vlog ne bo javno.
Vlagatelje nepopolnih vlog komisija pozove k do
polnitvi pisno ali telefonsko. Rok za dopolnitev vloge
je 5 dni. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku ne
dopolni, se zavržejo. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev
razpisa, se kot neustrezne zavrnejo.
Vloge, ki bodo prispele po zaprtju javnega razpisa
se kot prepozne zavržejo.
Opomba: občinska uprava bo po odpiranju vlog
vzorčno preverila resničnost podatkov na terenu. V
primeru ugotovljenih neresničnih podatkov, upravičen
cu ne bodo za določen namen odobrena sredstva in
izgubi pravico do uveljavljanja proračunskih sredstev
za naslednjih pet let.
9. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki ob
veščeni o izidu razpisa
Na podlagi predloga komisije odloča o dodelitvi
sredstev župan Občine Krško s sklepom v roku 45 dni
po izteku razpisnega roka. Istočasno bodo prejemniki
pozvani tudi k podpisu pogodb.
Zoper sklep iz prejšnjega odstavka lahko vlagatelj
vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema sklepa.
Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba se
pošlje priporočeno po pošti na Občino Krško. O pritožbi
odloči župan, njegova odločitev je dokončna. Dode
ljena sredstva bodo izplačana v letu 2013, v skladu s
predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine
izplačajo na transakcijski račun upravičenca na pod
lagi zahtevka.
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Zahtevek, poročilo o vsebini izvedbenega progra
ma in pogodba morata biti dostavljeni na Občino Krško
najkasneje do 5. 11. 2013.
Pogoj za dodelitev sredstev je sprejeti Odlok o pro
računu Občine Krško za leto 2013.
10. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo
razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Obči
ne Krško, www.krsko.si, ali jo v tem roku zainteresirani
lahko dvignejo v času uradnih dni na Oddelku za gospo
darske dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14, 8270 Krško.
Dodatne informacije posreduje Magda Krošelj, tel.
07/498-13-19, e-mail: magdalena.kroselj@krsko.si, v
času uradnih dni, od 8. do 10. ure.
Občina Krško
Št. 478-152/2013-48/03

Ob-3012/13

Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj v
skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in sa
moupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10
in 75/12), Uredbo o stvarnem premoženju države in sa
moupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11,
42/12 in 23/13), na podlagi načrta razpolaganja z nepre
mičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2013
sprejetega na 20. seji Sveta Mestne občine Kranj dne
12. 12. 2013, na podlagi dopolnitve načrta razpolaganja
z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za
leto 2013 sprejetega na 21. seji Sveta Mestne občine
Kranj dne 30. 1. 2013 ter na podlagi 18. in 44. člena
Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07)
objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin
I. Predmet prodaje so:
1. Nepremičnina – počitniška hiša št. P – 202, šte
vilka stavbe 664, k.o. Mostec, v izmeri 36,47 m2, ki stoji
na zemljišču parcelna številka 534/172, k.o. Mostec, v
Termah Čatež, za izklicno ceno 25.075,00 EUR.
Vse stroške postopka, davek na promet nepremič
nin in vse stroške iz pogodbe nosi kupec.
2. Nepremičnina – počitniška hiša P – 123, številka
stavbe 253, k.o. Mostec, v izmeri 49,00 m2, ki stoji na
zemljišču parcelna številka 553/139, k.o. Mostec, v Ter
mah Čatež, za izklicno ceno 27.795,00 EUR.
Vse stroške postopka, davek na promet nepremič
nin in vse stroške iz pogodbe nosi kupec.
3. Nepremičnina – štirisobno stanovanje, v prvem
nadstropju večstanovanjske stavbe, neto tlorisne povr
šine 104,63 m2, uporabne tlorisne površine 84,64 m2,
številka stavbe 216, številka dela stavbe 8, ID znak:
2122-216-8, skupaj s pripadajočim delom na splošnih
skupnih delih stavbe, skupaj s pripadajočim deležem
zemljišča, na katerem stoji stavba, parcelna številka
zemljišča 61/3, k.o. Huje in skupaj z 1/3 solastnega
deleža na delu stavbe ID znak: 2122-216-11, na na
slovu Župančičeva ulica 23, v Kranju, za izklicno ceno
124.015,00 EUR.
Vse stroške postopka, davek na promet nepremič
nin in vse stroške iz pogodbe nosi kupec.
4. Nepremičnina – del zemljišča parcelna številka
94/8, v približni izmeri 2.742 m2 in del zemljišča parcelna
številka 269/2, v približni izmeri 391 m2, obe k.o. Struže
vo, za izklicno ceno 146.017,25 EUR (brez vključenega
DDV), skupaj s pravnomočnim gradbenim dovoljenjem,
ki je namenjeno za gradnjo dveh stanovanjskih blokov

v Struževem – gradbena parcela objektov B in C. Vre
dnost projektne dokumentacije in geodetskega posnetka
znaša 78.831,90 EUR, komunalni prispevek znaša cc.
246.000,00 EUR in niso vključeni v ceni.
Vse stroške postopka, stroške cenitve, davek in
druge stroške iz pogodbe nosi kupec.
Kupec dovoljuje, da se na delih zemljišč, ki so
predmet prodaje, vpiše pravica služnosti Mestne občine
Kranj za izgradnjo, zagotovitev dostopnosti in uporabe
podzemne komunalne infrastrukture.
II. Nepremičnine, opredeljene v I. točki javnega raz
pisa, bodo naprodaj na javni dražbi, ki bo v torek, dne
30. 7. 2013, ob 10.15, v sejni dvorani št. 14, na naslovu
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj.
III. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo domače in tuje
pravne in fizične osebe:
– pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo na
javni dražbi predložiti pisno pooblastilo overjeno pri no
tarju, fizična oseba pa svojo identiteto izkaže z osebnim
dokumentom,
– pravne in fizične osebe, ki so na Urad za okolje
in prostor pri Mestni občini Kranj, Slovenski trg 1, 4000
Kranj, do ponedeljka, dne 29. 7. 2013 do 12. ure, dosta
vile naslednje dokumente:
– pravne osebe dostavijo dokazilo o registraciji,
ki vključuje matično številko in ime odgovorne osebe, ki
ni starejše od 30 dni,
– fizične osebe dostavijo potrdilo o državljanstvu
(lahko fotokopijo osebne izkaznice) in navedbo EMŠO,
samostojni podjetnik pa priglasitveni list DURS-a,
– dokazilo od sodišča, da pravna oseba ali samo
stojni podjetnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaju
ali likvidacijskemu postopku, ki ni starejše od 30 dni,
– potrdilo davčnega organa, da ima pravna oseba
ali samostojni podjetnik poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve v skladu s predpisi,
– potrdilo Mestne občine Kranj, da ima pravna
oseba, samostojni podjetnik oziroma fizična oseba po
ravnane vse obveznosti do Mestne občine Kranj (za
katerega zaprosi najkasneje do srede, dne 24. 7. 2013
na Uradu za finance Mestne občine Kranj),
– davčno številko in številko računa pravne ose
be, samostojnega podjetnika oziroma fizične osebe z
navedbo imena in naslova banke ali druge finančne
ustanove,
– dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti ne
premičnine v RS,
– izjavo, da pravna oseba, samostojni podjetnik
oziroma fizična oseba v celoti soglaša s pogoji javne
dražbe in osnutkom pogodbe,
– potrdilo o nakazilu kavcije v višini 10 odstot
kov izklicne cene nepremičnine oziroma premičnine,
ki jo bo dražil na javni dražbi, na podračun enotne
ga zakladniškega računa Mestne občine Kranj, šte
vilka 01252-0100006472, sklic na številko odobritve
18 75515-2010003-43060009 Mestne občine Kranj, z
navedbo »Plačilo varščine za javno dražbo« z oznako
točke, pod katero se nahaja nepremičnina oziroma pre
mična stvar, za katero se plačuje varščina.«.
– seznam dokumentov oziroma potrdil iz te točke
razpisa.
IV. Pogodba o prodaji nepremičnine se sklene z
najugodnejšim dražiteljem v 15 dneh po končani dražbi
oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravi
ce. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku,
mu lahko ponudnik podaljša rok za sklenitev pogodbe,
vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo var
ščino. Če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe v
podaljšanem roku, ponudnik zadrži njegovo varščino.
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V. Kupnino za nepremičnino bo izbrani ponudnik
poravnal na račun, št. 01252-0100006472 Mestne ob
čine Kranj v roku, ki ne sme biti daljši kot trideset dni od
sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računa. Plačilo
celotne kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sesta
vina pravnega posla.
VI. Davek na dodano vrednost oziroma davek na
promet z nepremičninami, stroške cenitve nepremičnine
oziroma premične stvari, ter druge morebitne stroške na
podlagi pogodbe in stroške notarja plača kupec. Nepre
mičnine se kupujejo po načelu videno–kupljeno.
VII. Pravila dražbe:
1. dražbo lahko vodi predsednik komisije ob nav
zočnosti članov komisije,
2. draži lahko tisti, ki je plačal kavcijo za nepre
mičnino, ki jo draži, in je izpolnil pogoj iz III. točke tega
razpisa, in slednje dokaže s pisnim potrdilom,
3. pooblaščenec dražitelja mora predložiti veljavno
pooblastilo,
4. dražitelji za nepremičnine, za katere je izklicna
cena določena na m2, lahko dvigajo ceno na m2 površine
za večkratnik zneska 5 EUR,
5. dražitelji za nepremičnine, za katere je izklicna
cena do 40.000 EUR lahko dvigajo za večkratnik zne
ska 250 EUR,
6. dražitelji za nepremičnine oziroma premične
stvari, za katere je izklicna cena nad 40.000 EUR lahko
dvigajo za večkratnik zneska 500 EUR,
7. dražitelj je vezan na svojo ponudbo dokler ni po
dana višja ponudba,
8. na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno,
9. dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat ne
uspešno ponovi isto najvišjo ponudbo,
10. ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče
podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe,
11. morebitne ugovore reši voditelj dražbe takoj.
VIII. Izročitev nepremičnine in prenos lastništva se
opravi po celotnem plačilu kupnine in stroškov.
IX. Opozorilo: organ, pristojen za izvrševanje pro
računa samoupravnih lokalnih skupnosti, ali poobla
ščena oseba s soglasjem predstojnika postopek ustavi
do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom
povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem
razpisne dokumentacije.
X. Ogled nepremičnin je možen na podlagi predho
dnega dogovora, na tel. 04/23-73-163 ali 04/23-73-158.
XI. Natančnejše podatke o nepremičninah ter ostale
informacije so na voljo na naslovu: Mestna občina Kranj,
Slovenski trg 1, Kranj, Urad za okolje in prostor in bodo
objavljene na internetni strani www.kranj.si.
XII. Razpisno dokumentacijo in osnutek pogodbe,
lahko zainteresirane osebe, ki želijo sodelovati na jav
ni dražbi, dvignejo na naslovu: Mestna občina Kranj,
Slovenski trg 1, Kranj, Urad za okolje in prostor, v času
uradnih ur.
Mestna občina Kranj
Št. 478-151/2013-48/03

Ob-3013/13

Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj v
skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in sa
moupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10
in 75/12), Uredbe o stvarnem premoženju države in sa
moupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11,
42/12 in 23/13), na podlagi 18. in 44. člena Statuta Me
stne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07), Pravilnika
o oddaji poslovnih prostorov v najem (Uradni list RS,
št. 54/03) objavlja

Št.

55 / 28. 6. 2013 /

Stran

1973

javni razpis
za oddajo nepremičnine v najem
I. Predmet oddaje je:
poslovni prostor, ki stoji na zemljišču parcelna šte
vilka 385/1, k.o. Kranj. Poslovni prostor se nahaja v
pritličju, ima izmero 42,30 m2 in se oddaja za izklicno
mesečno najemnino 232,65 EUR.
Glede na Zazidalni načrt v starem mestnem jedru
se poslovni prostor nahaja v območju, ki je namenjeno
trgovini, gostinstvu in poslovni dejavnosti. Dostop je
možen iz Savske ceste, parkirišče se nahaja na ulici
Sejmišče.
Najemnik je poleg mesečne najemnine mesečno
dolžan plačevati tudi obratovalne stroške, stroške redne
ga vzdrževanja, stroške uporabe stavbnega zemljišča,
stroške zavarovanj, morebitni davek na nepremičnine
in druge stroške za katere se stranki dogovorita s po
godbo.
Najemna pogodba se sklepa za določen čas petih
let. Vsaka pogodbena stranka ima pravico do razdora
najemne pogodbe. Odpovedni rok znaša 30 dni.
II. Nepremičnina opredeljena v I. točki javnega raz
pisa bo oddana v najem na javni dražbi, ki bo v Kranju,
v torek dne 30. 7. 2013, ob 10. uri, v sobi številka 14,
na naslovu Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj.
III. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo:
– pravne osebe s sedežem na območju Republike
Slovenije in fizične osebe, ki so državljani Republike
Slovenije, pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo
na javni dražbi predložiti pisno pooblastilo, fizična oseba
pa se izkaže z osebnim dokumentom,
– pravne in fizične osebe, ki so na Urad za okolje
in prostor pri Mestni občini Kranj, Slovenski trg 1, 4000
Kranj, do ponedeljka, 29. 7. 2013, do 12. ure, dostavile
naslednje dokumente:
– pravne osebe dostavijo overjeno dokazilo o se
dežu v Republiki Sloveniji oziroma izpisek iz AJPES-a,
ki vključuje matično številko in ime odgovorne osebe, ki
ni starejše od 30 dni,
– fizične osebe dostavijo potrdilo o državljanstvu,
fotokopijo in navedbo EMŠO, oziroma priglasitveni list
DURS-a za samostojnega podjetnika,
– dokazilo od sodišča, da pravna oseba ali samo
stojni podjetnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaju
ali likvidacijskemu postopku, ki ni starejše od 30 dni,
– potrdilo davčnega organa, da ima pravna oseba
ali samostojni podjetnik poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve v skladu s predpisi,
– potrdilo Mestne občine Kranj, da ima pravna
oseba, samostojni podjetnik oziroma fizična oseba po
ravnane vse obveznosti do občine (za katerega zaprosi
najkasneje do srede 24. 7. 2013 na Uradu za finance
Mestne občine Kranj),
– davčno številko in številko računa pravne ose
be, samostojnega podjetnika oziroma fizične osebe z
navedbo imena in naslova banke ali druge finančne
ustanove,
– izjavo, da pravna oseba, samostojni podjetnik
oziroma fizična oseba v celoti soglaša s pogoji javne
dražbe in osnutkom pogodbe,
– potrdilo o nakazilu kavcije v višini 3 izklicnih
mesečnih najemnin na podračun enotnega zakladni
škega računa Mestne občine Kranj, številka 012520100006472 sklic na številko odobritve 18 755152010003-43060008 Mestne občine Kranj, z navedbo
»Plačilo varščine za javno dražbo«,
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– seznam dokumentov oziroma potrdil iz te točke
razpisa.
IV. Pogodba o oddaji v najem se sklene najkasneje
v 15 dneh po zaključku dražbe. Če dražitelj ne podpiše
pogodbe v navedenem roku, mu lahko ponudnik po
daljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot
15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši
dražitelj ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku, po
nudnik zadrži njegovo varščino.
V. Pravila dražbe:
1. dražbo vodi predsednik komisije ob navzočnosti
članov komisije,
2. draži lahko tisti, ki je plačal kavcijo za nepre
mičnino, ki jo draži, in je izpolnil pogoj iz III. točke tega
razpisa,
3. pooblaščenec dražitelja mora predložiti veljavno
pooblastilo,
4. dražitelji za nepremičnino, ki se oddaja v na
jem, lahko dvigajo najemnino za večkratnik zneska
20,00 EUR,
5. dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni
podana višja ponudba,
6. na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno
oziroma najemnino,
7. dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat
neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo,
8. ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče
podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe,
9. morebitne ugovore reši takoj voditelj dražbe.
VI. Postopek oddaje v najem se lahko ustavi vse
do sklenitve pravnega posla, pri čemer se dražiteljem
povrnejo stroški, in sicer v višini izkazanih stroškov za
prevzem razpisne dokumentacije.
VII. Ogled nepremičnine je možen na podlagi pred
hodnega dogovora, na tel. 04/23-73-163 vendar naj
kasneje do dne 26. 6. 2013.
VIII. Natančnejši podatki glede javnega razpisa so
na voljo na naslovu: Mestna občina Kranj, Slovenski
trg 1, Kranj, Urad za okolje in prostor, na tel. 04/23-73158 in bodo objavljeni na internetni strani www.kranj.si.
IX. Razpisno dokumentacijo, ki vključuje osnutek
pogodbe lahko pravne in fizične osebe, ki želijo so
delovati na javni dražbi, dvignejo na naslovu: Mestna
občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, Urad za okolje in
prostor, soba 146, v času uradnih ur.
Mestna občina Kranj
Št. 47802-2/2013-4

Ob-3025/13

Občina Šempeter - Vrtojba na podlagi 20 in
22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in sa
moupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10
in 75/12) in Uredbe o stvarnem premoženju države
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 34/11, 42/12 in 24/13) objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnine z javnim zbiranjem
ponudb
Predmet prodaje je stanovanje z atrijem, ki ga na
jemnik že zaseda od leta 1994, na naslovu Ulica Ivana
Suliča 14/C, v Šempetru pri Gorici, in sicer:
– dvosobno stanovanje št. 6, v podpritličju stano
vanjske stavbe Podmark III – niz 8, z oznako 6 DA, v
izmeri 62,14 m2, s kletjo št. 34, v zmeri 3,41 m2, vse v
skupni izmeri 65,55 m2, stoječe na parceli 121/1, k.o.
2315 - Šempeter, na naslovu Ulica Ivana Suliča 14/C,
Šempeter pri Gorici, z ID znakom 2315-111-202

in
– atrij ob dvosobnem stanovanju št. 6, v podpritli
čju stanovanjske stavbe Pomark III – niz 8, steječega
na parc. št. 121/7, k.o. 2315 - Šempeter, na naslovu
Ulica Ivana Suliča 14/C, Šempeter pri Gorici, z ID zna
kom 2315-121/7-0.
Dosedanji najemnik ima v skladu s 176. členom
Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03)
predkupno pravico, kot prejšnji imetnik stanovanjske
pravice.
Oddaja ponudb
Ponudniki so dolžni predložiti ponudbe v skladu z
razpisno dokumentacijo (vključno s potrdilom o plačani
varščini za resnost ponudbe), v zaprti ovojnici z ozna
ko: »Ne odpiraj – Ponudba za prodajo nepremičnine),
z oznako 47802-2/2013-4«, na naslov: Občina Šem
peter - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3 a, 5290 Šempeter pri
Gorici, najpozneje do 15. 7. 2013.
Na ovojnici mora biti naveden naziv in naslov po
nudnika. Ponudbe lahko ponudniki v roku za oddajo
ponudb oddajo po pošti ali osebno v sprejemni pisarni
Občine Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3 a, 5290
Šempeter pri Gorici, vsak delovni dan, od 8. do 12. ure,
in v sredo, tudi od 14. do 16.30.
Ponudbe, ki bi prispele po poteku roka za oddajo
ponudb, ne bodo upoštevane in bodo neodprte vrnjene
pošiljatelju.
Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb prispelih v roku za oddajo po
nudb bo dne 17. 7. 2013, ob 10. uri, na sedežu občine.
Razpisno dokumentacijo za prijavo na javni razpis
lahko zainteresirani ponudniki iztiskajo na spletni Ob
čine Šempeter - Vrtojba, na naslovu: www.sempeter
-vrtojba.si, ali jo prevzamejo v sprejemni pisarni Občine
Šempeter - Vrtojba, v času uradnih ur.
Za dodatne informacije lahko zainteresirani ponu
dniki pokličejo na tel. 05/335-10-02 – kontaktna oseba
mag. Peter Ptičak.
Občina Šempeter - Vrtojba
Št. 276/2013

