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Javni razpisi

 Ob-3159/14

Obvestilo o zaprtju razpisa EUEE 2014

Elektro energija d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana, 
objavlja zaprtje javnega razpisa »Energetsko učinkoviti z 
elektro energijo 2014, za nepovratne finančne spodbude 
za povečanje učinkovitosti rabe električne energije in osta-
lih vrst energije pri končnih odjemalcih« (Objava v Urad-
nem listu RS, št. 21/14, dne 28. 3. 2014). Javni razpis se je 
zaprl z dnem prenehanja veljavnosti shem državnih pomo-
či, ki sta bili osnovi za dodelitev sredstev, to je 30. 6. 2014.

Elektro energija d.d.

 Ob-3135/14

Obvestilo o ponovnem odprtju razpisa

Mestna občina Celje obvešča, da je razpis za zbi-
ranje ponudb za dodelitev finančne pomoči za nakup 
in vgradnjo malih čistilnih naprav v Mestni občini Celje 
za leto 2014 (Uradni list RS, št. 37/14) ponovno odprt.

Razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 37/14. 
Rok za oddajo ponudb je bil 9. 6. 2014.

Rok za oddajo ponudb je 18. 8. 2014. Vloge se 
bodo obravnavale po vrstnem redu prispetja, do porabe 
sredstev.

Mestna občina Celje

Št. 4301-2/2014/3 Ob-3156/14

Na podlagi 345. člena Energetskega zakona (Urad-
ni list RS, št. 17/14), Zakon o izvrševanju proračunov 
Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, 
št. 101/13 in 9/14 – ZRTVS-1A), Spremembe Prora-
čuna Republike Slovenije za leto 2014 (Uradni list RS, 
št. 102/13), Pravilnika o postopkih za izvrševanje pro-
računa Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 
61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13), Pravilnika o metodo-
logiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb (Uradni 
list RS, št. 77/09, 93/12 in 17/14 – EZ-1) in Pravilnika 
o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih 
strokovnjakov za izdelavo energetskih izkaznic (Uradni 
list RS, št. 6/10, 23/13 in 17/14 – EZ-1) Republika Slove-
nija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Langusova 4, 
1000 Ljubljana, objavlja

spremembo javnega razpisa
za izbiro izvajalca usposabljanja in preizkusa 
znanja za neodvisne strokovnjake za izdelavo 

energetskih izkaznic za obdobje petih let,
ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 48/14, dne 

27. 6. 2014, št. objave Ob-2863/14.

1. Prvi odstavek točke 3. »Pogoji sodelovanja in 
prijave na javnem razpisu« razpisa se spremni, tako da 
se glasi:

»Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe zaseb-
nega ali javnega prava s sedežem ali podružnico v Re-
publiki Sloveniji.«

2. Točka 5. »Način prijave in razpisni rok« razpisa 
se spremeni, tako da se glasi:

»5. Način prijave in razpisni rok
Popolna prijava prijavljena v skladu z navodili iz 

razpisne dokumentacije, mora biti oddana na naslov: Mi-
nistrstvo za infrastrukturo in prostor, Langusova 4, 1000 
Ljubljana, najpozneje do 1. 9. 2014, v zaprti ovojnici, pod 
oznako »Ne odpiraj – vloga za javni razpis za izbiro iz-
vajalca usposabljanja in preizkusa znanja za neodvisne 
strokovnjake za izdajo energetskih izkaznic za obdobje 
petih let« ter polnim naslovom pošiljatelja na zadnji strani. 
Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno, bodo s sklepom 
zavržene. Vsi podatki iz vlog prijaviteljev so javni.«

3. Točka 6. »Odpiranje vlog« razpisa se spremeni, 
tako da se glasi:

»6. Odpiranje vlog
Predvideno komisijsko odpiranje vlog bo 3. 9. 2014, 

ob 10. uri, v prostorih Ministrstva za infrastrukturo in 
prostor, Langusova 4, 1000 Ljubljana. Odpiranje ne bo 
javno in bo potekalo na naslovu Langusova 4, 1000 
Ljubljana, v sejni sobi, II. nadstropje.«

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor

Št. 014-62/2014/6 Ob-3130/14

Na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih 
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 
– ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 42. člena Zakona o javno- 
zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), Zakona 
o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno preči-
ščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 
– ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 
57/12 in 92/13) in 13. člena Uredbe o načinu, predmetu 
in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne 
službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih 
naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in 
učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in 
varstva pred požarom (Uradni list RS, št. 129/04, 57/06, 
105/07, 102/08 in 94/13) ter po pooblastilu Vlade Republi-
ke Slovenije, št. 02003-11/2014/4 z dne 9. 7. 2014, objavlja 
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje storitev 

dimnikarske javne službe za območje Rogatec
1. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje objavlja javni 

razpis za izvajanje državne gospodarske javne službe 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199830&stevilka=1224
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006127&stevilka=5348
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201038&stevilka=1847
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201157&stevilka=2638
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200649&stevilka=2089#_blank
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200733&stevilka=1761#_blank
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skladno z določbami koncesijskega akta – Uredbe o na-
činu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne državne go-
spodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja 
in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov 
zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva 
človekovega zdravja in varstva pred požarom (v nadalje-
vanju: Uredba, Uradni list RS, št. 129/04, 57/06, 105/07, 
102/08 in 94/13), na katerega se lahko prijavijo zaintere-
sirane pravne osebe in samostojni podjetniki.

2. Koncedent – Republika Slovenija, ki jo zasto-
pa Vlada Republike Slovenije, podeljuje koncesijo za 
izvajanje obvezne državne gospodarske javne službe 
izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih na-
prav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in 
učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja 
in varstva pred požarom za obdobje do 31. decembra 
2015:

Zap. št. Dimnikarska območja za katera je razpisana
koncesija

Ocenjeno število
enakovrednih kurilnih 
naprav

Najmanjše število zahtevanih 
usposobljenih oseb

1 Rogatec 800 0,4

3. Prijave morajo do roka za predložitev prijav, naj-
kasneje do 20. 8. 2014, do 10. ure, prispeti na naslov: 
Republika Slovenija Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, 
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.

Prijave, ki do roka ne bodo predložene na zgornji 
naslov, bodo zavržene kot prepozno prejete. Prijave je 
mogoče oddati tudi osebno, vsak delovni dan, med 8. in 
15. uro, v vložišče Ministrstva za kmetijstvo in okolje, 
Dunajska 22, 1000 Ljubljana. Prijave morajo ne glede 
na način dostave (osebno ali po pošti) prispeti na na-
vedeni naslov do zgoraj navedenega roka, sicer bodo 
štele za prepozno prejete. Prijave, ki bodo predložene 
na drug način (npr. po faksu ali elektronski pošti), ne 
bodo obravnavane.

4. Merili za izbiro koncesionarja v primeru, da se za 
območje prijavi več prijaviteljev sta:

Prvo merilo: število prijavljenih usposobljenih oseb, 
ki bodo izvajale dimnikarsko službo na dimnikarskem 
območju, ki je predmet razpisa;

Drugo merilo: usposobljenost prijavljenih oseb, ki 
bodo izvajale dimnikarsko službo na dimnikarskem ob-
močju, za katerega se prijavitelj prijavlja.

Merili in način ocenjevanja so podrobneje definirani 
v razpisni dokumentaciji.

5. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni 
strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje: (http://www.
mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/).

6. Kontaktni osebi Ministrstva za kmetijstvo in okolje 
sta Aleš Jeraj na tel. 01/478-73-24 in Marko Rosandič 
na tel. 01/478-71-72 in na elektronskih naslovih: Ales.
Jeraj@gov.si in Marko.Rosandic@gov.si

7. Pogoji, ki jih mora za podelitev koncesije izpol-
njevati prijavitelj, so:

a) Prijavitelj mora biti registriran za opravljanje de-
javnosti dimnikarske službe – šifra 81.220 in/ali 71.200 
skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08).

Za dokazovanje izpolnjevanja tega pogoja prijavi-
telj predloži ustrezno dokazilo. V primeru, da prijavitelj 
dokazila ne bo predložil, bo komisija izpolnjevanje tega 
pogoja preverila v uradnih evidencah.

b) Zoper prijavitelja ne sme biti uveden ali začeti 
postopki zaradi insolventnosti ali drugi postopki, kate-
rih posledica ali namen je prenehanje prijaviteljevega 
poslovanja.

Za dokazovanje izpolnjevanja tega pogoja je po-
trebno priložiti dokazilo – potrdilo pristojnih organov 
oziroma izpolniti pooblastilo ministrstvu za pridobitev 
podatkov.

c) Prijavitelj mora imeti poravnane davke, prispevke 
in druge predpisane dajatve, vključno s koncesijskimi 
dajatvami.

Za dokazovanje izpolnjevanja tega pogoja je po-
trebno priložiti dokazilo, in sicer originalno potrdilo pri-
stojnega davčnega organa ali izpolnjen obrazec Obr-07 
– Obrazec: Vloga za pridobitev podatkov prijavitelja o 
plačilu davkov oziroma prispevkov za socialno varnost 
ministrstvu za pridobitev podatkov. V primeru, da prijavi-
telj predloži potrdilo, le-to ne sme biti starejše od 15 dni 
od datuma vložitve ponudbe na predmetni javni razpis. 
Komisija bo izpolnjevanje tega pogoja nato preverila pri 
pristojnem organu.

d) Prijavitelj mora imeti zaposleno ustrezno število 
delavcev, in sicer mora imeti na vsakih začetih 2000 
enakovrednih kurilnih naprav na dimnikarskem območ-
ju, ki je predmet tega postopka, zaposleno najmanj eno 
osebo, ki ima javno listino, veljavno na območju Repub-
like Slovenije, s katero ji je priznana ustrezna izobrazba 
ali kvalifikacija (dimnikar, dimnikarski mojster, dimnikar-
ski delovodja ali najmanj VI. stopnja strokovne izobrazbe 
tehnične smeri in pet let delovnih izkušenj na področju 
dimnikarstva), pridobljena po izobraževalnih programih 
ali na podlagi preverjanja in potrjevanja strokovnih znanj 
in spretnosti za pridobitev poklicne izobrazbe dimnikar 
v skladu z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kva-
lifikacije.

Za dokazovanje izpolnjevanja tega pogoja mora 
prijavitelj priložiti dokazila o izobrazbi v izvirniku ali over-
jene kopije. V primeru, da bo komisija ugotovila, da bi 
kandidat s prijavljenim delavcem, s katerim dimnikarsko 
dejavnost že izvaja na kakšnem drugem območju in bi 
njegova zasedenost presegla 100 %, oziroma da prija-

mailto:Ales.Jeraj@gov.si
mailto:Ales.Jeraj@gov.si
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vljeni delavec ne izpolnjuje zahtevanih pogojev v zvezi 
z izobrazbo, bo taka prijava zavrnjena in unovčena ga-
rancija za resnost ponudbe. V primeru, da bo komisija 
ugotovila, da namerava kandidat s posameznim prija-
vljenim delavcem dimnikarsko dejavnost izvajati z manj 
kot 10 % zasedenostjo, bo tak kader izločen iz prijave.

e) Med zaposlenimi, ki izpolnjujejo pogoje iz prejš-
nje točke, mora prijavitelj določiti odgovorno osebo za 
spremljanje izvajanja gospodarske javne službe, pri če-
mer odgovorne osebe ni potrebno določiti samostoj-
nemu podjetniku posamezniku, ki je samozaposlen in 
izpolnjuje pogoje iz prejšnje točke.

f) Prijavitelj razpolaga z merilno opremo v skladu 
s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni mo-
nitoring emisij snovi v zrak iz kurilnih naprav in drugo 
opremo potrebno za izvajanje dimnikarske službe ter 
računalniško opremo za povezavo z evidencami, ki jih v 
zvezi z izvajanjem dimnikarske službe vodi ministrstvo.

Za dokazovanje izpolnjevanja tega pogoja je po-
trebno priložiti podpisano izjavo.

g) Prijavitelj v prijavi ne sme navajati neresničnih ali 
zavajajočih podatkov.

V primeru, da komisija ugotovi, da je prijavitelj v 
svoji prijavi navajal neresnične ali zavajajoče podatke, 
bo prijava zavrnjena.

h) Prijavitelj se lahko za posamezno območje prijavi 
le enkrat. V primeru več prijav istega prijavitelja na isto 
območje, bodo zavrnjene vse njegove prijave podane za 
predmetno območje.

V primeru, da prijavitelj odda partnersko ponudbo 
(potencialni koncesionar nastopa v obliki partnerstva 
ene ali več pravnih ali fizičnih oseb), morajo pogoje a), 
b), c), g) in h) izpolnjevati vsi sodelujoči v prijavi, pogoje 
d), e), f) pa morajo izpolnjevati skupno (kumulativno).

9. Prijava mora vsebovati naslednje dokumente, da 
se bo štela za popolno:

a) Izpolnjen obrazec »ovojnica« nalepljen na zuna-
njo ovojnico prijave – (Obr-01).

Obr-01 mora biti v celoti izpolnjen na za to pred-
videnih poljih in nalepljen na zunanjo ovojnico prijave 
(neoznačeno ali napačno označeno območje prijave na 
tem obrazcu je razlog za zavrženje prijave).

b) Izpolnjen obrazec »prijava na javni razpis« – 
(Obr-02).

Obr-02 mora biti v celoti izpolnjen ter podpisan s 
strani zakonitega zastopnika ali pooblaščenca prijavi-
telja (v primeru pooblaščenca mora biti priloženo tudi 
pooblastilo za podpis, podpisano s strani zakonitega 
zastopnika).

c) Izpolnjen obrazec »Elaborat« – (Obr-03).
Obr-03 mora biti v celoti izpolnjen, parafiran in pod-

pisan s strani zakonitega zastopnika ali pooblaščenca 
prijavitelja (v primeru pooblaščenca mora biti priloženo 
tudi ustrezno pooblastilo za podpis, podpisano s strani 
zakonitega zastopnika). Vsebovati mora podatke o na-
meravanem opravljanju storitev javne službe z vidika 
tehnične opremljenosti, organizacije dela in strokovne 
usposobljenosti zaposlenih.

d) Zavarovanje za resnost ponudbe – (Obr-04)- 
menica

Prijavitelj mora predložiti podpisano bianco menico 
s podpisano menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev 
v višini 1000 EUR ter z veljavnostjo najmanj 6 mesecev 
od roka za oddajo prijav (podpisana bianco menica ter 
izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec).

e) Lastna izjava (izpolnjena, podpisana in žigosa-
na) – (Obr-05).

f) Pooblastilo (izpolnjeno, podpisano in žigosano) 
– (Obr-06).

g) Izpolnjen obrazec: Vloga za pridobitev podatkov 
prijavitelja o plačilu davkov oziroma prispevkov za soci-
alno varnost – (Obr-07).

Prijavitelj mora predložiti ustrezno izpolnjen in pod-
pisan obrazec v primeru, da sam ne predloži ustreznega 
dokazila o izpolnjevanju pogoja v zvezi s plačilom dav-
kov oziroma prispevkov in drugih javnih dajatev.

h) Dokazila – fotokopije Potrdila o prijavi – odjavi 
v zdravstveno zavarovanje (obrazec M-1/M-2), iz ka-
terih je razvidno da prijavitelj zaposluje zadostno šte-
vilo delavcev z ustreznimi kvalifikacijami za opravljanje 
dimnikarske službe za prijavljeno dimnikarsko obmo-
čje (zahtevano število zaposlenih oseb za dimnikarsko 
območje je razvidno iz tabele pod točko 2 te razpisne 
dokumentacije);

i) Za vsako prijavljeno zaposleno osebo fotokopi-
jo delovne knjižice in fotokopijo dokazila o izobrazbi 
(spričevala o končanem šolanju ali fotokopijo potrdila 
o končanem šolanju ali fotokopijo druge javne listine 
z veljavo na območju RS, s katero je priznana ustre-
zna izobrazba ali kvalifikacija, za naziv dimnikar, di-
mnikarski mojster, dimnikarski delovodja ali najmanj 
VI. stopnja strokovne izobrazbe tehnične smeri in 5 let 
delovnih izkušenj na področju dimnikarstva, oziroma 
fotokopijo dokazila za drugo izobrazbo). Za zavaro-
vance, ki so prvič stopili v zavarovanje po 1. 1. 2009 
oziroma zavarovance, ki so po 1. 1. 2009, ponovno 
zaposlili ali začeli opravljati dejavnost, bodo dokazovali 
obdobja zavarovanja, dopolnjena po 1. 1. 2009, brez 
delovne knjižice in sicer samo na podlagi podatkov, 
ki so iz prijav in odjav pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja vpisani v matični evidenci zavarovancev 
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slo-
venije. Na to mesto se za posamezen kader predloži 
tudi dokazila, ki so predmet ocenjevanja in so navede-
na pri merilih (listine, s katerimi dokazuje izobrazbo, 
izkušnje in šolanje);

j) Pogodbo s skupnem nastopanju (partnerskem 
sodelovanju) v prijavi – partnerska pogodba, v kateri se 
opredeli poslovodečega partnerja, ki bo od konceden-
ta sprejemal obveznosti, navodila ter bo komuniciral v 
imenu in za račun vseh sodelujočih, ter delež in vrsto 
storitev, ki jih opravlja posamezen partner. Pogodba 
mora jasno določati, da proti koncedentu za celotno 
obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji 
solidarno in vsak posebej v celoti.

k) Vsi obrazci morajo biti izpolnjeni računalniško.
10. Kandidati bodo o izbiri obveščeni predvidoma v 

roku 30 dni od javnega odpiranja prijav.
Vse prispele prijave bo pregledala strokovna komi-

sija koncedenta.
Prepozne prijave (prijave, ki bodo prispele po roku 

določenem za prejem prijav in napačno označene pri-
jave) ne bodo odprte, temveč bodo neodprte vrnjene 
prijavitelju.

Po roku za predložitev, dopolnitev prijave ni do-
pustna. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje ima, glede 
dokumentov predloženih v prijavi in v primeru dvoma, 
pravico preveriti pristnost predloženih dokumentov ter 
resničnost v prijavi navedenih podatkov in od ponudni-
ka zahtevati dodatna pojasnila, s tem, da ponudniki ne 
smejo spreminjati prijav.

Formalno nepopolna prijava je prijava, ki je nepo-
polna v delih, ki ne vplivajo na vsebino prijave in ocenje-
vanje ter njeno razvrstitev skladno s postavljenimi merili. 
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje bo prijavitelja, ki bo 
oddal formalno nepopolno prijavo pozvalo k dopolnitvi 
prijave. Če je formalna pomanjkljivost prijave nebistve-
na, prijava ni formalno nepopolna.
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Popolne prijave (prijave, ki vsebujejo vse zahteva-
ne dokumente pod točko 8 te razpisne dokumentacije) 
bo komisija vsebinsko obravnavala. Komisija bo najprej 
preverila ali prijavitelji izpolnjujejo pogoje za podelitev 
koncesije, ki so določeni v razpisni dokumentaciji. O 
opravljenem vsebinskem pregledu, bo komisija pripra-
vila poročilo. V poročilu bodo zajete vse prispele prijave 
za posamezno dimnikarsko območje.

Če bo za posamezno območje prijavljen zgolj en 
prijavitelj, ki izpolnjuje razpisane pogoje, bo koncedent 
izbral takega prijavitelja.

Če bo za posamezno območje prijavo oddal prija-
vitelj, ki je na tem območju že izvajal javno službo in mu 
je koncedent koncesijo odvzel zaradi kršitve koncesijske 
pogodbe, koncesijskega akta ali drugih pravil, bo komi-
sija koncedenta takšno prijavo izločila.

Za območje, kjer bosta prijavljena najmanj dva 
ali več prijaviteljev, ki izpolnjujejo postavljene pogo-
je (pravilna prijava) in so oddali popolne prijave, bo 
koncedent izbral prijavitelja skladno s postavljenima 
meriloma.

V primeru enakega skupnega števila dodeljenih 
točk na podlagi meril (ocene prijav se bodo zaokrožile 
na dve decimalki), bo koncedent izbral tistega, ki je do-
segel večje število točk pri prvem merilu. Če pa tudi to 
ne bo mogoče, pa bo izbral tistega prijavitelja, katerega 
sedež poslovanja je bližje razpisanemu dimnikarskemu 
območju.

Če izbrani prijavitelj ne podpiše koncesijske pogod-
be v roku 28 dni od dokončnosti odločbe iz razlogov na 
njegovi strani, odločba o podelitvi koncesije preneha 
veljati.

Koncesijska pogodba začne veljati z dnem podpisa 
obeh pogodbenih strank.

Pri ugotavljanju izpolnjevanja pogojev, bo konce-
dent vsako prijavljeno zaposleno osebo prijavitelja štel 
zgolj enkrat, vendar skupaj največ 100 % zasedenosti, 
pri čemer lahko prijavitelj zasedenost osebe razdeli na 
odstotke, brez decimalk. Koncedent ne bo upošteval za-
poslenih oseb prijavitelja, ki so že v celoti zasedene na 
drugih območjih, kjer že ima podeljeno koncesijo s strani 
koncedenta za predmetno javno gospodarsko službo. 
Osebe, ki so delno že zasedene, pa bodo upoštevane 
zgolj v prijavljenem odstotku, v katerem še niso zasede-
ne. V primeru, da bo prijavitelj posamezen kader prijavil 
na način, da bo ta zaseden v skupaj več kot 100 % (v 
posameznih prijavah ali na območjih, kjer že ima po-
deljeno koncesijo s strani koncedenta), bo taka prijava 
zavrnjena in unovčena garancija za resnost ponudbe. V 
primeru, da bo komisija ugotovila, da namerava kandidat 
s prijavljenim delavcem dimnikarsko dejavnost izvajati 
z manj kot 10 % zasedenostjo, bo tak kader izločen iz 
prijave na ta razpis.

Če koncedent za razpisano območje ne pridobi 
nobene popolne prijave, če koncesionar ne bo izbran 
ali če z njim ne bo pravočasno podpisana koncesijska 
pogodba, se razpis za to območje ponovi.

11. Javno odpiranje prijav bo potekalo na lokaciji 
Ministrstva za kmetijstvo in okolje, Dunajska cesta 47, 
Ljubljana, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Št. 430-279/2014/5 Ob-3157/14

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 11/11, 14/13 – popr., 101/13) – ZJF-UPB4 in Pra-
vilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09, 3/13) 
objavlja Ministrstvo za notranje zadeve

javni razpis
za izvajanje programov spodbujanja 

medkulturnega dialoga z državljani tretjih držav,  
št. 430-279/2014

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

2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izvajanje programov 

spodbujanja medkulturnega dialoga z državljani tretjih 
držav, ki obsega naslednje sklope:

Sklop 1: Program spodbujanja medkulturnega dia-
loga v Mariboru;

Sklop 2: Program spodbujanja medkulturnega di-
aloga v Celju;

Sklop 3: Program spodbujanja medkulturnega dia-
loga v Novem mestu;

Sklop 4: Program spodbujanja medkulturnega di-
aloga v Kopru;

Sklop 5: Program spodbujanja medkulturnega dia-
loga v Velenju;

Sklop 6: Program spodbujanja medkulturnega dia-
loga na Jesenicah.

Prijavitelji lahko ponudijo predmet javnega razpisa v 
celoti (sklopi od 1 do 6) ali posamezne sklope v celoti (iz-
vajanje celotnega programa v posameznem sklopu). Pri-
javitelji se ne morejo prijaviti za izvajanje posameznega 
dela programa iz posameznega sklopa javnega razpisa.

Programi za sklope od 1 do 6 se bodo izvajali za 
obdobje od podpisa pogodbe do 30. 6. 2015.

Podroben opis predmeta javnega razpisa je podan 
v razpisni dokumentaciji.

3. Pogoji za prijavo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki:
– so registrirane za opravljanje dejavnosti, ki je 

predmet javnega razpisa, pri pristojnem sodišču ali dru-
gem pristojnem organu v RS,

– niso v postopku prisilne poravnave, stečajnem ali 
postopku prisilnega prenehanja,

– izpolnjujejo pogoj, da prijavitelj niti njegov zakoniti 
zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravno-
močno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredelje-
na v Kazenskem zakoniku: hudodelsko združevanje, 
sprejemanje podkupnine pri volitvah (za fizične osebe), 
nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje da-
ril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje pod-
kupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje 
in dajanje daril za nezakonito posredovanje, goljufija, 
poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali 
ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti, pranje de-
narja ter, če je bil izvajalec ali njegov zakoniti zastopnik 
pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper finančne 
interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konven-
cije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti;

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

Program se ne sme izvajati kot del drugih, s strani 
naročnika ali finančnih skladov EU že sofinanciranih 
programov;

Vsebina programa mora biti skladna s predmetom 
javnega razpisa;

Program se mora izvajati v Republiki Sloveniji, na 
nacionalni ravni;

Prijavitelj – izvajalec mora zagotoviti izvajanje pro-
grama po načelu nepridobitnosti.