Ob-3004/13

Center za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke
Boštjančič, Draga, Draga 1, 1292 Ig, objavlja na podlagi
20. člena Zakona o stvarnem premoženju države in sa
moupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10,
75/12) in smiselni uporabi 35. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 34/11, 42/12)
poizvedovalni razpis
za najem poslovnih prostorov za potrebe VDC
a) Prostorski pogoji
1. Prostori morajo biti prilagojeni osnovni dejavnosti
varstveno delovnega centra (storitev vodenje in varstvo
ter zaposlitev pod posebnimi pogoji), v skladu s Pra
vilnikom o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce
socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 67/06).
Zaželeno je, da so prostori svetlejši in zračni.
2. Dostop do prostorov mora biti brez arhitekturnih
ovir oziroma z možnostjo manjših prilagoditev, kot je to
določeno z veljavnimi predpisi.
3. Prostori se morajo nahajati na območju, kjer je
urejena prometna infrastruktura, z možnostjo javnega
prevoza ter na področju urbanega naselja. Prostori se
morajo nahajati na področju Mestne občine Ljubljana
(od središča mesta oddaljeni največ 5 km).
4. Potrebna skupna tlorisna površina za dejavnost
je cca 500,00 m2, in bo zajemala:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– delavnice,
– skladišče,
– jedilnico,
– dnevni ali večnamenski prostor s čajno kuhinjo,
– sobe za pomirjanje,
– garderobe za uporabnike in zaposlene,
– toaletne prostore za uporabnike in zaposlene,
– toaletne prostore za invalide,
– negovalno higienski prostor,
– pisarniške prostore,
– pomožne prostore.
Prostori morajo imeti zagotovljenih tudi najmanj
6 parkirnih mest, od tega morata biti najmanj 2 parkirni
mesti namenjeni parkiranju invalidov, kar je vključeno v
ceno najema.
Ponudbi je potrebno priložiti tloris prostorov, iz ka
terega bo razvidna tudi celotna površina ponujenih pro
storov.
5. V objektu mora biti zagotovljena trifazna napelja
va električnega toka.
6. Objekt mora biti priključen na kanalizacijsko in
vodovodno omrežje. Zagotovljeno mora biti ogrevanje
in vgrajene morajo biti klimatske naprave. Omogočena
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mora biti priključitev na telekomunikacijske naprave.
Za odčitavanje porabe mora biti zagotovljeno ločeno
odčitavanje.
7. V primeru, da ima objekt več nadstropij, mora
imeti urejeno dvigalo in možnost neposrednega dostopa
z invalidskim vozičkom.
b) Drugi pogoji
1. Prostori oziroma stavba morajo imeti uporabno
dovoljenje, izkazano pa mora biti tudi lastništvo prosto
rov oziroma stavbe.
2. Zagotovljen mora biti dolgoročen najem prosto
rov (najmanj 10 let), z možnostjo podaljšanja pogodbe
in vselitvijo v roku 1 leta.
3. Ponudnik naj v ponudbi poda ceno za 1 m² (ce
loten najem) in oceno stroškov obratovanja na 1 m².
4. Rok za zbiranje ponudb je 15 dni od dneva obja
ve v Uradnem listu RS.
5. Ponudbe je potrebno posredovati na naslov:
CUDV Draga, Draga 1, 1292 Ig.
6. Dodatne informacije lahko pridobite na tel.
01/420-26-70 ali neposredno pri naročniku (CUDV Dra
ga, Draga 1, 1292 Ig).
CUDV Draga
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Javne dražbe
Št. 478-79/2013/16

Ob-2991/13

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zade
ve, Ljubljana, Štefanova ulica 2 (v nadaljevanju: naroč
nik), v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju drža
ve in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10 in 75/12) in Uredbo o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) objavlja
ponovno javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Re
publika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Šte
fanova ulica 2, Ljubljana.
2. Opis predmeta prodaje: službeni konj z imenom
Favory Thais, rojen 19. 2. 1997, sivec, kastrat, lipican
ske pasme, ID 705 002 971000198.
Lastnik konja je Republika Slovenija, upravljavec
Ministrstvo za notranje zadeve.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja konja po metodi
javne dražbe.
4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: izklicna
cena za konja znaša 772,50 EUR. Najnižji znesek viša
nja 100,00 EUR.
5. Način in rok plačila kupnine: pogodba se sklene
v roku 15 dni po končani javni dražbi. Kupec poravna
kupnino po sklenitvi pogodbe na podlagi izstavljenega
računa lastnika, in sicer najkasneje v roku 15 dni od
izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine v navedenem
roku je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo dne 17. 7. 2013, ob 9. uri, na na
slovu: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica
2, Ljubljana.
Predstavniki dražiteljev – pravnih oseb, ki bodo
prisotni na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne
dražbe komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje
na javni dražbi.
Dražitelji – fizične osebe, ki bodo prisotni na javni
dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji
izročiti na vpogled dokument s fotografijo, katerega je
izdal državni organ.
Vsi dražitelji morajo pred pričetkom javne dražbe
komisiji predložiti potrdilo o vplačani varščini, celotno
številko TRR za primer vračila varščine, davčno oziro
ma ID št. za DDV, EMŠO oziroma matično številko in
telefonsko številko.
7. Višina varščine
Dražitelji morajo najkasneje do 16. 7. 2013, do
12. ure, plačati varščino v višini 10% od izklicne cene,
v višini 77,25 EUR.
Varščina se plača na račun Ministrstva za notranje
zadeve in javno upravo, št. 01100-6370171132 ter sklic
28 17116-2990008-39907413.
Varščina bo uspelemu dražitelju vračunana v kupni
no, dražiteljem, ki ne bodo uspeli, pa brez obresti vrnje
na v roku 30 dni po končanem postopku javne dražbe.
Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj
po izklicni ceni za konja. Ponudba veže dražitelja do
zaključka dražbe in dražitelj do tedaj ne more odstopiti
od ponudbe ali jo kakorkoli razveljaviti. Če kupec ne
sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec obdrži
varščino.

8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in ogled pred
meta javne dražbe
Konja si lahko ogledate od 8. 7. 2013 do 12. 7. 2013
in dne 15. 7. 2013, na Postaji konjeniške policije Ljublja
na, Stožice 28, Ljubljana, ali po predhodnem dogovoru s
Cvetkom Možino, tel. 01/563-44-50 ali 041/704-445, el.
naslov: cvetko.mozina@policija.si.
Podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo javne
dražbe dobite pri Mojci Pleško Grah, tel. 01/428-47-23,
el. naslov mojca.plesko-grah@gov.si ali pri Jasmini
Strgaršek, tel. 01/428-44-52, el. naslov jasmina.strgar
sek@gov.si.
9. Ustavitev postopka: Vlada ali Komisija za izved
bo javnih dražb in javnih odpiranj ponudb za prodajo
stvarnega premoženja Ministrstva za notranje zadeve s
soglasjem predstojnika lahko postopek ustavi do podpi
sa pogodbe, pri čemer se dražiteljem povrne izkazane
stroške in varščino brez obresti.
10. Drugi pogoji:
– konj je naprodaj po načelu »videno-kupljeno«,
zato morebitne reklamacije po končani javni dražbi ne
bodo upoštevane;
– izbrani dražitelj je dolžan v roku 15 dni po končani
dražbi skleniti z naročnikom kupoprodajno pogodbo;
– če izbrani dražitelj ne sklene kupoprodajne po
godbe v predpisanem roku, je postopek javne dražbe
razveljavljen, vplačana varščina je zadržana;
– če dražitelj ne plača kupnine, prodajalec zadrži
varščino;
– kupec mora prevzeti konja v 3 dneh po plačilu ce
lotne kupnine, sicer se šteje, da je v zamudi s prevzemom
in mora plačati stroške oskrbe konja v skladu z Osnovami
za izdelavo kalkulacij – stroškovnikom, ki bodo veljale na
dan podpisa pogodbe, za vsak dan zamude.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 123
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Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Žu
pančičeva 3, Ljubljana, skladno z določbami Zakona o
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12) ter določbami
Uredbe o stvarnem premoženju države in samouprav
nih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12
in 24/13) objavlja
javno dražbo
za oddajo nepremičnine v najem
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Repu
blika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva
3, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javne dražbe oddaje v najem
Predmet oddaje v najem je nepremičnina parc.
št. 1752/50, k.o. 2458 Bazovica, v izmeri 3154 m2, v la
sti Republike Slovenije, ki v naravi predstavlja poslovni
objekt bivšega mejnega prehoda Lipica, z ID znakom
2458-117-1, brez naslova, zgrajen leta 1982, v izmeri
284,90 m2, nestanovanjski objekt – transformatorska
postaja, z ID znakom 2458-119-1, zgrajen leta 1982, v
izmeri 7,00 m2 in zemljišče ob objektu, v izmeri 1577 m2.
Nepremičnina se nahaja v ureditvenem območju
naselja Lipica, znotraj Kraške kulturne krajine v Lipici,
ki je kulturni spomenik državnega pomena. Poslovni
prostor je namenjen pisarniški dejavnosti in poslovanju
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s strankami. Za spremembo namembnosti prostora za
opravljanje druge dejavnosti, si mora najemnik sam in
na lastne stroške pridobiti zahtevano dokumentacijo.
3. Izklicna cena in najnižji znesek višanja
Izklicna cena za predmetno nepremičnino je
1.200 EUR/mesec.
Najnižji znesek višanja izklicne cene je 100,00 EUR.
4. Sklenitev pogodbe in čas trajanja najemnega raz
merja: nepremičnina bo oddana dražitelju, ki bo ponudil
najvišjo ceno. Z najugodnejšim dražiteljem bo sklenjena
najemna pogodba najkasneje v roku 15 dni po izvedeni
javni dražbi, za obdobje enega leta, z možnostjo podalj
šanja in tri-mesečnim odpovednim rokom.
5. Način in rok plačila: najemodajalec bo za nepre
mičnino izstavljal mesečne račune za najemnino za teko
či mesec, izbrani dražitelj pa je dolžan najemnino plačati
do 20. v mesecu na podračun enotnega zakladniškega
računa pri Banki Slovenije, št. 01100-1006214304. Vpla
čana varščina se šteje v plačilo prve najemnine. V času
trajanja najemne pogodbe najemnika bremene obrato
valni stroški, ki obsegajo: stroške ogrevanja, vodarine
in kanalščine, elektrike, odvoza smeti, varovanja, nado
mestila za uporabo stavbnega zemljišča, zavarovanja,
stroške upravljanja in vzdrževanja ter morebitne druge
obratovalne stroške.
6. Višina varščine
Dražitelji, ki se bodo prijavili na razpis, morajo vpla
čati varščino v višini izhodiščne mesečne najemnine v
višini 1.200 EUR, na podračun enotnega zakladniškega
računa pri Banki Slovenije, št. 01100-1006214304, z
navedbo »Varščina za najemnino Lipica«.
Dražiteljem, ki na javni dražbi ne uspejo, se var
ščina brezobrestno vrne v osmih dneh po končani javni
dražbi. Dražiteljem, ki bodo vplačali varščino in ne bodo
pristopili k javni dražbi ali ne želeli skleniti pogodbe, se
varščina zadrži.
7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
7.1. Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja,
pravna ali fizična oseba, ki lahko v skladu s pravnim re
dom Republike Slovenije ali druge članice EU opravlja
dejavnost na območju Republike Slovenije, kar preveri
vsak dražitelj zase, ter pravočasno in pravilno prijavi,
tako da:
– plača varščino in predloži potrdilo o njenem pla
čilu;
– predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na pred
met javne dražbe, pri čemer mora biti podpis pooblasti
telja overjen pri notarju, v primeru, če dražitelj ni zastop
nik ali pooblaščenec;
– predloži izpisek iz sodnega registra (samo za
pravne osebe) oziroma priglasitveni list (za samostojne
podjetnike), ki ne sme biti starejši od treh mesecev;
– predloži izvirnik osebnega dokumenta (potni list
ali osebna izkaznica), če je dražitelj fizična oseba, sa
mostojni podjetnik ter zastopniki in pooblaščenci pravnih
oseb);
– predloži potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo instituci
je v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih
se zahteva potrdilo za slovenske državljane, v kolikor
takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo over
jeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno od
govornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke);
– predloži 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
institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od
katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe,
kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo
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overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in material
no odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih
ni imel blokiranega TRR).
7.2. Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine) je
potrebno predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo listine.
7.3. Dražitelji predložijo zahtevane dokumente naj
kasneje do 12. 8. 2013 v zaprti ovojnici, na naslov Mini
strstvo za pravosodje, Direktorat za investicije in nepre
mičnine, Tržaška cesta 21, Ljubljana, z oznako »Javna
dražba za najem nepremičnine Lipica – Ne odpiraj«,
priporočeno po pošti ali osebno v sprejemno pisarno.
8. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo poteka
la dne 14. 8. 2013, na sedežu Ministrstva za pravosodje,
Direktorat za investicije in nepremičnine, Tržaška cesta
21, Ljubljana, v sejni sobi, v IV. nadstropju, ob 10. uri.
9. Dodatne informacije
Za dodatne informacije v zvezi s predmetom javne
dražbe se obrnite na Matejo Gašperlin, Ministrstvo za
pravosodje, Tržaška cesta 21, Ljubljana, tel. 01/478-1877, e-pošta: mateja.gasperlin@gov.si.
Za morebitne podrobnejše podatke v zvezi s prijavo
in izvedbo javne dražbe se obrnite na Leo Hartman Ilešič,
Ministrstvo za pravosodje, Tržaška cesta 21, Ljubljana,
tel. 01/478-16-67, e-pošta: lea.hartman-ilesic@gov.si.
Ogled nepremičnine je možen po predhodnem do
govoru.
10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe: najemo
dajalec lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla
postopek javne dražbe brez obrazložitve in brez odško
dninske odgovornosti ustavi, pri čemer se dražiteljem
povrne varščino brez obresti.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 478-163/2013-1
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Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za
obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, v skladu z
Zakonom o stvarnem premoženju države in samouprav
nih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12) in
Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in
24/13), objavlja
javno dražbo
prodaje nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javnih dražb: Repu
blika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta
55, 1000 Ljubljana.
Postopek javne dražbe vodi Komisija Ministrstva za
obrambo RS za vodenje in nadzor postopka razpolaga
nja s stvarnim premoženjem – pristojna komisija.
II. Opis predmetov prodaje
Zemljišča in objekti
A. Vojaški kompleks Ugar
1. Prodaja nekdanjega Vojaškega kompleksa Ugar
v Ribnici, ki predstavlja stražnico z neto tlorisno površi
no po cenitvi 178 m2, skladišča z neto tlorisno površino
4.014 m2, nadstreška z neto tlorisno površino 45 m2,
pesjak z neto tlorisno površino 51 m2, ruševini z neto
tlorisno površino 284 m2. Kompleks ima tako stavb
na, gozdna kot kmetijska zemljišča, ki so locirana na,
parc. štev. 1389/10, 1426/1, 1749/2, 1429, k.o. Ribni
ca, in parc. št. 647/40, 647/15, 647/3 in 647/41, k.o.
Dane, skupne površine 346.137,00 m2. Nepremičnine so
vpisane pod ID znak 1625-1389/10-0, 1625-1626/1-0,
1625-1749/2-0, 1625-1429/0-0, k.o. 1625 Ribnica, in
pod ID znak 1628-647/40-0, 1628-647/15-0, 1628647/3, 1628-647/41-0, k.o. 1628 Dane. Kompleks je
delno v najemu do leta 2015.
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a. Potrdila o namenski rabi opredeljuje:
– del. parc. št. 1389/10, k.o. Ribnica, kot območje
razpršene gradnje,
– del parc. 1389/10 in 1426/1, k.o. Ribnica, in kot
lesno proizvodni gozd,
– parc. št. 1429, 1749/2 in del parc. št. 1426/1, k.o.
Ribnica, kot kmetijsko zemljišče.
b. Podatki o območjih varovanj in omejitev:
– vse parcele ležijo v območju namenjenem ohranja
nju prosto živečih ptic in naravnih habitatov,
– območje skladišča vojaške opreme, bojnih in min
sko eksplozivnih eksponatov,
– del parc. 1429, 1749/2, 647/40, 647/15, 647/3,
647/41 – evidentirana naravna dediščina,
– parc. št. 1749/2 in del parc. št. 1389/10, 1429 –
poplavno območje.
c. Javna dražba z znanim kupcem bo končana šele
po tem, ko bo celotna nepremičnina 30 dni po javni draž
bi objavljena na UE in bodo ponudbe o nakupu možno
posredovati tudi v tem obdobju. Najvišja ponudba bo
zaključek prodaje.
d. Izklicna cena: 466.012,50 evrov.
B. Poslovne nepremičnine, Gospodarska cona Oto
vec v občini Črnomelj, k.o. Talčji vrh
Prodaja po sklopih (priloga skica na: www.mors.si)
razpolaganje s stvarnim premoženjem – 90. javna dražba
8. 7. 2013.
Sklop 4
Stavbno zemljišče parc. št. 2404/15, njiva v izmeri
343 m2, vinograd 827 m2, pašnik v izmeri 2.521 m2, pašnik
v izmeri 942 m2, gozd v izmeri 705 m2, parc. št. 5291/10,
pot v izmeri 123 m2 in parc. št. 2619/15, gozd v izmeri
80 m2, (skupaj v izmeri 5.541 m2), k.o. 1536 Talčji vrh (v
skupni vrednosti 40.000 eur) in ½ Sklopa 26a, dovozno
pot, ki zajema stavbno zemljišče (80 m2, letnik 1982)
parc. št. 2404/12 njiva v izmeri 650 m2, pašnik v izmeri
2.014 m2, gozd v izmeri 58 m2, pot v izmeri 23 m2, (skupaj
2.745 m2), k.o. 1536 Talčji (v vrednosti 6.545,00 EUR).
a. Prejšnja izklicna cena 47.700,00 € zmanjšana za
–15% (7.050 €), sedaj znaša skupaj: 40.650,00 €
Sklop 5
Stavbno zemljišče s staro šolo (500 m2, letnik 1930),
parc. št. 2404/11, njiva v izmeri 2.757 m2, njiva v izmeri
461 m2, travnik v izmeri 379 m2, pašnik v izmeri 307 m2,
pašnik v izmeri 2.670 m2, pot v izmeri 225 m2, stavbi
šče v izmeri 45 m2, stavbišče v izmeri 222 m2, (sku
paj 7.066 m2), k.o. 1536 Talčji vrh (v skupni vrednosti
50.000 EUR) in ½ Sklopa 26a, dovozno pot, ki zajema
stavbno zemljišče (80m2, letnik 1982) parc. št. 2404/12,
njiva v izmeri 650 m2, pašnik v izmeri 2.014 m2, gozd v
izmeri 58 m2, pot v izmeri 23 m2, (skupaj 2.745 m2), k.o.
1536 Talčji vrh (v vrednosti 6.545,00 eur).
a. Prejšnja izklicna cena 57.700,00 € zmanjšana za
–15% (8.655 €), sedaj znaša skupaj: 49.045,00 €
Sklop 12
Stavbno zemljišče z nadstreškom (275,40 m2, let
nik 1982), parc. št. 2404/4, njiva v izmeri 574 m2, njiva
v izmeri 701 m2, sadovnjak v izmeri 222 m2, sadovnjak
v izmeri 404 m2, pašnik v izmeri 525 m2, gozd v izmeri
10.346 m2, pot v izmeri 36 m2, (skupaj 12.808 m2), k.o.
1536 Talčji vrh.
a. Prejšnja izklicna cena 97.000,00 € zmanjšana za
–15% (14.550 €), sedaj znaša skupaj: 82.450,00 €
Sklop 13
Stavbno zemljišče s skladiščem (Trimo) (397,80 m2,
letnik 1982), parc. št. 2404/5 njiva v izmeri 601 m2, travnik
v izmeri 690 m2, travnik v izmeri 1.913 m2, travnik v izmeri
658 m2, travnik v izmeri 1.866 m2, gozd v izmeri 1.340 m2,
parc št. 5291/5, pot v izmeri 323 m2, parc. št. 5334/6, pot
v izmeri 288 m2, parc. št. 3394/6, pašnik v izmeri 289 m2,
parc. št. 2619/1, njiva v izmeri 436 m2, njiva v izmeri