V primeru, da prijavitelj ne izpolnjuje katerega od 
zgoraj navedenih pogojev, se vloga izloči.
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4. Merila za izbor programa
Naročnik bo vloge, ki bodo izpolnjevale vse po-

goje javnega razpisa in bo njihova vsebina skladna s 
predmetom javnega razpisa, ocenil po merilih: vse-
binska zasnova projekta (opredelitev relevantnosti 
projekta, utemeljenost ciljev, opredeljenost ciljev s 
kazalniki, relevantnost predvidenih rezultatov projek-
ta, opredeljenost rezultatov s kazalniki, aktivnosti in 
metode dela, časovni okvir izvajanja aktivnosti), or-
ganizacijsko in kadrovsko merilo (kadrovska struktu-
ra) in drugih merilih (inovativnost programa, trajnost 
programa). Vloge lahko pri vsakem sklopu od 1 do 6 
dosežejo maksimalno 130 točk. V primeru, da vsebina 
programa v posamezni vlogi ni skladna s predmetom 
javnega razpisa, se vloga izloči. Pri vsakem merilu 
lahko vloga prejme 0, 3, 5, 10 ali 20 točk. Vloge mo-
rajo pri vsakem merilu doseči vsaj minimalno število 
točk, v nasprotnem primeru se vloga, ki pri posame-
znem merilu doseže 0 točk, izloči.

Za vsak sklop bo izbran en prijavitelj, in sicer tisti, 
ki bo dosegel največje skupno število točk, pri čemer 
mora vloga za program v okviru posameznega sklopa 
prejeti najmanj 90 točk. V primeru več prijaviteljev z istim 
številom točk, se izbere prijavitelja z najnižjo ponujeno 
vrednostjo programa.

Podroben opis meril je podan v razpisani doku-
mentaciji.

5. Okvirna višina sredstev za predmetni javni razpis
Okvirna višina sredstev za predmetni javni razpis 

znaša 120.000,00 EUR za izvajanje po letnem programu 
2013, in sicer:

– za sklop 1: 20.000,00 EUR;
– za sklop 2: 20.000,00 EUR;
– za sklop 3: 20.000,00 EUR;
– za sklop 4: 20.000,00 EUR;
– za sklop 5: 20.000,00 EUR;
– za sklop 6: 20.000,00 EUR.
Izvajanje po letnem programu 2013 pomeni izva-

janje programov od podpisa pogodbe do 30. 6. 2015.
Zgoraj navedeni zneski po posameznih sklopih 

predstavljajo višino sredstev, ki jih namenja naročnik 
za izvedbo aktivnosti programa za izpolnitev ciljev po 
letnih programih. Sredstva za izvajanje predmetnega 
javnega razpisa za sklope od 1 do 6 so zagotovljena s 
strani Evropskega sklada za vključevanje državljanov 
tretjih držav (letni program 2013) v višini 75 % (kar zna-
ša 90.000 EUR) in sredstev proračuna RS – slovenske 
udeležbe v višini 25 % (pri zaokroževanju na decimalke 
se upošteva zaokroževanje navzgor).

6. Predložitev vloge
Vloga se šteje za pravočasno, če jo naročnik prej-

me do dne 10. 9. 2014, najkasneje do 10. ure.
Prijavitelji oddajo vloge s priporočeno pošiljko po 

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

7. Odpiranje vlog: odpiranje vlog ni javno. Potekalo 
bo predvidoma 10. 9. 2014.

8. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izi-
du javnega razpisa: prijavitelji bodo o izboru programa 
oziroma izidu javnega razpisa obveščeni v roku 8 dni od 
dneva sprejetja odločitve o dodelitvi sredstev. Slednja 
bo sprejeta predvidoma v 45 dneh od roka za predlo-
žitev vlog.

9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dostopna na interne-

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

Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna 
pojasnila v zvezi s pripravo vloge, spremembe ali dopol-

nitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na interne-
tnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji 
meni »O ministrstvu«, levi meni »Javna naročila«.

10. Dodatna pojasnila
Prijavitelji lahko v pisni obliki zahtevajo dodatna 

pojasnila v zvezi s pripravo vloge. Vprašanja lahko 
prijavitelji pošljejo po elektronski pošti na naslov: sjnn.
mnz@gov.si ali po faksu na številko: 01/428-57-91, s 
pripisom: »Dodatne informacije – Javni razpis za izva-
janje programov spodbujanja medkulturnega dialoga 
z državljani tretjih držav, št. 430-279/2014.

Naročnik bo odgovore objavil na internetnem na-
slovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni 
»O ministrstvu«, levi meni »Javna naročila«, in sicer 
najkasneje 4 dni pred iztekom roka za oddajo vlog, pod 
pogojem, da bo naročnik prejel zahtevo za dodatna po-
jasnila najkasneje do dne 26. 8. 2014.

Ministrstvo za notranje zadeve

 Ob-3147/14

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v 
nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji 
za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07, 
40/12, 63/13), Zakona o uresničevanju javnega intere-
sa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 
4/10, 20/11, 100/11 in 111/13) ter skladno s Pravilnikom 
o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa 
s področja knjige (Uradni list RS, št. 19/09 in št. 90/11) 
ter Pravilnikom o strokovnih komisijah Javne agencije 
za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/09, 
10/14) objavlja

javni razpis
za izbor kulturnih projektov na področjih 

mobilnosti avtorjev in rezidenčnih štipendij v tujini 
za leto 2014 (v nadaljevanju: JR8–MRŠ–2014)
Celotna razpisna dokumentacija je na voljo na sple-

tni strani: www.jakrs.si.
Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave ob-

vestila v Uradnem listu RS dne 8. 8. 2014 in se izteče 
dne 12. 9. 2014.

Javna agencija za knjigo RS

 Ob-3148/14

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v 
nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji 
za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07, 
40/12, 63/13), Zakona o uresničevanju javnega intere-
sa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 
4/10, 20/11, 100/11 in 111/13) ter skladno s Pravilnikom 
o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa 
s področja knjige (Uradni list RS, št. 19/09 in št. 90/11) 
ter Pravilnikom o strokovnih komisijah Javne agencije 
za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/09, 
10/14) objavlja

javni razpis
za izbor kulturnih projektov na področju vzorčnih 

prevodov v tuje jezike in prevodov v tuje jezike  
za leto 2014 (v nadaljevanju: JR9–PVP–2014)
Celotna razpisna dokumentacija je na voljo na sple-

tni strani: www.jakrs.si.
Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave ob-

vestila v Uradnem listu RS dne 8. 8. 2014 in se izteče 
dne 12. 9. 2014.

Javna agencija za knjigo RS
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 Ob-3128/14

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 
– ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 
49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10 in 1 10/11 – ZDIU12), 
določil Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna 
RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 
3/13) in Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2014 
(Uradni list RS, št. 107/12 in 38/14) objavlja Občina Kr-
ško, CKŽ 14, Krško,

javni razpis
za sofinanciranje obnove mestnega jedra Krško  

in trga Brestanica za leto 2014
I. Neposredni proračunski uporabnik: Občina Krško, 

Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško.
II. Predmet javnega razpisa: predmet javnega 

razpisa je sofinanciranje projektne dokumentacije za 

funkcionalno obnovo stavb v mestnem jedru Krško 
in trgu Brestanica in sofinanciranje izvedbe obnov 
zunanjih delov stavb s ciljem funkcionalne izrabe in 
izgleda.

III. Pogoji in merila za dodeljevanje sredstev
Na razpis se lahko prijavijo fizične osebe ali huma-

nitarne organizacije, ki:
– so lastniki zgradb v predelu starega mesta Krško 

od vhoda iz Pijavške strani do mostu čez reko Savo, ali 
so lastniki zgradb v območju starega trga Brestanica;

– so ali bodo do konca razpisa pripravile dokumen-
tacijo za obnovo ali so dela tudi izvedle;

– so dela izvedle na osnovi veljavnega dovoljenja in 
Soglasja Zavoda za varstvo kulturne dediščine;

– lahko predložijo ustrezne račune za izvedbo del 
v letu 2014 (do konca razpisnega roka) z dokazilom o 
plačilu;

– niso prejele sredstev iz drugih razpisov.

Merila
Število točk

Merila za odobritev sredstev za projektno dokumentacijo
– Dokumentacija za obnovo fasade v vidnem polju iz glavne ulice 50
– Dokumentacija za obnovo fasade v stranskih območjih 20
– Dokumentacija za obnovo strehe 50
– Dokumentacija za dodatna podstrešna stanovanja za oddajo 100
– Dokumentacija za lokale s turistično ponudbo (spominki, bižuterija, gostinska ponudba, pred-
stavitvene dejavnosti, turistične sobe …) 80

– Projektna dokumentacija za obnovo objekta kulturne dediščine 80
– Obnova zunanjosti gospodarskih objektov 20

Skupaj 

Merila za odobritev sredstev za sofinanciranje izvedenih del
– Obnova fasade v vidnem polju iz glavne ulice, če omet močno odpada in se zaradi dotraja-
nosti menja tudi stavbno pohištvo 150

– Obnova fasade v vidnem polju iz glavne ulice 100 točk, če se lušči zaključni sloj in je potreba 
po menjavi stavbnega pohištva 100

– Obnova fasade v vidnem polju iz glavne ulice, če se obnavlja zaključni sloj 50
– Obnova fasade v stranskih območjih 40
– Obnova strehe točk 120
– Priprava dodatnih podstrešnih stanovanj za oddajo za vsako pridobljeno stanovanje 100
– Odprtje ali dopolnitev obratujočega lokala za turistično ponudbo (spominki, bižuterija, gostin-
ska ponudba, predstavitvene dejavnosti) 80

– Obnova zunanjosti objekta kulturne dediščine 180
– Obnova zunanjosti gospodarskih objektov 20

Skupaj 

Večje število zbranih točk pomeni višjo uvrstitev na 
prednostni vrstni red.

Občina Krško bo uvrstila prosilce tako, da bo so-
financirala izvedbe najmanj 20 % in največ do 40 % 
celotne vrednosti projekta na osnovi izkazanih dokazil 
o izvedenih delih.

IV. Višina razpoložljivih sredstev
Okvirna višina sredstev namenjenih za Projekt ob-

nove individualnih hiš v mestnih jedrih na proračunski 
postavki 5762 Obnova individualnih hiš v mestnih jedrih, 
konto 4314 Investicijski transferi posameznikom in za-
sebnikom je 20.000,00 EUR

Od tega se namenja za:
– sofinanciranje obnove v višini 15.000,00 € (konto 

4314),

– sofinanciranje izdelave projektne dokumentacije 
v višini 5.000,00 € (konto 4314).

Sredstva se delijo na podlagi meril, ki so sestavni 
del tega razpisa. Najvišji odobreni znesek po posame-
znem upravičencu je lahko do 20 % vrednosti skupnega 
razpisanega zneska.

Neporabljena sredstva iz ene postavke se lahko v 
okviru razpisa prenesejo na drugo postavko, če so na 
osnovi kriterijev tega razpisa razdeljiva.

Sredstva, ki bodo dodeljena fizičnim osebam, so v 
skladu s 105. členom Zakona o dohodnini (Uradni list 
RS, št. 117/06, 90/07, 119/07, 10/08, 92/08, 78/2008, 
125/08, 119/08, 20/09, 104/09, 10/10, 13/10, 20/10, 
43/10, 106/10, 103/10, 9/11 – ZUKD-1, 105/11, 9/12 – 
Odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF) opredeljena kot 

http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2010122900|RS-107|16552|5582|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2006111600|RS-117|12272|5013|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2007100500|RS-90|12030|4420|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2007122400|RS-119|17253|5997|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2008013000|RS-10|652|308|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2008093000|RS-92|12645|3930|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2008073000|RS-78|11337|3490|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2008123000|RS-125|16789|5714|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2009031600|RS-20|2611|756|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2009121800|RS-104|14069|4572|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2010021200|RS-10|1201|390|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2010022200|RS-13|1459|522|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2010053100|RS-43|6135|2188|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2010122100|RS-103|15958|5304|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2011021100|RS-9|815|317|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2011122300|RS-105|14188|4606|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2012020600|RS-9|739|344|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2012033000|RS-24|1983|919|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2012053000|RS-40|4227|1700|O|
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drugi dohodek. Davčna osnova za druge dohodke je 
posamezen dohodek od katerega se izračuna in plača 
akontacija dohodnine v višini 25 %.

V. Vsebina vloge:
Vloga je sestavljena iz naslednje zahtevane doku-

mentacije:
1. Prijavni obrazec

2. Priloge:
Priloga 1: Dokazila o lastništvu objektov
Priloga 2: Projektna dokumentacija
Priloga 3: Popis del in predračunska

vrednost investicije
Priloga 4: Dokazilo o pravici graditi
Priloga 5: Pogoje in Soglasje Zavoda za var-

stvo kulturne dediščine Slovenije OE
Ljubljana – Izpostava Krško,
Valvasorjevo nabrežje 4, Krško

Priloga 6: Fotografija (lahko v e-obliki – 
CD/DVD ali drug spominski medij) 
stanja pred izvedbo del

Priloga 7: Fotokopije računov in dokazil plačil
izvedenih del

Priloga 8: Izjava vlagatelja, da sprejema razpi-
sne pogoje, ki so sestavni del javne-
ga razpisa.

3. Vzorec pogodbe
Vloga mora biti izdelana in oddana v skladu z 

javnim razpisom za sofinanciranje obnove starega 
mestnega jedra Krško in trga Brestanica za leto 2014 
in to razpisno dokumentacijo.

Vloga mora biti izpolnjena v slovenskem jeziku.
Vloga je popolna, če:
– je priložen izpolnjen originalni obrazec »Prijavni 

obrazec – sofinanciranje obnove starega mestnega 
jedra Krško in trga Brestanica za leto 2014«;

– je obrazec »Prijavni obrazec – sofinanciranje 
obnove starega mestnega jedra Krško in trga Bresta-
nica za leto 2014 datiran in podpisan na zahtevanih 
mestih;

– so vse zahtevane priloge in dokazila, ki so na-
vedene v točki V. te razpisne dokumentacije, priložene 
v navedenem vrstnem redu.

VI. Rok za prijavo in način prijave
Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po 

tem razpisu morajo prispeti najkasneje do ponedelj-
ka, 6. 10. 2014, na naslov: Občina Krško, Oddelek za 
gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško. Šteje 
se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji 
dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporoče-
no pošiljko (velja datum poštnega žiga) ali do 15. ure 
oddana v glavni pisarni Občine Krško.

Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojni-
cah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene 
z oznako: “Javni razpis za sofinanciranje obnove me-
stnega jedra Krško in trga Brestanica za leto 2014.”

VII. Odpiranje in obravnava vlog:
1. Vloge bo odpirala in ocenjevala ter pripravila 

predlog prejemnikov sredstev strokovna komisija, ki 
jo z odločbo imenuje župan.

2. Odpiranje prejetih vlog bo opravila strokovna 
komisija v roku 8 delovnih dni po razpisnem roku na 
Občini Krško. Odpiranje vlog ne bo javno.

3. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku 
8 dni od odpiranja vlog pozvala, da jih dopolnijo v 
roku 5 dni od prejema obvestila. Nepopolna vloga, ki 
jo predlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnili, se 
zavrže. Vloge, ki bodo pravočasno dopolnjene, ven-
dar neustrezno, bodo zavrnjene.

4. Prepozno prejete vloge se zavržejo, neutemelje-
ne pa zavrnejo (vloge, ki ne ustrezajo in ne izpolnjujejo 
razpisnih pogojev in meril).

5. Vse pravočasno prispele in popolne vloge bo 
strokovna komisija ocenjevala na podlagi pogojev in 
meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa.

6. Na podlagi predloga prejemnikov sredstev, ki 
ga pripravi komisija, župan s sklepom sprejme odloči-
tev o izboru prejemnikov sredstev in višini dodeljenih 
sredstev.

7. Občina bo s prejemniki sredstev sklenila pogod-
bo, v kateri se opredelijo medsebojne obveznosti. Pre-
jemnikom bodo sredstva nakazana 30 dan od prejema 
podpisane pogodbe in pisnega zahtevka za izplačilo na 
Občini Krško.

VIII. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki 
obveščeni o izidu razpisa

Na podlagi predloga komisije odloča o dodelitvi 
oziroma nedodelitvi sredstev župan Občine Krško s 
sklepom v roku 45 dni po izteku razpisnega roka. Isto-
časno bodo prejemniki pozvani tudi k podpisu pogodb. 
Če prejemnik v roku osmih dni od prejema sklepa ne 
vrne podpisane pogodbe, se šteje, da je umaknil vlogo 
za pridobitev sredstev.

Vlagatelj vloge, ki meni, da izpolnjuje pogoje in 
merila iz javnega razpisa in mu razpisana sredstva ne-
upravičeno niso bila dodeljena, lahko vloži pritožbo v 
roku 8 dni od prejema sklepa. Pritožnik mora natančno 
opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. 
Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za 
ocenjevanje vlog. Prepozno vložene pritožbe se zavr-
žejo. Pritožba se pošlje priporočeno po pošti na Občino 
Krško. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z 
ostalimi izbranimi predlagatelji vlog. O pritožbi odloči 
župan, njegova odločitev je dokončna.

IX. Informacije: razpisna dokumentacija je od dneva 
objave razpisa v Uradnem listu RS dosegljiva na spletni 
strani Občine Krško: www.krsko.si, v rubriki razpisi in 
objave ali pa jo lahko zainteresirani dvignejo v času ura-
dnih ur na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine 
Krško. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom 
posreduje Miloš Kukovičič, tel. 07/49-81-309, e-mail: 
milos.kukovicic@krsko.si, v času uradnih ur.

Občina Krško

Št. 46502-4/2014-1 Ob-3134/14

Občina Pesnica, Pesnica pri Mariboru 39a, 2211 
Pesnica pri Mariboru, na podlagi 20. in 22. člena v zvezi 
s 14. členom Zakona o stvarnem premoženju drža-
ve in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G in 50/14), 35. člena 
Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 
in 10/14) in Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem Občine Pesnica v letu 2014, št. 460-
16/2014-1-IRH, ki ga je 17. 4. 2014 sprejel Občinski svet 
Občine Pesnica, objavlja

javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim zbiranjem ponudb

1. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja po-
nudb:

1.1. Občina Pesnica, Pesnica pri Mariboru 39a, 
2211 Pesnica pri Mariboru, tel. 02/654-23-09, faks 
02/654-23-19, e-pošta: obcina.pesnica@pesnica.si, 
spletna stran: http://www.pesnica.si.

2. Opis predmeta prodaje z javnim zbiranjem po-
nudb in izhodiščna vrednost

http://www.krsko.si
mailto:milos.kukovicic@krsko.si
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Predmet prodaje je nezazidano stavbo zemljišče:
2.1. Nepremičnine parcela št. 576/1, k.o. 605 – 

Spodnje Dobrenje (ID 781242), v izmeri 5.530 m², par-
cela št. 576/7, k.o. 605 – Spodnje Dobrenje (ID 951227), 
v izmeri 2.078 m² in parcela št. 575/4, k.o. 605 – Spo-
dnje Dobrenje (ID 4310131), v izmeri 34 m², lastninska 
pravica v korist Občine Pesnica do celote (1/1). Izho-
diščna vrednost: 175.800,00 EUR.

Nepremičnine se prodajajo v sklopu.
Nepremičnine se nahajajo v območju poslovne 

cone Spodnje Dobrenje in zanje veljajo določila Odloka 
o zazidalnem načrtu za poslovno cono v Spodnjem Do-
brenju v Občini Pesnica (MUV, št. 20/2000). Z nepremič-
no parcela št. 577/5, k.o. Spodnje Dobrenje, ki ni v lasti 
Občine Pesnica, predstavljajo gradbeno parcelo. Obmo-
čje je namenjeno poslovnim dejavnostim – proizvodnim, 
obrtniško podjetniškim, transportnim, skladiščnim, trgo-
vskim ter drugim poslovnim dejavnostim.

2.2. Nepremičnina, parcela št. 475/45, k.o. 606 – 
Ranca (ID 6280779), v izmeri 459 m², lastninska pravi-
ca v korist Občine Pesnica do celote (1/1). Izhodiščna 
vrednost: 14.700,00 EUR.

Nepremičnina se nahaja v ureditvenem območju 
za poselitev, namenjena stanovanjski pozidavi in tudi 
dejavnostim, ki ne povzročajo motenj v okolju, in se ure-
ja z Odlokom o prostorsko ureditvenih pogojih v Občini 
Pesnica (MUV, št. 13/2000 in 18/2001).

V izhodiščno vrednost pri točki 2.1. in 2.2. ni vklju-
čen 22 % davek na dodano vrednost in ostali stroški 
izvedbe kupoprodajne pogodbe v zemljiški knjigi.

3. Varščina
3.1. Ponudnik mora najkasneje do dne 27. 8. 2014, 

do 10. ure, vplačati varščino za resnost ponudbe, ki 
znaša 10 % izhodiščne vrednosti predmeta prodaje z 
javnim zbiranjem ponudb, za katerega daje ponudbo. 
Varščino je potrebno vplačati na račun proračuna Obči-
ne Pesnica, odprt pri Upravi za javne prihodke Sloven-
ska Bistrica, št. 0128 9010 0008 733, s sklicem: SI00 
46502-4-2014 in s pripisom – »javno zbiranje ponudb 
z navedbo parcel/e, za katere/o se plačuje varščina«.

Fotokopijo dokazila o plačani varščini mora ponu-
dnik priložiti prijavi na javni razpis.

Ponudnikom, ki ne bodo uspeli na javnem odpira-
nju ponudb, se varščina vrne najkasneje v roku 15 dni 
po zaključku javnega odpiranja. Ponudniku, ki uspe, se 
varščina vračuna v kupnino. Kolikor kupec ne sklene po-
godbe ali ne plača kupnine, prodajalec obdrži varščino.

4. Pogoji, po katerih bodo zainteresirani kupci pri-
dobili podrobnejše informacije

4.1. Razpisna dokumentacija je objavljena na sple-
tni strani Občine Pesnica, http://www.pesnica.si, in do-
stopna v prostorih občinske uprave Občine Pesnica, 
Pesnica pri Mariboru 43a, 2211 Pesnica pri Mariboru, 
soba 110/I. Sestavni del razpisne dokumentacije je:

– Navodilo ponudnikom za javno zbiranje ponudb
– Opis nepremičnin in dejansko stanje
– Potrdilo o namenski rabi zemljišča za predmet 

prodaje
– OBR 1 – obrazec ponudbe
– OBR 2 – obrazec izjave, da ponudnik brezpogoj-

no sprejema vse pogoje javnega razpisa in razpisne 
dokumentacije

– OBR 3 – osnutek prodajne pogodbe
– OBR 4 – obrazec specialnega pooblastila.
4.2. Dodatne informacije o pogojih in predmetu 

javnega razpisa lahko zainteresirani ponudnik pridobi 
v prostorih Občine Pesnica, Pesnica pri Mariboru 43a, 
2211 Pesnica pri Mariboru, vsak delovni dan, v času 
uradnih ur občinske uprave Občine Pesnica, soba 110/I, 

ali na naslednjih kontaktnih številkah: 02/654-23-09 ali 
02/654-23-42, ali po faksu 02/654-23-19, ali po e-pošti: 
obcina.pesnica@pesnica.si.

5. Oblika in pogoji, pod katerimi mora kupec pre-
dložiti ponudbo, oziroma sestavine, ki naj jih ponudba 
vsebuje, in morebitno navedbo, da se bodo po prejemu 
ponudb s ponudniki izvedla dodatna pogajanja

5.1. Ponudba mora biti izdelana praviloma na 
obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki je zainteresi-
ranim ponudnikom brezplačno na voljo v času ura-
dnih ur v občinski upravi Občine Pesnica, Pesnica pri 
Mariboru 43a, Pesnica pri Mariboru, soba 110/I in na 
spletni strani Občine Pesnica, http://www.pesnica.si. 
Ponudnik lahko tudi sam izdela obrazce, vendar mo-
rajo vsebinsko povsem ustrezati obrazcem iz razpisne 
dokumentacije.

5.2. Na javnem razpisu lahko sodeluje s ponudbo 
domača ali tuja pravna ali fizična oseba.

5.3. Ponudba se bo štela za pravilno in popolno, če 
bo prispela pravočasno in vsebovala:

– OBR-1 – obrazec ponudbe z navedbo nepre-
mičnine,

– OBR-2 – izjavo ponudnika, da sprejema vse po-
goje javnega razpisa in razpisne dokumentacije,

– OBR-3 – parafiran osnutek kupoprodajne po-
godbe,

– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki ne sme 
biti starejše od 30 dni, šteto od dneva javnega razpisa,

– kopijo dokazila o pravočasnem vplačilu varščine 
za resnost ponudbe v višini 10 % izhodiščne vrednosti 
predmeta prodaje,

– za fizične osebe: fotokopijo veljavnega osebnega 
dokumenta in davčno številko,

– za pravne osebe: fotokopijo izpiska iz sodnega 
registra ali Agencije RS za javnopravne evidence ter 
storitve (AJPES) – izpisek ne sme biti starejši od 30 dni, 
šteto od dneva javnega razpisa, ter identifikacijsko šte-
vilko za DDV,

– za samostojne podjetnike: fotokopijo registracije 
ali izpiska Agencije RS za javnopravne evidence ter 
storitve (AJPES) – izpisek ne sme biti starejši od 30 dni, 
šteto od dneva javnega razpisa, ter davčno številko ozi-
roma ID za DDV.

5.4. Obravnavane bodo le pravočasne, pravilno 
označene in popolne ponudbe. Nepravočasne, nepravil-
ne oziroma nepravilno označene in nepopolne ponudbe 
bodo izločene, ponudnik, ki je podal takšno ponudbo pa 
bo o izločitvi obveščen.

5.5. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse po-
goje tega javnega razpisa in razpisne dokumentacije in 
ponudil najvišjo ceno.

5.6. V primeru, da dva ali več ponudnikov ponudijo 
enako najvišjo ceno, si prodajalec pridržuje pravico, 
da vse najugodnejše ponudnike pozove k oddaji nove 
ponudbe, pri čemer za izhodiščno vrednost določi vred-
nost, ki so jo v svojih ponudbah ponudili najugodnejši 
ponudniki.

5.7. Razpis se šteje kot uspel tudi v primeru, če 
ponudbo odda le en ponudnik in je dosežena vsaj izho-
diščna vrednot predmeta prodaje.

6. Način in rok plačila kupnine
6.1. Kupnino mora izbran ponudnik – kupec po-

ravnati v celoti na račun proračuna Občine Pesnica, 
odprt pri Upravi za javne prihodke Slovenska Bistrica, 
št. 0128 9010 0008 733, najkasneje v roku 30 dni od 
sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računa s strani 
prodajalca. Rok za plačilo celotne kupnine je bistvena 
sestavina pogodbe. Neupoštevanje pogodbenega roka 
plačila kupnine s strani kupca je razlog za takojšnje raz-
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drtje kupoprodajne pogodbe, prodajalec pa ima pravico 
zadržati vplačano varščino.

7. Rok za oddajo ponudb
7.1. Pisne ponudbe z zahtevanimi prilogami ponu-

dnik vroči (osebno v tajništvu župana ali po pošti) do 
dne 27. 8. 2014, do 11. ure, na naslov Občina Pesnica, 
Pesnica pri Mariboru 39a, 2211 Pesnica pri Mariboru, z 
oznako »Ne odpiraj – ponudba na javni razpis za pro-
dajo nepremičnin in navedbo parcel/e, za katere/o daje 
ponudbo«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen 
polni naslov pošiljatelja. Če ponudnik daje ponudbo za 
oba predmeta prodaje iz javnega razpisa, mora oddati 
ponudbo za vsak predmet prodaje v svoji kuverti.

7.2. Kot pravočasne štejejo ponudbe, ki bodo pri-
spele oziroma bodo vročene do v točki 7.1. navedenega 
datuma in ure. Nepravočasne in nepravilno označene 
ponudbe se neodprte vrnejo pošiljatelju.

7.3. Ponudniki so vezani na dano ponudbo do skle-
nitve pravnega posla z najugodnejšim ponudnikom in 
plačila celotne kupnine.

8. Odpiranje ponudb
8.1. Odpiranje ponudb je javno in se bo vršilo na 

naslovu Občina Pesnica, Pesnica pri Mariboru 43a, Pe-
snica pri Mariboru, sejna soba 118/I, dne 27. 8. 2014, 
ob 13. uri.

8.2. Kolikor se bo v imenu ponudnika javnega od-
piranja udeležil pooblaščenec, mora pred začetkom od-
piranja ponudb predložiti pisno specialno pooblastilo, ki 
se nanaša na predmet javnega zbiranja ponudb, in ga 
je podpisala fizična oseba ali zakoniti zastopnik pravne 
osebe – podpis mora biti overjen pri notarju.

8.3. Na dan javnega odpiranja ponudb se mora 
ponudnik oziroma njegov pooblaščenec ali zakoniti za-
stopnik registrirati pri pooblaščenih osebah prodajalca 
v kraju in poslopju, kjer se bo izvedlo javno odpiranje, 
najkasneje 15 minut pred začetkom javnega odpiranja, 
tako da predloži pooblaščeni osebi prodajalca v vpogled 
veljaven osebni dokument.

9. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javnega 
zbiranja ponudb

9.1. Osnutek prodajne pogodbe je sestavni del raz-
pisne dokumentacija.

9.2. Prodajna pogodba mora biti sklenjena v roku 
15 dni po odločitvi o izbiri najugodnejšega ponudnika. Iz-
bran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje 
in ponudil najvišjo ceno.

Če najugodnejši ponudnik ne podpiše pogodbe v 
navedenem roku, mu prodajalec lahko podaljša rok za 
sklenitev pogodbe s ponovnim pozivom, vendar ne za 
več kot 15 dni, ali pa zadrži varščino. Če najugodnejši 
ponudnik ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku, pro-
dajalec zadrži njegovo varščino in se šteje, da je kupec 
od sklenitve pogodbe odstopil.

10. Navedba o ustavitvi postopka do sklenitve prav-
nega posla

10.1. Prodajalec na podlagi te javne ponudbe ni 
zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnin z naj-
ugodnejšim ponudnikom in je takšna obveznost proda-
jalca vnaprej izključena. Prodajalec si pridržuje pravico 
ustaviti začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve 
pravnega posla vse brez obrazložitve in brez odško-
dninske odgovornosti, dolžan pa je v tem primeru vrniti 
varščino brez obresti.

11. Osebe prodajalca za stike
11.1. Dodatne informacije o pogojih in predmetu 

prodaje javnega razpisa lahko interesenti pridobijo: po 
e-pošti: obcina.pesnica@pesnica.si, ali v prostorih Obči-
ne Pesnica, Pesnica pri Mariboru 43a, 2211 Pesnica pri 
Mariboru, vsak delovni dan, v času uradnih ur občinske 

uprave Občine Pesnica, soba 110/I ali na naslednjih kon-
taktnih številka: 02/654-23-09 (tajništvo), 02/654-23-42 
(Irena Ribič Hlebec), ali po faksu 02/654-23-19.

12. Ogled
12.1. Prodajalec zagotovi ogled predmeta prodaje 

po predhodnem dogovoru.
13. Drugi pogoji
13.1. Nepremičnine se prodajajo po načelu videno–

kupljeno in po stanju v času javnega odpiranja ponudb.
13.2. Priključne takse, nadomestilo za uporabo 

stavbnega zemljišča, plačilo morebitnih potrebnih sogla-
sij in drugih stroškov za uporabo nepremičnin/e oziroma 
izvedbo gradnje, davke in druge dajatve, strošek ceni-
tve, overitev prodajalčevega podpisa, notarja in druge 
stroške, povezane z izvedbo kupoprodajne pogodbe v 
zemljiški knjigi, plača kupec.

13.3. V ceno tudi ni vključen komunalni prispevek, 
ki ga v primeru gradnje plača investitor ob izdaji grad-
benega dovoljenja.

Občina Pesnica

Št. 302-1/2014 0403 Ob-3140/14

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12, 46/13 – 
ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415), Odloka 
o proračunu Občine Krško za leto 2014 (Uradni list RS, 
št. 107/12, 38/14), Pravilnika o postopkih za izvrše-
vanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 
– ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13), Pra-
vilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospe-
ševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Krško 
(Uradni list RS, št. 67/07, 41/14) in Mnenja o shemi »de 
minimis« pomoči z Ministrstva za finance (št. priglasitve: 
M001-5874572-2014), objavlja Občina Krško, CKŽ 14, 
Krško,

javni razpis
o dodeljevanju proračunskih sredstev  

za pospeševanje razvoja malega gospodarstva  
v Občini Krško za leto 2014

I. Neposredni proračunski uporabnik: Občina Krško, 
Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško.

II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodeljevanje nepovra-

tnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospo-
darstva v Občini Krško s subvencioniranjem naslednjih 
ukrepov, ki so se izvajali in bili plačani v razpisnem ob-
dobju na območju Občine Krško:

A. naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih 
investicij,

B. svetovalne storitve za izdelavo razpisne doku-
mentacije za prijavo na državne in mednarodne razpise,

C. promocija izdelkov in storitev na sejmih in raz-
stavah,

D. posebno usposabljanje in dodatno izobraževa-
nje,

E. spodbujanje delovanja strokovnih društev in 
združenj na področju podjetništva.

III. Višina razpoložljivih sredstev
Skupna okvirna višina razpoložljivih sredstev na-

menjenih za izvedbo javnega razpisa je 118.000 EUR in 
so zagotovljena na proračunskih postavki 5221 Razvoj 
malega gospodarstva – sofinanciranje.

Okvirna višina sredstev po posameznih ukrepih 
znaša:

a) za ukrep A v predvideni višini 90.000 EUR,
b) za ukrep B v predvideni višini 8.000 EUR,
c) za ukrep C v predvideni višini 5.000 EUR,
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d) za ukrep D v predvideni višini 11.000 EUR,
e) za ukrep E v predvideni višini 4.000 EUR.
Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi pogojev 

in meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa. Koli-
kor bodo pri posameznih ukrepih predvidena sredstva 
ostala neporabljena, bodo prosta sredstva prenesena 
na ukrepe, kjer bo prispelo večje število vlog od razpo-
ložljivih sredstev. Kolikor bo kljub temu, glede na število 
vlog in odobreno višino upravičenih stroškov, predvi-
denih sredstev za javni razpis premalo, se bodo vsem 
prejemnikom sredstva sorazmerno znižala.

IV. Pogoji in merila za dodeljevanje sredstev:
– Splošni pogoji:
1. Upravičenci do sredstev iz tega razpisa so:
1.1. Mikro in majhna »enotna« podjetja, ki izpol-

njujejo pogoje v skladu z zakonodajo o gospodarskih 
družbah in drugih veljavnih predpisih s tega področja:

a) Mikrodružba je družba, ki izpolnjuje dve od na-
slednjih meril:

– povprečno število delavcev v poslovnem letu ne 
presega 10,

– čisti prihodki od prodaje ne presegajo 2.000.000 
EUR,

– vrednost aktive ne presega 2.000.000 EUR.
b) Majhna družba je družba, ki izpolnjuje dve od 

naslednjih meril:
– povprečno število delavcev v poslovnem letu ne 

presega 50,
– čisti prihodki od prodaje ne presegajo 8.800.000 

EUR,
– vrednost aktive ne presega 4.400.000 EUR.
1.2. Samostojni podjetniki posamezniki (pri njih se 

vsi pogoji za mikro in majhne družbe smiselno upošte-
vajo).

1.3. Strokovna društva in združenja na področju 
podjetništva, ki so registrirana v skladu z Zakonom o 
društvih.

1.4. Izraz »enotno« podjetje pomeni vsa podjetja, 
ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:

a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničar-
jev ali družbenikov drugega podjetja,

b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati 
večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega 
organa drugega podjetja,

c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv 
na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z na-
vedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni po-
godbi ali statutu,

d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega 
podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali 
družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino 
glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navede-
nega podjetja.

Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk a) do 
d) preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo 
za enotno podjetje.

1.5. Navedeni upravičenci morajo imeti sedež de-
javnosti na območju Občine Krško. Do sredstev je 
upravičena tudi podjetje, ki ima sedež dejavnosti izven 
Občine Krško, kolikor ima poslovno enoto v Občini Kr-
ško, v kateri zaposluje najmanj 2/3 oseb za nedoločen 
čas s stalnim bivališčem v Občini Krško in investira na 
območju Občine Krško. Če ima podjetje sedež dejav-
nosti izven Občine Krško, lahko poda vlogo samo za 
ukrepe, ki se nanašajo na poslovne enote v Občini 
Krško.

2. Do sredstev niso upravičena podjetja, ki:
a) so iz sektorjev:
– ribištva in akvakulture,

– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz 
seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske 
skupnosti,

– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz se-
znama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:

– če je znesek pomoči določen na podlagi cene 
ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od pri-
marnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na 
trg,

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

b) nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do Obči-
ne Krško ali do države (DURS itd.),

c) so v lastništvu ali solastništvu Občine Krško,
d) so v skladu z določbami zakonodaje v postopku 

prenehanja, v stečajnem postopku, postopku prisilne 
poravnave ali postopku likvidacije,

e) so v težavah v skladu z zakonodajo o reševanju 
in prestrukturiranju družb v težavah, in sicer je podjetje 
v težavah:

– kadar tekoča izguba kapitalske družbe, skupaj 
s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico 
osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih 12 me-
secih dosegla višino četrtine osnovnega kapitala, pa te 
izgube ni mogoče pokriti v breme prenesenega dobička, 
rezerv ali presežkov iz prevrednotenja,

– kadar tekoča izguba osebne družbe, skupaj s 
prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico ka-
pitala, ki je prikazan v računovodskih izkazih, in je teko-
ča izguba v zadnjih 12 mesecih dosegla višino četrtine 
kapitala, ki je prikazan v računovodskih izkazih, pa te 
izgube ni mogoče pokriti v breme prenesenega dobička, 
rezerv ali presežkov iz prevrednotenja,

f) so za isti namen že ali še bodo pridobila sred-
stva iz lokalnih, regionalnih, državnih ali mednarodnih 
javnih virov,

g) imajo podeljeno koncesijo.
3. Sredstva se lahko dodelijo upravičencem le za 

ukrepe, ki so se izvajali in bili plačani v razpisnem ob-
dobju od poteka prejšnjega razpisnega roka do datuma, 
ki je določen za oddajo vlog.

4. Posamezen upravičenec se lahko prijavi na več 
ukrepov, vendar na posamezen ukrep samo z eno vlogo.

5. Sredstva za razvoj se dodeljujejo glede na vrsto 
instrumentov pomoči kot nepovratna sredstva na pod-
lagi pravila de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) 
1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 
107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri po-
moči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013).

6. Skupni znesek pomoči de minimis, dodeljen is-
temu enotnemu podjetju, ne sme presegati 200.000,00 
EUR v kateremkoli obdobju zadnjih treh proračunskih 
let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede 
na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine 
ali unije. V primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem 
cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena 
meja pomoči 100.000,00 EUR.

7. Pomoč ne sme biti namenjena izvozu oziroma z 
izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države 
članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženi-
mi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske 
mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno 
dejavnostjo. Pomoč ne sme biti pogojena s prednostno 
rabe domačih proizvodov pred uvoženimi.

8. Pri davčnih zavezancih se pri upravičenih stro-
ških upošteva neto vrednost računa (znesek davčne 
osnove brez DDV), pri tistih, ki niso davčni zavezanci se 
pri upravičenih stroških upošteva bruto vrednost računa 
(z DDV). Neupravičeni stroški pri vseh prijaviteljih so: 
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dajatve, ki jih predpisuje država, npr. carina; transportni, 
potni ali tovornih stroški itd.

9. V primerih, ko se ugotovi, da sredstva niso bila 
delno ali v celoti porabljena za namen, za katerega so 
bila dodeljena ali so bila dodeljena na podlagi neresnič-
nih podatkov ali je podjetnik prekršil druga določila po-
godbe oziroma so bile ugotovljene druge nepravilnosti, 
je upravičenec dolžan vrniti pridobljena sredstva v en-
kratnem znesku skupaj z zakonitimi zamudnimi obrest-
mi, ki se obračunavajo od dneva nakazila prejemniku ter 
izgubi pravico do pridobitve sredstev po tem pravilniku 
za naslednjih pet let.

10. V primerih, ko podjetje pridobiva sredstva iz 
občinskega proračuna, na podlagi tega javnega razpisa, 
omejitev poslovanja, ki se nanaša na 35. člen Zakona 
o integriteti in preprečevanju korupcije, ne velja le pod 
pogojem, da se občinski svetnik Občine Krško – funk-
cionar oziroma njegov družinski član (zakonec, otroci, 
posvojenci, starši, posvojitelji, bratje, sestre in osebe, 
ki s funkcionarjem živijo v skupnem gospodinjstvu ali v 
zunajzakonski skupnosti), ki je poslovodja, član poslo-
vodstva ali zakoniti zastopnik oziroma če je več kot 5 % 
udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali 
kapitalu društva, izloči iz vseh faz odločanja o sklenitvi 
in izvedbi postopka dodeljevanja sredstev v javnem 
razpisu.

– Posebni pogoji in merila za posamezne ukrepe:
A. Naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih 

investicij
Namen ukrepa je spodbujanje investicijskih vla-

ganj v nakup nove proizvajalne in storitvene opreme za 
opravljanje dejavnosti za katero je podjetje registrirano 
in katero tudi dejansko opravlja ter nakup nematerialnih 
pravic (patenti, licence, tehnološko znanje) zaradi usta-
novitve novega podjetja, razširitve obstoječega podje-
tja ali zaradi uvajanja novega proizvodnega oziroma 
storitvenega programa (bolj produktivne, racionalnejše, 
energetsko varčne in ekološko varnejše tehnologije, iz-
boljševanje kakovosti proizvodov in storitev).

Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenci so mikro in majhna enotna podjetja 

ter samostojni podjetniki posamezniki, ki investirajo v 
nakup nove proizvajalne in storitvene opreme oziro-
ma nematerialnih pravic (patenti, licence, tehnološko 
znanje),

– investicija, ki je predmet subvencije, mora biti 
izvedena na območju Občine Krško in se mora ohraniti 
v Občini Krško vsaj 2 leti po končani investiciji oziroma 
se lahko pred iztekom tega obdobja nadomesti z novo 
sodobnejšo opremo za enako dejavnost,

– upoštevajo se le računi, pogodbe in dokazila o 
plačilu z datumi od poteka prejšnjega razpisnega roka 
do zadnjega datuma, ki je določen za oddajo vlog.

Intenzivnost pomoči:
– v višini do 25 % upravičenih stroškov posamezne 

investicije,
– višina pomoči na posameznega upravičenca v 

tekočem koledarskem letu ne sme presegati 15 % od 
skupno razpisanih sredstev za ta ukrep.

Upravičeni stroški:
a) Stroški nakupa nove proizvajalne in storitvene 

opreme (upoštevajo se le stalna sredstva, ne drobni 
inventar), ki je namenjena za opravljanje dejavnosti za 
katero je podjetje registrirano in katero tudi dejansko 
opravlja:

– posamezna nabavna vrednost opreme mora pre-
segati 850 EUR,

– oprema je lahko sestavljena iz več računov, ko-
likor se nanašajo na isto osnovno sredstvo in skupna 

nabavna vrednost te opreme presega 850 EUR, pri tem 
mora biti nabavna vrednost posameznega računa naj-
manj 400 EUR,

– subvencije se ne dodeljujejo za nakup: telefonov, 
faksov in ostale telekomunikacijske opreme, pohištva 
(različne police, mize, stoli, omare, regali, pulti itd.), ko-
pirnih strojev, igralnih avtomatov, promocijskih aktivnosti 
(npr. reklamnih tabel, panojev, spletnih strani itd.), opre-
me za varovanje in videonadzor, opreme, ki je sestavni 
del zgradbe (je vgrajena v objekt), nepremičnin, šotorov, 
kontejnerjev, elektrokomunikacijske opreme, ogrevalne 
opreme, sanitarne opreme, klimatskih naprav, čistilnih 
naprav, sončnih elektrarn, sončnih kolektorjev; transpor-
tnih sredstev, ki so namenjena prevozu oseb in tovora 
v cestnem prometu,

– v primeru leasinga se kot skupna vrednost inve-
sticije šteje celoten znesek nabavne vrednosti predmeta 
leasing pogodbe, ki je bila sklenjena v razpisnem obdob-
ju, kot upravičen strošek za dodelitev subvencije pa se 
upoštevajo samo dejansko plačani obroki v razpisnem 
obdobju (samo glavnica, brez obresti), zato je potrebno 
priložiti amortizacijski načrt.

b) Stroški nakupa nematerialnih pravic (patenti, li-
cence, tehnološko znanje), ki imajo uradno potrdilo ali 
certifikat s strani pooblaščenih institucij.

Zahtevana dokumentacija:
a) Prijavni obrazec za ukrep A – naložbe v nakup 

nove opreme in nematerialnih investicij.
b) Izjava za ukrep A o izpolnjevanju in sprejemanju 

razpisnih pogojev.
c) Dokazilo o registraciji – fotokopija rednega izpisa 

iz poslovnega registra Slovenije, ki ne sme biti starejši 
od 3 mesecev od datuma prijave na razpis (lahko je 
elektronski izpis iz ePRS od AJPES-a).

d) Dokazilo o številu zaposlenih iz lastnih evidenc:
– podatek o povprečnem številu delavcev v letu 

2012,
– podatek o povprečnem številu delavcev v letu 

2013,
– seznam zaposlenih oseb v letu 2014.
Kolikor je sedež dejavnosti podjetja izven Občine 

Krško in ima podjetje samo poslovno enoto v Občini 
Krško mora podjetje priložiti tudi potrdilo oziroma izpis o 
stalnem bivališču zaposlenih oseb v tej poslovni enoti in 
kopije potrjenih obrazcev prijav delavcev v zavarovanje 
M1/M2, iz katerih je razvidno, da so te osebe zaposlene 
za nedoločen čas.

e) Fotokopija potrdila od pristojne davčne izpostave 
o plačanih zapadlih davčnih obveznostih in prispevkih, 
ki ne sme biti starejše od 30 dni od datuma prijave na 
razpis.

f) Finančni izkazi o poslovanju – fotokopije bilanc 
stanja in izkaza poslovnega izida za zadnji dve leti (2012 
in 2013).

g) Podroben vsebinski opis posamezne izvedene 
investicije (vrsta investicije, razlogi zanjo itd.) in stro-
škovno razdelana konstrukcija izvedene investicije (na-
vedite specifikacijo posameznih stroškov in št. računov 
investicije, datume plačila računov, skupno vrednost 
posamezne investicije brez DDV in z DDV, skupno vred-
nost vseh prijavljenih investicij).

h) Dokazila o izvedbi investicije in stroških, ki so 
nastali in bili plačani v razpisnem obdobju: kopije raču-
nov in kopije dokazil o plačanih računih (bančni izpis 
prometa na transakcijskem računu, iz katerega je jasno 
razvidno in označeno na kateri račun se nanaša), kupo-
prodajne pogodbe, pogodbe o nakupu patenta, licence 
itd. V primeru leasinga je potrebno priložiti amortizacijski 
načrt. Iz računov in pogodb mora biti razvidno za kate-
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ro vrsto materialne oziroma nematerialne investicije se 
uveljavlja subvencija (natančna specifikacija materialov, 
opreme, serijska številka opreme itd).

i) Podpisana vsaka stran vzorca pogodbe za 
ukrep A.

B. Svetovalne storitve za izdelavo razpisne doku-
mentacije za prijavo na državne in mednarodne razpise

Namen ukrepa je spodbuditi podjetja k prijavam na 
državne in mednarodne javne razpise, zato so sredstva 
tega ukrepa namenjena sofinanciranju stroškov sveto-
valnih storitev, ki jih imajo podjetniki pri izdelavi razpisne 
dokumentacije za prijave na državne ali mednarodne 
razpise z namenom pridobitve nepovratnih sredstev za 
razširitev proizvodnje oziroma za tehnološke posodo-
bitve.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenci so mikro in majhna enotna podjetja 

ter samostojni podjetniki posamezniki, ki so naročniki 
svetovalnih storitev za namen prijave na državne in 
mednarodne javne razpise,

– med državne in mednarodne javne razpise, ki so 
predmet tega ukrepa ne sodijo javna naročila za blago, 
storitve ali gradbena dela,

– svetovalne storitve za prijavljeni projekt na ta raz-
pis ne smejo biti sofinancirane iz programa vavčerskega 
svetovanja ali drugih javnih virov,

– upoštevajo se le računi, pogodbe in dokazila o 
plačilu z datumi od poteka prejšnjega razpisnega roka 
do zadnjega datuma, ki je določen za oddajo vlog.

Intenzivnost pomoči:
– v višini do 50 % upravičenih stroškov zunanje 

svetovalne organizacije,
– višina pomoči na posameznega upravičenca v 

tekočem koledarskem letu ne sme presegati 20 % od 
skupno razpisanih sredstev za ta ukrep.

Upravičeni stroški:
– stroški zunanjega svetovalca oziroma svetoval-

nega podjetja, ki so občasnega značaja in so nastali 
izključno za pripravo in izdelavo projektov in razpisne 
dokumentacije, ki je predmet prijave na državni ali med-
narodni razpis in za katere ima prijavitelj ustrezna doka-
zila oziroma dokumentacijo,

– svetovalne storitve ne smejo imeti stalnega oziro-
ma periodičnega značaja ter niso povezane z običajnimi 
obratovalnimi stroški podjetja, kot so npr. stroški davč-
nega in pravnega svetovanja, reklame ipd.,

– neupravičeni stroški so tisti stroški svetovalnih 
storitev, ki jih podjetje lahko uveljavlja kot upravičene 
stroške pri prijavi na državni oziroma mednarodni javni 
razpis, ki je predmet tega ukrepa.