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
298 m2, travnik v izmeri 676 m2, gozd v izmeri 414 m2,
(skupaj 9.792 m2), k.o. 1536 Talčji vrh
a. Prejšnja izklicna cena 81.500,00 € zmanjšana
za –15% (12.225 €), sedaj znaša skupaj: 69.275,00 €
Sklop 14
Stavbno zemljišče, parc. št. 2404/8, pašnik v izmeri
2.103 m2, k.o. Talčji vrh.
a. Prejšnja izklicna cena 4.500,00 € zmanjšana za
–15% (675 €), sedaj znaša skupaj: 3.825,00 €
Sklop 15
Stavbno zemljišče z glavno črpalno postajo
(192,30 m2, letnik 1982), parc. št. 2404/9, pašnik v izme
ri 3.082 m2, gozd v izmeri 517 m2, parc št. 5291/7, pot v
izmeri 237 m2, parc. št. 2619/7, gozd v izmeri 1.141 m2,
(skupaj 4.977 m2), k.o. 1536 Talčji vrh.
a. Prejšnja izklicna cena 41.000,00 € zmanjšana za
–15% (6.150 €), sedaj znaša skupaj: 34.850,00 €
Sklop 16
Stavbno zemljišče, parc. št. 2619/2, njiva v izmeri
242 m2, njiva v izmeri 568 m2, njiva v izmeri 1.188 m2,
travnik v izmeri 293 m2, travnik v izmeri 1.298 m2, travnik
v izmeri 820 m2, (skupaj 4.409 m2), k.o. 1536 Talčji vrh.
a. Prejšnja izklicna cena 31.000,00 € zmanjšana za
–15% (4.650 €), sedaj znaša skupaj: 26.350,00 €
Sklop 17
Stavbno zemljišče s črpalno postajo – delno (63 m2,
letnik 1982) parc. št. 2619/8, njiva v izmeri 916 m2,
njiva v izmeri 690 m2, gozd v izmeri 1.233 m2, (skupaj
2.839 m2), k.o. 1536 Talčji vrh.
a. Prejšnja izklicna cena 21.500,00 € zmanjšana za
–15% (3.225 €), sedaj znaša skupaj: 18.275.00 €
Sklop 18
Stavbno zemljišče, parc. št. 2619/9, sadovnjak v
izmeri 337 m2, travnik v izmeri 436 m2, gozd v izmeri
351 m2, (skupaj 1.124 m2), k.o. 1536 Talčji vrh.
a. Prejšnja izklicna cena 8.000,00 € zmanjšana za
–15% (1.200 €), sedaj znaša skupaj: 6.800,00 €
Sklop 19
Stavbno zemljišče, parc. št. 2619/3, njiva v izmeri
241 m2, njiva v izmeri 549 m2, njiva v izmeri 1.179 m2,
travnik v izmeri 1.486 m2, travnik v izmeri 367 m2 (skupaj
3.822 m2), k.o. 1536 Talčji vrh.
a. Prejšnja izklicna cena 27.000,00 € zmanjšana za
–15% (4.050 €), sedaj znaša skupaj: 22.950,00 €
Sklop 20
Stavbno zemljišče, parc. št. 2619/4, njiva v izmeri
553 m2, travnik v izmeri 278 m2, (skupaj 831 m2), k.o.
1536 Talčji vrh.
a. Prejšnja izklicna cena 6.000,00 € zmanjšana za
–15% (900 €), sedaj znaša skupaj: 5.100,00 €
Sklop 21
Stavbno zemljišče z upravno stavbo (240,30 m2,
letnik 1982), parc. št. 2619/5, njiva v izmeri 422 m2,
sadovnjak v izmeri 428 m2, travnik v izmeri 3.549 m2,
travnik v izmeri 501 m2, gosp. poslopje v izmeri 155 m2,
(skupaj 5.055 m2), k.o. 1536 Talčji vrh.
a. Prejšnja izklicna cena 58.500,00 € zmanjšana za
–15% (8.775 €), sedaj znaša skupaj: 49.725,00 €
Sklop 22
Stavbno zemljišče z dvema podzemnima skladišče
ma (vsak v izmeri 409,80 m2), parc. št. 2619/10, sadov
njak v izmeri 3.086 m2, k.o. 1536 Talčji vrh.
a. Prejšnja izklicna cena 63.000,00 € zmanjšana za
–15% (9.450 €), sedaj znaša skupaj: 53.550,00 €
Sklop 23
Stavbno zemljišče s teh. delavnico (155m2, letnik
1982) parc. št. 2619/12, njiva v izmeri 50 m2, njiva v
izmeri 384 m2, sadovnjak v izmeri 786 m2, sadovnjak v
izmeri 397 m2, (skupaj 1.617 m2), k.o. 1536 Talčji vrh.
a. Prejšnja izklicna cena 23.500,00 € zmanjšana za
–15% (3.525 €), sedaj znaša skupaj: 19.975,00 €

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Sklop 24
Stavbno zemljišče s skladiščem – garažo
(397,80 m2, letnik 1982) parc. št. 2619/11, sadovnjak
v izmeri 735 m2, sadovnjak v izmeri 1.545 m2, (skupaj
2.280 m2), k.o. 1536 Talčji vrh.
a. Prejšnja izklicna cena 28.500,00 € zmanjšana za
–15% (4.275 €), sedaj znaša skupaj: 24.225,00 €
Sklop 25
Stavbno zemljišče s protipožarno postajo (80 m2,
letnik 1982) parc. št. 2619/13, njiva v izmeri 1.648 m2,
sadovnjak v izmeri 2.077 m2, sadovnjak v izmeri 695 m2,
sadovnjak v izmeri 1.959 m2, pot v izmeri 28 m2, stavbi
šče v izmeri 57 m2, (skupaj 6.464 m2), k.o. 1536 Talčji.
a. Prejšnja izklicna cena 50.000,00 € zmanjšana za
–15% (7.500 €), sedaj znaša skupaj: 42.500,00 €.
Stanovanje
1. Dvosobno stanovanje na naslovu Županči
čeva ulica 20, Brežice, št. 4 (nezasedeno), ID znak
1300/528/4, v I. nad., III. etaže s kletjo, v skupni izmeri
88,14m2, letnik 1956, tablica MO 27432.
a. Ogled stanovanja: 8. 7. 2012 in 10. 7. 2012, od
8.30 do 14. ure.
b. Izklicna cena: 52.000,00 evrov.
III. Ogled nepremičnin: ogled stanovanja boste lah
ko opravili ob terminih določenih ob posamezni nepre
mičnini. Oglede drugih nepremičnin, pa boste lahko
opravili po predhodni najavi na 041/397-954, Anton Le
sar, kamor lahko pokličete tudi za dodatna vprašanja o
lokaciji. Glede vprašanj samega poteka javne dražbe
smo dosegljivi na tel. 01/471-22-13, od 1. 7. 2013 do
17. 7. 2013, med 8. in 12. uro.
IV. Pogoji in pravila javne dražbe:
1. Nepremičnina se proda v celoti po sistemu vide
no kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi pro
dajnih pogodb ne bodo upoštevane. Predpisane davčne
dajatve v višini 20% za kmetijska zemljišča in 2% za
zazidana stavna zemljišča, ki niso vštete v izhodiščno
ceno, stroške notarskih storitev in vpis v zemljiško knjigo
plača kupec.
2. Kriteriji dvigovanja izklicne cene:
Dražitelji lahko dvigujejo izklicno ceno:
– od 1,00 EUR do 50.000,00 EUR za 200,00 EUR,
– od 50.000,01 EUR do 70.000,00 EUR za 400,00
EUR,
– od 70.000,01 EUR do 100.000, 00 EUR za 600,00
EUR,
– od 100.000,01 EUR naprej za 1.000,00 EUR.
3. Predvidena javna dražba se bo opravila ustno v
slovenskem jeziku.
4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba se sklene z naj
ugodnejšim dražiteljem v roku 15 dni po zaključku javne
dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem
roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalec
zadrži njegovo kavcijo.
5. Višina kavcije: pred dražbo morajo dražitelji po
ložiti kavcijo v višini 10% izklicne cene na transakcijski
račun Ministrstva za obrambo RS: 01100-6370191114,
sklic 11 19119-7141998-90000. Dražiteljem, ki na javni
dražbi ne bodo uspeli, se kavcija brez obresti vrne v
roku 15 dni od zaključka javne dražbe, na njihov tran
sakcijski račun.
6. Način in rok plačila kupnine: kupnina se plača v
30 dneh po prejetju računa, ki ga bo prodajalec izsta
vil kupcu takoj po sklenitvi pogodbe. Kupnina se vpla
ča na transakcijski račun Ministrstva za obrambo RS:
01100-6370191114, sklic 11 19119-7141998-90000. Pla
čilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena se
stavina prodajne pogodbe. Položena kavcija se všteje
v kupnino.
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7. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Dražitelji se morajo najpozneje do 11. ure na dan jav
ne dražbe osebno oglasiti na kraju javne dražbe.
Javne dražbe se bodo lahko udeležili le tisti, ki bodo
do 17. 7. 2013, do 12. ure, na naslov naročnika: RS Mini
strstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, v
zapečateni ovojnici s pripisom »Ne odpiraj, javna dražba
18. 7. 2013«, s pripisom na hrbtni strani ovojnice ime in pri
imek dražitelja, in predložili kopije naslednjih dokumentov:
– potrdilo o plačani kavciji, iz katere je zraven plačila
razviden tudi predmet nakupa in priloženo celotno številko
TRR računa za primer vračila kavcije;
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih staro največ
30 dni, (samo za pravne osebe, s.p.), tuj državljan mora
priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi
enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo
za slovenske državljane, v kolikor takega potrdila ne more
pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju s katero pod
kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima pla
čane davke in prispevke);
– dražitelji morajo pred dražbo predložiti 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 institucije v njegovi državi enakovredne
institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske
pravne osebe kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa
lastno izjavo overjeno pri notarju, s katero pod kazensko
in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih
mesecih ni imel blokiranega TRR);
– izpisek iz sodnega registra (samo za pravne ose
be) oziroma druge ustrezne evidence (s.p.), staro največ
30 dni;
– morebitni pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb mo
rajo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za udeležbo
na javni dražbi;
– osebno izkaznico oziroma potni list (fizične osebe,
s.p ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb);
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema razpisne po
goje.
Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji, ni mo
goče pristopiti k draženju na javni dražbi.
Če ovojnica ne bo opremljena tako, kot je določeno,
naročnik ne nosi odgovornosti za založitev le-te.
8. Predložiti je potrebno tudi: davčno številko oziroma
ID številko za DDV, EMŠO oziroma matično številko, mo
rebiten e-naslov in telefonsko številko.
9. Izbira najugodnejšega dražitelja
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni
dražbi. Z vplačilom kavcije sprejme dražitelj obveznost
pristopiti k dražbi in razpisne pogoje dražbe.
a.) če je dražitelj samo eden, je nepremičnina prodana
za izklicno ceno;
b.) izbrani dražitelj je tisti, ki ponudi najvišjo ceno;
c.) če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo
ceno, nepremičnina ni prodana, če eden ne zviša cene.
10. Pravila javne dražbe
Javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o stvar
nem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupno
sti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12) in Uredbo o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13).
Javno dražbo vodi pristojna komisija.
11. Ustavitev postopka: upravljavec ali pooblaščena
oseba lahko s soglasjem predstojnika, do sklenitve prav
nega posla, postopek javne dražbe ustavi, pri čemer se
dražiteljem povrne izkazane stroške.
V. Datum, čas in kraj javne dražbe: predvidena pro
daja bo potekala 18. 7. 2013, ob 11. uri, v prostorih Mini
strstva za obrambo, na naslovu Vojkova 55a v Avditoriju,
1000 Ljubljana.
Ministrstvo za obrambo
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Razpisi delovnih mest
Št. 110-160/2013/2

Ob-3001/13

Ministrstvo za pravosodje na podlagi 29. člena
v zvezi s 198.a členom Zakona o državnem tožilstvu
(Uradni list RS, št. 58/11, 21/12 – ZDU-1F, 47/12, 15/13
– ZODPol in 47/13 – ZDU-1G; ZDT-1) objavlja razpis za
imenovanje državnega tožilca na
– 1 prosto mesto za imenovanega okrožnega
državnega tožilca na Specializiranem državnem tožilstvu RS.
V skladu s prvim odstavkom 193. člena ZDT-1 se
lahko na razpis prijavijo državni tožilci oziroma državne
tožilke (v nadaljevanju: državni tožilec).
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje po
datke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kan
didata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis (v obli
ki Europass CV: http://www.europass.cedefop.europa.
eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI) z
opisom strokovne dejavnosti po pridobljeni univerzitetni
diplomi z dokazili.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski
naslov kandidata.
Pri imenovanju na Specializirano državno tožilstvo
RS se upošteva:
1. trajanje državnotožilske službe, zlasti na podro
čju obravnavanja zadev iz pristojnosti SDT;
2. pravnomočna ocena tožilske službe o izpolnje
vanju pogojev za napredovanje, ki ne sme biti starejša
od enega leta in
3. dokazila o strokovnem usposabljanju oziroma
izkušnjah na področju obravnavanja zadev iz pristoj
nosti SDT.
Kandidati, ki imajo pravnomočno oceno tožilske
službe o izpolnjevanju pogojev za napredovanje, ki ne
sme biti starejša od enega leta, jo priložijo prijavi. Za
kandidate, ki takšne ocene nimajo, se bo oceno prido
bilo po uradni dolžnosti.
Rok za prijavo je 15 dni od objave razpisa.
Pisne prijave morajo kandidati poslati na naslov:
Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana, z
oznako na ovojnici "Prijava za MP 110-91/2013".
Ministrstvo za pravosodje
Ob-3005/13
Na podlagi 14. člena Odloka o ustanovitvi javne
ga zavoda Ljudska knjižnica Metlika (Uradni list RS,
103/03) in 2. člena Odloka o spremembah in dopol
nitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska
knjižnica Metlika (Uradni list RS, 30/09) objavlja Svet
zavoda Ljudska knjižnica Metlika javni razpis za de
lovno mesto
poslovnega in programskega direktorja javnega
zavoda Ljudska knjižnica Metlika.
Kandidati za direktorja Ljudske knjižnice Metlika
morajo poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjevati
še naslednje pogoje:

1. ima univerzitetno izobrazbo družboslovne ali
humanistične smeri,
2. ima opravljen bibliotekarski izpit v skladu z
Zakonom o knjižničarstvu,
3. ima organizacijske in vodstvene sposobnosti,
4. 5 let ustreznih delovnih izkušenj,
5. predloži program dela.
Zaželeno je, da kandidat pozna sistem Cobiss in
ima delovne izkušnje v bibliotekarski stroki.
Kandidat mora k prijavi s kratkim življenjepisom
priložiti opis delovnih izkušenj z dokazili o izpolnjeva
nju navedenih pogojev.
Mandat direktorja traja pet let.
Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici, s
pripisom »Ne odpiraj – Javni razpis – direktor – Ljud
ska knjižnica Metlika«, v osmih dneh po objavi javne
ga razpisa na naslov: Ljudska knjižnica Metlika, Svet
zavoda, Cesta bratstva in enotnosti 23, 8330 Metlika.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v osmih dneh
po odločitvi Sveta zavoda.
Ljudska knjižnica Metlika
Št. 110-95/2013

Ob-3006/13

Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi 30. člena Zakona o državnem pravo
branilstvu (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečišče
no besedilo in št. 77/09):
– 1 prosto mesto pomočnika državnega pravobranilca na civilno-pravnem in gospodarsko-pravnem oddelku Državnega pravobranilstva na
sedežu v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje
splošne pogoje, določene v 25. členu Zakona o dr
žavnem pravobranilstvu, in posebne pogoje za imeno
vanje na mesto pomočnika državnega pravobranilca,
določene v 27. členu Zakona o državnem pravobra
nilstvu.
Kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis (v
obliki Europass CV: http://www.europass.cedefop.
europ a.eu/europass/home/hornav/Introduction.
csp?loc=sl_SI) z opisom svoje strokovne dejavnosti
po pridobljeni diplomi, dokazila o izpolnjevanju splo
šnih pogojev ter dokazila o izpolnjevanju posebnih
pogojev za imenovanje na mesto pomočnika držav
nega pravobranilca.
Kandidat lahko svoji prijavi priloži izjavo, da za
namen tega razpisnega postopka dovoljuje Ministr
stvu za pravosodje, da pridobi naslednje podatke iz
uradnih evidenc:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da je poslovno sposoben;
– da ima v Republiki Sloveniji priznan strokovni
naslov univerzitetni diplomirani pravnik oziroma temu
strokovnemu naslovu enakovreden, v tujini pridobljen
strokovni naslov, z navedbo datuma izdane diplome
ali nostrifikacije ter navedbo institucije, ki jo je izdala;
– da je opravil pravniški državni izpit, z navedbo
datuma opravljenega izpita.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski
naslov kandidata in telefonsko številko, na kateri je
dosegljiv.
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Pisne prijave z življenjepisom in dokazili o iz
polnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-3023/13
Na podlagi 35. člena Zakona o zavodih (Urad
ni list RS, št. 12/91 in kasnejše spremembe), določil
Odloka o preoblikovanju Vodnogospodarskega inštituta
d.o.o. v javni zavod Inštitut za vode RS (Uradni list RS,
št. 26/2003 in kasnejše spremembe) ter Statuta inštituta
se razpisuje prosto delovno mesto
direktor.
Kandidat mora poleg splošnih pogojev, določenih z
zakonom, ki ureja delovna razmerja v državnih organih,
izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo s področja
dejavnosti inštituta,
– ima najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodstvenih
delovnih mestih,
– s svojim dosedanjim delom dokazuje sposobnost
za organiziranje in strokovno vodenje,
– aktivno obvlada vsaj en svetovni jezik.
Mandat direktorja traja 4 leta od dneva imenovanja
naprej in je po izteku mandata lahko ponovno imenovan.
Prijava kandidata mora vsebovati:
– življenjepis (iz katerega bo razvidno izpolnjevanje
zgoraj navedenih pogojev) (Europass življenjepis, do
stopen na spletni strani:http://europass.cedefop.europa.
eu/en/documents/curriculum-vitae?loc=sl_SI),
– vizijo delovanja in razvoja inštituta za obdobje 4 let.
Kandidat izpolnjuje pogoj univerzitetne izobrazbe v
primeru, da ima končano visokošolsko univerzitetno iz
obrazbo (prejšnjo), končano specializacijo po visokošol
ski izobrazbi (prejšnjo) ali končano magistrsko izobrazbo
(druga bolonjska stopnja).
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Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih
pogojev pošljite v 8 dneh po objavi razpisa, na naslov
Inštitut za vode Republike Slovenije, 1000 Ljubljana,
Hajdrihova ulica 28c, s pripisom: »Ne odpiraj – za razpis
direktorja«.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elek
tronska oblika, poslana na elektronski naslov:
simona.pintaric@izvrs.si, pri čemer veljavnost prijave ni
pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati naj se glede vprašanj v zvezi z razpisom
obrnejo na ga. Pintarič, na tel. 01/47-75-305.
O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni v roku 30
dni od objave razpisa.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v
moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za
ženske in moške.
Inštitut za vode Republike Slovenije
Ob-3033/13
Na podlagi prvega odstavka 101. člena Zakona o
notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 33/07 in 45/08), Notarska zbornica Slovenije
na predlog notarja Drava Ferligoja razpisuje:
– eno prosto mesto notarskega pomočnika pri
notarju Dravu Ferligoju iz Kopra (za določen čas, za
čas nadomeščanja notarske pomočnice na porodniškem dopustu).
Za notarskega pomočnika je lahko imenovan uni
verzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje pogoje iz.
1., 2., 3., 4. in 7. točke prvega odstavka 8. člena Za
kona o notariatu. Pisne prijave na razpisano mesto
notarskega pomočnika, z življenjepisom in dokazili o
izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Notarska
zbornica Slovenije, Ljubljana, Tavčarjeva ulica 2, 15
dni po objavi.
Notarska zbornica Slovenije
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Druge objave
Št. 478-92/2013/3

Ob-2992/13

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje za
deve, Ljubljana, Štefanova ulica 2 (v nadaljevanju:
naročnik) v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10 in 75/12) in Uredbo o stvarnem premože
nju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) objavlja
javno zbiranje ponudb
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja
ponudb: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje
zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana.
2. Opis predmeta oddaje v najem
Oddaja prostora za postavitev samopostrežnih
avtomatov za distribucijo toplih in hladnih napitkov ter
prigrizkov v najem za potrebe Ministrstva za notranje
zadeve in Generalne policijske uprave.
Specifikacija: vrsta, število in lokacije samopostre
žnih avtomatov za tople napitke, hladne napitke in pri
grizke ter število uporabnikov, je razvidno iz dokumen
tacije, in sicer iz Priloge št. 4. Količine so okvirne. Na
jemodajalec si pridržuje pravico do spremembe števila
in vrste avtomatov ter lokacij. Za prerazporeditev posa
meznega avtomata na drugo lokacijo, najemnik stroška
premestitve avtomata ne sme zaračunati posebej.
3. Vrsta pravnega posla: oddaja nepremičnin bo
izvedena po metodi javnega zbiranja ponudb.
4. Način in rok plačila: najemnik bo mesečno naje
mnino in obratovalne stroške (stroške elektrike in vode)
plačeval na račun najemodajalca in sklic naveden na
računu, in sicer v roku 15 dni od izstavitve računa, ki
ga najemodajalec izstavi do 5. v mesecu za pretekli
mesec.
5. Cena in varščina
Cene morajo biti oblikovane DDP lokacije na
ročnikovih uporabnikov in morajo vključevati vse ele
mente, iz katerih so sestavljene (npr. strošek najema
prostora za postavitev avtomata, strošek porabljene
elektrike in vode (pavšal), strošek dostave in priklopa
ter odklop avtomata z vsem potrebnim materialom
za izvedbo, strošek odvoza avtomata po prenehanju
veljavnosti pogodbe, strošek vzpostavitve prostora
v prvotno stanje, strošek premestitve avtomata na
drugo lokacijo v okviru notranje organizacijske enote
posameznega sklopa, strošek zavarovanja avtoma
ta, s katerim se krije škodo zaradi morebitnih civilno
– pravnih odškodninskih zahtevkov, strošek rednega
vzdrževanja avtomata (tako notranjosti, kot zunanjo
sti), strošek rednega polnjenja avtomata in izrednega
polnjenja na poziv, ves potreben potrošni in čistilni
material za vzdrževanje avtomata, davek, morebitni
popust in vsi ostali morebitni stroški, ki jih bo imel
ponudnik v zvezi z realizacijo naročila).
Ponujena cena za najem prostora za postavitev
avtomatov se deli v razmerju 60% za najem prostora
in 40% za kritje obratovalnih stroškov.
Ponudniki morajo k ponudbi priložiti potrdi
lo o vplačani varščini v višini 200,00 EUR. Varšči
no vplačajo na račun Ministrstva za notranje zadeve,
št. 01100-6370171132 ter sklic št. 28 17116-299000839909613.

Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v
najemnino, ponudnikom, ki ne bodo uspeli, pa brez
obresti vrnjena v roku 30 dni po končanem postopku
javnega zbiranja ponudb.
5.1 Merilo za izbiro ponudbe
Naročnik bo ob izpolnjevanju vseh zahtev in po
gojev iz dokumentacije pri ocenjevanju ponudb in izbiri
ponudnika upošteval naslednje merilo:
Merilo za ocenitev ponudb je cena, ob izpolnje
vanju vseh zahtevanih pogojev, navedenih v razpisni
dokumentaciji. Uspeli ponudnik bo tisti, ki bo ponudil
najvišjo ponujeno ceno – skupno ponudbeno vrednost
za vse lokacije v celoti. Če je med prejetimi ponudba
mi več najugodnejših ponudb, lahko komisija oziroma
oseba, pooblaščena za izvedbo postopka opravi z naj
ugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja.
6. Dokumentacija: ponudniki bodo s podrobnej
šimi pogoji oddaje v najem seznanjeni iz dokumen
tacije predmetnega javnega zbiranja ponudb, ki bo
objavljena na spletni strani naročnika od dneva objave
javnega zbiranja ponudb v Uradnem listu RS oziroma
jo lahko ponudniki dvignejo na naslovu Ministrstvo za
notranje zadeve, Urad za logistiko, Štefanova ulica 2,
Ljubljana. Kontaktna oseba: Mojca Pleško Grah, tel.
01/428-47-23 ali Jasmina Strgaršek, tel. 01/428-44-52.
7. Oblika ponudbe: oblika in pogoji, pod katerimi
mora ponudnik predložiti ponudbo, ter elementi, ki naj jih
ponudba vsebuje, so razvidni iz dokumentacije javnega
zbiranja ponudb. Ponudbe bodo veljavne le, če bodo
predložene v pisni obliki na obrazcih iz dokumentacije.
8. Rok za oddajo ponudbe
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele naj
kasneje do 15. 7. 2013 do 12. ure na naslov: Ministrstvo
za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana.
Ponudba mora prispeti v zaprti ovojnici, na spre
dnji strani mora biti nalepljen »Obrazec prijava«, ki je
Priloga št. 5 dokumentacije javnega zbiranja ponudb.
9. Rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo: po
nudniki so vezani na ponudbo najmanj do 15. 10. 2013.
10. Drugi pogoji: vsi pogoji, ki zavezujejo naje
mnika in najemodajalca so navedeni v dokumentaciji
javnega zbiranja ponudb in so sestavni del pogodbe, ki
bo sklenjena z najugodnejšim ponudnikom.
11. Datum in čas odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo dne 16. 7. 2013 ob
9. uri, na naslovu: Ministrstvo za notranje zadeve, Šte
fanova ulica 2, Ljubljana.
Ponudniki bodo o izidu javnega zbiranja ponudb
pisno obveščeni v osmih dneh od odpiranja prispelih
ponudb.
12. Ustavitev postopka: Vlada ali komisija za iz
vedbo javnih dražb in javnih odpiranj ponudb za proda
jo stvarnega premoženja Ministrstva za notranje zade
ve s soglasjem predstojnika lahko postopek ustavi do
podpisa pogodbe, pri čemer se ponudnikom povrnejo
stroški v višini dejansko izkazanih stroškov in varščino
brez obresti.
13. Kontaktna oseba za izvedbo postopka javnega
zbiranja ponudb: Mojci Pleško Grah, tel. 01/428-47-23,
el. naslov mojca.plesko-grah@gov.si ali pri Jasmini
Strgaršek, tel. 01/428-44-52, el. naslov jasmina.str
garsek@gov.si.
Ministrstvo za notranje zadeve
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Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje,
Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij, Zavod za pre
stajanje kazni zapora Koper, Ankaranska cesta 3, 6000
Koper, v skladu z 20. in 29. členom Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12) objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo nepremičnine v najem
I. Naziv in sedež organizatorja zbiranja ponudb
Republika slovenija, Ministrstvo za pravosodje,
Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij, Zavod za pre
stajanje kazni zapora Koper, Ankaranska cesta 3, 6000
Koper.
Postopek javnega zbiranja ponudb vodi Komisija
Zavoda za prestajanje kazni zapora Koper, imenovana
z odločbo, št. 410-19/2013-2, z dne 17. 6. 2013.
II. Vrsta pravnega posla: oddaja stvarnega premo
ženja v najem za opravljanje dejavnosti prodaje zaprtim
osebam.
III. Predmet javnega zbiranja ponudb
Predmet najema je poslovni prostor na parceli
št. 1570/24, k.o. Koper, št. stavbe 1986, št. dela stavbe 1.
Lastnik objekta: Republika Slovenija, upravljalec
Ministrstvo za pravosodje, Uprava za izvrševanje ka
zenskih sankcij.
Ponudnik mora vložiti ponudbo za najem prostora
za opravljanje trgovinske dejavnosti z mešanim bla
gom znotraj zavoda za potrebe osebnih nakupov zaprtih
oseb.
Izhodiščna mesečna najemnina in strošek upora
be prostorov (električna energija, voda, odvoz smeti ...)
znaša 75,00 EUR.
IV. Informacije glede nepremičnine
V Zavodu za prestajanje kazni zapora Koper je
za dodatne potrebe zaprtih oseb slednjim omogočeno
nakupovanje v zavodski trgovini. Trgovina deluje 2x te
densko in sicer predvidoma ob sredah ter sobotah, po
predhodnem dogovoru pa tudi v drugih dnevih. Delovni
čas trgovine je predvidoma od 10. do 13. ure. Ponud
ba artiklov v trgovini je prilagojena specifikam zavoda
in jo sestavljajo predvsem prehrambeni izdelki (sadje,
zelenjava, mleko in mlečni izdelki, kava, konzervirana
hrana …), brezalkoholne pijače, izdelki za osebno higi
eno, časopisi, cigarete … Prodajni sortiman (z tehnič
nim blagom in športnimi dodatki-proteini) je v dogovoru
z upravo zavoda (varnostni vidik) mogoče dopolniti z
drugimi izdelki.
V zavodski trgovini je prepovedano prodajati alko
holne pijače in druge proizvode, ki vsebujejo alkohol,
uspavala, analgetike, opioide, steroide, anabolike in dru
ga psihotropna sredstva, nevarne tekočine in vnetljiva
sredstva, rezila in druge nevarne predmete.
Prostor, kjer se vrši dejavnost zavodske trgovine je
pravokotne oblike v izmeri cca. 2,5 x 5 m ter opremljen
s prodajnimi policami. Drugo opremo (blagajno, hladilno
omaro …) je dolžan izbrani izvajalec zagotoviti sam.
Izvajanje storitev zavodske trgovine vrši zunanji
izvajalec, ki mora izpolnjevati določene pogoje, posta
vljene z vidika varnosti.
Izvajalec je med drugim dolžan zagotavljati konti
nuiteto ter redno izvajanje trgovske dejavnosti v skladu
z urnikom.
Izvajalec mora imeti že odprto svojo trgovino in
pri tem v času pogodbe zagotavljati v zavodski trgovini
enake cene, kot jih ima v lastni trgovini. Izvajalec mora
poslovati v skladu z zakonskimi zahtevami iz področja
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trgovinskega poslovanja in drugimi predpisi, po katerih
je zavezan poslovati.
Za podrobnejše podatke in informacije glede pred
meta javne ponudbe smo dostopni na tel: 05/61-00450 (v času delavnika med 8.30 in 15. uro) pri Barbari
Hrvatin Žgur.
V. Pogoji najema:
1. Za nepremičnino se lahko sklene najemna po
godba za določen čas, za dobo enega leta.
2. Nepremičnina bo oddana v najem najugodnejše
mu ponudniku, ki ga bo izbrala pristojna komisija. Kriterij
za izbor najugodnejšega ponudnika pa so sledeči:
– najnižji cenik artiklov po priloženem obrazcu,
– stopnja izpolnjevanja zahtevanih pogojev.
3. Podpis pogodbe: Izbranemu ponudniku se naj
kasneje v roku 5 dni po izbiri pošlje najemna pogodba
v podpis. Izbrani ponudnik mora najkasneje v 10 dneh
po prejemu pogodbe le-to podpisati in jo vrniti naroč
niku. Če se ponudnik v tem roku ne odzove na podpis
pogodbe, se šteje, da je odstopil od sklenitve pogodbe.
V tem primeru lahko naročnik pošlje v podpis pogodbo
naslednjemu najugodnejšemu ponudniku.
4. Plačilo najemnine: najemodajalec bo za poslov
ni prostor izstavljal mesečne račune za najemnino do
5. v mesecu za tekoči mesec. Najemnino za prvi obrok
najema bo najemnik dolžan poravnati v roku 15 dni od
izdaje računa, ki ga bo najemodajalec izstavil po skle
nitvi pogodbe. V primeru, da najemnina ni plačana v
roku, se pogodba šteje za razdrto.
5. Če je med prejetimi ponudbami več najugodnej
ših ponudb lahko komisija:
– opravi s ponudniki dodatna pogajanja,
– pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji
nove ponudbe.
VI. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbira
nja ponudb za oddajo nepremičnin v najem:
1. ponudbe lahko predložijo fizične in pravne ose
be,
2. popolna pisna ponudba mora vsebovati: naziv
ponudnika in njegov točen naslov, matična številka, ter
telefonsko številko, navedbo nepremičnine, za katero
daje ponudbo. Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– za s. p.: izpis podatkov iz Poslovnega registra,
izpis iz obrtnega ali drugega registra oziroma odločba
upravnega organa o izpolnjevanju pogojev za opravlja
nje gostinske dejavnosti,
– za gospodarske družbe: izpis podatkov iz sodne
ga registra oziroma odločba upravnega organa o izpol
njevanju pogojev za opravljanje gostinske dejavnosti,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, dokazilo
o zagotovljenih finančnih sredstvih: potrdilo o solven
tnosti pri banki, ki vodi TRR,
– pooblastilo za sodelovanje na ponudbi, če je
oseba zastopnik,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema pogoje naje
ma, z navedbo veljavnosti ponudbe oziroma vezanosti
ponudnika na dano ponudbo (ponudba mora veljati
najmanj 60 dni od oddaje ponudbe).
VII. Postopek:
1. upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele v
zaprtih kuvertah na naslov: Ministrstvo za pravosodje,
Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij, Zavod za
prestajanje kazni zapora Koper, Ankaranska cesta 3,
6000 Koper, do vključno 9. 7. 2013, do 10. ure. Na
sprednji strani kuverte mora biti navedeno: "Ne odpiraj,
ponudba za najem nepremičnine za opravljanje trgo
vinske dejavnosti z mešanim blagom znotraj zavoda za
potrebe osebnih nakupov zaprtih oseb. Na zadnji strani
kuverte mora biti naveden naziv in naslov ponudnika,
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2. pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo upo
števane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne
pogoje iz 2. točke/VI,
3. ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudni
ka obveščeni v 3 dneh po izbiri,
4. nadzor nad izvedbo javne ponudbe izvaja pri
stojna komisija.
VIII. Ustavitev postopka: pristojna komisija lahko s
soglasjem predstojnika postopek javnega zbiranja po
nudb za oddajo v najem ustavi vse do sklenitve prav
nega posla.
IX. Pravila javne ponudbe: javna ponudba se izva
ja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju drža
ve in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10 in 75/12) in Uredbo o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13). Izvedbo javnega odpira
nja ponudb nadzoruje pristojna komisija.
X. Kraj in čas javnega odpiranja prejetih ponudb:
odpiranje ponudb bo potekalo v prostorih Zavoda za
prestajanje kazni zapora Koper, Ankaranska cesta 3,
6000 Koper, in sicer dne 12. 7. 2013, ob 12. uri. K od
piranju ponudb lahko pristopi vsak ponudnik oziroma
njegov pooblaščenec, ki je pravočasno oddal ponudbo.
Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij
Zavod za prestajanje kazni zapora Koper
Št. 478-54/12

Ob-3000/13

Na podlagi 20. in 22. člena Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 86/10), 35. do 39. člena Uredbe o
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12), in Statuta
Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 51/09, 38/10) objavlja
Občina Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid
javni poziv
za zbiranje ponudb za nakup nepremičnin
I. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja jav
nega zbiranja ponudb: Občina Kobarid, Trg svobode
2, 5222 Kobarid, matična številka 5881463, tel. 05/3899-200, faks 05/38-99-211, e-mail: obcina@kobarid.si.
II. Opis predmeta javnega zbiranja ponudb z izho
diščno ceno:
A/ Predmet prodaje je nepremičnina, parc.
št. 367/17, k.o. Kobarid. Gre za nezazidano stavbno
zemljišče na območju Industrijske cone Kobarid, in sicer
na njeni jugovzhodni strani v neposredni bližini tovarne
TIK, v celoti komunalno opremljeno, s površino parcele
3.898 m2.
Izhodiščna vrednost:
a. Izhodiščna cena znaša 155.920,00 EUR.
b. V ceni ni zajet davek na dodano vrednost.
c. V primeru, da bo podanih več ponudb z enako
najvišjo ponudbeno ceno, bo med najugodnejšimi po
nudniki takoj po izvedenem javnem odpiranju ponudb
opravljena javna dražba, pri čemer bo za izklicno ceno
določena cena, ki so jo v svojih ponudbah ponudili naj
ugodnejši ponudniki, najnižji znesek višanja pa bo 1%
tako določene izklicne cene.
B/ Predmet prodaje je nepremičnina ID 2223-7112 – stanovanje št. 2, na naslovu Markova 7, Kobarid.
Izhodiščna cena znaša 16.000,00 EUR (brez DDV).
Izhodiščna vrednost:
a. Izhodiščna cena znaša 16.000,00 EUR.
b. V ceni ni zajet davek na dodano vrednost.
c. V primeru, da bo podanih več ponudb z enako
najvišjo ponudbeno ceno, bo med najugodnejšimi po

nudniki takoj po izvedenem javnem odpiranju ponudb
opravljena javna dražba, pri čemer bo za izklicno ceno
določena cena, ki so jo v svojih ponudbah ponudili naj
ugodnejši ponudniki, najnižji znesek višanja pa bo 1%
tako določene izklicne cene.
III. Vrsta pravnega posla, ki je predmet dražbe
Vrsta pravnega posla je:
– prodaja nezazidanega stavbnega zemljišča (pod
točko A);
– prodaja stanovanja (pod točko B);
IV. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja
ponudb:
1. Nepremičnine so naprodaj po sistemu »vide
no–kupljeno«, poznejših reklamacij v primeru napak
prodajalec ne bo upošteval. Prodajalec ne odgovarja za
stvarne in pravne napake predmeta prodaje.
2. Nepremičnine bodo prodane ponudniku, za ka
terega bo imenovana komisija ugotovila, da je podal
najugodnejšo ponudbo, in bo s sklepom županje izbran
za najugodnejšega ponudnika.
3. Stroške overitve podpisa prodajalca pri notarju
ter stroške zemljiškoknjižnega prepisa, kakor tudi davek
na dodano vrednost oziroma davek na promet nepre
mičnin plača kupec.
4. V izhodiščni ceni davek na dodano vrednost ni
vključen.
5. Rok za podpis pogodbe je 15 dni od opravlje
nega izbora najugodnejšega ponudnika (tj. prejema
sklepa o izboru). Če najugodnejši ponudnik ne sklene
pogodbe v navedenem roku, lahko prodajalec na nje
govo zahtevo podaljša rok za sklenitev pogodbe, za
15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši
ponudnik ne podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku,
se pogodba ne sklene, prodajalec pa zadrži njegovo
varščino.
6. Kupnino je kupec dolžan plačati v roku 30 dni po
podpisu pogodbe na podlagi računa, ki mu ga izstavi
prodajalec skupaj z izvodom pogodbe. Plačilo celotne
kupnine v prej določenem roku, je bistvena sestavina
pravnega posla. V primeru, da se plačilo ne izvede v
roku, se pogodba razdre, varščina pa zadrži.
7. Zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pra
vice na nepremičnini v zemljiško knjigo prodajalec izroči
kupcu po prejemu celotne kupnine.
8. Vplačano varščino bo prodajalec uspelemu dra
žitelju vračunal v kupnino, neuspelim dražiteljem pa se
bo varščina vrnila brez obresti v roku 30 dni od dneva
izbire najugodnejšega ponudnika.
V. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja
ponudb:
1. V postopku zbiranja ponudb lahko sodeluje do
mača ali tuja pravna ali fizična oseba, ki se izkaže, da
ima sedež na območju Evropske unije ali katerekoli
izmed njenih članic.
2. Ponudnik mora v roku za zbiranje ponudb v ure
jeni mapi predložiti zavezujočo ponudbo z naslednjo
vsebino:
– kopijo osebnega dokumenta za fizične osebe;
– izpisek iz sodnega registra za pravne osebe ozi
roma izpisek iz poslovnega registra za samostojne pod
jetnike posameznike, ki ne sme biti starejši od treh
mesecev;
– v primeru, da je ponudnik iz katere druge drža
ve Evropske unije, mora predložiti uradno prevedeno
potrdilo o državljanstvu oziroma izpisek iz pristojnega
registra za pravne osebe;
– kopijo davčne številke oziroma ID za DDV;
– potrdilo o plačani varščini v znesku 10% izho
diščne cene za nepremičnino, na transakcijski račun
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Občine Kobarid, številka SI56 0124 6010 0015 011,
BIC BANKE: BSLJSI2X, koda namena: OTHR, namen:
»varščina – javno zbiranje ponudb – nepremičnina parc.
št. _____ (ponudnik navede parc. št. nepremičnine, ki
je predmet ponudbe), k.o. _________ (ponudnik navede
katastrsko občino, v kateri se nahaja nepremičnina, ki
je predmet ponudbe)«, referenca: SI00 478-61/2012;
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne
cene nepremičnine;
– način in rok plačila kupnine;
– izjavo o sprejemanju pogojev javnega zbiranja
ponudb (Priloga 1), in
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo do dne
va sklenitve prodajne pogodbe z izbranim ponudnikom
(Priloga 2).
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj
navedene sestavine.
3. Ponudniki morajo oddati ponudbo v zaprti ovoj
nici z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepre
mičnine parc. št. _____ (ponudnik navede parc. št. ne
premičnine, ki je predmet ponudbe), k.o. _________
(ponudnik navede katastrsko občino, v kateri se nahaja
nepremičnina, ki je predmet ponudbe)«, na naslov Ob
čina Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid.
4. Rok za oddajo vseh ponudb je 18. 7. 2013, do
10. ure.
Kot pravočasne se bodo štele ponudbe, ki bodo
prispele v sprejemno pisarno Občine Kobarid najkasneje
do roka za oddajo ponudb, ne glede na vrsto dospetja.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen naziv in na
slov ponudnika.
5. Odpiranje ponudb je javno in bo v prostorih ob
činske uprave na naslovu Trg svobode 2, 5222 Kobarid,
dne 18. 7. 2013 ob:
– 13. uri za prvonavedeno nepremičnino,
– 13.30 za drugonavedeno nepremičnino.
Ponudniki bodo o izboru obveščeni v roku 8 dni
po odpiranju prispelih ponudb. Pri izbiri najugodnejše
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ga ponudnika bo komisija kot glavni kriterij upoštevala
višino ponujene cene; najugodnejši bo torej ponudnik z
najvišjo ponujeno ceno, ki pa ne sme biti nižja od izho
diščne cene. V primeru, da bo podanih več ponudb z
enako najvišjo ponudbeno ceno, bo med najugodnejšimi
ponudniki takoj po javnem odpiranju ponudb opravljena
javna dražba, pri čemer bo za izklicno ceno določena
cena, ki so jo v svojih ponudbah ponudili najugodnejši
ponudniki, najnižji znesek višanja pa bo 1% tako dolo
čene izklicne cene.
VI. Drugi pogoji: objava javnega poziva za zbi
ranje ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z naju
godnejšim ponudnikom sklenil kupoprodajno pogod
bo za nepremičnino, ki je predmet javnega poziva.
Občina Kobarid lahko brez kakršnekoli odškodnin
ske odgovornosti do sklenitve pravnega posla ustavi
postopke prodaje, ne da bi za to navedla razloge,
pri čemer se ponudnikom vrne plačana varščina, ter
stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpi
sne dokumentacije.
VII. Informacije
Vsa dodatna pojasnila dobijo interesenti na Občini
Kobarid, tel. 05/38-99-200 (vsak delovni dan med 9. in
10. uro), faks 05/38-99-211, e-mail: obcina@kobarid.si
ali pravna.sluzba@kobarid.si.
Ogled nepremičnin je mogoč po predhodnem do
govoru, najkasneje tri dni pred iztekom roka za oddajo
ponudb.
Na sedežu občine je možno pridobiti obrazec izjave
o strinjanju s pogoji in obrazec o vezanosti ponudnika.
Navedena obrazca sta objavljena tudi na spletni strani
občine (www.kobarid.si).
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno v
Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Ob
čine Kobarid: www.kobarid.si, na oglasni deski Občine
Kobarid in na oglasni deski krajevnih skupnosti, na ob
močju katerih se nahajajo nepremičnine, ki so predmet
javnega zbiranja ponudb.
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Tel: 05 389 92 00
Fax: 05 389 92 11
Epošta: obcina@kobarid.si
URL: http://www.kobarid.si

Priloga 1




Spodaj podpisani _____________________ izjavljam, da sprejemam pogoje javnega
zbiranja ponudb za nakup nepremičnine parc. št. _________ k. o. _________,
objavljenega dne __.__.____.