Zahtevana dokumentacija:
a) Prijavni obrazec za ukrep B – svetovalne storitve 

za izdelavo razpisne dokumentacije.
b) Izjava za ukrep B o izpolnjevanju in sprejemanju 

razpisnih pogojev.
c) Dokazilo o registraciji – fotokopija rednega izpisa 

iz poslovnega registra Slovenije, ki ne sme biti starejši 
od 3 mesecev od datuma prijave na razpis (lahko je 
elektronski izpis iz ePRS od AJPES).

d) Dokazilo o številu zaposlenih iz lastnih evidenc:
– podatek o povprečnem številu delavcev v letu 

2012,
– podatek o povprečnem številu delavcev v letu 

2013,
– seznam zaposlenih oseb v letu 2014.
Kolikor je sedež dejavnosti podjetja izven Občine 

Krško in ima podjetje samo poslovno enoto v Občini 
Krško mora podjetje priložiti tudi potrdilo oziroma izpis o 
stalnem bivališču zaposlenih oseb v tej poslovni enoti in 

potrjene obrazce prijav delavcev v zavarovanje M1/M2, 
iz katerih je razvidno, da so te osebe zaposlene za ne-
določen čas.

e) Fotokopija potrdila od pristojne davčne izpostave 
o plačanih zapadlih davčnih obveznostih in prispevkih, 
ki ne sme biti starejše od 30 dni od datuma prijave na 
razpis.

f) Finančni izkazi o poslovanju – fotokopije bilanc 
stanja in izkaza poslovnega izida za zadnji dve leti (2012 
in 2013).

g) Podroben vsebinski opis in namen izvedenih 
svetovalnih storitev (kdo je objavil razpis, naziv razpisa, 
datum in kraj objave razpisa ter rok za oddajo prijav, za 
kakšen namen in višino sredstev ste kandidirali, opis 
vsebine projekta iz prijave na javni razpis, višina odobre-
nih sredstev na razpisu, naziv svetovalca in specifikacija 
ur svetovanja itd.) ter stroškovno razdelana konstrukcija 
svetovalnih storitev (navedite specifikacijo posameznih 
svetovalnih stroškov in računov, skupno vrednost vseh 
stroškov brez DDV in z DDV, datum plačila računov).

h) Dokazila o izvedenem svetovanju ter stroških, 
ki so nastali in bili plačani v razpisnem obdobju: kopije 
besedila javnega razpisa, kopije oddanega projekta na 
javni razpis in potrdilo o oddaji projekta na razpis, kopi-
je računov in dokazil o plačanih računih za svetovanje 
(bančni izpis prometa na transakcijskem računu, iz ka-
terega je jasno razvidno in označeno na kateri račun se 
nanaša), pogodbe itd.

i) Podpisana vsaka stran vzorca pogodbe za 
ukrep B.

C. Promocija izdelkov in storitev na sejmih in raz-
stavah

Namen ukrepa je spodbujanje sodelovanja podje-
tij na sejmih in razstavah v Sloveniji in v tujini, ki na ta 
način promovirajo razvoj svojih proizvodov in storitev 
potencialnim kupcem.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenci so mikro in majhna enotna podjetja 

ter samostojni podjetniki posamezniki, ki se udeležijo 
sejma ali razstave doma ali v tujini,

– sofinancira se le prva udeležba na določenem sej-
mu ali razstavi, zato prejemniki iz predhodnih razpisov, 
ki so za določen sejem ali razstavo že dobili sredstva, 
niso upravičeni do sredstev iz letošnjega razpisa za 
enak sejem ali razstavo,

– upoštevajo se le računi, pogodbe in dokazila o 
plačilu z datumi od poteka prejšnjega razpisnega roka 
do zadnjega datuma, ki je določen za oddajo vlog.

Intenzivnost pomoči:
– v višini do 50 % upravičenih stroškov promocijskih 

aktivnosti,
– višina pomoči na posameznega upravičenca v 

tekočem koledarskem letu ne sme presegati 20 % od 
skupno razpisanih sredstev za ta ukrep.

Upravičeni stroški:
– najem, postavitev in delovanje stojnice pri prvi 

udeležbi na določenem sejmu ali razstavi,
– ne upoštevajo se potni stroški, dnevnice, stroški 

prenočišč udeležencev na sejmu in prevozni stroški 
razstavnih eksponatov.

Zahtevana dokumentacija:
a) Prijavni obrazec za ukrep C – promocija na sej-

mih in razstavah.
b) Izjava za ukrep C o izpolnjevanju in sprejemanju 

razpisnih pogojev.
c) Dokazilo o registraciji – fotokopija rednega izpisa 

iz poslovnega registra Slovenije, ki ne sme biti starejši 
od 3 mesecev od datuma prijave na razpis (lahko je 
elektronski izpis iz ePRS od AJPES).
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d) Dokazilo o številu zaposlenih iz lastnih evidenc:
– podatek o povprečnem številu delavcev v letu 

2012,
– podatek o povprečnem številu delavcev v letu 

2013,
– seznam zaposlenih oseb v letu 2014.
Kolikor je sedež dejavnosti podjetja izven Občine 

Krško in ima podjetje samo poslovno enoto v Občini 
Krško mora podjetje priložiti tudi potrdilo oziroma iz-
pis o stalnem bivališču zaposlenih oseb v tej poslovni 
enoti in potrjene obrazce prijav delavcev v zavarovanje 
M1/M2, iz katerih je razvidno, da so te osebe zaposlene 
za nedoločen.

e) Fotokopija potrdila od pristojne davčne izpostave 
o plačanih zapadlih davčnih obveznostih in prispevkih, 
ki ne sme biti starejše od 30 dni od datuma prijave na 
razpis.

f) Finančni izkazi o poslovanju – fotokopije bilanc 
stanja in izkaza poslovnega izida za zadnji dve leti (2012 
in 2013).

g) Podroben vsebinski opis izvedenega promo-
cijskega nastopa na posameznem sejmu ali razstavi 
(katerega sejma ali razstave ste se udeležili, razlogi 
za udeležbo, datum udeležbe, poročilo o izvedenem 
nastopu in promociji) in stroškovno razdelana kon-
strukcija nastalih stroškov (navedite specifikacijo po-
sameznih promocijskih stroškov in računov, skupno 
vrednost vseh stroškov brez DDV in z DDV, datum 
plačila računov).

h) Dokazila o izvedbi promocije na sejmih in razsta-
vah ter stroških, ki so nastali in bili plačani v razpisnem 
obdobju: kopije računov in kopije dokazil o plačilu raču-
nov (bančni izpis prometa na transakcijskem računu, iz 
katerega je jasno razvidno in označeno na kateri račun 
se nanaša).

i) Podpisana vsaka stran vzorca pogodbe za 
ukrep C.

D. Posebno usposabljanje in dodatno izobraže-
vanje

Namen ukrepa je spodbujanje podjetnikov in nji-
hovih zaposlenih k posebnemu usposabljanju in doda-
tnemu izobraževanju, ki ga delojemalec neposredno in 
v pretežni meri uporablja na trenutnem ali prihodnjem 
delovnem mestu delojemalca v podjetju, ki prejema 
pomoč in ki mu daje znanja, ki niso ali pa so zgolj v 
omejenem obsegu prenosljiva na druga podjetja ali de-
lovna področja.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– do sredstev so upravičena mikro in majhna eno-

tna podjetja ter samostojni podjetniki posamezniki, ki se 
udeležujejo posebnih usposabljanj in dodatnih izobra-
ževanj ter imajo izdelan letni program usposabljanj in 
izobraževanj zaposlenih v podjetju (vsebuje predvidene 
vrste programov izobraževanj in usposabljanj ter pred-
videno število udeležencev),

– upoštevajo se le posebna usposabljanja in do-
datna izobraževanja za razvoj registrirane dejavnosti 
podjetja (seminarji, posveti, tečaji uporabe novih tehno-
logij, strojev, orodij, demonstracijske predstavitve, spe-
cialistična izobraževanja, določeni preizkusi znanja po 
sekcijah), izločena pa so osnovna izobraževanja, ki so 
sestavni del srednjih in poklicnih šol ter fakultet (prido-
bitev določene stopnje izobrazbe),

– upoštevajo se le računi, pogodbe in dokazila o 
plačilu z datumi od poteka prejšnjega razpisnega roka 
do zadnjega datuma, ki je določen za oddajo vlog.

Intenzivnost pomoči:
– v višini do 45 % upravičenih stroškov posebnih 

usposabljanj in dodatnih izobraževanj,

– višina pomoči na posameznega upravičenca v 
tekočem koledarskem letu ne sme presegati 20 % od 
skupno razpisanih sredstev za ta ukrep.

Upravičeni stroški:
– stroški predavatelja, stroški udeležencev, kotiza-

cije, stroški najema prostorov in opreme,
– ne upoštevajo se potni stroški, dnevnice in stroški 

prenočišč predavateljev in udeležencev.
Zahtevana dokumentacija:
a) Prijavni obrazec za ukrep D – posebno usposa-

bljanje in dodatno izobraževanje
b) Izjava za ukrep D o izpolnjevanju in sprejemanju 

razpisnih pogojev
c) Dokazilo o registraciji – fotokopija rednega izpisa 

iz poslovnega registra Slovenije, ki ne sme biti starejši 
od 3 mesecev od datuma prijave na razpis (lahko je 
elektronski izpis iz ePRS od AJPES-a)

d) Dokazilo o številu zaposlenih iz lastnih evidenc:
– podatek o povprečnem številu delavcev v letu 

2012,
– podatek o povprečnem številu delavcev v letu 

2013,
– seznam zaposlenih oseb v letu 2014.
Kolikor je sedež dejavnosti podjetja izven Občine 

Krško in ima podjetje samo poslovno enoto v Občini 
Krško mora podjetje priložiti tudi potrdilo oziroma iz-
pis o stalnem bivališču zaposlenih oseb v tej poslovni 
enoti in potrjene obrazce prijav delavcev v zavarovanje 
M1/M2, iz katerih je razvidno, da so te osebe zaposlene 
za nedoločen.

e) Fotokopija potrdila od pristojne davčne izpostave 
o plačanih zapadlih davčnih obveznostih in prispevkih, 
ki ne sme biti starejše od 30 dni od datuma prijave na 
razpis.

f) Finančni izkazi o poslovanju – fotokopije bilanc 
stanja in izkaza poslovnega izida za zadnji dve leti (2012 
in 2013).

g) Izdelan letni program izobraževanja in usposa-
bljanj podjetja za leto 2014 (vrste programov izobraže-
vanj in usposabljanj ter predvideno število udeležencev).

h) Podroben vsebinski opis izvedenih usposabljanj 
in izobraževanj (vrsta izobraževanja oziroma usposa-
bljanja, izvajalec izobraževanja oziroma usposabljanja, 
število udeležencev, poimenski seznam udeležencev in 
delovno mesto v podjetju, razlogi za udeležbo na izo-
braževanju oziroma usposabljanju) ter stroškovno raz-
delana konstrukcija izvedenega izobraževanja ali uspo-
sabljanja (navedite specifikacijo posameznih stroškov in 
računov, skupno vrednost vseh stroškov brez DDV in z 
DDV, datum plačila računov).

i) Dokazila o izvedbi usposabljanj oziroma izobraže-
vanj in stroških, ki so nastali in bili plačani v razpisnem 
obdobju: kopije računov in kopije dokazil o plačilu raču-
nov (bančni izpis prometa na transakcijskem računu, iz 
katerega je jasno razvidno in označeno na kateri račun 
se nanaša), potrdila o opravljenem izobraževanju oziro-
ma vabilo in program posameznega izobraževanja ozi-
roma usposabljanja (kolikor za izvedeno izobraževanje 
ne izdajajo potrdil).

j) Podpisana vsaka stran vzorca pogodbe za 
ukrep D.

E. Spodbujanje delovanja strokovnih društev in 
združenj na področju podjetništva

Namen ukrepa je spodbujanje delovanja nepro-
fitnih strokovnih društev in združenj na področju pod-
jetništva, ki se ukvarjajo z nepridobitno dejavnostjo in 
se udeležujejo ali organizirajo najrazličnejše aktivnosti 
za podjetnike (strokovne konference, predavanja, sim-
pozije, seminarje, posvete itd.), ker je izmenjava in 
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posredovanje različnih znanj, izkušenj in mnenj zelo 
pomembna za izboljšanje uspešnosti in učinkovitosti 
podjetniškega okolja ter dviguje kompetentnost ude-
ležencev.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– društvo oziroma združenje mora biti registrirano 

na podlagi Zakona o društvih,
– društvo oziroma združenje mora imeti sedež v 

Občini Krško in opravljati dejavnost na območju Občine 
Krško,

– društvo ali združenje se ne sme ukvarjati s prido-
bitno dejavnostjo,

– sofinancirajo se programske aktivnosti društva, ki 
so se izvajale v razpisnem obdobju,

– upoštevajo se le računi in dokazila o plačilu z da-
tumi od poteka prejšnjega razpisnega roka do zadnjega 
datuma, ki je določen za oddajo vlog.

Intenzivnost pomoči:
– v višini do 40 % upravičenih stroškov za posame-

zen namen,
– višina pomoči na posameznega upravičenca v 

tekočem koledarskem letu, ne sme presegati 25 % od 
skupno razpisanih sredstev za ta ukrep.

Upravičeni stroški:
– stroški strokovnih konferenc, predavanj, simpozi-

jev, seminarjev, posvetov, srečanj, izobraževanj, stroški 
udeležb na sejmih in razstavah, promocijske aktivnosti 
(gradiva, medijsko obveščanje).

Zahtevana dokumentacija:
a) Prijavni obrazec za ukrep E – strokovna društva 

in združenja
b) Izjava za ukrep E o izpolnjevanju in sprejemanju 

razpisnih pogojev
c) Kopija odločbe o vpisu društva v register društev 

z vsemi naknadnimi spremembami
d) Kratka predstavitev vlagatelja ter vsebinsko in 

finančno poročilo o njegovih izvedenih aktivnosti v letu 
2013

e) Vsebinsko in finančno ovrednoten program dela 
društva oziroma združenja za leto 2014

f) Vsebinsko in finančno poročilo o izvedenih pro-
gramskih aktivnosti, ki so se izvajale v razpisnem ob-
dobju (opis aktivnosti, razdelan stroškovnik – specifika-
cija posameznih stroškov in računov, skupna vrednost 
vseh stroškov po posameznih aktivnostih, datum plačila 
računov)

g) Dokazila o izvedenih programskih aktivnosti 
društva oziroma združenja ter stroških, ki so nastali in 
bili plačani v razpisnem obdobju: kopije računov in doka-
zil o plačilu računov (bančni izpis prometa na transakcij-
skem računu, iz katerega je jasno razvidno in označeno 
na kateri račun se nanaša)

h) Podpisana vsaka stran vzorca pogodbe za 
ukrep E.

V. Vsebina vloge
Za vsak posamezen ukrep je na razpolago ločena 

razpisna dokumentacija. Vloga za posamezen ukrep je 
popolna, če vlagatelj do predpisanega roka za odda-
jo vlog v javnem razpisu, predloži pravilno izpolnjeno 
zahtevano dokumentacijo, ki je navedena pri vsakem 
posameznem ukrepu posebej. Vsebina vloge mora biti 
urejena po zaporedju, ki je določena pri zahtevani do-
kumentaciji.

Zahtevana dokumentacija, ki bo prispela na javni 
razpis je zaupne narave in bo uporabljena izključno v 
postopku odločanja o dodelitvi sredstev po tem razpis. 
Člani strokovne komisije se zavežejo, da bodo podatke 
varovali kot zaupne in jih bodo uporabili izključno za 
namene ocenjevanja.

VI. Rok za oddajo vlog in način prijave
Vloge s predpisano dokumentacijo po tem razpisu 

morajo prispeti najkasneje do torka 23. 9. 2014 na na-
slov: Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, 
CKŽ 14, 8270 Krško. Upošteva se, da je prijava prispela 
pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo vlog 
oddana na pošti s priporočeno pošiljko (velja datum 
poštnega žiga) ali do 15. ure oddana v glavni pisarni 
Občine Krško.

Vloge je potrebno oddati za vsak posamezen ukrep 
posebej. Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovoj-
nicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene 
za vsak ukrep posebej z oznako:

A. »Ne odpiraj – vloga za javni razpis MG – nakup 
opreme in nematerialnih investicij, 302-2/2014«

B. »Ne odpiraj – vloga za javni razpis MG – sveto-
valne storitve, 302-3/2014«

C. »Ne odpiraj – vloga za javni razpis MG – promo-
cija na sejmih in razstavah, 302-4/2014«

D. »Ne odpiraj – vloga za javni razpis MG – uspo-
sabljanje in izobraževanje, 302-5/2014«

E. »Ne odpiraj – vloga za javni razpis MG – strokov-
na društva in združenja, 302-6/2014«.

VII. Odpiranje in obravnava vlog:
1. Vloge bo odpirala in ocenjevala ter pripravila 

predlog prejemnikov sredstev strokovna komisija, ki jo 
z odločbo imenuje župan.

2. Odpiranje prejetih vlog bo opravila strokovna ko-
misija v roku 8 delovnih dni po razpisnem roku na Občini 
Krško. Odpiranje vlog ne bo javno.

3. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku 8 
delovnih dni od odpiranja vlog pozvala, da jih dopolnijo 
v roku 5 dni od prejema obvestila. Nepopolna vloga, 
ki jo predlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnil, se 
zavrže. Vloge, ki bodo pravočasno dopolnjene, vendar 
neustrezno, bodo zavrnjene.

4. Prepozno prejete vloge se zavržejo, neutemelje-
ne pa zavrnejo (vloge, ki ne ustrezajo in ne izpolnjujejo 
razpisnih pogojev in meril).

5. Strokovna komisija bo po odpiranju vlog z ogle-
dom na terenu vzorčno preverila resničnost podatkov.

6. Vse pravočasno prispele in popolne vloge bo 
strokovna komisija ocenjevala na podlagi Pravilnika o 
dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje 
razvoja malega gospodarstva v Občini Krško ter pogojev 
in meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa.

7. Na podlagi predloga prejemnikov sredstev, ki 
ga pripravi komisija, župan s sklepom sprejme odloči-
tev o izboru prejemnikov sredstev in višini dodeljenih 
sredstev.

8. Občina bo s prejemniki sredstev sklenila pogod-
bo, v kateri se opredelijo medsebojne obveznosti. Pre-
jemnikom bodo sredstva nakazana 30 dan od prejema 
podpisane pogodbe in pisnega zahtevka za izplačilo na 
Občini Krško.

VIII. Rok v katerem bodo potencialni prejemniki 
obveščeni o izidu razpisa

Na podlagi predloga komisije bo o dodelitvi oziroma 
nedodelitvi sredstev odločeno s sklepom v roku 45 dni 
po izteku razpisnega roka. Istočasno bodo prejemniki 
pozvani tudi k podpisu pogodb. Če prejemnik v roku 
osmih dni od prejema sklepa ne vrne podpisane pogod-
be se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.

Vlagatelj vloge, ki meni, da izpolnjuje pogoje in 
merila iz javnega razpisa in mu razpisana sredstva ne-
upravičeno niso bila dodeljena, lahko vloži pritožbo v 
roku 8 dni od prejema sklepa. Pritožnik mora natančno 
opredeliti razloge zaradi katerih je pritožba vložena. 
Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za 



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 61 / 8. 8. 2014 / Stran 1805 

ocenjevanje vlog. Prepozno vložene pritožbe se zavr-
žejo. Pritožba se pošlje priporočeno po pošti na Občino 
Krško. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z 
ostalimi izbranimi predlagatelji vlog. O pritožbi odloči 
župan, njegova odločitev je dokončna.

IX. Informacije: razpisna dokumentacija je od dneva 
objave v Uradnem listu RS do izteka prijavnega roka 
dosegljiva na spletni strani Občine Krško, www.krsko.
si, v rubriki javni razpisi ali pa jo lahko zainteresirani 
dvignejo v času uradnih ur na Oddelku za gospodar-
ske dejavnosti Občine Krško. Dodatne informacije v 
zvezi z javnim razpisom posreduje Irena Mesinger, tel. 
07/49-81-292, e-mail: irena.mesinger@krsko.si, uradne 
dni, od 8. do 11. ure.

Občina Krško

Št. 122-0006/2014-3 Ob-3145/14

Na podlagi 43. in 44. člena Zakona o socialnem 
varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 – popr., 
41/07 – popr., 122/07 Odl. US, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 
– ZUJPS, 57/12 – ZSV-E) ter 8. člena Odloka o podelitvi 
koncesije na področju javne službe pomoči na domu v 
Občini Horjul (Uradni list RS, št. 32/14) Občina Horjul 
objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje javne službe 

pomoči na domu v Občini Horjul
1. Naziv in naslov koncedenta: Občina Horjul, 

Občinski trg 1, 1354 Horjul, tel. 01/75-91-120, faks 
01/75-91-130, e-pošta: obcina@horjul.si.

2. Predmet javnega razpisa: podelitev koncesije za 
izvajanje javne službe pomoči na domu v Občini Horjul.

3. Vrsta storitve
Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo 

upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter drugih 
primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti 
institucionalno varstvo in vključuje:

– pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih;
– gospodinjsko pomoč;
– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.
4. Obseg storitve: predvideni obseg storitve je pov-

prečno 110 ur efektivnega dela na mesec oziroma ena 
zaposlena oskrbovalka. Glede na to, da se storitev tre-
nutno ne izvaja se v prvih letih izvajanja javne službe 
predvideva le polovična zaposlitev oskrbovalke nadalje 
pa postopni prehod na zaposlitev ene cele oskrbovalke 
in s tem posledično prilagajanje pogodbe o izvajanju 
koncesije.

5. Trajanje koncesije: koncesija se podeli za ob-
dobje 10 let z možnostjo podaljšanja za enako časovno 
obdobje. Predvideni začetek izvajanja storitve je s 1. 11. 
2014.

6. Pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati
Javno službo pomoč družini na domu lahko izvaja le 

en koncesionar, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– je pravna oseba v Republiki Sloveniji registrirana 

za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije oziro-
ma, da je podružnica tuje pravne osebe za opravljanje 
te dejavnosti vpisana v register v Republiki Sloveniji ali, 
da je fizična oseba, ki je v Republiki Slovenije registri-
rana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,

– izpolnjuje pogoje glede prostorov, opreme, kadrov 
in druge pogoje, kot jih določajo zakon in na njegovi 
podlagi izdani izvršilni predpisi za opravljanje storitve, 
za katero se razpisuje koncesija,

– da ima izdelan podroben program dela izvajanja 
storitve,

– da zagotavlja kakovostno izvajanje storitve,
– da izkazuje finančno in poslovno sposobnost za 

izvajanje storitve.
Dokazila o izpolnjevanju pogojev, katera mora po-

nudnik predložiti k ponudbi, so določena v razpisni do-
kumentaciji.

7. Krajevno območje, za katerega se razpisuje kon-
cesija: koncesija se razpisuje za območje celotne Ob-
čine Horjul.

8. Število koncesij, ki se podeli na javnem razpisu: 
na javnem razpisu se podeli ena koncesija za območje 
celotne Občine Horjul.

9. Uporabniki storitve, za katere se razpisuje kon-
cesija

Uporabniki storitve so osebe s stalnim prebivali-
ščem v Občini Horjul, ki jim preostale psihofizične spo-
sobnosti omogočajo, da z občasno organizirano pomo-
čjo drugega ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno 
počutje in lahko funkcionirajo v znanem bivalnem okolju 
tako, da jim za določen čas ni potrebno institucionalno 
varstvo v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani 
obliki.

Do pomoči so upravičene občani, ki so:
– osebe, stare nad 65 let, ki so zaradi starosti ali 

pojavov, ki spremljajo starost, niso sposobne za popol-
noma samostojno življenje,

– osebe s statusom invalida po Zakonu o družbe-
nem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po 
oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življe-
nja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata 
občasno oskrbo na domu,

– druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica 
do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih 
funkcij,

– kronično bolne in osebe z dolgotrajnimi okvarami 
zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po 
oceni pristojnega centra za socialno delo brez obča-
sne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno 
življenje,

– hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v tele-
snem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, 
ki ni vključen v organizirane oblike varstva.

10. Ureditev delovnih razmerij zaposlenih: delovna 
razmerja zaposlenih se urejajo v skladu s kolektivnimi 
pogodbami, zakoni in drugimi akti, ki veljajo za zapo-
slene v javnih zavodih s področja socialnega varstva.