_____________________


V ______________, dne __.__.____

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
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Tel: 05 389 92 00
Fax: 05 389 92 11
Epošta: obcina@kobarid.si
URL: http://www.kobarid.si

Priloga 2




Spodaj podpisani _____________________ izrecno in nedvoumno izjavljam, da me
dana ponudba za nakup nepremičnine parc. št. _________ k. o. _________, na
podlagi javnega zbiranja ponudb, objavljenega dne __.__.____, zavezuje do dneva
sklenitve pogodbe z izbranim ponudnikom.

_____________________


V ______________, dne __.__.____

Občina Kobarid
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Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Ob-3024/13

Občina Izola – Comune di Isola, Sončno nabrežje
8, 6310 Izola, ki jo zastopa župan mag. Igor Kolenc (v
nadaljevanju: Občina), na podlagi Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 86/10), Uredbe o stvarnem premože
nju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 34/11) in Pravilnika o oddajanju nepremične
ga premoženja v najem (Uradne objave, št. 24/2009 in
13/2011), razpisuje
javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnih prostorov v lasti Občine Izola
I. Predmet oddaje
Predmet oddaje z javnim zbiranjem ponudb so na
slednji poslovni prostori:
a) Smrekarjeva ulica 27, v izmeri 30,15 m2, z na
membnostjo frizerski salon oziroma druge storitvene de
javnosti. Izklicna cena mesečne najemnine je 220,27 EUR
oziroma 7,31 EUR/m2;
b) Sončno nabrežje 4, v izmeri 77,75 m2, z namemb
nostjo pisarniške dejavnosti oziroma druge storitvene de
javnosti. Izklicna cena najemnine je 880,00 EUR oziroma
11,32 EUR/m2;
c) Gorkijeva 8, v izmeri 115,00 m2, z namembnostjo
trgovine z neživili oziroma druge storitvene dejavnosti.
Izklicna cena mesečne najemnine je 995,91 EUR oziro
ma 8,66 EUR/m2;
d) Smareglijeva 13, v izmeri 16,52 m2, z namemb
nostjo trgovine z neživili oziroma druge storitvene dejav
nosti. Izklicna cena najemnine je 104,03 EUR oziroma
6,30 EUR/m2;
e) Koprska 21, v izmeri 24,64 m2, z namembno
stjo trgovine z neživili oziroma druge storitvene dejav
nosti. Izklicna cena najemnine je 165,33 EUR oziroma
6,71 EUR/m2;
f) Postojnska ulica 7, v izmeri 36,65 m2, z na
membnostjo pisarniške dejavnosti oziroma druge stori
tvene dejavnosti. Izklicna cena mesečne najemnine je
296,76 EUR oziroma 8,09 EUR/m2;
g) Muzčeva ulica 1, v izmeri 19,27 m2, z namemb
nostjo trgovine z neživili oziroma druge storitvene dejav
nosti. Izklicna cena mesečne najemnine je 185,00 EUR
oziroma 9,60 EUR/m2.
Vsak posamezni predmet oddaje se odda v najem za
določen čas, in sicer za največ dobo 1 leta od sklenitve
pogodbe z možnostjo podaljšanja.
Za vsakega izmed posameznih predmetov oddaje
se odda ponudba posebej, po določeni ceni in za izbrano
obdobje.
II. Pogoji prijave
1. Na javni razpis se lahko prijavijo vse pravne in
fizične osebe.
Prijava na javni razpis mora vsebovati naslednje
podatke in dokazila:
– izpolnjen obrazec Prijava z jasnim opisom po
nudbe;
– fotokopijo odločbe o vpisu v register oziroma izpi
sek iz sodnega registra, obrtno dovoljenje oziroma prigla
sitveni list, ki ni starejši od 8 dni glede na datum oddaje
ponudbe; za fizične osebe pa fotokopija dokumenta, ki
izkazuje državljanstvo RS;
– izjavo o poravnanih obveznostih do Občine Izola,
vključujoč obveznosti iz naslova do posrednih proračun
skih uporabnikov, obveznosti iz naslova najemnih pogodb
za poslovne prostore in stanovanja v lasti Občine Izola ter
obveznosti iz naslova nadomestil za stavbno zemljišče;
– izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev,
– dokazilo o vplačani varščini;

– podpisan vzorec pogodbe;
– opis programa oziroma dejavnosti, ki naj bi se v
poslovnem prostoru odvijala;
– dokazilo o finančni sposobnosti:
– za pravne osebe BON 1 (ali BON 1/P) s podatki
in kazalniki za leto 2012,
– za samostojne podjetnike posameznike: BON
1/SP s podatki in kazalniki za leto 2012.
2. Ponudniki morajo izpolniti vse pogoje določene v
javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.
Vsak izbrani najemnik si mora pred začetkom obra
tovanja zagotoviti vsa potrebna dovoljenja za zakonito
obratovanje.
III. Pogoji najema
Najemnina za najem posameznega poslovnega
prostora vključuje najem le-tega.
Izklicna cena v razpisnem postopku je določena na
podlagi cenitve sodnega cenilca in izvedenca gradbene
stroke. V skladu z 2. točko 44. člena Zakona o davku
na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – UPB3 in
18/11) DDV ni obračunan.
Ponudnik mora v odprtem razpisnem roku vplačati
varščino v višini 3 izklicnih mesečnih najemnin na na
slov: Občina Izola TRR. 01240-0100006381, s pripisom
»vplačilo varščine« in nepremičnino, na katero se varšči
na nanaša. Izbranemu ponudniku se bo varščina pora
čunala z najemnino, ostalim pa bo vrnjena v 30 dneh po
opravljeni izbiri. V primeru, da izbrani najemnik odstopi
od najema ali v določenem roku ne podpiše najemne
pogodbe, varščina zapade v korist Občine Izola.
Najemnina za poslovni prostor se poravna v 8 dneh
po izstavitvi računa na namenski račun Občine Izola.
Plačilo najemnine v določenem roku je bistvena sesta
vina najemne pogodbe, če najemnik ne poravna naje
mnine v določenem roku, se šteje pogodba za razdrto.
Najemnika bremenijo vsi stroški pridobivanja ustre
znih dovoljenj za obratovanje in poslovanje ter vse davč
ne dajatve. Vsi stroški obratovanja (poraba električne
energije, poraba vode, telefonski stroški odvoz smeti,
stroški ogrevanja in hlajenja, stroški čiščenja in vzdr
ževanja prostorov, stroški rednega vzdrževanja, stro
ški zavarovanja in drugi stroški) so breme najemnika.
Zavarovalne police, ki jih sklepa najemnik, morajo biti
vinkulirane v korist Občine.
IV. Merila za ocenitev ponudb
Merila točkovanja za sestavo prednostnega sezna
ma ponudnikov so:
Merila
1 Kvaliteta in zanimivost programa

Možne točke
do 20

2 Višina ponujene najemnine:
– najemnina je višja od izhodiščne –
vsakih 20 EUR = 1 točka
– najemnina je enaka izhodiščni =
0 točk
Poslovni prostor se odda ponudniku z največjim šte
vilom zbranih točk. Izbranih bo toliko ponudnikov, kolikor je
poslovnih prostorov. V primeru, da dva ali več ponudnikov
doseže isto število točk, se bodo z njimi opravila pogajanja.
V. Navodila za pripravo prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno
na obrazcih, ki so sestavni del tega razpisa. Prijava mora
vsebovati izpolnjen obrazec prijave z vsemi zahtevanimi
podatki in dokazili.
Prijave pod izhodiščno mesečno najemnino, nepopol
ne prijave in prijave ponudnikov, ki imajo do Občine Izola
neporavnane obveznosti, ne bodo upoštevane. Ponudbe
morajo biti veljavne do vključno 30 dni od dneva zaključka
razpisnega roka.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
VI. Rok in način predložitve prijav
Predlagatelji morajo prijavo oddati bodisi po pošti kot
priporočeno pošiljko najpozneje do 15. 7. 2013 (datum
poštnega žiga), na naslov Občina Izola, Sončno nabrež
je 8, Izola, ali pa jo osebno dostaviti v času uradnih ur v
sprejemno pisarno Občine Izola, Sončno nabrežje 8, Izola.
Ponudbe morajo biti v zaprti ovojnici z oznako »Javni raz
pis – ne odpiraj, ponudba za poslovni prostor pod oznako
a), b), c), d), e), f.), g.) (ustrezno obkroži),« z navedbo
poslovnega prostora, za katerega kandidirajo. Na hrbtni
strani ovitka mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja.
Nepravočasne in nepravilno označene prijave bodo
izločene in po končanem postopku odpiranja prijav neod
prte vrnjene prijavitelju.
VII. Datum odpiranja in vsebina prijav
Odpiranje ponudb bo javno. Prispele prijave bo obrav
navala komisija za oddajo nepremičnega premoženja v
najem, imenovana s sklepom župana, št. 011-4/2011.
Javno odpiranje ponudb se bo opravilo dne 17. 7.
2013, od 15.30 dalje, v sejni sobi v pritličju, na naslovu
Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. Ponudbe se bodo odpi
rale in obravnavale po vrstnem redu, po katerem so bile
predložene. Na odpiranju ponudb bo strokovna komisija
ugotavljala popolnost le-teh glede na zahtevana dokazi
la. Nepravočasnih in nepopolnih ponudb komisija ne bo
upoštevala.
VIII. Izid razpisa
Pristojni organ, Urad za upravljanje z občinskim pre
moženjem, po prejemu zapisnika komisije, izda sklepe o
izboru najemnikov, ki ga vroči vsem ponudnikom. Ponudni
ki bodo s sklepom o izbiri obveščeni najkasneje v roku pet
dni po izdelavi prednostnega seznama.
Z izbranimi ponudniki bodo sklenjene najemne po
godbe najpozneje v 15 dneh po opravljeni izbiri. Če izbrani
ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, bo Obči
na sklenila pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudni
kom. Najemna pogodba bo sklenjena v obliki notarskega
zapisa, in sicer za določen čas 1 leto od sklenitve pogodbe
z možnostjo podaljšanja. Stroške notarskega zapisa plača
najemnik.
IX. Drugi pogoji javnega razpisa
Občina Izola si pridržuje pravico, da, ne glede na osta
la določila javnega razpisa, brez katerih koli posledic zase
in/ali za kogarkoli v okviru katerega pooblastil nastopajo:
– na posameznih lokacijah ne izbere nobenega od po
nudnikov in kadarkoli lahko ustavi postopek oddaje nepre
mičnin in sklenitev pravnega posla, pri čemer se ponudni
kom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov (varščina),
– kot najugodnejšega ponudnika po Javnem razpisu
ne izbere nobenega od ponudnikov,
– kadarkoli popravi in/ali dopolni predlog najemne
pogodbe v prilogi Javnega razpisa in posledično ta po
pravljen/ali dopolnjen predlog najemne pogodbe postane
priloga Javnega razpisa, namesto prejšnjega,
– po prejemu ponudb z izbranimi ponudniki izvede
dodatna pogajanja.
Če v postopku javnega zbiranja ponudb ni bila do
sežena vsaj izhodiščna najemnina, je javno zbiranje po
nudb neuspešno. O neuspelem javnem zbiranju ponudb
se obvesti ponudnike v osmih dneh od odpiranja prispelih
ponudb.
X. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija
je od dneva objave do izteka roka za oddajo prijav dose
gljiva na spletni strani Občine Izola, www.izola.si. Zainte
resirani ponudniki pa jo lahko v času uradnih ur dvignejo
tudi v sprejemni pisarni Občine Izola, Sončno nabrežje 8,
6310 Izola. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo
zainteresirani v času uradnih ur, po tel. 05/66-00-352 (Želj
ko Kerezovič).
Občina Izola
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Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran, objavlja
na podlagi 29. člena Zakona o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10 s spremembami in dopolnitvami), 46. člena
Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in 42/12) in
Odloka o oddajanju poslovnih prostorov v lasti Občine
Piran v najem (Uradne objave PN, št. 23/04, in Uradni
list RS, št. 32/11)
javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnih prostorov v najem
objavljeno na spletni strani Občine Piran, www.pi
ran.si, od dne 28. 6. 2013.
I. Predmet oddaje v najem in višina izhodiščne
najemnine
Predmet oddaje v najem so naslednji poslovni pro
stori:
1. Župančičeva 14, Piran, mansarda – desno
I, parc. št. 1205, k.o. 2630 Piran, skupna površina:
21,96 m2, predvidena dejavnost: pisarna, začetna –
izklicna višina mesečne najemnine: 130,44 EUR, po
slovni prostor se odda v najem za 5 let, z možnostjo
podaljšanja.
2. Goriška 4, Piran, pritličje, parc. št. 1011, k.o.
2630 Piran, skupna površina: 25,10 m2, predvidena de
javnost: dejavnost trgovine, pisarne ali opravljanje obrti,
začetna – izklicna višina mesečne najemnine: 235,00
EUR, poslovni prostor se odda v najem za 5 let, z mo
žnostjo podaljšanja.
3. Savudrijska 9, Piran, I. nadstropje, parc. št. 680,
k.o. 2630 Piran, skupna površina: 26,00 m2, predvidena
dejavnost: dejavnost pisarne, začetna – izklicna višina
mesečne najemnine: 149,19 EUR, poslovni prostor se
odda v najem za 5 let, z možnostjo podaljšanja.
Posebni pogoji najema poslovnega prostora:
– za notranjo opremo poskrbi najemnik sam in se
ne poračunava z najemnino ter se v nobeni obliki ne
vrača;
– v primeru vlaganj v prostor, najemnik ni upravičen
do povrnitve kakršnihkoli koristnih in drugih vlaganj, ki
jih opravi brez predhodnega soglasja občine in potrditve
predračuna, prav tako na podlagi vlaganj ne pridobi na
poslovnem prostoru nobenih drugih pravic;
– najemnik mora skrbeti za red in čistočo v skupnih
prostorih.
II. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja
ponudb
Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
1. Firmo ter sedež ponudnika.
2. Navedbo davčne in matične številke.
3. Navedbo poslovnega prostora, ki je predmet
ponudbe.
4. Ponujeno najemnino, ki ne sme biti nižja od iz
hodiščne najemnine.
5. Dokazilo o strokovni usposobljenosti za opravlja
nje dejavnosti oziroma:
1. za gospodarske družbe: izpisek iz sodnega
registra, ki izkazuje zadnje stanje,
2. za društva: odločbo o vpisu v register društev,
3. za druge pravne osebe: izpisek iz drugega
registra.
6. Opis dejavnosti, ki bi potekala v poslovnem pro
storu in zajema predstavitev sedanje dejavnosti ponud
nika oziroma program dela za opravljanje dejavnosti.
7. Pisno izjavo, da se strinja z vsemi pogoji iz raz
pisa z lastnoročnim podpisom.
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III. Pogoji najema
– Najemnik je dolžan plačevati obratovalne stroške,
stroške rednega vzdrževanja, stroške uporabe stavb
nega zemljišča, stroške zavarovanj in druge stroške za
katere se stranki dogovorita z najemno pogodbo.
– Izhodiščna najemnina se mesečno usklajuje s
povprečnim indeksom cen za stanovanjsko gradnjo.
– Najemnik po trenutno veljavni zakonodaji ne pla
čuje DDV za najem poslovnih prostorov.
– Najemnik mora začeti z dejavnostjo v mesecu dni
od dneva prevzema poslovnega prostora, če ni s pogod
bo drugače določeno.
– Najemnik mora dati pisno izjavo, da se strinja z
vsemi pogoji iz razpisa.
IV. Način oddaje javne ponudbe in rok za oddajo
ponudbe
Ponudbe z dokazili pošljejo ponudniki priporočeno
ali prinesejo osebno v zapečateni pisemski ovojnici, na
naslov: Občina Piran, Urad za premoženjsko pravne za
deve, Tartinijev trg 2, 6330 Piran, z obvezno oznako na
ovojnici »Ponudba za najem poslovniega prostora – ne
odpiraj« in »lokacija (naslov poslovnega prostora)«. Na
zadnji strani ovojnice mora biti obvezno naveden naziv
in naslov ponudnika.
Rok za oddajo ponudb je do vključno dne 15. 7.
2013, do vključno 9. ure, ne glede na datum poštnega
žiga. Ponudbe bodo po preteku razpisnega roka komi
sijsko odprte. Nepopolnih ponudb in ponudb prispelih po
razpisnem roku komisija ne bo obravnavala. Ponudba
veže ponudnika 2 meseca po oddaji ponudbe.
Ponudba in vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo
biti v slovenskem jeziku.
V. Posebne določbe o postopku javnega zbiranja
ponudb
Ponudbe prispele po razpisnem roku ter nepopolne
ponudbe bodo izločene, ter se jih ne bo obravnavalo.
Pri dodelitvi poslovnega prostora oziroma izbiri naj
ugodnejšega ponudnika se upoštevajo naslednji kriteriji:
– nova ali edina dejavnost v kraju,
– vsebina dejavnosti, ki prispeva k višjemu življenj
skemu standardu prebivalcev,
– ponujena višina mesečne najemnine za poslovni
prostor,
– da ponudnik nima v lasti in niti v najemu praznega
poslovnega prostora na območju občine,
– da ponudnik nima neizpolnjenih zapadlih obvez
nosti do Občine Piran in do ostalih javnih podjetij in za
vodov, ki so v lasti Občine Piran,
– atraktivnost vsebine prijavljenega programa de
javnosti.
Najvišje možno število točk, ki jih lahko ponudnik
dobi, je 60 točk, od tega za vsak posamezen kriterij
največ 10 točk. V primeru enakovrednih ponudb ima
prednost tisti ponudnik, ki ima dalj časa sedež dejav
nosti v Občini Piran. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno
obveščeni v roku 15 dni od dneva izbire najugodnejše
ga ponudnika. Sklep o izboru najugodnejšega ponud
nika bo sprejet najkasneje v roku 15 dni od datuma
odpiranja ponudb.
Obveznost Občine Piran, da sklene najemno po
godbo z najugodnejšim ponudnikom, je izključena. Žu
pan lahko kadarkoli ustavi začeti postopek do sklenitve
najemne pogodbe.
Izbrani ponudnik je dolžan skleniti najemno po
godbo o najemu poslovnega prostora najkasneje v
roku 15 dni po izdaji sklepa o izbiri in v tem roku tudi
plačati varščino za izpolnitev obveznosti po pogodbi
skladno z določili odloka, sicer se šteje, da je od po
nudbe odstopil.
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Plačilo varščine za izpolnitev obveznosti po pogod
bi je pogoj, da stopi najemna pogodba v veljavo. Varšči
na je enaka 3‑mesečni ponujeni najemnini, ki se pora
čuna takoj, ko najemnik prične z izvajanjem dejavnosti.
Najemnik je dolžan prevzeti poslovni prostor naj
kasneje v roku 15 dni po podpisu najemne pogodbe
in ga pričeti uporabljati v roku, ki je določen v pogodbi,
sicer se šteje, da je odstopil od pogodbe in nima pravice
zahtevati vrnitve položene varščine za izpolnitev obvez
nosti po pogodbi.
VI. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
1. Odpiranje ponudb bo 15. 7. 2013, ob 10. uri, v
prostorih občinske uprave, na naslovu: Občina Piran,
Tartinijev trg 2, Piran. Odpiranje ponudb je javno.
2. Pravočasno prispele ponudbe bo obravnava
la komisija za odpiranje ponudb, ki bo vse ponudnike
obvestila o izboru oziroma o nadaljevanju postopka v
15 dneh od dneva javnega odpiranja ponudb.
VII. Informacije: vsa pojasnila v zvezi z najemom
in ogledom poslovnih prostorov, dobite na Uradu za
premoženjsko pravne zadeve, pri ga. Šalkovič, v času
uradnih ur (ponedeljek od 8. do 12. ure, sreda od 8. do
12. ure in od 14. do 17. ure, petek od 8. do 12. ure) ali
po tel. 05/671-03-49 oziroma 031/355-873.
Občina Piran
Št. 422-02/13
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Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o., Arze 1b, 6330
Piran, na podlagi četrtega odstavka 2. člena Zakona o
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokal
nih skupnosti (ZSPDSLS) (Uradni list RS, št. 86/10),
objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo v najem prodajnih tržničnih mest v
Občini Piran za leto 2013, ki so v upravljanju
Javnega podjetja Okolje Piran, d.o.o.
I. Začasna prodajna mesta v Piranu:
a) Prodajna mesta na Punti pred cerkvijo v Piranu
(za čas od 16. 7. 2013 do 19. 9. 2013)
– prodaja umetniških slik ali drugih umetnin: 1 me
sto,
– prodaja spominkov, bižuterije ali nakita: 1 mesto,
– prodaja blaga (skladno s Pravilnikom o minimal
nih tehničnih pogojih za opravljanje trgovske dejavnosti):
1 mesto,
– prodaja plažnih rekvizitov in igrač: 1 mesto.
Izhodiščna cena za posamezno prodajno mesto
znaša 1.100,00 EUR + DDV.
Kolikor se za posamezno lokacijo prijavi več ponu
dnikov, kot je razpisanih prodajnih mest, se bo po siste
mu »kdo da več« izbralo potrebno število ponudnikov.
Prednost pri izbiri prodajnega mesta na lokaciji bodo
imeli ponudniki, ki bodo ponudili višjo najemnino.
Na lokacijah, kjer je določena namembnost, se bo
izbiralo po višini najemnine po posamezni namembnosti.
V primeru enake ponujene cene za isto dejavnost bo o
izbranem ponudniku odločal žreb.
Ponudnik mora v svoji ponudbi navesti namemb
nost in ponujeno ceno! Oddaja stojnic v sklopu ni mo
žna – za eno prodajno mesto je potrebno določiti samo
eno ceno. Ponudbe, ki bodo vsebovale ceno za sklop
stojnic (več stojnic hkrati), bo komisija za odpiranje po
nudb izločila.
Na lokacijah, kjer je več stojnic, bo prednost pri iz
biri lokacije določena na osnovi najvišje ponujene cene
– ponudnik z najvišjo ponujeno ceno bo prvi izbiral pro
dajno mesto za svojo dejavnost.
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Ponudnike, ki imajo na dan oddaje ponudb do Jav
nega podjetja Okolje Piran, d.o.o. neporavnane obvez
nosti, v razpisu ne bomo upoštevali.
Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o. si pridržuje pra
vico, da na posameznih lokacijah ne izbere nobenega
od ponudnikov.
Najemnina za prodajno mesto se v celoti poravna
ob podpisu pogodbe.
Plačilo najemnine v roku, ki je določen, je bistvena
sestavina pravnega posla.
Ponudniki so dolžni ob podpisu pogodbe vplačati
420,00 EUR varščine za uporabo stojnice, katera se
jim ob koncu sezone ob predaji brezhibnih stojnic vrne.
V primeru poškodovanja stojnic se varščina za stojnice
ne vrača.
V primeru neurejenosti začasnega prodajnega me
sta in ob predhodnem pisnem opozorilu k odpravi tega,
si upravljavec pridržuje pravico, da lahko kadarkoli od
pove najemno pogodbo in odstrani stojnico, v prihodnjih
letih pa najemniku, ki kljub opozorilom ni upošteval na
vodil glede urejenosti prodajnega mesta, izloči oziroma
ne upošteva pri naslednjem razpisu.
Obravnavale se bodo ponudbe tistih ponudnikov, ki
bodo predložili naslednja dokazila:
1. dokazilo o opravljanju registrirane dejavnosti:
– samostojni podjetniki: izpis iz poslovnega registra
(ki ga vodi AJPES) ali potrdilo UE o opravljanju osebne
ga dopolnilnega dela;
– gospodarske družbe: izpisek iz sodnega registra,
ki ne sme biti starejši od 30 dni;
2. opis izdelkov, ki se bodo prodajali na prodajnem
mestu;
3. dokazilo o plačilu 500 EUR varščine za re
snost ponudbe na naslov: Javno podjetje Okolje Piran,
d.o.o., Arze 1b, 6330 Piran, transakcijski rač. št. 101000032414679 pri Banki Koper d.d.
Ponudniki morajo svojo ponudbo z vsemi zahte
vanimi dokazili poslati v zapečateni ovojnici, na naslov:
Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o., Arze 1b, 6330 Piran,
s pripisom na ovojnici »začasna prodajna mesta na Pun
ti za leto 2013 – Ne odpiraj«.
Ponudniki so vezani na dano ponudbo še 30 dni po
oddaji ponudb.
Upoštevale se bodo samo tiste ponudbe, ki bodo
na sedež Javnega podjetja Okolje Piran, d.o.o., Arze
1b, 6330 Piran prispele najkasneje do 15. 7. 2013 do 12.
ure. Javno odpiranje ponudb se bo opravilo 15. 7. 2013
ob 12.30, v sejni sobi družbe. Komisija bo najkasneje v
roku 3 dni po izteku roka za oddajo ponudb odločila o
ponudbah in vse ponudnike obvestila o izbiri.
Morebitnim neizbranim ponudnikom se varščina
vrne na pripisan račun v 15 dneh po izbiri, izbranim po
nudnikom pa se vračuna v najemnino.
Prepozno prispele ponudbe (nepravočasne ponud
be), ponudbe pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne bodo
izpolnjevale vseh razpisnih pogojev, ne bodo upošteva
ne in bodo izločene iz nadaljnjih postopkov.
Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo po
nudb bodo neodprte vrnjene ponudniku.
Izbranega ponudnika bomo z obvestilom o izbiri
pozvali na podpis pogodbe in plačilu najemnine v roku
2 dni po prejemu obvestila oziroma če ga ni možno vro
čiti – od dneva izbire. Kolikor v roku 15 dni od obvestila
o izboru izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe in plača
najemnine se šteje, da od najema začasnega prodajne
ga mesta odstopa, ter se njegova varščina za resnost
ponudbe zadrži. Začasno prodajno mesto se bo oddalo
naslednjemu zainteresiranemu ponudniku.
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Vse priloge in preostala razpisna dokumentacija
vezana na razpis je objavljena na spletni strani Javnega
podjetja Okolje Piran, d.o.o., www.okoljepiran.si.
Dodatne informacije lahko zainteresirani ponudniki
dobijo ob delavnikih med 11. in 15. uro na tel. 05/61-75018 (Neset Dulai) ali na tel. 05/61-750-50 (Verica Vožič).
Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o.
Št. 13-01764