11. Vrste dokazil o izpolnjevanju predpisanih pogo-
jev in o sposobnosti za izvajanje storitev, ki so predmet 
koncesije

Obvezna:
a) splošna dokazila:
1. izjavo, da je pravna oziroma fizična oseba regi-

strirana pri pristojnem organu Republike Slovenije za 
opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisane konce-
sije,

2. izjavo o sprejemanju pogojev iz razpisne doku-
mentacije,

3. izjavo o plačilu izdelave mnenja socialne zbor-
nice,

4. organizacijsko shemo s prikazanim številom in 
strukturo predvidenih zaposlenih, s podatki o njihovi iz-
obrazbi ter svojo in njihove izjave, iz katerih je razvidno, 
da jih bo oziroma se bodo zaposlili pri koncesionarju ali 
organizacijsko shemo s prikazanimi predvidenimi zapo-
slenimi in pogoji, ki jih morajo izpolnjevati,

5. izjavo, da bo ponudnik delovna razmerja za-
poslenih urejal v skladu s kolektivnimi pogodbami, za-
konom in drugimi akti, ki veljajo za zaposlene v javnih 
zavodih s področja socialnega varstva,

mailto:obcina@horjul.si
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6. projekcijo finančnega poslovanja za prihodnje 
petletno obdobje z izkazom denarnih tokov v skladu 
s Slovenskim računovodskim standardom 26 po raz-
ličici I,

7. izjavo o lastništvu prostorov s podatki o nepre-
mičnini po stanju iz zemljiškoknjižnega vpisa s priloženo 
pogodbo o lastništvu ali izjavo o najemu objekta ali pro-
stora s priloženo najemno pogodbo ali leasing pogodbo 
za objekt ali prostor za nedoločen čas z odpovednim 
rokom najmanj 1 leta ali za določen čas, ki ne sme biti 
krajši od trajanja zaprošene koncesije ali za določen čas 
za največje obdobje, ki ga dovoljujejo predpisi, ki urejajo 
stvarno premoženje države in samoupravnih lokalnih 
skupnostih, z možnostjo podaljšanja, če je najemodaja-
lec država ali lokalna skupnost.

8. projektno dokumentacijo za objekt oziroma pro-
store, iz katerih je razvidno izpolnjevanje minimalnih teh-
ničnih pogojev za opravljanje socialnovarstvenih storitev 
(uporabno dovoljenje po Zakonu o graditvi objektov ali 
vlogo za pridobitev uporabnega dovoljenja za objekt, 
namenjen izvajanju socialnovarstvenih storitev ali naj-
manj gradbeno dovoljenje za objekt, namenjen izvajanju 
socialnovarstvenih storitev s projektom za gradbeno 
dovoljenje z vrisano razporeditvijo predvidene opreme),

9. ponudbo cene z izračunom cene za socialnovar-
stveno storitev, oblikovano po metodologiji za obliko-
vanje cen socialnovarstvenih storitev oziroma izračun 
cene za socialnovarstveno storitev, oblikovan v skladu 
s poskusno določenimi normativi,

10. program dela izvajanja storitve,
11. bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 

3 % predvidenega letnega obsega del, oziroma bianco 
menico s priloženo izjavo o unovčenju v tem znesku,

12. referenčna potrdila,
13. ostala dokazila, ki so podrobneje določena v 

razpisni dokumentaciji
b) Finančna in poslovna dokazila:
1. letne računovodske izkaze za obdobje zadnjih 

3 let,
2. bonitetno informacijo AJPES-a, in sicer:
a. BON – 2 za gospodarske družbe, za pravne ose-

be javnega prava in zasebnega prava ali
b. BON – 1/SP za samostojne podjetnike,
3. izjavo ponudnika o njegovi poslovni ustreznosti,
4. izjavo o morebitnih posojilih, ki so bila najeta za 

graditev ali rekonstrukcijo objektov oziroma prostorov 
za izvajanje storitve,

5. izjavo o morebitnih hipotekah in drugih stvarnih 
pravicah na teh objektih oziroma prostorih ali izjavo, da 
hipoteka in druge stvarne pravice na teh objektih oziro-
ma prostorih ne obstajajo,

6. izjavo o morebitnih drugih obveznostih.
12. Rok za prijavo na javni razpis
Prijava na javni razpis mora biti vložena najpozneje 

do 1. 9. 2014, do 9. ure zjutraj, na naslov, »Občina Hor-
jul, Občinski trg 1, 1354 Horjul«. Za pravočasno vloženo 
se šteje vloga, ki je bila s strani ponudnika prejeta na 
zgornji naslov najpozneje do 1. 9. 2014, do 9. ure zjutraj.

Ponudnik mora svojo vlogo na javni razpis oddati v 
zaprti ovojnici na naslov: »Občina Horjul, Občinski trg 1, 
1354 Horjul«, s pripisom »Prijava JR – Pomoč na domu 
– Ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti napisan 
naziv in točen naslov ponudnika.

Ponudnik lahko vlogo dopolnjuje oziroma spreminja 
do preteka razpisnega roka, dopolnitve morajo biti ozna-
čene z oznako »Dopolnitev ponudbe«.

Vse prejete vloge in dopolnitve, ki bodo na naslov 
koncedenta prispele po razpisanem terminu, bo konce-
dent s sklepom zavrgel.

Ponudniki lahko zastavijo vprašanja vezano na jav-
ni razpis na elektronski naslov: obcina@horjul.si, do 
četrtka, 21. 8. 2014, do 8. ure zjutraj. Vsa vprašanja in 
odgovori so javni in bodo objavljeni na internetni strani 
naročnika skupaj z razpisno dokumentacijo.

13. Datum odpiranja ponudb
Odpiranje ponudb se bo odvijalo 1. 9. 2014, ob 

11. uri, v mali sejni sobi Občine Horjul. Odpiranje po-
nudb je javno in se ga lahko udeleži vsak ponudnik na 
javnem razpisu, kar obvezno izkaže s pisnim pooblasti-
lom ponudnika.

Komisija bo za vsako ponudbo ugotovila ali je pra-
vočasna, ali jo je podal ponudnik, ki izpolnjuje predpisa-
ne pogoje, ali je podana za v razpisu določeno krajevno 
območje izvajanja storitve. O vsaki ponudbi, ki izpolnjuje 
predpisane zahteve, bo komisija pridobila mnenje soci-
alne zbornice. Komisija bo najkasneje v roku 60 dni po 
pridobitvi mnenja socialne zbornice oziroma po preteku 
roka za podajo mnenja opravila pregled in presojo po-
polnih ponudb po objavljenih kriterijih in merilih ter na tej 
podlagi in ob upoštevanju mnenja socialne zbornice, če 
je bilo dano, pripravila predlog za podelitev koncesije ter 
o tem obvestila ponudnike.

Nepravočasno prispelih vlog komisija ne odpira in 
jih zaprte vrne ponudniku.

14. Kriteriji in merila za izbiro med ponudbami
Pri izbiri koncesionarja se upoštevajo naslednja 

merila:
– celotni stroški storitve – do 90 točk;
– reference ponudnika – do 10 točk.
15. Organ, ki bo odločil o podelitvi koncesije in or-

gan, ki je pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe: 
koncedent bo izbral tistega prijavitelja, ki bo izpolnjeval 
vse zahtevane pogoje iz razpisne dokumentacije in bo 
zbral najvišje število točk v skladu z navedenimi merili. 
Koncedent si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega 
prijavitelja. Koncesijo bo na podlagi predloga pristojne 
strokovne komisije za pregled in presojo prispelih po-
nudb podelila občinska uprava z odločbo. Izbrani kon-
cesionar bo koncesijsko pogodbo podpisal z županom 
Občine Horjul.

16. Odgovorna oseba za dajanje informacij v času 
objave javnega razpisa: pristojna oseba za dajanje in-
formacij je Urška Marolt, svetovalka za družbene dejav-
nosti, tel. 01/75-91-123, e-posta: urska.marolt@horjul.si 
oziroma obcina@horjul.si.

17. Razpisna dokumentacija: celotna razpisna do-
kumentacija je na voljo na sedežu koncedenta in na 
spletni strani Občine Horjul: www.horjul.si

Občina Horjul

Št. 666/2014 Ob-3150/14

Prvi javni razpis
za subvencioniranje obrestne mere za komercialne 

kredite, v okviru programa spodbujanja 
konkurenčnosti Maribora s širšo okolico

1.1. Izvajalec javnega razpisa: izvajalec javnega 
razpisa za subvencioniranje obrestne mere za komer-
cialne kredite v okviru Programa spodbujanja konku-
renčnosti Maribora s širšo okolico (v nadaljevanju: javni 
razpis) je Mariborska razvojna agencija p.o., Pobreška 
c. 20, 2000 Maribor (v nadaljevanju MRA).

1.2. Pravna podlaga javnega razpisa: javni raz-
pis je objavljen na osnovi Zakona o spodbujanju skla-
dnega regionalnega razvoja (ZSRR-2, Uradni list RS, 
št. 20/11 in 57/12), Zakona o javnih financah (ZJF, Urad-
ni list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12, 46/13 
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– ZIPRS1314-A in 101/13), Proračuna Republike Slo-
venije za leto 2014 (DP2014, Uradni list RS, št. 104/12 
in 102/13), Proračuna Republike Slovenije za leto 2015 
(DP2015, Uradni list RS, št. 102/13), Zakona o izvrše-
vanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 
2015 (ZIPRS1415, Uradni list RS, št. 101/13 in 9/14 – 
ZRTVS-1A), Uredbe o postopku, merilih in načinih do-
deljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov 
in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11), Uredbe 
komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o raz-
glasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim 
trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (Uradni 
list EU L 187/1, 26. 6. 2014), Uredbe Komisije (EU) 
št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi čle-
nov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri 
pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013), 
Sklepa o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore 
za problemsko območje z visoko brezposelnostjo Mari-
bor s širšo okolico (Uradni list RS, št. 53/13) in Programa 
spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v 
obdobju 2013–2018 (sklep Vlade RS št. 30200-1/2013/4 
z dne 10. 10. 2013).

1.3. Osnovni podatki o javnem razpisu
Predmet razpisa je subvencioniranje obrestne mere 

za obstoječe kredite mikro, malih in srednje velikih go-
spodarskih družb, samostojnih podjetnikov ter zadrug 
(v nadaljevanju: gospodarskih subjektov). Za določanje 
velikosti gospodarskih subjektov se smiselno upoštevajo 
določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014, 
z dne 17. 6. 2014, ki je objavljena na spletni strani: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=uris
erv:OJ.L_.2014.187.01.0001.01.SLV.

Subvencija predstavlja do 50 % skupne obrestne 
mere za kredite, ki v času izvajanja tega razpisa še niso 
zapadli. Upravičenci bodo subvencijo obrestne mere 
lahko koristili za obdobje od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2014, 
oziroma do porabe sredstev namenjenih za subvenci-
oniranje.

Skupni znesek namenjen za subvencioniranje obre-
stne mere je 1.696.744,00 EUR.

Namen subvencioniranja je spodbujanje investicij-
skih vlaganj malih in srednje velikih podjetij z dolžniškimi 
viri, zvajanje tega instrumenta je sestavni del Programa 
spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico 
v obdobju 2013–2018, kot ukrep št. 1, začasnih do-
datnih ukrepov Vlade Republike Slovenije v obdobju 
2013–2018.

Razpis je namenjen gospodarskim subjektom, ki 
delujejo na območju občin Kungota, Hoče - Slivnica, 
Mestne občine Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob 
Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi (v 
nadaljevanju: upravičeno območje).

1.3.1. Namen in cilj javnega razpisa: javni razpis je 
namenjen reševanju problema povečevanja stroškov 
financiranja, s katerim se srečujejo manjša podjetja v 
upravičenem območju. Namenjen je premostitvi ban-
čnega krča s ciljem preprečiti finančno izključenost pred-
vsem mikro in malih podjetij. Pričakovani ugodni učinki 
bodo vplivali na ohranitev delovnih mest v obstoječih 
podjetjih, povečanje zaposlenosti in znižanje stopnje 
brezposelnosti v upravičenem območju.

1.4. Upravičeni prijavitelji in upravičeni krediti
1.4.1. Upravičeni prijavitelji
Na razpis se lahko prijavijo mikro, male in srednje 

velike gospodarske družbe, samostojni podjetniki ter 
zadruge, ki imajo sedež ali dejavnost v upravičenem 
območju in so na dan oddaje vloge na ta javni razpis 
vsaj 6 mesecev registrirani po Zakonu o gospodarskih 
družbah (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, 44/13 
Odl.US: U-I-311/11-16 in 82/13) oziroma po Zakonu 
o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09) in imajo na dan 
oddaje vloge na ta javni razpis vsaj 6 mesecev sedež 
podjetja ali njegov registriran del (obrat, podružnica ipd.) 
na upravičenem območju. Kolikor navedeni gospodarski 
subjekti v upravičenem območju izvajajo samo dejav-
nost v obliki obrata, poslovne enote, predstavništva, 
podružnice ali podobno (v nadaljevanju: poslovna eno-
ta), se lahko na razpis prijavijo samo pod pogojem, da 
v poslovni enoti zaposlujejo delavce in so bila finančna 
sredstva iz kreditnih virov, ki so predmet subvencionira-
nja obrestne mere, investirana v upravičenem območju.

Ne glede na določila prvega odstavka tega tega 
poglavja do nepovratnih sredstev niso upravičeni pri-
javitelji, ki:

a) so javna podjetja v občinski ali državni lasti,
b) poslujejo ali imajo 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, str. 22),

c) delujejo na področju pridelave kmetijskih pridel-
kov, naštetih v Prilogi I Pogodbe o ustanovitvi Evropskih 
skupnosti in proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo 
mleko in mlečne proizvode, ter proizvode, ki ustrezajo 
kodam 4502, 4503 in 4504 za plutaste izdelke,

d) ki delujejo na področju predelave in trženja kme-
tijskih proizvodov kadar je:

– znesek pomoči določen na podlagi cene ali koli-
čine kmetijskih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih 
proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,

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

e) ki poslujejo ali imajo registrirano dejavnost na 
področju premogovništva po opredelitvi Uredbe Sve-
ta (ES) št. 1407/2002 z dne 23. julija 2002 o državni 
pomoči za premogovništvo (UL L št. 205, z dne 2. 8. 
2002, str. 1),

f) z osebnim delom samostojno opravljajo umetni-
ško ali kakšno drugo kulturno dejavnost ali dejavnost 
na področju medijev in so skladno z zakonom vpisa-
ne v register samostojnih dejavnosti, če je tak register 
predpisan,

g) opravljajo duhovniško oziroma drugo versko 
službo,

h) opravljajo odvetniško ali notarsko dejavnost v 
skladu z zakonom,

i) ustvarijo večino prihodkov s področja trgovine,
j) opravljajo glavno dejavnost, razvrščeno v nasle-

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

– K Finančne in zavarovalniške dejavnosti
– L Poslovanje z nepremičninami
– Q Zdravstvo in socialno varstvo
– R 92 Prirejanje iger na srečo,
k) so v stečajnem postopku, postopku prisilne po-

ravnave, likvidacije ali izbrisa brez likvidacije,
l) so v težavah, prejemajo in tudi so v postopku pri-

dobivanja državne pomoči za podjetja v težavah (Zakon 
o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih 
družb v težavah, Uradni list RS, št. 44/07 – UPB2, 51/11, 
39/13 in 56/13, Smernice Skupnosti o državni pomoči za 
reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C 
224 z dne 1. 10. 2004). Mala in srednje velika podjetja, 
ki delujejo manj kot tri leta od registracije, se ne štejejo 
kot podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o dr-
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žavni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v 
težavah razen, če izpolnjujejo merila za stečajni posto-
pek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij,

m) so v postopku vračanja neupravičeno prejete dr-
žavne pomoči na osnovi odločbe Komisije, ki je prejeto 
državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo 
s skupnim trgom EU,

n) so insolventni glede na 2. točko tretjega odstavka 
14. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih 
zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list 
RS, št. 63/13 – UPB7 in 100/13),

o) imajo neporavnane zapadle obveznosti do Re-
publike Slovenije,

p) jim je bila podana prepoved poslovanja v obsegu, 
kot izhaja iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečeva-
nju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB2 in 81/13 
Odl.US: U-I-81/11-12),

q) so navedeni na seznamu podjetij na podlagi 
Sklepa o objavi seznama poslovnih subjektov (Uradni 
list RS, št. 43/07 in spremembe), s katerimi na podla-
gi določb Zakona o preprečevanju korupcije (ZPKor; 
Uradni list RS, št. 2/04) ne smejo poslovati naročniki iz 
prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena ZPKor,

r) dejanski lastnik/i družbe v skladu z 19. členom 
Zakona o preprečevanju pranja denarja in financira-
nja terorizma (Uradni list RS, št. 60/07, 47/09 Odl.US: 
U-I-54/06-32 (48/09 – popr.), 19/10, 77/11 in 108/12 
– ZIS-E) je/so vpleten/i v postopke pranja denarja in 
financiranja terorizma.

Na razpis se ne morejo prijaviti tudi prijavitelji:
a) ki so neposredno ali posredno z več kot 25 % 

udeleženi v kapitalski družbi, ki je javno objavljena na 
seznamu nepredlagateljev obračunov ali seznamu ne-
plačnikov na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek,

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

c) v katerem je član poslovodstva hkrati tudi sa-
mostojni podjetnik, ki je javno objavljen na seznamu 
nepredlagateljev obračunov ali seznamu neplačnikov na 
podlagi zakona, ki ureja davčni postopek.

Zgornje omejitve prenehajo, ko davčni organ za 
osebe, ki so bile objavljene na zadnjem seznamu ne-
predlagateljev obračunov ali seznamu neplačnikov, izda 
potrdilo o tem, da ta oseba ali kapitalska družba, v kateri 
je ta oseba neposredno ali posredno z več kot 25 od-
stotki udeležena v njenem kapitalu, nima evidentiranih 
zapadlih neplačanih davčnih obveznosti in da ima izpol-
njene vse obveznosti v zvezi s predložitvijo obračuna 
davčnega odtegljaja za izplačilo plače in nadomestila 
plače. Potrdilo ne sme biti starejše od dneva objave za-
dnjega seznama iz 2. in 3. točke prvega odstavka tega 
člena. Ne glede na prejšnji stavek potrdilo ne sme biti 
starejše od 15 dni.

4. Krediti prijaviteljev, ki ne izpolnjujejo zgoraj na-
vedenih pogojev, niso upravičeni do subvencioniranja 
obrestne mere.

1.4.2. Upravičeni krediti
Krediti, ki bodo predmet subvencioniranja obrestne 

mere, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– odobreni morajo biti s strani finančnih institucij 

– bank in hranilnic, ki imajo po Zakonu o bančništvu 
(Uradni list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno besedi-
lo) dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih, 
vzajemno priznanih in dodatnih finančnih storitev, ozi-
roma kreditnih institucij, ki so v državi članici EU upra-
vičene opravljati vse oziroma posamezne vzajemno 

priznane finančne storitve iz Priloge I (Seznam dejav-
nosti, za katere velja vzajemno priznavanje) k Direk-
tivi 2006/48/ES, in lahko te storitve opravljajo tudi na 
območju Republike Slovenije bodisi preko podružnice 
bodisi neposredno,

– v času do roka za oddajo vlog ne smejo zapasti, 
vendar so lahko odobreni tudi pred 1. 1. 2013. Zapadlost 
kredita predstavlja končni plačilni rok, ko je potrebno po-
ravnati preostanek glavnice in preostale obresti,

– namenjeni oziroma porabljeni morajo biti za in-
vestiranje v poslovne nepremičnine (nakup, gradnja, 
adaptacija, investiranje v opremo, stroje in naprave ali 
investiranje v neopredmetena osnovna sredstva (pa-
tenti, licence, programska oprema …), v nadaljevanju: 
upravičene investicije,

– sredstva iz teh kreditov morajo biti investirana na 
upravičenem območju, dejavnost v katero spada namen 
investicije, pa se ne sme nanašati na dejavnosti iz dru-
gega odstavka člena 1.4.1,

– kreditojemalec redno plačuje glavnico in obresti.
Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja z neko-

mercialnimi krediti oziroma krediti, ki so jih prejeli pod 
ugodnejšimi pogoji pri drugih nacionalnih, regijskih ali 
lokalnih institucijah in imajo značaj državne pomoči.

Prijavitelj lahko kandidira na razpis z največ tremi 
krediti.

1.5. Upravičene investicije
1.5.1. Splošno
Upravičene investicije so:
– če so nastale (blago dobavljeno oziroma storitev 

opravljena in usposobljena za delovanje) in so bile pla-
čane z upravičenim kreditom,

– če se glasijo računi na upravičenega prijavitelja,
– če proizvode in opremo neposredno uporablja 

upravičeni prijavitelj (ni dovoljena posoja in/ali oddaja v 
najem drugim subjektom),

– če so podprti z dokazili – listinami o namenski rabi 
kredita, ki se glasijo na upravičenega prijavitelja,

– če predstavljajo investicijo v opredmetena ali neo-
predmetena sredstva, ki se bodo nahajala in uporabljala 
na upravičenem območju.

Znesek upravičene investicije, ki je bil financiran z 
upravičenim kreditom, je osnova za izračun upravičenih 
stroškov obresti, ki so predmet subvencioniranja. Kolikor 
upravičeni kredit ni bil v celoti porabljen za upravičeno 
investicijo, se obresti za tisti del kredita, ki ni bil pora-
bljen za financiranje upravičene investicije, izločijo in ne 
predstavljajo upravičenih stroškov obresti. Pri ugota-
vljanju višine investicij se uporabljajo neto zneski, ki ne 
vključujejo davka na dodatno vrednost.

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

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

– gradbena dela,
– nakup objektov in zemljišč.
Upravičeno investicijo prijavitelj vrednostno podrob-

no opredeli v razpisnem obrazcu 3a, Namenska poraba 
upravičenega kredita in lokacija investiranih sredstev.

Investicija je upravičena, če izpolnjuje zgornje po-
goje, razen v primerih, ko gre za prodajo/nakup med 
sorodniki prvega, drugega in tretjega dednega reda ali 
med fizično osebo, ki je ustanovitelj s.p.-ja in njegovim 
s.p.-jem ali med imetnikom deleža ali delnic gospodar-
ske družbe in gospodarsko družbo ali med povezanimi 
družbami ali med zakonskimi ali izven zakonskimi par-
tnerji.
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1.5.2. Nakup strojev in opreme
Pri nakupu podjetja je treba vrednost osnovnih 

sredstev, pridobljenih z državno pomočjo dodeljeno še 
pred nakupom, odšteti od vrednosti sredstev, ki so pred-
met nakupa.

Stroji in oprema se morajo uporabljati izključno v 
podjetju prijavitelju, obravnavati pa jih je potrebno kot 
sredstva, ki se amortizirajo in so ali bodo vključena v 
osnovna sredstva prejemnika vsaj 3 leta.Ta omejitev ne 
velja za tista sredstva, ki se lahko v skladu z zakonoda-
jo, ki ureja davke, amortizirajo prej kot v treh letih.

1.5.3. Nakup nematerialnih naložb
Nematerialne investicije so investicije, ki pomeni-

jo prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, 
licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja.

Nematerialne naložbe se morajo uporabljati izključ-
no v podjetju prijavitelju, obravnavati pa jih je potrebno 
kot sredstva, ki se amortizirajo in so ali bodo vključena 
v osnovna sredstva prejemnika vsaj 3 leta. Ta omejitev 
ne velja za tista sredstva, ki se lahko v skladu z zako-
nodajo, ki ureja davke, amortizirajo prej kot v treh letih.

1.5.4. Gradbena dela: upravičena investicija so lah-
ko gradbena dela (novogradnja, preureditev, obnova) za 
objekt, v katerem se bo izvajala dejavnost. Gradbena 
dela se ne štejejo za upravičen strošek, če jih izvajajo 
osebe – sorodniki prvega, drugega in tretjega dednega 
reda, jih izvaja fizična oseba, ki je ustanovitelj s.p.-ja 
njegovem s.p.-ju in/ali če gre za odnos stranka/naročnik 
med imetnikom deleža ali delnic gospodarske družbe in 
gospodarsko družbo ali med povezanimi družbami ali 
med zakonskimi ali izven zakonskimi partnerji.

1.5.5. Nakup objektov ali zemljišč: upravičena inve-
sticija je lahko tudi nakup objektov ali zemljišč, vendar 
samo, če že ali bodo v/na njih potekale aktivnosti, na 
katere se nanašajo ostali izdatki, ki so predmet upravi-
čene investicije.

1.6. Neupravičene investicije
Neupravičena investicija po tem razpisu so vsi tisti 

izdatki, ki niso navedeni v poglavju 1.5., posebej opozar-
jamo, da so neupravičene naslednje investicije:

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

– stroški nabave osebnih vozil in plovil,
– stroški za nabavo vozil za prevoz tovora v podje-

tjih, ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz,
– stroški nabave materiala ali surovin za proizvod-

njo,
– nakup nepremičnin in gradbena dela pri stavbah, 

ki so na podlagi Uredbe o uvedbi in uporabi enotne kla-
sifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega 
pomena (Uradni list RS, št. 33/03) po enotni klasifikaciji 
vrst objektov (CC_SI), uvrščene pod šifro 11 – Stano-
vanjske stavbe,

– nakup orožja.
1.7. Ostali pogoji za dodelitev in izplačilo sredstev
Neposreden nakup premoženja podjetja, ki je pre-

nehalo poslovati ali bi prenehalo poslovati, če ne bi 
bilo prodano, se šteje kot upravičena investicija, če je 
podjetje kupil neodvisen kupec. Pri nakupu podjetja se 
šteje kot upravičena investicija strošek nakupa osnov-
nih sredstev podjetja, če so kupljena od tretje osebe po 
tržnih pogojih.