Ob-3007/13

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS
d.d., Ul. XIV divizije 4, Celje, kot lastnik nepremičnin na
podlagi sklepa o prodaji z dne 13. 6. 2013 objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja po
nudb: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS
d.d., Ul. XIV divizije 4, Celje.
II. Opis predmeta prodaje:
1) parc. št. 1190/1, 1190/7, 1190/11, 1191/5, 1193/8,
1193/9, 1193/10, 1201/2, 1202/1, 1202/2, 1202/3 in
1193/12, vse k.o. 1772 – Slape, v skupni izmeri 2.220 m2
– izhodiščna vrednost prodaje znaša 469.830,00 EUR;
– Iz Potrdila o namenski rabi zemljišča, št. 35062055/2013-2(2013-3699)BM, ki ga je dne 24. 5. 2013 izda
la Mestna občina Ljubljana, izhaja, da se zemljišča naha
jajo na območju stavbnih zemljišč, območje pa se ureja z
Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine
Ljubljana – strateški del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 –
DPN), Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Mestne
občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10,
10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv.
razl., 9/13 in 23/13 – popr.) in Odlokom o lokacijskem
načrtu za Zaloško cesto med vzhodno avtocesto in Zado
brovško cesto ter za povezavo Rjave ceste z Zaloško cesto
– MT 8/1 (Uradni list RS, št. 72/98, 78/10, 9/13).
– Pri nepremičninah, parc. št. 1190/11, 1190/7 in
1190/1, k.o. Slape, je v zemljiški knjigi vknjižena slu
žnostna pravica dopustitve križanja in vzdrževanja že
obstoječega električnega voda.
V izhodiščno ceno prodaje predmetnih nepremičnin
ni vključen DDV po zakonsko določeni stopnji oziroma
2% davek na promet z nepremičninami. Davek in vsi
stroški v zvezi s prodajo in prenosom lastništva breme
nijo kupca.
III. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna ku
pnino v roku 8 dni od prejema obvestila prodajalca, da
je overil svoj podpis na pogodbi. Plačilo kupnine v roku
8 dni je bistvena sestavina pogodbe.
IV. Lastninska pravica: plačilo celotne kupnine je
pogoj za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini.
V. Pogoji sodelovanja:
a) Na razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne
osebe.
b) Za resnost ponudbe morajo ponudniki do roka, ki
velja za oddajo ponudbe, vplačati varščino v višini 10%
od objavljene izhodiščne vrednosti prodaje, na transak
cijski račun prodajalca, št. 06000-0112292446, odprt
pri Banki Celje, z obvezno navedbo namena nakazila:
varščina, sklic na številko 231-030.
Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino.
Neizbranim ponudnikom bo varščina brez obresti vrnje
na v roku 30 dni po končanem izboru najugodnejšega
ponudnika.
c) Pisna ponudba mora vsebovati:
– Ime in priimek oziroma podjetje, ter naslov stalne
ga prebivališča oziroma sedež ponudnika, ter podatke o
zastopnikih podjetja,
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– Navedbo nepremičnine, ki je predmet ponudbe,
– Višino ponujene cene brez davščin, ki ne sme
biti nižja od izhodiščne cene,
– Davčno številko, matično številko (za pravne
osebe) oziroma EMŠO, če je ponudnik fizična oseba,
in telefonsko številko.
– Ponudbi je potrebno priložiti:
1. Fizične osebe morajo ponudbi predložiti kopijo
osebne izkaznice ali potnega lista ter potrdilo o drža
vljanstvu Republike Slovenije oziroma o državljanstvu
druge države članice Evropske unije, ostali pa še doka
zila, ki izkazujejo pogoje, pod katerimi lahko lastninsko
pravico na nepremičninah v Republiki Sloveniji prido
bijo tuji državljani, kot jih določa zakon ali mednarodna
pogodba.
2. Pravne osebe morajo ponudbi predložiti izpisek
iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme biti
starejši od treh mesecev.
3. Kolikor v postopku fizična ali 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.
VI. Rok za oddajo ponudbe
Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispe
la najkasneje do 12. 7. 2013, do 12. ure, na naslov:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.,
Izpostava v Ljubljani, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, pod
oznako »Javni razpis za prodajo nepremičnin – Ne
odpiraj!«. 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 postopka javne ponudbe
pisno obveščeni.
VII. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja ponuje
na cena. Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpol
njevale zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od
izklicne prodajne cene.
VIII. Drugi pogoji:
– Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno
-kupljeno«;
– Nepremičnine so pod posamezno zaporedno
številko naprodaj kot celota. Ponudba je veljavna
samo, če je podana za posamezen sklop v celoti;
– Pogodba z najugodnejšim ponudnikom bo skle
njena, kolikor morebitni zakoniti predkupni upravičenec
ne bo uveljavljal zakonite predkupne pravice pod ena
kimi ali za prodajalca ugodnejšimi pogoji;
– Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s
ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno ali katerimkoli po
nudnikom, je izključena. Uprava družbe lahko kadarkoli
ustavi začeti postopek do sklenitve prodajne pogodbe;
– Izbrani najugodnejši ponudnik je dolžan s pro
dajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje
v roku 15 dni po prejemu sklepa o izbiri. Če kupec v
določenem roku ne podpiše pogodbe, varščina zapa
de v korist prodajalca in velja, da je kupec odstopil od
pogodbe;
– Predlog za ureditev zemljiškoknjižnega stanja po
sklenjeni kupoprodajni pogodbi poda kupec;
– Rok vezanosti ponudnika na dano ponudbo je
120 dni od roka za oddajo ponudbe.
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IX. Dodatne informacije dobijo zainteresirani po
nudniki na naslovu: nepremicnine@dars.si oziroma
spletni strani, www.dars.si, ali po tel. 01/300-98-82 ali
01/300-98-85.
DARS d.d.
Št. 86146
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Elektro Celje, podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje, ki ga zastopa
predsednik uprave Rade Knežević, univ. dipl. inž. el.,
matična številka 5223067000, ID za DDV SI62166859,
na podlagi statuta družbe in soglasja Nadzornega sve
ta, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Prodajalec: Elektro Celje, d.d., Vrunčeva 2, Celje,
ki ga zastopa predsednik uprave Rade Knežević, univ.
dipl. inž. el., matična številka 5223067000, ID za DDV
SI62166859.
2. Predmet prodaje: predmet prodaje so poslovni
prostori in zemljišča po posameznih sklopih.
2.1. Nadzorništvo Rogaška Slatina, na naslovu
Celjska cesta 30, Rogaška Slatina, in po vrsti rabe po
zemljiškem katastrskem prikazu obsegajo poslovno in
stanovanjsko stavbo z zunanjo ureditvijo in dvorišče,
v k.o. Rogaška Slatina – 2635, parc. številki 603/1 in
603/2:
– parc. št. 603/1:
– stanovanjska stavba 159 m2,
– dvorišče1066 m2;
– parc. št. 603/2:
– poslovna stavba 257 m2.
Sklop se prodaja kot celota. Prevzem nepremičnine
predvidoma 2. 1. 2014.
2.2. Nadzorništvo Šmarje pri Jelšah, na naslovu
Rogaška cesta 42, Šmarje pri Jelšah, in po vrsti rabe
po zemljiškem katastrskem prikazu obsegajo cesto, po
slovne stavbe z zunanjo ureditvijo, funkcionalni objekt in
dvorišče, v k.o. Šmarje pri Jelšah – 1200, parc. številke
44/24, 44/67, 44/39 in 634/1:
– parc. št. 44/24:
– zelenica 393 m2;
– parc. št. 44/67:
– cesta 5 m2;
– parc. št. 44/39:
– poslovna stavba 12 m2,
– poslovna stavba 40 m2,
– poslovna stavba 227 m2,
– dvorišče 669 m2;
– parc. št. 634/1:
– odprto skladišče 538 m2.
Funkcionalni objekt velikosti 15 m2 na parc.
št. 44/39 ni predmet prodaje, v naravi predstavlja ener
getski objekt – transformatorsko postajo. Na parc. števil
kah 44/24, 44/39, in 634/1 so položeni energetski kabli,
za katere se bo ob vpisu prodajne pogodbe sklenila tudi
ustrezna služnostna pogodba oziroma bo kupec izdal
zemljiško knjižno dovolilo za vpis služnostne pravice v
zemljiško knjigo.
Sklop se prodaja kot celota. Prevzem nepremičnine
predvidoma 2. 1. 2014.
2.3. Stanovanjska stavba Krško, na naslovu Pot
na Polšco 23, Krško. Namenska raba prostora je stano
vanjsko območje. Predmet prodaje so nepremičnine, v
k.o. Videm – 1315 v Krškem, parc. številke 62/2, 62/3,
62/32, 402:
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– parc. št. 62/2:
– gospodarsko poslopje 94 m2,
– travnik 590 m2;
– parc. št. 62/3:
– sadovnjak 1190 m2;
– parc. št. 62/32:
– stanovanjska stavba155 m2,
– dvorišče 282 m2,
– gospodarsko poslopje 13 m2;
– parc. št. 402:
– gozd 678 m2.
Sklop se prodaja kot celota. Prevzem nepremičnine
po plačilu kupnine.
3. Pogoji javnega zbiranja pisnih ponudb
1. Nepremičnine so, razen nepremičnine pod
točko 2.2., bremen proste in naprodaj po načelu »vi
deno–kupljeno«. Prodajalec ne daje nobenih poroštev
glede kakovosti in stvarnih napak.
2. Predpisane davčne dajatve, notarski stroški
in stroški vknjižbe v zemljiško knjigo bremenijo kupca.
3. Najugodnejši ponudnik – kupec je dolžan skle
niti kupoprodajno pogodbo v 15 dneh po prejemu sklepa
o ugotovitvi najugodnejšega ponudnika. Če izbrani naj
ugodnejši ponudnik ne sklene kupoprodajne pogodbe v
preje navedenem roku, se šteje, da je odstopil od skleni
tve pravnega posla. Zapis kupoprodajne pogodbe mora
biti opravljen najkasneje v petih dneh po izdaji sklepa o
prodaji najugodnejšemu ponudniku.
4. Najugodnejši ponudnik – kupec mora celotno
kupnino plačati v roku 8 dni po sklenitvi kupoprodajne
pogodbe, na TRR št. 06000-0001100279, odprt pri
Banki Celje, d.d.. Dokončno plačilo celotne kupnine
v roku, ki je določen, je pogoj za izdajo zemljiškoknji
žnega dovolila za vpis lastninske pravice v zemljiško
knjigo.
5. Če najugodnejši ponudnik – kupec v roku, ki je
določen v točki 3 ne sklene kupoprodajne pogodbe ozi
roma odstopi od pogodbe ali ne plača kupnine v roku, ki
je določen v točki 4, ima prodajalec pravico odstopiti od
sklenitve pogodbe oziroma razdreti že sklenjeno pogod
bo. brez dodatnega roka za izpolnitev. Ponudnik – kupec
je za svoja dejanja odškodninsko odgovoren.
6. Prodajalec si pridržuje pravico, da kljub pre
jetim ponudbam z nobenim od ponudnikov ne sklene
kupoprodajne pogodbe za nepremičnino in ponudnikom
tudi ne priznava nikakršnih stroškov s pripravo ponudbe.
7. Nadzorni svet ali uprava lahko postopek ustavi
do sklenitve pravnega posla, to je do podpisa kupopro
dajne pogodbe kupca in prodajalca.
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4. Pogoji za udeležbo pri prodaji nepremičnin
1. Pri prodaji navedenih nepremičnin na podlagi
javnega zbiranja pisnih ponudb lahko sodelujejo fizične
osebe, ki so državljani Republike Slovenije ali državlja
ni držav EU in pravne osebe, ki so registrirane in imajo
sedež v Republiki Sloveniji ali pa so registrirane in imajo
sedež v eni od držav EU.
2. Pisna ponudba mora vsebovati: naziv kupca
in njegov točen naslov; navedbo nepremičnine za kate
ro daje ponudbo (kraj, ulica in hišna številka, parcelna
št., katastrska občina, ponujena cena). Ponudnik mora
ponudbi predložiti:
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (za
pravno osebo),
– fotokopija potrdila o državljanstvu (za fizične
osebe),
– identifikacijsko številko davčnega zavezanca,
matično številko in telefonsko številko,
– podpisano izjavo, da v celoti sprejema pogoje
tega javnega zbiranja pisnih ponudb,
– podpisano izjavo, da sprejema odškodninsko
odgovornost v primeru, če ne bi kot najugodnejši ponu
dnik sklenil kupoprodajne pogodbe ali, če bi odstopil od
že sklenjene kupoprodajne pogodbe.
5. Postopek
1. Upoštevane bodo podpisane pisne ponudbe,
ki bodo prispele v zaprti in pravilno označeni kuverti, do
vključno 15. 7. 2013, do 12. ure, na naslov: Elektro Ce
lje, d.d., Vrunčeva 2a, Celje. Na kuverti naj bo označba:
»Ne odpiraj! Ponudba za nakup nepremičnine«.
2. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo upo
števane le pravočasno prispele ponudbe in ponudbe, ki
bodo izpolnjevale vse razpisne in ostale navedene pogoje.
3. V primeru več prispelih ponudb po posame
znem sklopu lahko prodajalec izvede dražbo, na katero
povabi ponudnike, ki so oddali ponudbo v skladu s po
goji tega razpisa.
4. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega po
nudnika obveščeni v 8 dneh po odpiranju ponudb.
6. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika
Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je cena.
Najugodnejši ponudnik je tisti ponudnik, ki ponudi najviš
jo ceno ob izpolnjevanju vseh pogojev javnega zbiranja
pisnih ponudb.
Vse dodatne informacije v zvezi s prodajo, ogledom
nepremičnin, zainteresirani ponudniki dobijo na Elektro
Celje, d.d., pri Ivanu Lindiču, na tel. 03/42-01-269, vsak
delovni dan po predhodnem dogovoru.
Elektro Celje, d.d.
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Evidence sindikatov
Št. 101-7/2013