Upravičena invsticija mora biti izvedena ali se mora 
izvajati tako, da upošteva veljavno zakonodajo oziroma 
predpise.

1.8. Višina subvencije
Posamezen upravičenec bo prejel subvencijo v vi-

šini največ 50 % obrestne mere za upravičen kredit, do-
ločene med kreditodajalcem in upravičencem. Najnižji 

znesek subvencije je 2.000 evrov. Za subvencijo obre-
stne mere lahko posamezni upravičenec pridobi največ 
35.000 evrov za vse kredite skupaj, ki bodo odgovarjali 
razpisnim pogojem.

Predmet subvencije bodo obresti, obračunane in 
plačane za obdobje od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2014. Obresti 
morajo biti plačane do oddaje vloge za razpis.

Na osnovi pravilno izstavljenega zahtevka za sub-
vencioniranje, bodo izplačana nepovratna sredstva naj-
več v višini odstotka vrednosti pravilno izkazanih upra-
vičenih stroškov, ki bo določen s pogodbo, na osnovi 
navedb v vlogi na razpis.

1.9. Pravila državnih pomoči
Pomoč se dodeljuje v skladu z Uredbo Komisije 

(EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi 
členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske uni-
je pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 
2013). Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu pod-
jetju (končnemu prejemniku/upravičencu) na podlagi 
pravila »de minimis«, ne sme presegati 200.000,00 EUR 
v obdobju treh proračunskih let od zadnjega prejema ta-
kšne pomoči, ne glede na obliko ali namen pomoči. Za 
prvo leto se upošteva leto odobritve pomoči. Omenjeni 
znesek se zniža na 100.000,00 EUR za podjetja, ki de-
lujejo v cestnoprometnem sektorju.

Enotno podjetje pomeni vsa podjetja, ki so med 
seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:

(a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničar-
jev ali družbenikov drugega podjetja;

(b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati 
večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega 
organa drugega podjetja;

(c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv 
na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z na-
vedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni po-
godbi ali statutu;

(d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega 
podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali 
družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino 
glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navede-
nega podjetja.

Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) do 
(d) preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo 
za enotno podjetje.

Upoštevanje kumulacije državne pomoči:
– pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno 

pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno 
pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se 
s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost po-
moči ali znesek pomoči,

– pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredba 
Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomo-
čjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije 
(EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi 
360/2012,

– pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo 
Komisije (EU) št. 1407/2013 se lahko kumulira s pomo-
čjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredba-
mi de minimis do ustrezne zgornje meje (200.000 oz 
100.000 EUR).

Pomoči de minimis po tem razpisu se lahko dodelijo 
pod pogojem, da upravičenec v izogib morebitni pre-
seženi zgornji meji de minimis pomoči ter intenzivnosti 
pomoči po drugih predpisih, pred dodelitvijo sredstev 
poda pisno izjavo o:

– že prejetih de minimis pomočeh, vključno z na-
vedbo pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku,

– kandidaturi za de minimis pomoč in o že odobreni 
in še ne izplačani de minimis pomoči,
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– drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za 
iste upravičene stroške,

– povezanih družbah ter o združitvi ali razdelitvi 
podjetij.

MRA bo prejemnika pomoči pisno obvestila:
– da je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis 

v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 
18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogod-
be o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis 
(Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013),

– o znesku de minimis pomoči.
Za izračun pomoči se upošteva višina in ročnost 

kredita ter razlika med veljavno referenčno obrestno 
mero za izračun državne pomoči in obrestno mero za 
kredit, določeno po tem razpisu. Če je obrestna mera 
za kredit nižja od referenčne obrestne mere, ki se dolo-
či skladno s Sporočilom Komisije o spremembi metode 
določanja referenčnih obrestnih mer in diskontnih sto-
penj (2008/C 14/02), gre za kredit, ki vključuje pomoč 
de minimis.

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

1.10. Obdobje upravičenosti: upravičeni stroški so 
tisti stroški obresti, ki so obračunani za upravičen kredit 
za obdobje od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2014 in bili plačani 
do dneva oddaje vloge.

1.11. Upravičeni stroški obresti
1.11.1. Splošno
1. Stroški obresti so upravičeni:
– če so obračunani za upravičen kredit,
– če se glasijo na prijavitelja in se sklicujejo na 

upravičen kredit,
– če ne presegajo meje intenzivnosti državnih po-

moči,
– če so podprti z dokazili o namenski rabi kredita – 

listinami, ki se glasijo na prijavitelja,
– če nastanejo v obdobju upravičenosti,
– če so v celoti plačani in je plačilo podprto z do-

kazili.
3. Upravičeni stroški obresti po tem javnem razpi-

su so:
– stroški obresti obračunane na osnovi skupne 

obrestne mere kredita.
4. Kolikor je upravičeni kredit v tuji valuti, se kot 

osnova za izračun upravičenih stroškov obresti uporab-
lja referenčni tečaj tuje valute na dan plačila obresti, ne 
glede na dejanski nakupni tečaj po katerem je prijavitelj 
morebiti kupil tujo valuto. Kot referenčni tečaj tuje valute 
se uporablja tečajnica, ki jo objavlja Evropska centralna 
banka.

5. Stroške prijavitelj vrednostno podrobno opredeli 
v razpisnem obrazcu št. 4, Potrdilo kreditodajalca o ob-
računanih in plačanih obrestih.

1.12. Neupravičeni stroški obresti
Neupravičeni stroški po tem razpisu so vsi stroški, 

ki niso navedeni v poglavju 1.11., posebej opozarjamo, 
da so neupravičeni naslednji stroški:

– stroški obresti za tisti del upravičenega kredita, ki 
ni bil porabljen za upravičeno investicijo,

– stroški odobritve upravičenega kredita,
– stroški vodenja upravičenega kredita,
– stroški zavarovanja upravičenega kredita,
– stroški plačilnega prometa,
– zamudne obresti,
– tečajne razlike, kolikor je upravičen kredit odobren 

v tuji valuti ali z valutno klavzulo,
– stroški zvavarovanja valutnega oziroma obrestne-

ga tveganja,
– obresti ali nadomestila za nekoriščen del kredita,

– drugi stroški, ki jih posojilodajalec obračunava v 
skladu s kreditno pogodbo.

1.13. Način prijave in razpisni roki
1. Rok za prispetje vloge (obrazci in priloge) na 

naslov, Mariborska razvojna agencija, Pobreška cesta 
20, 2000 Maribor, je 1. 9. 2014, do 14. ure. Merilo za 
pravočasno prispelo vlogo je poštni žig odtisnjen na 
ovojnici, ki ne sme biti kasnejši od datuma in ure roka 
za predložitev vlog. V primeru osebne predložitve vlo-
ge pa datum in ura vpisana na potrdilu MRA o prejemu 
pošiljke.

2. Vloga na razpis mora biti oddana v skladu z na-
vodilom prijaviteljem za izdelavo vloge na javni razpis, 
in sicer v zaprti ovojnici z ustrezno navedbo na sprednji 
strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – vlo-
ga – subvencija obrestne mere« in s polnim nazivom in 
naslovom prijavitelja.

3. Razpisni dokumentaciji je priložen obrazec pra-
vilne opreme ovojnice za prijavo na javni razpis (Opre-
ma ovojnice), ki ga lahko izpolnjenega v skladu z na-
vodili nalepite na sprednjo stran ovojnice (glej oprema 
ovojnice).

Vloge morajo biti napisane v slovenskem jeziku. 
Kolikor so priloge v vlogi (pogodbe, predračuni, raču-
ni …) v tujem jeziku, lahko razpisna komisija zahteva 
slovenski prevod s podpisom odgovorne osebe, da jam-
či za pravilnost prevoda. V primeru dvoma lahko MRA 
dodatno zahteva overjen prevod. Vsi prevodi so strošek 
prijavitelja.

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

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

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

1.14. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo sestavljajo:
1. Podatki o javnem razpisu, navodila za izdelavo 

popolne vloge, merila za ocenjevanje vlog z naslednjimi 
razpisnimi obrazci

– Razpisni obrazec št. 1: Prijavni list za pridobitev 
subvencije za komercialne kredite, v okviru programa 
spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico

– Razpisni obrazec št. 2: Izjava o strinjanju z raz-
pisnimi pogoji

– Razpisni obrazec št. 3: Opis investicije, ki se ozi-
roma se je financirala z upravičenim kreditom

– Razpisni obrazec št. 3a: Namenska poraba upra-
vičenega kredita in lokacija investiranih sredstev

– Razpisni obrazec št. 3b: Gibanje števila zapo-
slenih

– Razpisni obrazec št. 4: Potrdilo kreditodajalca o 
obračunanih in plačanih obrestih

– Razpisni obrazec št. 5: Izjava, da so vse kopije 
priloženih dokumentov enake originalu

– Razpisni obrazec št. 6: Potrdilo o rednem plače-
vanju obresti

– Razpisni obrazec št. 7: Izjava o prejeti višini dr-
žavne pomoči iz drugih javnih virov.

2. Vzorec pogodbe z naslednjima prilogama:
– Zahtevek za sofinanciranje (Priloga pogodbi št. 1)
– Izjava o odvajanju dohodnine (Priloga pogodbi 

št. 2)
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– Izjava o skupni prejeti državni pomoči in izpolnje-
vanju razpisnih pogojev (Priloga pogodbi št. 3).

3. Oprema ovojnice – vzorec
Razpisno dokumentacijo v slovenskem jeziku lahko 

prijavitelji prevzamejo brez plačila na spletni strani MRA: 
www.mra.si/subvencioniranje-obrestne-mere/.

Odgovori na vprašanja bodo objavljeni na spletni 
strani MRA.

Odgovorjena bodo le vprašanja poslana pisno na 
elektronski naslov: razpis.ukrepi@mra.si oziroma odda-
na preko spletne strani MRA, najkasneje do 22. 8. 2014, 
do 12. ure. Zadnji odgovori na vprašanja bodo objavljeni 
25. 8. 2014, do 16. ure.

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

1.15. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog bo predvidoma 3. 9. 2014.
Odpiranje vlog bo na sedežu MRA v Mariboru in ne 

bo javno. Vse pravočasno prispele pravilno opremljene 
vloge bo odprla in pregledala, popolne pa tudi ocenila 
strokovna komisija, ki jo za ta namen imenuje direktor 
MRA.

Prepozno prispele ali nepravilno opremljene vloge 
bodo zavržene.

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

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

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

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

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

1.17. Dopolnitev vlog
1. Strokovna komisija bo v roku osmih dni od odpi-

ranja vlog pisno pozvala tiste prijavitelje, katerih vloge 
ne bodo popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev 
vlog bo določila komisija (največ 15 dni).

2. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati tistih 
elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na dru-
gačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vlo-
ge, ki jih je MRA prejela v postopku dodelitve sredstev.

3. Na glede na prejšnjo točko sme izključno prijavi-
telj ob pisnem soglasju MRA popraviti očitne računske 
napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju vlog.

4. Vloga, ki ne bo dopolnjena v skladu s pozivom za 
dopolnitev, bo zavržena.

5. Strokovna komisija lahko po dopolnitvi vloge, 
kolikor je to časovno še izvedljivo, pozove prijavitelja še 
k pojasnilu eventualnih nejasnosti v vlogi.

1.18. Zavrnitev vlog
Vloge, ki ne izpolnjujejo vseh pogojev in zahtev 

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

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

Vloga se med drugim zavrne tudi, če:
1. prijavitelj prosi za sredstva, ki niso namenjena 

subvencioniranju obrestne mere,
2. so bila prijavitelju predhodno že odobrena javna 

sredstva za isti namen,

3. je prijavitelj kandidiral na javni razpis z več kakor 
eno vlogo,

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

5. prijavitelj predvideva nepovratna sredstva, s ka-
terim bi bila presežena intenzivnost državnih pomoči,

6. so podatki v vlogi neskladni.
1.19. Merila za ocenjevanje vlog
Vloge se bodo ocenjevale na podlagi analize prete-

klega poslovanja in zaposlovanja, lastnosti upravičene-
ga kredita in dejavnosti v kateri posluje podjetje. Merila 
za ocenjevanje vlog bodo podrobneje opredeljena v 
Razpisni dokumentaciji, v Navodilu prijaviteljem za iz-
delavo vloge na javni razpis. Vloge se bodo ocenjevale 
po naslednjih kriterijih:

– Bonitetna ocena
– Zaposlovanje
– Dodana vrednost na zaposlenega
– Velikost prijavitelja
– Značilnosti upravičenih kreditov
– Višina skupne obrestne mere kredita
– Socialno podjetništvo
– Konkurenčna prednost.
1.20. Obveščanje o izboru
Prijavitelji bodo o rezultatih javnega razpisa obve-

ščeni s sklepom v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog. 
V primeru odobritve subvencije bo prijavitelj prejel sklep, 
ki bo vseboval naslednje podatke:

– doseženo število točk,
– navedbo kreditov prijavitelja, ki izpolnjujejo razpi-

sne pogoje – upravičenih kreditov,
– morebitno znižanje višine upravičenih kreditov 

zaradi nenamenske rabe dela kreditov, kot osnovo za 
izračun upravičenih stroškov obresti,

– znesek upravičenih stroškov obresti, ki so osnova 
za subvencioniranje,

– višino odobrene subvencije.
1.21. Varovanje poslovnih skrivnosti
Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, 

so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih prija-
vitelj posebej označi kot poslovno skrivnost. Prijavitelji 
morajo podatke, ki jih smatrajo za poslovno skrivnost, v 
svoji vlogi tako tudi označiti. Kot poslovna skrivnost se 
lahko označi posamezni podatek ali del vloge, ne more 
pa se nanašati na celotno vlogo in na podatke, potrebne 
za oceno vloge po merilih javnega razpisa.

Rezultati javnega razpisa so informativnega javne-
ga značaja in bodo objavljeni.

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

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

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

Prejemnik sredstev mora MRA oziroma s strani 
MRA pooblaščenim osebam, omogočiti preverjanje na-
menskosti kreditov, katerih obrestna mera se subvenci-
onira ter drugi nadzor in spremljanje izvajanja pogodbe.

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

Prejemnik sredstev mora zagotoviti, da terjatve do 
MRA ne bo odstopil tretji osebi.
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Prejemnik sredstev je kazensko in odškodninsko 
odgovoren v primeru, da se ugotovi, da je podal ne-
resnične ali zavajajoče izjave v vlogi na javni razpis 
ali kasneje pri izstavitvi zahtevkov za subvencioniranje 
obresti.

1.24. Pogodba
V primeru dodelitve sredstev bodo upravičeni pri-

javitelji pozvani k sklenitvi pogodbe z vsebino, kot je 
razvidna iz vzorca pogodbe, ki je sestavni del razpisne 
dokumentacije. Enostransko spreminjanje v podpis pre-
dložene pogodbe ni dopustno. Nasprotno pomeni, da 
med strankama ni potrebnega soglasja in se šteje, da 
pogodba ni sklenjena.

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

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

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

1.25. Osnova za izplačilo sredstev
Osnova za izplačilo sredstev bo s strani MRA potr-

jen zahtevek za sofinanciranje, ki ga izstavi prejemnik 
sredstev, njegova oblika pa je predpisana z razpisno 
dokumentacijo.

Zadnji rok za izstavitev in posredovanje zahtevka 
na MRA za porabo sredstev proračunskega leta 2014, 
je 5. 11. 2014.

Obvezna oblika zahtevka za sofinanciranje je opre-
deljena v prilogi št. 1 pogodbe.

Mariborska razvojna agencija p.o.

Št. 131/2014 Ob-3133/14

Na podlagi Pravilnika o postopkih (so)financiranja, 
ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejav-
nosti Zavod za gradbeništvo Slovenije, Dimičeva ulica 
12, 1000 Ljubljana, objavlja

javni razpis
za kandidate (m/ž) za mlade raziskovalce (MR)  

v letu 2014 pri izbranih mentorjih
na naslednjih raziskovalnih področjih:
1. Gradbeništvo – na področju potresnega inženir-

stva zidanih stavb (Odsek za stavbe in potresno izže-
nirstvo, Oddelek za konstukcije) eno prosto mesto pri 
naslednjem mentorju:

– akad. prof. dr. Miha Tomaževič, univ. dipl. inž. 
grad.

Kandidati za mlade raziskovalce morajo izpolnjevati 
naslednje pogoje:

– ima najmanj univerzitetno izobrazbo ustrezne 
smeri, doseženo po študijskem programu, sprejetem v 
Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004, in povprečno 
študijsko oceno vseh izpitov in vaj (brez diplome) naj-
manj 8,00 ter izpolnjuje pogoje za vpis na podiplomski 
študij tretje stopnje, ali

– ima izobrazbo druge stopnje ustrezne sme-
ri, doseženo po magistrskem študijskem programu, 
sprejetem v Republiki Sloveniji po 11. juniju 2004, 

in povprečno študijsko oceno vseh izpitov in vaj na 
dodiplomskem študiju prve stopnje (brez diplome) in 
podiplomskem študiju druge stopnje (brez diplome) 
najmanj 8,00 ali

– ima magisterij, dosežen po magistrskem študij-
skem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 
11. junijem 2004 ali

– glede na prvo, drugo in tretjo alinejo primerljivo 
izobrazbo, doseženo na univerzah v tujini in

– da ni minilo več kot 5 let od zagovora diplome iz 
prve ali druge alineje oziroma od zagovora magisterija 
iz tretje alineje, pri čemer se petletno obdobje računa 
do 30. 9. tekočega leta; če je kandidat za mladega razi-
skovalca brez finančne podpore agencije ali ministrstva, 
pristojnega za znanost, že vpisan na podiplomski študij 
tretje stopnje, se obdobje od zagovora diplome oziroma 
magisterija podaljša nad 5 let, in sicer se za vsak vpisani 
letnik doda eno leto.

Če je kandidat za mladega raziskovalca že vpi-
san na podiplomski študij tretje stopnje za pridobitev 
znanstvenega naziva ali ima magisterij, dosežen po 
magistrskem študijskem programu, sprejetem v Repu-
bliki Sloveniji pred 11. junijem 2004, povprečna ocena 
dodiplomskega študija ni pomembna, razen v primeru 
ponovnega vpisa v prvi letnik podiplomskega študija 
tretje stopnje.

Če je kandidat za mladega raziskovalca izkoristil 
starševski dopust – pri čemer se za enega otroka upo-
števa 1 leto – se obdobje od zagovora diplome oziroma 
magisterija podaljša nad 5 let. Enako velja za daljšo, več 
kot šestmesečno, dokumentirano bolezensko odsotnost 
kandidata.

Agencija ne financira kandidatov za mlade razisko-
valce, ki se ob podpisu pogodbe vpisujejo kot absol-
venti, in kandidatov, ki so že bili financirani v programu 
mladih raziskovalcev.

Merila za ocenjevanje kandidatov za mlade razi-
skovalce so:

– povprečna študijska ocena vseh izpitov in vaj 
(brez diplome) na univerzitetnem študijskem progra-
mu, sprejetem v RS pred 11. junijem 2004 oziroma na 
dodiplomskem študiju prve stopnje in podiplomskem 
študiju druge stopnje, opravljenih mora biti vsaj 80 % 
vseh izpitov in vaj;

– že zaključen znanstveni magisterij;
– vpis na podiplomski študij tretje stopnje;
– prejete nagrade oziroma priznanja;
– objavljeni članki;
– sodelovanje pri raziskovalnem delu.
Vrednotenje meril je razvidno iz priloženega obraz-

ca »Potrdilo in ocenjevalni list« Mentorji bodo preverili 
izpolnjevanje pogojev kandidatov in jih pisno ocenili 
glede na postavljena merila.

Vsebina prijave
Prijava na javni razpis mora vsebovati:
– v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec – 

Obrazec MR-2014;
in samostojne priloge:
– dokazilo o izobrazbi (fotokopija univerzitetne 

diplome ali fotokopija diplome 1. in 2. stopnje magi-
strskega študijskega programa (bolonjskega študij-
skega programa) (uradni prevod pridobljenih diplom 
v tujini) ali

– pisno izjavo kandidata, da bo diplomiral oziroma 
magistriral do vključno 13. 9. 2014 in dostavil potrdilo o 
opravljeni diplomi oziroma opravljenem zagovoru magi-
sterija do istega dne – Obrazec Izjava št. 1 ali

– fotokopijo znanstvenega magisterija ali potrdilo o 
zagovoru znanstvenega magisterija;
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– če je kandidat že vpisan na podiplomski študij, pri-
loži potrdilo o vpisu in dokazilo o opravljenih obveznostih 
na podiplomskem študiju;

– dokazilo o povprečni oceni dodiplomskega študija 
(tj. dodatek k diplomi oziroma uradno potrjen seznam 
vseh opravljenih izpitov in vaj, iz katerega je razvidna 
povprečna študijska ocena, izračunana na 2 decimalki 
natančno) in opravljenih najmanj 80 % vseh izpitov in vaj 
na dodiplomskem študiju;

– potrdilo o državljanstvu (fotokopija osebne izka-
znice ali potnega lista);

– pisno izjavo kandidata o varovanju osebnih podt-
kov – Obrazec Izjava št. 2;

– pisno izjavo kandidata, da še ni bil financiran v 
programu mladih raziskovalcev – Obrazec Izjava št. 3.

Prijavi so lahko priložene še sledeče priloge:
– dokazil o prejetih nagradah in priznanjih, seznam 

objavljenih znanstvenih člankov in dokazilo o sodelova-
nju pri raziskovalnem delu;

– dokazila o morebitnem porodniškem oziroma 
starševskem dopustu ali daljši bolezenski odsotnosti.

Kandidati, ki so diplomirali v tujini
Kandidati za mladega raziskovalca, ki bodo kandi-

dirali na tem razpisu, morajo imeti urejeno vso potrebno 
dokumentacijo za zaposlitev v Republiki Sloveniji do 
15. septembra 2014 – Obrazec Izjava št. 1.

V primeru, da kandidat za mladega raziskovalca ni 
opravil dodiplomskega oziroma magistrskega študija v 
Republiki Sloveniji, mora pridobiti:

– odločbo visokošolskega zavoda o priznavanju 
tujega izobraževanja za namen izobraževanja v Repu-
bliki Sloveniji

in
– pretvorbo povprečne ocene dodiplomskega štu-

dija glede na sistem ocenjevanja, ki se izvaja na viso-
košolskih zavodih v Republiki Sloveniji, ki jo pripravi 
izvajalec usposabljanja, upoštevaje sistem ocenjevanja 
v tujini opravljenega izobraževanja.

Čas sklenitve delovnega razmerja
Zavod bo sklenil delovno razmerje za določen čas 

usposabljanja za pridobitev doktorata znanosti, in sicer 
za čas financiranja, kot ga določa 106. člen Pravilnika 
o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju 
izvajanja raziskovalne dejavnosti.

Prijave na javni razpis
Prijave na javni razpis morajo prispeti v zaprti ovojni-

ci s pripisom: »Ne odpiraj – javni razpis za kandidate za 
mlade raziskovalce pri izbranih mentorjih v letu 2014«.

Razpisna dokumentacija je v času razpisa doseglji-
va v kadrovski službi Zavoda za gradbeništvo Slovenije.

Zadnji rok za oddajo popolnih prijav na javni razpis 
je petek, 22. 8. 2014.

Kandidati za mladega raziskovalca lahko:
– prijavo oddajo osebno v vložišču Zavoda za grad-

beništvo Slovenije, Dimičeva ulica 12, 1000 Ljubljana
ali
– prijavo pošljejo s priporočeno pošto na naslov: 

Zavod za gradbeništvo Slovenije, Dimičeva ulica 12, 
1000 Ljubljana.

Kandidat za mladega raziskovalca se lahko prijavi 
samo na eno razpisano mesto.

V postopku izbora bodo obravnavane le popolne 
prijave, ki bodo prispele na naslov zavoda v razpisnem 
roku.

Izbor kandidatov za mlade raziskovalce bo opravil 
zavod v soglasju z izbranimi mentorji.

Kandidati za mladega raziskovalca bodo o izboru 
obveščeni predvidoma v 5 dneh po koncu razpisa.

Dodatne informacije in opozorila
Izbrani kandidati za mlade raziskovalce se morajo 

posebej prijaviti na razpis za vpis v podiplomske študij-
ske programe v študijskem letu 2014/2015 na izbrani 
fakulteti podiplomskega študija. Kandidati za mladega 
raziskovalca, ki se ne bodo vpisali v podiplomski študij 
do vpisnih rokov, ne bodo mogli skleniti pogodbe o uspo-
sabljanju mladih raziskovalcev z ARRS.

Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom 
lahko interesenti dobijo prek elektronske pošte: zorica.
sibinovska@zag.si ali na tel. 01/28-04-274 (Zorica Sibi-
novska), vsak delavnik, med 9. in 13. uro, do zaključka 
razpisa.

Zavod za gradbeništvo Slovenije

Št. 1318 Ob-3149/14

ELES, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana, na podlagi 
Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti objavlja

razpis
za javno zbiranje ponudb za prodajo poslovnega 

prostora in parkirnih mest v stavbi  
TPC-City Maribor

Rok za prejem ponudb: 30. 9. 2014, do 9.30.
Javno odpiranje ponudb bo isti dan, ob 12. uri, na 

naslovu ELES, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana, v dvorani 
B v 4. nadstropju.