Ob-2751/13

Spremeni se ime sindikata družbe Etol, d.d., Škofja vas 39, Škofja vas, iz dosedanjega imena sindikata
v novo ime sindikata, ki se glasi: Sindikat družbe Frutarom Etol d.o.o., Škofja vas 39, Škofja vas.
Sprememba imena sindikata iz 1. točke izreka te
odločbe začne veljati z dnem izdaje odločbe.
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Objave gospodarskih družb
Ob-2994/13
Skladno z določilom tretjega odstavka 75. člena
Zakona o gospodarskih družbah – 1, samostojni podje
tnik S COM, trgovina na debelo, Aleksander Sotlar s.p.,
Predoslje 93, 4000 Kranj, matična številka 3230988000,
davčna številka SI76914682, obvešča upnike, da bo po
preteku treh mesecev, šteto od dneva te objave v Ura
dnem listu RS, prenehal opravljati dejavnost oziroma
prenesel dejavnost na novoustanovljeno družbo s pre
nosom subjekta samostojnega podjetnika na to družbo,
po postopku in na način, kot je opredeljen v ZGD-1.
Samostojni podjetnik
Aleksander Sotlar s.p.
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Zavarovanja terjatev
SV 391/2013

Ob-2998/13

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega za
pisa notarja Borisa Pavlina iz Krškega, Ckž št. 9, opr.
št. SV-391/2013 z dne 19. 6. 2013 in pogodbe o prizna
nju dolga z dne 22. 5. 2013, je bil poslovni prostor z ID
posameznega dela stavbe št. 15, v pritličju, v skupni
izmeri 245,1 m2, ki se kot posamezni del nahaja v stav
bi, na naslovu Cesta krških žrtev 59, Krško, s št. stav
be 703, stoječi na parc. št. 3085/6, 3051/31, 3051/32,
2918/13, 2918/12, k.o. 1322 Krško, Okrajnega sodišča
v Krškem, last zastavitelja BDS Sremič d.o.o., Trg Matije
Gubca 3, 8270 Krško, mat. št. 5000475000, v deležu do
1/1, na podlagi kupne pogodbe št. 209/78 z dne 29. 9.
1978, notarskega zapisa o potrditvi pogodbe o nakupu
poslovnega deleža Mercator-Sremič Krško d.o.o. z dne
23. 12. 2002, SV 1543/02, notarskega zapisnika sklepov
družbe Mercator-Sremič Krško d.o.o., opr. št. SV 26/03
z dne 20. 1. 2003, ter zgodovinskih izpiskov za družbo
BDS Sremič d.o.o. z mat. št. 5000475, zastavljeno v
korist upnika Občina Krško, sedež Cesta krških žrtev
14, 8270 Krško, z matično št. 5874572000 z zaznambo
neposredne izvršljivosti notarskega zapisa, za zavaro
vanje denarne terjatve, in sicer v višini 22.810,26 EUR
glavnice z rokom zapadlosti terjatve 31. 12. 2013, v
primeru zamude s plačilom tečejo zakonite zamudne
obresti ter z ostalimi stroški in pripadki in ostalimi pogoji
in način vračila kot izhaja iz pogodbe o priznanju dolga
in sporazuma o zavarovanju denarne terjatve.
SV 485/2013

Ob-3010/13

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega za
pisa notarke Eve Simone Tomšič iz Ljubljane, opr. št. SV
– 485/2013 z dne 19. 6. 2013, sta bili nepremičnini:
– gostinski lokal, stoječ na parc. št. 1212/15,
1204/10 in 1207/6, vse k.o. Bežigrad, in sicer gostinski
lokal št. L3 in št. L4, v pritličju v lameli B med osjo 4-5
in osjo 5-6, v tlorisni bruto površini lokala 12,50 m2 +
13,05 m2, s skupnim vetrolovom, v izmeri 2,30 m2, kar
za lokal znaša 27,85 m2, in skladišče št. 1, v lameli B
med osmi 19 in 20, v tlorisni bruto površini 28,30 m2,
ID 2636-2215-10, k.o. Bežigrad, na naslovu Topniška
35b, Ljubljana, last zastavitelja Pucle d.o.o., Topniška
35b, Ljubljana, na podlagi pogodbe o kupoprodaji go
stinskega lokala z dne 20. 9. 2010 in zemljiškoknjižnega
dovolila z dne 23. 9. 2010,
– gostinski lokal št. 1, v pritličju v lameli A, v bruto
tlorisni površini 16,80 m2, in skladiščni prostor št. 2 v kleti
v lameli A, v bruto tlorisni površini 29,80 m2, ki leži na
parc. št. 1212/15, 1204/10 in 1207/6, vse k.o. Bežigrad,
ID 2636-2215-11 k.o. Bežigrad, na naslovu Topniška
35a, Ljubljana, last zastavitelja Pucle d.o.o. Topniška
35b, Ljubljana, na podlagi pogodbe o kupoprodaji go
stinskega lokala z dne 31. 8. 2011, ki mu pripada pravica
do souporabe na skupnih delih in napravah stavbe To
pniška ulica 35 a, b, c, d, e, f – številka – številka 26362215, v razmerju 127/10000, do celote,
zastavljeni v korist upnice Poštne banke Slovenija,
d.d. – bančna skupina Nove Kreditne banke Maribor

d.d., Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, matična šte
vilka 5620112000, za zavarovanje denarne terjatve, v
višini 180.000,00 EUR s pp.
SV 484/2013

Ob-3011/13

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega za
pisa notarke Eve Simone Tomšič iz Ljubljane, opr. št. SV
– 484/2013 z dne 19. 6. 2013, je bil gostinski lokal št. 1,
v pritličju v lameli A, v bruto tlorisni površini 16,80 m2, in
skladiščni prostor št. 2, v kleti v lameli A, v bruto tlorisni
površini 29,80 m2, ki leži na parc. št. 1212/15, 1204/10
in 1207/6, vse k.o. Bežigrad, ID 2636-2215-11, k.o. Be
žigrad, na naslovu Topniška 35a, Ljubljana, last zasta
vitelja Pucle d.o.o. Topniška 35b, Ljubljana, na podlagi
pogodbe o kupoprodaji gostinskega lokala z dne 31. 8.
2011, ki mu pripada pravica do souporabe na skupnih
delih in napravah stavbe Topniška ulica 35 a, b, c, d, e,
f – številka – številka 2636-2215, v razmerju 127/10000,
do celote, zastavljen v korist upnice Poštne banke Slo
venija, d.d. – bančna skupina Nove Kreditne banke Ma
ribor d.d., Ul. Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, matična
številka 5620112000, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 130.000,00 EUR s pp.
SV 894/2013

Ob-3019/13

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega
zapisa notarke Nade Kumar iz Ljubljane, opr. št. SV894/2013 z dne 21. 6. 2013, je bila nepremičnina ID
znak 1738-3316-64, ki predstavlja stanovanje št. 9/08,
v 11. etaži (IX. nadstropju), s shrambo v 1. etaži (klet) ,v
skupni izmeri 79,67 m2, Brilejeva ulica 1, Ljubljana, last
zastavitelja Boruta Kovačeca, Juršinci, Gabrnik 6B, na
podlagi prodajne pogodbe z dne 8. 6. 2013, z aneksom
k prodajni pogodbi z dne 18. 6. 2013, oboje sklenjeno
s prodajalko Antonijo Klavs, Brilejeva ulica 3, Ljubljana,
zastavljeno v korist upnice Nove kreditne banke Mari
bor d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, matična
št. 5860580000, za zavarovanje denarne terjatve v višini
72.000,00 EUR, s pripadki.
SV 575/13

Ob-3029/13

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega za
pisa notarja Blaža Hrovatina iz Ljubljane, opr. št. SV
575/13 z dne 21. 6. 2013, je bila zastavljena nepremič
nina, trisobno stanovanje, št. 110, v 14. nadstropju, v
skupni izmeri 76,98 m2, z oznako v registru GURS 17351565-35, v stavbi na naslovu Vojkova cesta 87, Ljublja
na, z ID stavbe 1735-1565, ki stoji na parc. št. 975/2,
k.o. 1735 Stožice, ki je last zastavitelja Primoža Pusar,
roj. 22. 4. 1978, Štefanova ulica 8, Ljubljana, do celo
te, na podlagi notarskega zapisa prodajne pogodbe,
opr. št. SV 514/02 z dne 10. 5. 2002. Nepremičnina je
zastavljena v korist upnika Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.,
Dunajska cesta 117, Ljubljana, matična št. 1319175000,
za zavarovanje denarne terjatve v višini 133.500,00
EUR s pripadki.
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Objave sodišč
Izvršbe
VL 143632/2011

Os-2854/13

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v
Ljubljani, opr. št. VL 143632/2011 z dne 6. 10. 2011,
ki je 4. 11. 2011 postal pravnomočen, je na podlagi
rubežnega zapisnika izvršitelja izv. Leona Markovčič,
opr. št. IZV 13/80 z dne 7. 3. 2013, nepremičnina, ki ni
vpisana v zemljiško knjigo, to je enosobno stanovanje
št. 4, v velikosti 39,20 m2, v pritličju večstanovanjske
stavbe, na Jesenicah, Savska c. 6, št. stavbe 2526, last
dolžnika Muharema Kerića, stanujočega Savska cesta
6, Jesenice, zarubljena v korist upnika JEKO-IN, javno
komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice, Cesta maršala
Tita 51, Jesenice, zaradi izterjave 325,49 EUR s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 3. 6. 2013
VL 58135/2009

Os-2855/13

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v
Ljubljani, opr. št. VL 58135/2009 z dne 7. 5. 2009, ki je
9. 6. 2009 postal pravnomočen, je na podlagi rubežnega
zapisnika izvršitelja izv. Leona Markovčič, opr. št. IZV
13/80 z dne 7. 3. 2013, nepremičnina, ki ni vpisana v
zemljiško knjigo, to je enosobno stanovanje št. 4, v ve
likosti 39,20 m2, v pritličju večstanovanjske stavbe, na
Jesenicah, Savska c. 6, št. stavbe 2526, last dolžnika
Muharema Kerića, stanujočega Savska cesta 6, Jese
nice, zarubljena v korist upnika JEKO-IN, javno komu
nalno podjetje, d.o.o., Jesenice, Cesta maršala Tita 51,
Jesenice, zaradi izterjave 667,10 EUR s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 3. 6. 2013
VL 45510/2008

Os-2893/13

Nepremičnina dolžnika Draga Beclja, Kardeljeva
68, Maribor, ki ni vpisana v zemljiško knjigo – stanova
nje, kot posamezni del stavbe št. 18, v stavbi št. 169,
k.o. Spodnje Radvanje, na naslovu Kardeljeva cesta 68,
Maribor, je bila na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru VL 45510/2008 z dne 21. 1. 2012 dne 21. 3.
2013 zarubljena v korist upnika Javnega podjetja Ener
getika Maribor d.o.o., za denarno terjatev 4.945,59 EUR
s pp.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 3. 6. 2013
In 30/2013

Os-2900/13

Namestnik Paternost Denis, Maistrova 16, 1241
Kamnik (p.p. 107) je dne 23. 4. 2013, s pričetkom ob
8. uri, v zadevi okrajnega sodišča IN 2013/30 Okrajno
sodišče Maribor, IZV 2013/05521, zoper dolžnika Pro
speritas d.o.o., Kraljeviča Marka ul. 6, Maribor, za upni
ka Nova LB d.d. Ljubljana, Trg republike 2/II, Ljubljana,
v kraju Kraljeviča Marka ul. 6, Maribor, pri dolžniku, ob
prisotnosti Marijana Hojs - izvršitelj, opravil rubež nepre

mičnine: poslovni prostori, kar predstavlja pet pisarn, v
izmeri 83 m2, dodatni prostor 8,514 m2 in del hodnika
22,149 m2, v pritličju objekta D, v poslovni stavbi, na
naslovu Kraljeviča Marka ul. 6, 2000 Maribor (vse v
skupni izmeri 113,67 m2), stoječa na parcelah 422/5 in
422/28, k.o. Melje, in dela poslovnega prostora, kotlov
nica in WC, v skupni izmeri 29,18 m2, v pritličju objekta
D, v poslovni stavbi, na naslovu Kraljeviča Marka ul. 6,
2000 Maribor, na parcelah 422/5 in 422/28, k.o. Melje.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 5. 6. 2013
VL 2009/197261

Os-2856/13

Izvršitelj Franc Pušenjak je dne 8. 4. 2010, ob 9.30,
v izvršilni zadevi, opravilna številka VL 2009/197261, ki
se vodi na Okrajnem sodišču v Murski Soboti, upnice
Komunala d.o.o., Kopališka 2, Murska Sobota, ki jo
zastopa odvetnica Tanja Koračin - Bohar, Slomškova 1,
Murska Sobota, proti dolžniku Lendvaj Štefanu, Len
davska 45b, Murska Sobota, zaradi izterjave 1.482,76
EUR s pp, v navzočnosti dolžnika, opravil rubež nepre
mičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, in sicer stano
vanje št. 19, v 5. nadstropju – mansarda večstanovanj
ske stavbe, stoječe na parc. št. 272, ki je vpisana pri vl.
št. 3903, k.o. Murska Sobota, identifikator stavbe 1875,
na naslovu Lendavska 45B, Murska Sobota, v skupni
izmeri 81,88 m2, kar predstavlja kuhinjo, tri sobe, hodnik,
kopalnico in teraso.
Opravi se zaznamba navedenega rubež nepremič
nine tudi v izvršilni zadevi istega upnika in dolžnika, ki
se vodi na Okrajnem sodišču v Murski Soboti, pod opr.
št. VL 2008/130274.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 8. 4. 2010
VL 2010/199905

Os-2857/13

Izvršitelj Franc Pušenjak je dne 25. 5. 2011,
ob 10. uri, v izvršilni zadevi, opravilna številka
VL 2010/199905, ki se vodi na Okrajnem sodišču v
Murski Soboti, upnice Komunala d.o.o., Kopališka 2,
Murska Sobota, ki jo zastopa odvetnica Tanja Koračin
- Bohar, Slomškova 1, Murska Sobota, proti dolžniku
Lendvaj Štefanu, Lendavska 45b, Murska Sobota, zara
di izterjave 1.841,05 EUR s pp, v navzočnosti dolžnika in
poobl. upnika, opravil rubež nepremičnine, ki ni vpisana
v zemljiško knjigo, in sicer stanovanje, št. 19, v 5. nad
stropju – mansarda večstanovanjske stavbe, stoječe na
parc. št. 272, ki je vpisana pri vl. št. 3903, k.o. Murska
Sobota, identifikator stavbe 1975, na naslovu Lenda
vska 45B, Murska Sobota, v skupni izmeri 81,88 m2, kar
predstavlja kuhinjo, tri sobe, hodnik, kopalnico in teraso.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 25. 5. 2011
VL 209045/2012

Os-2858/13

Izvršitelj Franc Pušenjak, Obrtna 24, 9000 Murska
Sobota, je dne 31. 5. 2013, s pričetkom ob 10. uri, v za
devi VL 209045/2012, Okrajno sodišče v Murski Soboti,
zoper dolžnika Lendvaj Zdenko, Gančani 149, Beltinci,
in Lendvaj Štefana, Lendavska 45b, Murska Sobota, za
upnico Komunala d.o.o., Kopališka 2, Murska Sobota,
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ki ju zastopa odvetnica Tanja Koračin - Bohar, Slomško
va 1, Murska Sobota, v kraju Lendavska 45b, Murska
Sobota, pri dolžniku, ob prisotnosti Franca Pušenjaka,
izvršitelja, Štefana Lendvaja, dolžnika, Tatjane Horvat,
pooblaščenke upnika, Sonje Stropnik, pooblaščenke
upnika, opravil rubež nepremičnine, stanovanja št. 19,
v 5. nadstropju – mansarda večstanovanjske stavbe,
stoječe na parc. št. 272, ki je vpisana pri vl. št. 3903,
k.o. Murska Sobota, identifikator stavbe 1975, na na
slovu Lendavska 45B, Murska Sobota, v skupni izmeri
81,88 m2, kar predstavlja kuhinjo, tri sobe, hodnik, ko
palnico in teraso.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 31. 5. 2013
VL 5806/2013

Os-2869/13

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v
Ljubljani, opr. št. VL 5806/2013 z dne 17. 1. 2013, je
bil dne 7. 3. 2013 v korist upnikov: 1. Vera Cugelj, Odr
ga 18, Trebnje, ki jo zastopa Terca d.o.o., Šentrupert,
Šentrupert 124, Šentrupert, 2. Anica Glušič, Rimska
cesta 3, Trebnje, ki jo zastopa Terca d.o.o., Šentrupert,
Šentrupert 124, Šentrupert, 3. Barbara Gorenc, Rimska
cesta 3, Trebnje, ki jo zastopa Terca d.o.o., Šentrupert,
Šentrupert 124, Šentrupert, 4. Ana Krošl, Rimska ce
sta 3, Trebnje, ki jo zastopa Terca d.o.o., Šentrupert,
Šentrupert 124, Šentrupert, 5. Rudolf Krošl, Rimska
cesta 3, Trebnje, ki jo zastopa Terca d.o.o., Šentrupert,
Šentrupert 124, Šentrupert, 6. Dunja Miklič, Trubarjeva
ulica 5, Trebnje, ki jo zastopa Terca d.o.o., Šentrupert,
Šentrupert 124, Šentrupert, 7. Majda Miklič, Rimska
cesta 3, Trebnje, ki jo zastopa Terca d.o.o., Šentrupert,
Šentrupert 124, Šentrupert, 8. Olga Skubic, Rimska
cesta 3, Trebnje, ki jo zastopa Terca d.o.o., Šentrupert,
Šentrupert 124, Šentrupert, 9. Stanka Žužek Hribar,
Rimska cesta 3, Trebnje, ki jo zastopa Terca d.o.o.,
Šentrupert, Šentrupert 124, Šentrupert, opravljen rubež
nepremičnine, in sicer dvosobnega stanovanja, v izmeri
55,77 m2, ki se nahaja v stavbi št. 823, št. stanovanja
6, del stavbe 31, k.o. 1422 Trebnje, na naslovu Rim
ska c. 3, Trebnje, last dolžnice Mojce Ajdišek, Rimska
cesta 3, Trebnje. Zapisnik o rubežu ima pomen zaznam
be izvršbe.
Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 23. 4. 2013
VL 193628/2012