Podrobnejša razpisna dokumentacija dostopna na 
spletni strani: http://www.eles.si/aktualni_razpisi.aspx.

ELES, d.o.o.
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Javne dražbe

 Ob-3129/14

Javni zavod Triglavski narodni park na podlagi 
30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in sa-
moupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 
42/12, 24/13 in 10/14) in Odlokom o načrtu razpolaganja 
s stvarnim premoženjem za leto 2014 (Uradni list RS, 
št. 102/13) objavlja

javno dražbo

1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe ter 
uporabnika: Javni zavod Triglavski narodni park, Ljub-
ljanska cesta 27, Bled.

2. Opis predmeta prodaje:
a) stanovanje št. 1, v izmeri 73,70 m2 (številka dela 

stavbe 2190-25-1) – trenutno še zasedeno z najemni-
kom; ter pripadajoč solastniški delež na splošnih skup-
nih delih stavbe;

b) neizdelano stanovanje št. 3, v izmeri 73,55 m2 
(številka dela stavbe 2190-25-3) – dejansko skladišče 
oziroma podstrešje, tako tudi po gradbenem dovoljenju; 
ter pripadajoč solastniški delež na splošnih skupnih delih 
stavbe; obe na naslovu Rečiška cesta 1a, Bled,

c) parcela št. 429/3, k.o. Bled.
Za kupca stanovanj bo ustanovljena služnostna 

pravica dostopa do objekta in služnost parkiranje vozila, 
kar je že vključeno v izklicno ceno.

Želja je nepremičnine prodati kot celoto, vendar 
se bo zaradi obstoja predkupnih pravic dražilo posebej 
posamezno stanovanje in posebej parcela.

Objekt ima vzpostavljeno etažno lastnino, vpis v 
zemljiški knjigi je urejen.

Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, 
takse, vpis v zemljiško knjigo, davek na promet z ne-
premičninami in morebitne druge stroške) plača kupec.

Predmeti prodaje bodo prodani po načelu videno 
– kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi pro-
dajne pogodbe ne bodo upoštevane.

3. Izklicna cena skladno s cenitvami cenilca je za 
stanovanje št. 1, s solastniški deležem: 53.900 EUR 
(za zasedeno stanovanje); neizdelano stanovanje št. 3, 
s solastniški deležem 15.900 EUR; parcelo št. 429/3, 
k.o. Bled: 7.714,00 EUR. Najnižji znesek višanja izklicne 
cene je: 250,00 EUR.

4. Način in rok plačila kupnine: kupec mora plačati 
kupnino v roku 30 dni od izdaje računa na transakcijski 
račun TNP. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku 
je bistvena sestavina pravnega posla.

5. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo pote-
kala ustno v slovenskem jeziku na sedežu TNP, na Lju-
bljanski cesti 27 na Bledu, v II. nadstropju, in sicer 3. 9. 
2014, z začetkom ob 10. uri.

6. Višina varščine je 10 % izklicne cene, in sicer za 
stanovanje št. 1: 5.390 EUR (za zasedeno stanovanje); 
neizdelano stanovanje št. 3, s solastniški deležem 1.590 
EUR; parcelo št. 429/3, k.o. Bled: 771,40 EUR. Vplačati 
jo je treba pred začetkom dražbe, na številko računa 
IBAN SI 56 0110 0603 0254 226, s sklicem na številko 
SI00 478-1-2014. Dražiteljem, ki bodo vplačali varščino 
in ne bodo pristopili k javni dražbi, se varščina ne vra-
ča. Uspelemu dražitelju se varščina všteje v kupnino, 
ostalim dražiteljem se vrne brezobrestno v roku 7 dni 
po končani dražbi. Če najugodnejši dražitelj ne podpiše 
pogodbe v 15 dneh po poteku roka za uveljavitev pred-
kupne pravice, TNP zadrži njegovo varščino.

7. Na stanovanju št. 1, obstoji predkupna pravi-
ca obstoječega najemnika, na nepremičnini parcela 
št. 429/3, k.o. Bled, pa predkupna pravica zakupnika 
vrta.

8. Informacije lahko zainteresirani dražitelji dobijo 
na tel. 04/57-80-222, Janko Dobravec, vsak delovni dan, 
od 8. do 14.30. Ogled predmetov javne dražbe je mogoč 
po predhodnem dogovoru.

9. Upravljavec lahko kadarkoli do sklenitve prav-
nega posla postopek javne dražbe ustavi, pri čemer se 
dražiteljem povrne izkazane stroške in varščino brez 
obresti.

10. Drugi pogoji
Dražitelji morajo pred začetkom javne dražbe pre-

dložiti:
– potrdilo o plačani varščini, kateremu je priložena 

celotna številka TRR računa za primer vračila varščine 
in podatek o davčni številki;

– kopijo osebne izkaznice oziroma potnega lista (fi-
zične osebe, s.p. ter zastopniki in pooblaščenci pravnih 
oseb, slednji tudi overjeno pooblastilo).

Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni 
dražbi. Z vplačilom varščine, sprejema dražitelj obve-
znost pristopiti k dražbi in razpisne pogoje dražbe:

– dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni 
podana višja,

– na dražbi uspe tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo 
ceno,

– dražba je končana, ko se trikrat zaporedoma iz-
kliče najvišjo ponujeno ceno,

– če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo 
ceno, nepremičnina ni prodana, če eden ne zviša cene,

– dražba je uspešna tudi, če se je udeleži samo en 
dražitelj, ki ponudi najmanj izklicno ceno.

Z najugodnejšim dražiteljem se bo pogodba skleni-
la v 15 dneh po poteku roka za uveljavitev predkupne 
pravice.

Javni zavod
Triglavski narodni park
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Razpisi delovnih mest

Št. 110-35/2014 Ob-3151/14

Ministrstvo za pravosodje razpisuje na podlagi 
30. člena Zakona o državnem pravobranilstvu (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 77/09 
in 46/13):

– 1 prosto mesto državnega pravobranilca na 
Državnem pravobranilstvu na Zunanjem oddelku v 
Novi Gorici.

Razpisni pogoji
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splo-

šne pogoje, določene v 25. členu Zakona o državnem 
pravobranilstvu in posebne pogoje za imenovanje na 
mesto državnega pravobranilca, določene v 26. členu 
Zakona o državnem pravobranilstvu.

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 svoje strokovne dejavnosti po pridobljeni diplo-
mi, dokazila o izpolnjevanju splošnih pogojev ter doka-
zila o izpolnjevanju posebnih pogojev za imenovanje na 
mesto državnega pravobranilca.

Kandidat lahko svoji prijavi priloži izjavo, da za 
namen tega razpisnega postopka dovoljuje Ministrstvu 
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;

– da je osebnostno primeren.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski 

naslov kandidata in telefonsko številko, na kateri je 
dosegljiv.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpol-
njevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za 
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, po objavi razpisa 
do 15. 9. 2014.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 110-36/2014 Ob-3152/14

Ministrstvo za pravosodje razpisuje na podlagi 
30. člena Zakona o državnem pravobranilstvu (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 77/09 
in 46/13):

– 1 prosto mesto državnega pravobranilca na 
Državnem pravobranilstvu na Zunanjem oddelku v 
Murski Soboti.

Razpisni pogoji
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splo-

šne pogoje, določene v 25. členu Zakona o državnem 
pravobranilstvu in posebne pogoje za imenovanje na 
mesto državnega pravobranilca, določene v 26. členu 
Zakona o državnem pravobranilstvu.

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 svoje strokovne dejavnosti po pridobljeni diplo-
mi, dokazila o izpolnjevanju splošnih pogojev ter doka-
zila o izpolnjevanju posebnih pogojev za imenovanje na 
mesto državnega pravobranilca.

Kandidat lahko svoji prijavi priloži izjavo, da za 
namen tega razpisnega postopka dovoljuje Ministrstvu 
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;

– da je osebnostno primeren.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski 

naslov kandidata in telefonsko številko, na kateri je 
dosegljiv.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpol-
njevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za 
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, po objavi razpisa 
do 15. 9. 2014.

Ministrstvo za pravosodje
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Druge objave

Št. 466-139/2005 Ob-3138/14

Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in 
prostor, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana (v 
nadaljevanju: upravljavec), na podlagi 35. člena Uredbe 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 
10/14) objavlja

tretje javno zbiranje ponudb
za nakup nepremičnin

Predmet prodaje:
1.) Nepremičnina parc. št. 1729/6, k.o. 1991 – Vrz-

denec, parc. št. 1729/8, k.o. 1991 – Vrzdenec, parc. 
št. 1729/9, k.o. 1991 – Vrzdenec, parc. št. 1729/10, k.o. 
1991 – Vrzdenec, v lasti Republike Slovenije in upravlja-
nju Direkcije RS za ceste.

2.) Nepremičnina parc. št. 788/2, 788/9 in 807/101, 
vse k.o. 1961 – Trzin, v lasti Republike Slovenije in upra-
vljanju Direkcije RS za ceste.

Izklicna cena:
1.) Izklicna cena za nepremičnino parc. št. 1729/6, 

k.o. 1991 – Vrzdenec, parc. št. 1729/8, k.o. 1991 – Vrz-
denec, parc. št. 1729/9, k.o. 1991 – Vrzdenec, parc. 
št. 1729/10, k.o. 1991 – Vrzdenec znaša 3.540,25 EUR.

2.) Izklicna cena za nepremičnino parc. št. 788/2, 
788/9 in 807/101, vse k.o. 1961 – Trzin znaša 
62.496,25 EUR.

Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupni-
no v roku 30 dni od datuma izstavitve računa, ki ga bo 
Direkcija RS za ceste izstavila po podpisu pogodbe s 
strani obeh pogodbenih strank, in sicer na račun šte-
vilka 01100-6300109972, s sklicno številko, navedeno 
na računu. Plačilo kupnine v roku 30 dni je bistvena 
sestavina pogodbe.

Varščina: Ponudniki morajo pred oddajo ponudbe 
vplačati varščino v višini 10 % od izklicne cene nepre-
mičnine, kar znaša:

1.) Za nepremičnino parc. št. 1729/6, k.o. 1991 – 
Vrzdenec, parc. št. 1729/8, k.o. 1991 – Vrzdenec, parc. 
št. 1729/9, k.o. 1991 – Vrzdenec, parc. št. 1729/10, k.o. 
1991 – Vrzdenec v višini 354,02 EUR.

2.) Za nepremičnino parc. št. 788/2, 788/9 in 
807/101, vse k.o. 1961 – Trzin v višini 6.249,62 UR.

Varščino morajo ponudniki plačati na račun št.: 
01100-6300109972 in s sklicno številko: 18 2431 796800.

Ponudniki morajo ponudbi priložiti potrdilo o vplača-
ni varščini. Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana 
v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo uspeli, pa bo brez 
obresti vrnjena v roku 30 dni po končanem postopku 
javnega zbiranja ponudb.

Dokumentacija in ogled nepremičnine: ponudniki 
lahko pridobijo dodatne informacije o nepremičnini, ki je 
predmet javnega zbiranja ponudb, vsak delovni dan, med 
9. in 12. uro, na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor, Di-
rekciji Republike Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljublja-
na, po predhodnem dogovoru na tel. 01/478-80-18. Ogled 
nepremičnine, ki je predmet javnega zbiranja ponudb, je 
mogoč po predhodnem dogovoru na tel. 01/478-80-18.

Pisna ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime in priimek ter sedež oziroma 

naslov ponudnika;
– navedbo cene, ki jo ponuja za odkup, ki ne sme 

biti nižja od izklicne cene;

– kopijo osebne izkaznice ali potnega lista ali potr-
dilo o državljanstvu države članice EU za fizične osebe 
oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, ki 
ne sme biti starejši od 30 dni;

– notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da prav-
na ali fizična oseba za oddajo ponudbe pooblasti drugo 
pravno ali fizično osebo;

– originalno dokazilo o plačilu varščine in navedbo 
številke računa za primer vračila varščine;

– davčno, matično oziroma EMŠO in telefonsko 
številko ponudnika.

Drugi pogoji:
– izklicna cena ne vključuje davka na dodano vred-

nost;
– davke (davek na promet nepremičnin oziroma 

davek na dodano vrednost), stroške vknjižbe lastninske 
pravice, stroške notarske overitve ter vse morebitne dru-
ge stroške, ki bi nastali v zvezi s pogodbo, plača kupec;

– nepremičnina je naprodaj po načelu »videno-
-kupljeno«;

– ponudba za nepremičnino parc. št. 1729/6, k.o. 
1991 – Vrzdenec, parc. št. 1729/8, k.o. 1991 – Vrz-
denec, parc. št. 1729/9, k.o. 1991 – Vrzdenec, parc. 
št. 1729/10, k.o. 1991 – Vrzdenec je veljavna samo, če 
je podana za vse nepremičnine skupaj;

– ponudba za nepremičnino parc. št. 788/2, 788/9 
in 807/101, vse k.o. 1961 – Trzin je veljavna samo, če 
je podana za vse nepremičnine skupaj;

– izbrani ponudnik je dolžan v roku 15 dni po 
opravljeni izbiri skleniti z upravljavcem kupoprodajno 
pogodbo. Če izbrani ponudnik pogodbe ne sklene v 
navedenem roku, lahko upravljavec podaljša rok za 
sklenitev pogodbe največ za 15 dni ali pa zadrži nje-
govo varščino. Če izbrani ponudnik pogodbe ne sklene 
niti v podaljšanem roku, upravljavec zadrži njegovo 
varščino;

– merilo za izbor najugodnejše ponudbe je cena – 
najugodnejši ponudnik je tisti, ki ponudi najvišjo ceno.

Rok za predložitev ponudb
Ponudba mora veljati vsaj 90 dni po roku za oddajo 

ponudb in mora biti vročena naročniku (vložišče, soba 
21/I) najkasneje dne 26. 8. 2014, do 9. ure.

Ponudbe morajo biti podane v pisni obliki na naslov 
naročnika: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Di-
rekcija RS za ceste, skrbnica Majda Pachole – Skubic, 
Tržaška cesta 19 – vložišče soba 21/1, 1000 Ljubljana.

Upoštevane bodo samo pisne ponudbe, ki bodo 
najkasneje do 26. 8. 2014, do 9. ure, vročene upravljav-
cu v zaprti ovojnici s pripisom:

1.) Ponudba za parc. št. 1729/6, k.o. 1991 – Vrz-
denec, parc. št. 1729/8, k.o. 1991 – Vrzdenec, parc. 
št. 1729/9, k.o. 1991 – Vrzdenec, parc. št. 1729/10, k.o. 
1991 – Vrzdenec: »Javno zbiranje ponudb za nakup 
nepremičnine – številka zadeve 47805-9/2013 – Ne 
odpiraj!«.

2.) Ponudba za parc. št. 788/2, 788/9 in 807/101, 
vse k.o. 1961 – Trzin: »Javno zbiranje ponudb za nakup 
nepremičnine – številka zadeve 466-139/2005 – Ne 
odpiraj!«.

Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale 
vse zahtevane pogoje in bo v njih ponujena cena enaka 
ali višja od izklicne cene. Ponudb, ki bodo prispele po 
razpisanem roku (nepravočasne ponudbe), nepopolnih 
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ponudb ali nepravilno označenih ponudb komisija ne bo 
upoštevala in bo o tem obvestila ponudnike.

Ponudniki bodo o izidu postopka javnega zbiranja 
ponudb pisno obveščeni v roku 30 dni od roka za pre-
dložitev ponudb. Direkcija RS za ceste lahko po prejemu 
ponudb s ponudniki izvede dodatna pogajanja.

Čas in kraj odpiranja ponudb:
1.) Javno odpiranje ponudb za parc. št. 1729/6, k.o. 

1991 – Vrzdenec, parc. št. 1729/8, k.o. 1991 – Vrzdenec, 
parc. št. 1729/9, k.o. 1991 – Vrzdenec, parc. št. 1729/10, 
k.o. 1991 – Vrzdenec bo dne 26. 8. 2014, ob 11. uri.

2.) Javno odpiranje ponudb za parc. št. 788/2, 
788/9 in 807/101, vse k.o. 1961 – Trzin bo dne 26. 8. 
2014, ob 11.30.

Javno odpiranje ponudb bo na naslovu Ministrstvo 
za infrastrukturo in prostor, Direkcija RS za ceste, Trža-
ška 19, Ljubljana, soba 320.

Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb, ki niso 
zakoniti zastopniki pravne osebe in bodo prisotni pri jav-
nem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom javnega 
odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za 
sodelovanje pri javnem odpiranju ponudb ter ji predložiti 
na vpogled osebni dokument s fotografijo.

Ponudniki – fizične osebe, ki bodo prisotne pri jav-
nem odpiranju ponudb, pa morajo pred pričetkom javne-
ga odpiranja ponudb komisiji izročiti na vpogled osebni 
dokument s fotografijo.

V primeru več najugodnejših ponudb bo Direkcija 
RS za ceste po svoji presoji, bodisi pozvala vse naju-
godnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe ali pa bo 
z najugodnejšimi ponudniki izvedla dodatna pogajanja.

Ta objava ne zavezuje upravljavca, da z najboljšim 
ali katerim koli ponudnikom sklene kupoprodajno po-
godbo. Stalna komisija za izvedbo in nadzor postopka 
prodaje stvarnega premoženja Direkcije Republike Slo-
venije za ceste lahko vse do sklenitve pravnega posla 
ustavi že začeti postopek, brez obrazložitve in brez 
odškodninske odgovornosti, upravljavec pa je dolžan 
vrniti vplačane varščine v roku 30 dni od izdaje sklepa 
o ustavitvi postopka.

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor,  
Direkcija RS za ceste

 Ob-3136/14

Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj, objavlja 
na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 86/10 in 75/12) in 35. člena Uredba o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14)

javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnega prostora v najem

I. Naziv in sedež organizatorja: Mestna občina 
Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, tel. 02/748-29-99, faks 
02/748-29-44.

Postopek javnega zbiranja ponudb vodi Komisija 
za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim 
premoženjem Mestne občine Ptuj (pristojna komisija).

II. Predmet oddaje v najem in višina izhodiščne na-
jemnine poslovni prostor:

1. Mestni trg 4, Ptuj
Oddajamo poslovni prostor za opravljanje poslovne 

ali kulturne dejavnosti, ki se nahaja na Mestnem trgu 4, 
Ptuj, posamezni del stavbe 7, v stavbi 1866, k.o. Ptuj, 
leži na parc. št. 1157/1, k.o. Ptuj. Poslovni prostor se 
nahaja pritličju poslovno stanovanjske stavbe. Površina 
poslovnega prostora je 174,10 m2.

Izhodiščna najemnina znaša 1131,65 EUR me-
sečno. Najemnina se usklajuje vsako leto z indeksom 
rasti cen življenjskih potrebščin po podatkih Zavoda 
Republike Slovenije za statistiko. Ogled je možen na 
podlagi predhodnega dogovora.

III. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbira-
nja ponudb

Pisna ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku: ime in priimek fizične ose-

be oziroma ime pravne osebe, naslov oziroma sedež, 
EMŠO oziroma matično številko, davčno številko oziro-
ma ID za DDV, številko transakcijskega računa, naziv 
in naslov banke, telefonsko številko,

– navedbo nepremičnine, na katero se ponudba 
nanaša,

– kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– izpisek iz poslovnega registra (samostojni pod-

jetniki posamezniki), ne starejši od 30 dni,
– izpisek iz sodnega registra (pravne osebe) ozi-

roma izpisek iz registra društev pri upravni enoti (dru-
štvo), ne starejši od 30 dni,

– opis dejavnosti, ki bo potekala v poslovnem 
prostoru in predstavitev sedanje dejavnosti ponudnika;

– pooblastilo, če se ponudba oddaja po poobla-
ščeni osebi,

– potrdilo o plačilu varščine v višini enomeseč-
ne izhodiščne najemnine – za resnost ponudbe na 
TRR Mestne občine Ptuj, odprt pri Banki Slovenije, 
št. 01296-0100016538;

– pisno izjavo o ponujeni višini mesečne najemni-
ne, ki ne sme biti nižja od izhodiščne najemnine,

– kratko poročilo o dosedanjih aktivnosti ter pred-
stavitev programa,

– opis dejavnosti,
– pisno izjavo, da se s pogoji javnega razpisa 

strinjajo,
– pisno izjavo o vezanosti na dano ponudbo 90 dni 

od dneva, ko poteče rok za oddajo ponudbe.
IV. Pogoji najema
– Poslovni prostor se oddajo v najem za določen 

čas 5 let.
– Poslovni prostor se oddaja po načelu videno – 

najeto.
– Najemnik je dolžan plačevati obratovalne stroške 

(ogrevanje, smeti, kanalščina in vodarina) za uporabo 
poslovnega prostora.

– Najemnik je zraven obratovalnih stroškov dolžan 
plačevati stroške rednega vzdrževanja, stroške zavaro-
vanja in druge stroške, za katere se stranki dogovorita 
z najemno pogodbo.

– Najemnik ni upravičen do povrnitve kakršnihkoli 
vlaganj v poslovni prostor niti ne pridobi nikakršnih pra-
vic na poslovnem prostoru na podlagi vlaganj.

– Najemnik ne plačuje zneska DDV za najem po-
slovnih prostorov, razen če se stranki o tem drugače 
dogovorita, skladno s trenutno veljavno zakonodajo.

– Najemnik je dolžan plačevati najemnino na pod-
lagi izstavljenega računa najkasneje do dneva, nave-
denega na računu.

– Najemnik je dolžan v 15 dneh po podpisu pogod-
be plačati varščino v višini dneh mesečnih najemnin.

Ponudniki morajo imeti poravnane vse obveznosti 
iz naslova morebitnega najemnega razmerja poslov-
nega prostora v lasti Mestne občine Ptuj in poravnano 
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.

V. Rok za oddajo ponudbe in način oddaje po-
nudbe

Rok za oddajo ponudb je do vključno 25. 8. 2014, 
do vključno 12. ure.
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Ponudbe z dokazili prinesejo ponudniki osebno v 
zapečateni pisemski ovojnici na naslov, Mestna občina 
Ptuj, Oddelek za gospodarske javne službe, investicije, 
kakovost in gospodarstvo, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, ali jih 
pošljejo priporočeno pri čemer se šteje, da je ponudba 
prispela pravočasno, če prispe v sprejemno pisarno na-
ročnika do datuma in ure določenega za oddajo ponudb.

Ponudbe morajo imeti obvezno oznako na ovojnici 
»Ponudba za najem poslovnega prostora – ne odpiraj«. 
Na zadnji strani ovojnice mora biti obvezno naveden 
naziv in naslov ponudnika.

VI. Posebne določbe o postopku javnega zbiranja 
ponudb

Če je med prejetimi ponudniki, ki so pravočasno 
oddali popolno vlogo, več najugodnejših ponudb, lahko 
komisija:

– pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji 
nove ponudbe ali

– opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna po-
gajanja ali

– opravi med najugodnejšimi ponudniki javno draž-
bo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v 
svojih ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki.

Mestna občina Ptuj lahko kadarkoli, brez obrazloži-
tve in odškodninske odgovornosti, ustavi začeti posto-
pek do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudni-
kom varščina vrne.

VII. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
Javno odpiranje ponudb bo 26. 8. 2014, ob 10. uri, 

v mali sejni sobi na Mestni občini Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj.
Predstavniki ponudnika se morajo v primeru priso-

tnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumen-
tom oziroma pisnim pooblastilom ponudnika.

Najemodajalec bo izbral le med ponudniki, ki bodo 
v objavljenem roku oddali popolno ponudbo z vsemi 
zahtevanimi listinami in dokazili.

Ponudbe, ki bodo prispele po roku (nepravočasne 
ponudbe), ali pravočasne, vendar nepopolne ponudbe, 
se izločijo in o tem se obvesti ponudnike. Ponudnik, ki je 
oddal ponudbo, ki vsebuje vse sestavine ponudbe, ima 
pa pomanjkljivo dokumentacijo, tako ponudbo dopolni 
do odpiranja ponudb.

Ponudba se lahko sprejme od dneva objave do 
poteka roka za oddajo ponudb. Vloge ponudnikov, ki ni-
majo do Mestne občine Ptuj poravnanih vseh morebitnih 
zapadlih obveznosti, ne bodo obravnavane.

Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je naj-
višja ponujena najemnina.

Obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika na 
predlog komisije izda župan najkasneje v roku 15 dneh 
po javnem odpiranju ponudb. Zoper obvestilo župana 
ni pritožbe.

Neuspelim ponudnikom se varščina brez obresti 
vrne v 15 dneh po sprejemu odločitve o izbiri najugo-
dnejšega ponudnika za oddajo poslovnega prostora v 
najem na transakcijski račun, naveden v prijavi. Izbrane-
mu ponudniku se vplačana varščina všteje v najemnino. 
Javno zbiranje ponudb je uspešno tudi v primeru, da 
ponudbo odda le en ponudnik.