Os-2870/13

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v
Ljubljani, opr. št. VL 193628/2012 z dne 12. 12. 2012, je
bil dne 29. 1. 2013, v korist upnice Terca d.o.o., Šentru
pert 124, Šentrupert, opravljen rubež nepremičnine, in
sicer dvosobnega stanovanja, v izmeri 55,77 m2, ki se
nahaja v stavbi št. 823, št. stanovanja 6, del stavbe 31,
k.o. 1422 Trebnje, na naslovu Rimska c. 3, Trebnje, last
dolžnice Mojce Ajdišek, Rimska cesta 3, Trebnje. Zapi
snik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 23. 4. 2013

Oklici o začetku vzpostavitve
pravnega naslova
N 199/2010

Os-2901/13

Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici
Renati Vajdič, v nepravdni zadevi vzpostavljanja etažne

lastnine na stavbi z naslovom Maribor, Kollarjeva uli
ca 6 in Murkova ulica 5, št. stavbe 659-933, na predlog
predlagateljev: Igorja Štumberger in Karmen Štumber
ger, stanujočih Murkova ulica 5, Maribor, ki predlagata
vpis lastninske pravice na posameznem delu stavbe,
št. 659-933-5 in za vzpostavitev pravnih naslovov, 6. 6.
2013 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev
pravnih naslovov:
– kupoprodajne pogodbe št. 9040-352/92 z dne
27. 7. 1992, sklenjene na podlagi določil Stanovanj
skega zakona (SZ) med prodajalko Tovarna vozil in
toplotne tehnike Maribor d.d., Leningrajska cesta 27,
Maribor, ki jo je zastopal direktor Demetrij Zakrajšek,
in kupovalko Miroslavo Krajnc, stanujočo Murkova uli
ca 5, Maribor, s katero je prodajalec kupovalki prodal
stanovanje št. 6, v prvem nadstropju stanovanjske
hiše, na naslovu Maribor, Murkova ulica 5, stoječe
na parceli št. 518, pripisani vl. št. 1916, k.o. Tabor, in
na prodanem dovolil vpis lastninske pravice v korist
kupovalke;
– prodajne pogodbe z dne 17. 11. 1998, sklenjene
med prodajalko Miroslavo Mumel, stanujočo Gornji trg
16, Lovrenc na Pohorju, in kupcema Karmen Krajnc
in Miranom Krajncem, stanujočima Murkova ulica 5,
Maribor, s katero je prodajalka kupcema prodala sta
novanje št. 6, v drugem nadstropju stanovanjske hiše
v Mariboru, Murkova ulica 5, na parceli št. 518, pripi
sani vl. št. 1916, k.o. Tabor, in na prodanem dovolila
vpis lastninske pravice v korist kupcev, vsakega do
½ celote.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj nave
deni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega
oklica, z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgo
raj navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjiž
bo lastninske pravice v korist predlagateljev.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 6. 6. 2013
N 6/2009

Os-2860/13

Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici je po okrajni
sodnici Renati Vajdič, v nepravdni zadevi vzpostavlja
nja etažne lastnine na stavbi z naslovom Šmartno na
Pohorju 22, Šmartno na Pohorju, št. stavbe 110, parc.
št. 210, k.o. 730 Šmartno na Pohorju, na predlog pri
glasitelja Antona Pečovnika, Pod taborom 9, Sežana, ki
predlaga vpis lastninske pravice na posameznem delu
stavbe, št. 0730-00110-003 in vzpostavitev pravnega
naslova, 3. 6. 2013 izdalo sklep o začetku postopka
za vzpostavitev pravnega naslova, kupoprodajne po
godbe o prodaji stanovanja, št. 128, z dne 16. 1. 1992,
sklenjene na osnovi določil Stanovanjskega zakona
med prodajalko Občino Slovenska Bistrica, zastopa
ni po Bradan Janezu, dipl. ing. sekretar SVOUP, in
kupcem Pečovnik Petrom, stan. Šmartno na Pohorju,
št. 22, s katero je prodajalec kupcu prodal stanovanje
št. 2, v pritličju, v izmeri 31,73 m2 in to kuhinjo 9,44 m2,
sobo 18,89 m2, kopalnico 3,40 m2, v stanovanjskem
objektu Šmartno na Pohorju št. 22 in na prodanem do
volil vknjižbo lastninske pravice v korist kupca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj nave
deni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega
oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgo
raj navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjiž
bo lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
dne 3. 6. 2013
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Oklici o začasnih zastopnikih
in skrbnikih
VL 210301/2012

Os-2868/13

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Petrol,
slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska
cesta 50, Ljubljana, ki ga zastopa Marjanca Gnidovec,
Dunajska cesta 50, Ljubljana, proti dolžniku Petar Bušić,
Velebitska 145, Split, ki ga zastopa zak. zast. odv. Blaž
Žibret, Kesnikova ulica 12, Ljubljana, zaradi izterjave
661,89 EUR, sklenilo:
dolžniku Petar Bušić, Velebitska 145, Split, se na
podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o
pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv. Blaž Ži
bret, Kesnikova ulica 12, Ljubljana.
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 Ljubljani
dne 16. 5. 2013
IV P 41/2013

Os-2645/13

Okrajno sodišče v Novi Gorici v pravdni zadevi to
žeče stranke Boguslawa Janeva, Ul. XXX. divizije 13/a,
Nova Gorica, ki jo zastopa odvetniška družba Matelič
in Matelič o.p. d.o.o., zoper toženo stranko Mitodi Ja
nev, neznanega bivališča, zadnje znano bivaliče Fietner
Strasse 20, Kassel, Nemčija, zaradi razveze zakonske
zveze, dodelitve mladoletnih otrok, določitve preživnine
in stikov sklenilo:
na podlagi 4. in 5. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku se toženi stranki Mitodi
Janev postavi začasni zastopnik, odvetnik Gregor Mihelj
iz Odvetniške pisarne Mihelj & Barbič o.p. d.o.o., Prvo
majska 28/a, Nova Gorica, ki bo zastopal toženo stran
ko v pravdni zadevi IV P 41/2013, vse dokler tožena
stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
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oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 6. 5. 2013

Os-2861/13

Okrajno sodišče v Ljubljani – 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 150, Ljubljana,
proti dolžnici Odi Korošec, Teharje 46, Teharje, ki jo
zastopa odvetnik Janez Verk, Hrašovčeva ulica 3, Celje,
zaradi izterjave 777,07 EUR, sklenilo:
dolžnici Odi Korošec, Teharje 46, Teharje, se na
podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o
pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Ja
nez Verk, Hrašovčeva ulica 3, Celje.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse dotlej,
dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 5. 2013
VL 2403/2012

Št.

Oklici dedičem
D 62/2012

Os-1960/13

Okrajno sodišče v Domžalah je v zapuščinski za
devi po pokojnem Viktorju Kobilšek, rojen 21. 11. 1907,
razglašen za mrtvega z dnem 22. 11. 1977, že od leta
1951 neznanega prebivališča, izdaja naslednji oklic:
poziva se vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico do
dediščine, da se priglasijo pri tukajšnjem sodišču kot
dediči v roku enega leta od dneva objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 6. 3. 2013
I D 111/2004

Os-2669/13

Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je pod opr.
št. I D 111/2004 v teku zapuščinski postopek po pok.
Jožefu Grdadolnik, rojen 15. 2. 1875, umrl 9. 12. 1955,
nazadnje stanujoč Šentjošt nad Horjulom 26, Horjul.
S sklepom z dne 19. 12. 2012 v zvezi s popravnim
sklepom z dne 26. 4. 2013 je sodišče dedičem Martinu
Malovrhu, Ivanki Kristavčnik, Josephu Malovrhu, Stan
leyu Yancaru in Mary Ann Riffett na podlagi 5. točke dru
gega odstavka 82. člena Zakona o pravnem postopku
v zvezi s 163. členom Zakona o dedovanju, postavilo
začasno zastopnico, odvetnico Natašo Kozelj, Hrvatski
trg 3, Ljubljana, ker navedeni dediči živijo v tujini in jim
pisanj ni mogoče vročati.
Začasna zastopnica bo dediče zastopala vse do
takrat, dokler dediči ali njihovi pooblaščenci ne nastopijo
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za social
ne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 4. 2013
D 340/2010

Os-2619/13

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok.
Antonu Bracini, pok. Ivana iz Drage, Dolina pri Trstu,
Italija, sedaj neznanega prebivališča, ki je bil razglašen
za mrtvega z dnem 23. 12. 1960.
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 3. 5. 2013
D 168/2010

Os-2620/13

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok.
Ivanu Vebru, pok. Ivana, roj. 3. 9. 1869, ki je bil razgla
šen za mrtvega z dnem 4. 9. 1944, z zadnjim znanim
naslovom Lokev 112, 6219 Lokev.
Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustnikovih de
dičih, zato s tem oklicem poziva vse morebitne dediče,
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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 3. 5. 2013
D 232/2012

Os-2703/13

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok.
Milivoju Grudnu, pok. Bogomila, roj. 23. 10. 1959, dr
žavljanu Republike Slovenije, ki je umrl dne 7. 4. 2012,
z zadnjim stalnim prebivališčem Sejmiška pot 6, 6210
Sežana.
Sodišče ne razpolaga s podatki o nekaterih zapu
stnikovih dedičih, zato s tem oklicem poziva vse morebi
tne 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 17. 5. 2013

Oklici pogrešanih
N 46/2012

Os-2940/13

Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici Ani
Petkovšek, v nepravdni zadevi predlagateljice postopka
Damjane Miklavčič, Dekani 75d, Dekani, ki jo zastopa
Rok Munih, odvetnik v Kopru, zoper nasprotnega ude
leženca Josipa Markončič, pok. Josipa, neznanega bi
vališča, ki ga zastopa skrbnica za poseben primer Kira
Zorman, zaradi razglasitve pogrešanega nasprotnega
udeleženca za mrtvega, po opravljenem naroku dne
4. 6. 2013, sklenilo:
uvede se postopek za razglasitev nasprotnega ude
leženca Josipa Markončiča, pok. Josipa, neznanega
bivališča, za mrtvega.
Vse, ki kaj vedo o njegovem življenju in smrti, se
poziva, da to sporočijo naslovnemu sodišču v treh me
secih po objavi tega oklica, ker bo sodišče po preteku
tega roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 4. 6. 2013
N 18/2013

Os-2592/13

Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku nepravdni
postopek predlagateljice Republike Slovenije, ki jo za
stopa zakoniti zastopnik Državno pravobranilstvo Re
publike Slovenije, Zunanji oddelek v Kopru, zaradi raz
glasitve nasprotne udeleženke Josipine Markučič, roj.
Filipčič, zadnje bivališče v Trstu, za mrtvo.
O pogrešani Josipini Markučič je znano le-to, da
je bila rojena Filipčič in da je bilo njeno zadnje znano
bivališče v Trstu. Nepremičnine v k.o. Tatre je pridobila

na podlagi kupoprodajne pogodbe, leta 1908. Drugih
podatkov o pogrešani ni.
Pogrešanko se poziva, da se oglasi, vse, ki bi kar
koli vedeli o nasprotni udeleženki in njenem življenju,
zlasti smrti, pozivamo, da naj to sporočijo Okrajnemu
sodišču v Sežani v roku treh mesecev od objave tega
oklica, ker bo sicer sodišče po preteku tega roka pogre
šanko razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 3. 5. 2013
N 30/2013

Os-2942/13

Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku nepravdni
postopek predlagatelja: Jožefa Drožine, Gradišica 8,
6242 Materija, in nasprotne udeleženke: Kristine Dro
žina (v zemljiški knjigi Družina), poročene Vatovec, roj.
26. 10. 1927, v Gradišici 8, Materija, sedaj neznanega
bivališča, zaradi razglasitve nasprotne udeleženke za
mrtvo.
Po navedbah predlagatelja naj bi bila pogrešana
Kristina Drožina prav gotovo že mrtva, čeprav njena
smrt ni nikjer uradno zaznamovana, saj je od njenega
rojstva, zabeleženega v družinskem listu Župnijskega
urada Slivje, minilo že več kot 86 let, zadnjih pet let pa
o njej ni bilo glasu.
Zaradi opisanega pozivamo vse, ki bi karkoli vedeli
o pogrešani in njenem življenju, naj to sporočijo Okraj
nemu sodišču v Sežani v roku treh mesecev od objave
tega oklica, ker bo sicer sodišče po preteku tega roka
pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 12. 6. 2013
N 12/2013

Os-2899/13

Pri tukajšnjem sodišču je v teku nepravdni postopek
za razglasitev za mrtvega Stanislava Kaca, roj. 27. 10.
1921, nazadnje stanujočega na naslovu Golavabuka,
Šmartno pri Slovenj Gradcu.
Po navedbah predlagatelja je pogrešani umrl med
II. svetovno vojno, na bojišču v Republiki Nemčiji. O
njem nimajo nobenega podatka že od leta 1945, prav
tako z njim od takrat ni bil vzpostavljen noben kontakt.
Ker o pogrešanem, že eno leti po bojevanju, ni bilo no
benega sporočila, prav tako ne v zadnjih petih letih, je
gotovo, da je pogrešani mrtev.
V skladu s 85. členom Zakona o nepravdnem po
stopku (ZNP) pogrešanega pozivamo, da se oglasi,
vsi drugi, ki kaj vedo o njegovem življenju, pa naj ja
vijo Okrajnemu sodišču v Slovenj Gradcu, skrbniku ali
predlagatelju v roku 3 mesecev od objave tega oglasa,
ker bo sicer sodišče po preteku tega roka, v skladu s
86. členom ZNP, pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Predlagatelj: Tomaž Kac, Tomaška vas 34, 2380
Slovenj Gradec.
Skrbnica: Nina Kralj Frece, Ronkova ulica 19, 2380
Slovenj Gradec.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 5. 6. 2013
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Dolar Robert, Velika Pirešica 35A, Žalec, zavaro
valno polico, št. 50500032217, izdala zavarovalnica KD
Življenje d.d. gnd‑331468
Kenda Boštjan, Šalovci 17, Šalovci, zavarovalno
polico, št. 50500082363, izdala zavarovalnica KD Živ
ljenje. gnu‑331476
Krk Uroš, Zabukovica 162, Griže, zavarovalno poli
co, št. 50500110032, izdala zavarovalnica KD Življenje.
gng‑331490
Krznar Darko, Globočnikova ulica 5, Ljubljana, za
varovalno polico, št. 50500082906, izdala zavarovalnica
KD Življenje. gnz‑331471
Ledinski Katarina, Rajndol 2, Kočevje, zavarovalno
polico, št. 50500086474, izdala zavarovalnica KD Življe
nje. gng‑331465
Markuš Špela, Bilečanska 2, Ljubljana, zavarovalno
polico, št. 50500058138, izdala zavarovalnica Slovenica
Življenje. gnf‑331491
Mrak Irena, Pot na Poljane 6D, Kamnik, zavaroval
no polico, št. 70000060825, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gnq‑331480
Polak Lenka, Cesta na Roje 1, Šempeter v Savinj
ski dolini, zavarovalno polico, št. 50500127495, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnf‑331466
Potokar Marjan, Repče 2A, Šmarje - Sap, zavaro
valno polico, št. 70000036422, izdala zavarovalnica KD
Življenje d.d. gnd‑331493
Softič Sedin, Mihovo 9, Šentjernej, zavarovalno po
lico, št. 50500108772 (fondpolica), izdala zavarovalnica
KD Življenje. gnh‑331464
Teržan Milan, Šešče 42, Prebold, zavarovalno poli
co, št. 50500127452 (fondpolica), izdala zavarovalnica
KD Življenje d.d. gne‑331492
Vnuk Matej, Ulica 4. maja 24, Turnišče, zavarovalno
polico, št. 50500056098, izdala zavarovalnica KD Življe
nje d.d. gnl‑331485
Vozlič Drago, Vodmatska ulica 25, Ljubljana, zava
rovalno polico, št. 50500012803, izdala zavarovalnica
KD Življenje. gnc‑331469

Spričevala preklicujejo
Gorečan Katja, Jarmovec 9B, Dramlje, indeks, izda
la Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, leto izdaje
2010. gnz‑331475
Herček Špela, Aškerčeva 59, Mozirje, indeks,
št. 18080251, izdala Filozofska fakulteta, Ljubljana.
gnx‑331477
Ješe Živa, Pod Plevno 30, Škofja Loka, indeks,
št. 41070249, izdala Medicinska fakulteta. gno‑331482
Konc Matic, Zadružna ulica 9, Ljubljana, preklic
indeksa, izdajateljica Fakulteta za farmacijo, izdan leta
2011, objavljenega v Ur. l. RS, št. 47/13, pod oznako
GNR - 331254. gns‑331478
Mrak Anže, Cesta Krimskega odreda 80, Vrhnika,
spričevali 7. in 8. razreda OŠ Ivana Cankarja, izdani leta
2011 in 2012. gnn‑331462

Potočnik Matjaž, Lokovina 25, Celje, indeks, št.
23020083, izdala Fakulteta za strojništvo, leto izdaje
2002. gnc‑331473
Rantaša Boris, Preserje 51, Ljubljana, indeks, št.
71060272, izdala Biotehniška fakulteta. gnk‑331486
Šekanović Anel, Petkovškovo nabrežje 67, Ljublja
na, spričevalo 8. razreda OŠ Poljane, izdano leta 2013.
gnm‑331488

Drugo preklicujejo
AMIB TRANS d.o.o., Kidričeva cesta 72, Škofja
Loka, licenco za mednarodni cestni prevoz blaga, št.
GE005735/06521/001, izdajateljica Gospodarska zbor
nica Slovenije, izdana 17. 9. 2012. gnf‑331470
Babić Izet, Kidričeva ulica 5, Trebnje, uradno po
trdilo o opravljenem izpitu za odgovorno osebo za
prevoze v cestnem prometu, št. 802283, izdajatelj Mi
nistrstvo za infrastrukturo in prostor, izdano leta 2012.
gnl‑331489
Barbara Rode, Stara Vrhnika 32, Vrhnika, študent
sko izkaznico, št. 18123515, izdala Filozofska fakulteta.
gnr‑331483
Branko Popović s.p., Jamova cesta 50, Ljublja
na, kopijo izvoda licence, št. 012914/001, za vozilo
mercedes-benz, reg. št. LJ KJ-328, izdajateljica OZS.
gnb‑331474
Čuljak Anita, Vojkova ulica 2, Divača, študentsko
izkaznico, št. 11080026, izdala Zdravstvena fakulteta,
Univerza v Ljubljani. gnr‑331479
Gorenc Ana, Šentrupert 111, Šentrupert, študentsko
izkaznico, št. 01010031, izdala Pedagoška fakulteta,
Ljubljana. gno‑331461
Ilešič Ines, Sremič 54, Krško, študentsko izkaznico,
št. 19560044, izdala Ekonomska fakulteta, Ljubljana.
gne‑331467
Mramor Špela, Begunje pri Cerknici 87A, Cerknica,
študentsko izkaznico, št. 01009079, izdala Pedagoška
fakulteta. gnm‑331484
Napast Uroš, Ulica bratov Turjakov 7, Rače, di
gitalno tahografsko kartico, št. 1070500006856001.
gni‑331463
Potočnik Matjaž, Lokovina 25, Celje, študentsko
izkaznico, št. 23020083, izdala Fakulteta za strojništvo.
gnd‑331472
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Davč
na uprava Republike Slovenije, Šmartinska cesta 55,
Ljubljana, službeno izkaznico in značko pooblašče
ne uradne osebe, Žužek Olge, Davčni urad Maribor,
delovno mesto višji davčni inšpektor – preiskovalec;
pod registrsko številko: 233, izdano dne 30. 9. 2005.
Ob‑3027/13
Roškarič Maja, Škapinova ulica 9, Celje, potrdilo o
opravljenem strokovnem izpitu, izdano aprila 2012, izda
jateljica Splošna bolnišnica Celje. gnn‑331487
Tkalčič Erik, Belčji Vrh 40, Dragatuš, digitalno taho
grafsko kartico, št. 1070500012596001, izdajatelj Cetis
d.d. gnc‑331494
Željo transport d.o.o., Središka ulica 4, Ljubljana,
dovolilnico za mednarodni prevoz stvari, Turčija, tretje
državni, št. E3 - 486 477. gns‑331481
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