VIII. Sklenitev najemnega razmerja: izbrani ponu-
dnik je dolžan skleniti najemno pogodbo v roku 15 dni 
po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. Če 
najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe v roku 15 
dni, se mu lahko rok za sklenitev pogodbe podaljša, 
vendar ne več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo var-
ščino. Če najugodnejši ponudnik ne podpiše pogodbe 
niti v podaljšanem roku, se bo štelo, da je od nakupa 
odstopil in ima Mestna občina Ptuj pravico zadržati 
vplačano varščino.

IX. Dodatna pojasnila: vse dodatne informacije do-
bijo interesenti na Mestni občini Ptuj, Oddelek za go-
spodarske javne službe, investicije, kakovost in gospo-
darstvo, Mestni trg 1, na tel. 02/748-29-66, kontaktna 
oseba: Asja Stropnik Paternost in Mojca Rihtarič.

Mestna občina Ptuj

 Ob-3139/14

Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj, objavlja na 
podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju drža-
ve in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10, 75/12 in 47/13 – ZDU-1G), 35. člena Uredbe 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 
10/14) in Sklepa o določitvi skupne vrednosti nepredvi-
denih pravnih poslov, ki niso zajeti v Načrtu ravnanja z 
nepremičnim premoženjem Mestne občine Ptuj za leto 
2014 (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 2/14 in 3/14)

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin Mestne občine Ptuj
1. Naziv in sedež organizatorja: Mestna občina Ptuj, 

Mestni trg 1, 2250 Ptuj, matična številka: 5883598000, 
ID za DDV: SI85675237.

2. Predmet prodaje in izhodiščna cena
Predmet prodaje so nezazidana stavbna zemljišča:
– parc. št. 2823/2 (ID znak 400-2823/2-0), v izmeri 

563 m2, k.o. 400 Ptuj,
– parc. št. 2777/6 (ID znak 400-2777/6-0), v izmeri 

50 m2, k.o. 400 Ptuj,
– parc. št. 2780/6 (ID znak 400-2780/6-0), v izmeri 

5 m2, k.o. 400 Ptuj.
Nepremičnine se prodajajo kot celota. Zemljišča, ki 

so predmet prodaje, se nahajajo v območju poselitve, 
in sicer v območju stanovanj mesta Ptuj P11-S17/1 Na 
obrežju, ki je namenjeno stanovanjski, kmetijski in po-
slovni dejavnosti. Izhodiščna cena: 20.394,00 EUR. Na-
vedena izhodiščna cena ne vključuje davka na dodano 
vrednost po predpisani stopnji 22 %.

3. Pogoji prodaje
3.1. Nepremičnine bodo prodane najugodnejšemu 

ponudniku.
3.2. Nepremičnine se prodajajo po načelu »vide-

no–kupljeno«.
3.3. Izbrani najugodnejši ponudnik bo moral skleniti 

prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izbo-
ru najugodnejšega ponudnika oziroma po poteku roka 
za uveljavitev predkupne pravice. Če izbrani ponudnik 
pogodbe ne sklene v navedenem roku, lahko Mestna 
občina Ptuj podaljša rok za sklenitev pogodbe največ za 
15 dni ali pa zadrži njegovo varščino. Če izbrani ponu-
dnik pogodbe ne sklene niti v podaljšanem roku, Mestna 
občina Ptuj zadrži njegovo varščino.

3.4. Ponudba mora veljati do 31. 10. 2014.
3.5. Plačilo kupnine se opravi v roku 8 dni od da-

tuma izstavitve računa, ki ga bo Mestna občina Ptuj 
izstavila po sklenitvi pogodbe. Plačilo celotne kupnine v 
roku je bistvena sestavina pogodbe.

3.6. Kupec je dolžan poleg kupnine plačati še DDV, 
stroške notarske overitve pogodbe ter stroške vknjižbe 
lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v ze-
mljiški knjigi.

3.7. Zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske 
pravice na nepremičninah v zemljiško knjigo bo izročeno 
po prejemu celotne kupnine.

4. Pogoji udeležbe v postopku
4.1. Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 

10 % izhodiščne cene nepremičnin, ki jo je potrebno 
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plačati na transakcijski račun Mestne občine Ptuj pri 
Banki Slovenije, številka 01296-0100016538. Plačana 
varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, 
ostalim pa se brezobrestno vrne v roku 8 dni od dneva 
izbire najugodnejšega ponudnika.

4.2. Ponudba mora vsebovati:
a) podatke o ponudniku: ime in priimek fizične ose-

be oziroma ime pravne osebe, naslov oziroma sedež, 
EMŠO oziroma matično številko, davčno številko oziro-
ma ID za DDV, številko transakcijskega računa, naziv in 
naslov banke, telefonsko številko,

b) navedbo nepremičnin, na katere se ponudba 
nanaša,

c) ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene 
izhodiščne cene nepremičnin,

d) pisno izjavo, da se s pogoji javnega razpisa 
strinjajo,

e) izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 31. 10. 
2014.

f) Priloge k ponudbi:
– fotokopijo osebne izkaznice oziroma potnega lista 

(fizične osebe),
– izpisek iz poslovnega registra (samostojni podje-

tniki posamezniki), ne starejši od 30 dni,
– izpisek iz sodnega registra (pravne osebe) oziro-

ma izpisek iz registra društev pri upravni enoti (društvo), 
ne starejši od 30 dni,

– pooblastilo, če se ponudba oddaja po poobla-
ščeni osebi,

– potrdilo o plačilu varščine.
4.3. Ponudniki morajo oddati ponudbe do vključno 

8. 9. 2014.
Ponudbe se oddajo v zaprti in označeni ovojnici 

priporočeno po pošti, na naslov: Mestna občina Ptuj, 
Mestni trg 1, 2250 Ptuj. Ovojnice se označijo z oznako 
»Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin«. Osebno 
prinesene ponudbe je potrebno do navedenega datuma 
oddati v Sprejemni pisarni Mestne občine Ptuj, Mestni 
trg 1, 2250 Ptuj (vhod iz Zelenikove ulice).

5. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
5.1. Javno odpiranje ponudb bo dne 9. 9. 2014, ob 

13. uri, v veliki sejni sobi Mestne občine Ptuj, Mestni trg 1, 
2250 Ptuj. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru 
prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim doku-
mentom oziroma pisnim pooblastilom ponudnika.

5.2. Nepravočasne ponudbe, ali pravočasne, ven-
dar nepopolne ponudbe, komisija izloči in o tem obvesti 
ponudnika. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo 
ponudb, bodo neodprte vrnjene ponudniku.

5.3. Ne glede na prejšnjo točko lahko ponudnik, ki je 
oddal ponudbo, ki vsebuje vse sestavine ponudbe, ima 
pa pomanjkljivo dokumentacijo, tako ponudbo dopolni 
do odpiranja ponudb.

5.4. Ponudniki, ki bodo ponudili enako visoko kupni-
no, bodo pozvani na pogajanja.

5.5. Upravljavec na podlagi tega zbiranja ponudb ni 
zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine z naj-
ugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek 
do sklenitve pravnega posla (pogodbe) kadarkoli ustavi.

6. Dodatne informacije: vsa pojasnila v zvezi z jav-
nim zbiranjem ponudb dobijo zainteresirani ponudniki na 
Mestni občini Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, soba št. 25, 
tel. 02/748-29-74, nina.majcen@ptuj.si, kontaktna ose-
ba: Nina Majcen Ogrizek.

Mestna občina Ptuj

 Ob-3143/14

Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, v 
skladu z 20. in 29. členom Zakona o stvarnem premože-

nju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13 –ZDU-1G in 50/14), 
35. do 39. členom Uredbe o stvarnem premoženju dr-
žave in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) in Pravilnika o 
oddajanju poslovnih stavb in poslovnih prostorov v lasti 
Mestne občine Velenje v najem (Uradni vestnik MOV, 
št. 23/2012, 1/2013 in 7/2013) objavlja

javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnih prostorov v najem

I. Najemodajalec: Mestna občina Velenje, Titov trg 
1, 3320 Velenje.

II. Predmet najema
Predmet najema so poslovni prostori (pisarniški, 

poslovno-proizvodni in neobnovljeni poslovno-proizvo-
dni prostori) na naslovu Koroška cesta 37a v Velenju, 
ki se nahajajo v poslovnem objektu PC Rudarski dom, 
v stavbi št. 266, k.o. 964 Velenje, stoječa na parc. 
št. 670/10, 670/9, 672/3, 672/4, 670/2 in 670/11, vse 
k.o. 964 Velenje, v skupni izmeri: pisarniški prostori 
269,5 m2, poslovno-proizvodni prostori 722,66 m2 in ne-
obnovljeni poslovno-proizvodni prostori 752,53 m2, sku-
paj torej 1744,69 m2. Poslovni prostori imajo v souporabi 
skupne sanitarije, čajno kuhinjo, hodnike in vetrolov, 
njihova uporaba pa je všteta v najemnino poslovnih pro-
storov. Celotna površina uporabe poslovnih prostorov 
hkrati s skupnimi prostori znaša 2412,73 m2.

Poslovni prostori so primerni za takojšnji začetek 
opravljanja dejavnosti.

III. Pogoji najema:
1. Poslovni prostori se oddajajo za čas desetih let 

od sklenitve najemne pogodbe, z možnostjo podaljša-
nja še za 5 let, in sicer z naslednjim namenom: nudenje 
pomoči pri nastanku novih inovativnih podjetij v regiji, 
spodbujanje hitrejšega razvoja že obstoječih, nudenje 
stimulativnega podjetniškega okolja za razvoj podjetni-
ških idej in mladih podjetij.

2. Najemnik lahko odda posamezne poslovne pro-
store v podnajem.

3. Dovoljena dejavnost za poslovno-proizvodne 
prostore je srednje zahtevna proizvodna dejavnost (kot 
npr. grafična in tiskarska dejavnost, dejavnost oglaše-
valskih agencij, proizvodnja izdelkov in plastičnih mas, 
proizvodnja drugih električnih naprav in podobno), za 
pisarniške prostore pa poslovna in svetovalna dejavnost 
(kot npr. poslovno in podjetniško svetovanje, računal-
niško programiranje, inženirske dejavnosti in tehnično 
svetovanje in podobno). Zgoraj naštete dejavnosti so 
dovoljene tudi za neobnovljene poslovno-proizvodne 
prostore. Gostinska dejavnost ni dovoljena. Najemnik 
se zaveže, da bo sam pridobil obratovalno dovoljenje 
ter uporabno dovoljenje, če dejavnost odstopa od ob-
stoječega uporabnega dovoljenja.

4. Najemnik lahko prevzema investicijska vlaganja 
v poslovne prostore, vendar se stroški teh vlaganj in 
vlaganj v premično opremo (npr. pisarniško opremo, 
laboratorijsko opremo in podobno) ne poračunavajo z 
najemnino. Najemnik mora pri vlaganjih v objekt ravnati 
kot dober gospodar. Pred izvedbo investicijskih vlaganj 
mora najemnik pridobiti pisno soglasje najemodajalca, 
pri izvedbi vlaganj pa ima najemodajalec pravico do 
nadzora.

5. Najemnik bo prevzemal obveznosti za tekoče 
vzdrževanje predmeta najema in vgrajene opreme ter 
zamenjavo opreme, ki se poškoduje zaradi zunanjih 
vplivov (udarcev, nepravilne uporabe ali drugo). Tekoče 
vzdrževanje in vlaganje v dejavnost, ki jo bo najemnik 
opravljal, je izključno stvar in breme najemnika. Naje-
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mnik je dolžan poleg najemnine redno plačevati tudi 
stroške obratovanja (električna energija, ogrevanje, či-
ščenje, porabljena voda, odvoz odpadkov, komunikaci-
je, varovanje in drugo). Najemnik s sklenitvijo najemne 
pogodbe postane zavezanec za plačilo nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča oziroma drugega ustrez-
nega zakonsko veljavnega davka. Najemodajalec bo 
objekt redno vzdrževal tako, da bo ohranjena uporabna 
vrednost poslovnih prostorov.

6. Izbrani najemnik mora skleniti najemno pogodbo 
v roku 15 dni po prejemu pisnega obvestila o izbiri, v 
nasprotnem primeru se šteje, da je od najema odstopil. 
V tem primeru zapade varščina v korist najemodajalca.

7. Izbrani najemnik je dolžan mesečno plačevati 
najemnino v roku 30 dni od dneva izstavitve računa na-
jemodajalca. Določitev mesečne najemnine in stroškov 
obratovanja sta bistveni sestavini najemne pogodbe.

8. Najemnik mora upoštevati pravila hišnega reda 
za objekt PC Rudarski dom.

IV. Pogoji sodelovanja
a) Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe, kate-

rih namen je nuditi podjetniško podporno okolje, z na-
menom povečanja možnosti za ustanavljanje podjetij in 
ustvarjanje novih delovnih mest, pospešitve izkoriščanja 
podjetniških in inovacijskih potencialov, pod pogojem, da 
so uveljavljeni na trgu kot subjekt inovativnega okolja, 
imajo status vpisa v »evidenco A« pri agenciji SPIRIT, z 
razvidnim datumom vpisa v evidenco in, da imajo sedež 
v Republiki Sloveniji ali v drugi državi članici Evropske 
unije. Sedež pravne osebe se izkazuje z izpisom iz 
AJPES-a oziroma ustreznim dokazilom iz države čla-
nice EU.

b) Na razpisu lahko sodelujejo ponudniki, ki bodo 
ponudbi predložili ustrezno dokazilo o registraciji (izpis 
iz AJPES-a oziroma ustrezno dokazilo iz države članice) 
ter izpis iz evidence javne agencije Republike Slovenije 
za podjetništvo in tuje investicije SPIRIT (bivša JAPTI) 
s katerimi se dokazuje vpis v evidenco subjektov ino-
vativnega okolja oziroma ustrezno dokazilo iz države 
članice EU.

c) Obvezno je vplačati varščino (kavcijo) za resnost 
ponudbe v višini 1.000,00 EUR na podračun proračuna 
EZR MOV SI56 0133 3010 0018 411.

Znesek varščine se v nobenem primeru ne obre-
stuje. Uspelemu ponudniku bo varščina obračunana pri 
najemnini, neuspelemu pa vrnjena v roku 8-dni od izbire 
najugodnejšega ponudnika.

d) Ponudba se bo štela za popolno, če bo ponudnik 
predložil:

– Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (Priloga 
1).

– Izpis iz AJPES-a oziroma ustrezno dokazilo iz 
države članice EU.

– Dokazilo, da je ponudnik vpisan v evidenco su-
bjektov inovativnega okolja z razvidnim datumom vpisa.

– Akt o ustanovitvi oziroma akt o delovanju kot do-
kazilo, da svojo dejavnost opravlja po principu mrežnega 
podjetniškega inkubatorja.

– Izpolnjen, žigosan in podpisan obrazec Izjava o 
sprejemu pogojev javnega razpisa (Priloga št. 2).

– Podpisan in žigosan vzorec najemne pogodbe 
(Priloga št. 3).

– Izpolnjena izjava ponudnika, da ponudba velja še 
90 dni od dneva odpiranja ponudb (Priloga št. 4).

– Ponujeno najemnino – na obrazcu Ponudba (Pri-
loga št. 5).

– Potrdilo o plačilu varščine na podračun EZR MOV, 
št. SI56 0133 3010 0018 411 v višini 1.000,00 EUR, z 
obveznim sklicem na št. SI00 20104.

– Overjeno pooblastilo v primeru, da se ponudba 
poda po pooblaščencu.

Potrdila in dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni.
f) Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo pri-

spela v zaprti ovojnici najkasneje do 25. 8. 2014, do 
12. ure, na naslov: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 
3320 Velenje, z oznako: »Ne odpiraj – Ponudba – Javno 
zbiranje ponudb za najem prostorov PC Rudarski dom«. 
Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov 
pošiljatelja. Nepravočasne ali nepopolne ponudbe naje-
modajalec ne bo upošteval.

V. Merila za ocenjevanje ponudb
Merila za izbiro najugodnejše ponudbe so:
1. ponujena mesečna najemnina (največ 50 točk),
2. sedež podjetja ponudnika na področju Mestne 

občine Velenje (največ 30 točk) in
3. uveljavljenost na trgu (največ 20 točk).
Tabela za ocenjevanje ponudb je priloga št. 6.
VI. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
1. Javno odpiranje ponudb bo v prostorih Mestne 

občine Velenje, Titov trg 1, Velenje, dne 25. 8. 2014, ob 
13. uri. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru 
prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim do-
kumentom oziroma s pooblastilom ponudnika.

2. Izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila ko-
misija najemodajalca in vse ponudnike obvestila o izbo-
ru v roku 3 dni po odpiranju ponudb.

3. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran tisti, ki bo 
izpolnjeval vse pogoje razpisa in bo ocenjen kot naju-
godnejši ponudnik po merilih za ocenjevanje ponudb.

Če je med prejetimi ponudbami več najugodnejših 
ponudb, bo komisija:

– opravila s ponudniki dodatna pogajanja.
4. Najemodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb 

ni zavezan k sklenitvi najemne pogodbe z najugodnej-
šim ponudnikom oziroma začeti postopek do sklenitve 
najemne pogodbe lahko ustavi.

VII. Informacije
Vsa pojasnila v zvezi z najemom in ogledom pred-

meta najema v času razpisa lahko zainteresirani ponu-
dniki dobijo pri Rok Matjažu. Ogled prostorov je možen 
vsak delovni dan, ob predhodni najavi, na tel. 03/89-
61-544.

Besedilo razpisa, obrazci za pripravo ponudbe, 
vzorec najemne pogodbe in tabela za ocenjevanje 
so objavljeni na spletni strani Mestne občine Velenje: 
http://www.velenje.si, v pisni obliki pa v Uradu za razvoj 
in investicije, pisarna št. 301.

Mestna občina Velenje

Št. 7113-2/2014-17 Ob-3144/14

Občina Destrnik, Vintarovci 50, 2253 Destrnik, na 
podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju drža-
ve in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G in 50/14) objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja jav-
nega zbiranja ponudb: Občina Destrnik, Vintarovci 50, 
2253 Destrnik, tel. 02/761-92-50, faks 02/761-92-52, 
e-pošta: obcina.destrnik@destrnik.si.

2. Predmet prodaje in izhodiščna cena
2.1. Nepremičnine – stanovanja, stanovanjske stav-

be z dvorišči in gospodarskimi poslopji:
– parc. št. 373/1, k.o. Vintarovci (364) – poslovna 

stavba z dvoriščem (občinska stavba z dvoriščem – pro-
daja se le 6/7 delež, ki je v lastništvu Občine Destrnik), 
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v skupni izmeri 624 m2, izhodiščna cena za 6/7 delež je 
174.448,80 EUR;

– parc. št. *88/1 in 872/2, obe k.o. Jiršovci (365), 
stavba, dvorišče in travnik, v skupni izmeri 1.185 m2, 
prodaja se v kompletu, izhodiščna cena 11.337,00 EUR.

2.2. Nepremičnine – nezazidana stavbna zemljišča:
– parc. št. 415/2 in 416/6, k.o. Janežovci (369), 

nezazidano stavbno zemljišče, v skupni izmeri 82 m2, 
prodaja se v kompletu, izhodiščna cena 1.230,00 EUR;

– parc. št. 82/7 in 82/8, obe k.o. Drstelja (368), 
nezazidano stavbno zemljišče, v skupni izmeri 728 m2, 
prodaja se v kompletu, izhodiščna cena 7.280,00 EUR;

– parc. št. 82/9 in 82/10, obe k.o. Drstelja (368), 
nezazidano stavbno zemljišče, v skupni izmeri 742 m2, 
prodaja se v kompletu, izhodiščna cena 7.420,00 EUR;

– parc. št. 82/11, 82/12, obe k.o. Drstelja (368), 
nezazidano stavbno zemljišče, v skupni izmeri 728 m2, 
prodaja se v kompletu, izhodiščna cena 7.280,00 EUR;

– parc. št. 82/13, k.o. Drstelja (368), nezazidano 
stavbno zemljišče, v izmeri 710 m2, izhodiščna cena 
8.520,00 EUR;

– parc. št. 82/14, k.o. Drstelja (368), nezazidano 
stavbno zemljišče, v izmeri 644 m2, izhodiščna cena 
7.728,00 EUR;

– parc. št. 82/15, k.o. Drstelja (368), nezazidano 
stavbno zemljišče, v izmeri 624 m2, izhodiščna cena 
7.488,00 EUR;

– parc. št. 397, 398, 399, 401, 402, 403, 407/1, 
407/2, 408 in 409, vse k.o. Destrnik (363), kmetijsko, 
gozdno in nezazidano stavbno zemljišče, v skupni iz-
meri 18.107 m2, prodaja se v kompletu, izhodiščna cena 
67.393,50 EUR;

– parc. št. *16/1, k.o. Jiršovci (365), nezazidano 
stavbno zemljišče, v izmeri 183 m2, izhodiščna cena 
4.575,00 EUR;

– parc. št. *17, k.o. Jiršovci (365), nezazidano 
stavbno zemljišče, v izmeri 662 m2, izhodiščna cena 
16.550,00 EUR;

– parc. št. 102/3, k.o. Jiršovci (365), nezazidano 
stavbno in delno kmetijsko zemljišče, v izmeri 1.360 m2, 
izhodiščna cena 8.600,00 EUR;

– parc. št. 102/4, k.o. Jiršovci (365), nezazidano 
stavbno zemljišče, v izmeri 785 m2, izhodiščna cena 
7.850,00 EUR;

– parc. št. 198, k.o. Jiršovci (365), nezazidano 
stavbno zemljišče, v izmeri 1.014 m2, izhodiščna cena 
14.196,00 EUR;

– parc. št. 199, k.o. Jiršovci (365), nezazidano 
stavbno zemljišče, v izmeri 2.213 m2, izhodiščna cena 
30.982,00 EUR;

– parc. št. 200, k.o. Jiršovci (365), nezazidano 
stavbno zemljišče, v izmeri 1.133 m2, izhodiščna cena 
15.862,00 EUR.

2.3. Nepremičnine – kmetijska zemljišča, gozdovi 
in kmetije:

– parc. št. 144, k.o. Svetinci (351), kmetijsko ze-
mljišče, v skupni izmeri 1.208 m2, izhodiščna cena 
1.211,25 EUR;

– parc. št. 50/1, 50/2 in 51/2, kmetijsko in gozdno 
zemljišče, vse k.o. Destrnik (363), v skupni izmeri 3.646 
m2, prodaja se v kompletu, izhodiščna cena 2.211,80 
EUR;

– parc. št. *15/1, k.o. Jiršovci (365), v izmeri 385 m2, 
izhodiščna cena 365,75 EUR;

– parc. št. 192, k.o. Jiršovci (365), v izmeri 3.032 m2, 
izhodiščna cena 2.880,40 EUR;

– parc. št. 193, k.o. Jiršovci (365), v izmeri 1.924 m2, 
izhodiščna cena 865,80 EUR;

– parc. št. 194/1, k.o. Jiršovci (365), v izmeri 450 m2, 
izhodiščna cena 427,50 EUR;

– parc. št. 194/2, k.o. Jiršovci (365), v izmeri 
2.017 m2, izhodiščna cena 1.916,15 EUR;

– parc. št. 194/3, k.o. Jiršovci (365), v izmeri 
1.115 m2, izhodiščna cena 1.059,25 EUR;

– parc. št. 195/1, k.o. Jiršovci (365), v izmeri 
1.957 m2, izhodiščna cena 1.859,15 EUR;

– parc. št. 195/2, k.o. Jiršovci (365), v izmeri 342 m2, 
izhodiščna cena 324,90 EUR;

– parc. št. 197, k.o. Jiršovci (365), v izmeri 2.150 m2, 
izhodiščna cena 2.042,50 EUR.

Navedena izhodiščna cene ne vključuje davka na 
promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Nepremičnine, ki so v potrdilu o namenski rabi 
opredeljena kot kmetijska zemljišča oziroma gozdovi, 
se bodo prodale po postopku, kot ga zato predvideva 
Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 
– uradno prečiščeno besedilo in 58/12) oziroma Za-
kon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. 
US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – 
ORZG40, 110/07, 8/10 – ZSKZ-B, 106/10, 63/13, 101/13 
– ZDavNepr, 17/14 in 22/14 – odl. US). Objava ponudbe 
za prodajo kmetijskih zemljišč in gozdov bo izvršena 
najkasneje v roku treh delovnih dni po objavi javnega 
zbiranja ponudb (v nadaljevanju: razpis) v Uradnem 
listu RS. Ponudnik za nakup nepremičnin v okviru tega 
razpisa mora torej sodelovati tudi v postopku za nakup 
kmetijskih zemljišč in gozdov. V okviru tega razpisa je 
lahko izbran le ponudnik, ki bo izbran tudi v postopku 
za nakup kmetijskih zemljišč in gozdov. Najugodnejši 
ponudnik nima do prodajalca nobenih pravic in obvez-
nosti zaradi nezmožnosti sklenitve pogodbe za nakup 
nepremičnin, če je bila pri tem upoštevana predkupna 
pravica v skladu z določili Zakona o kmetijskih zemljiščih 
in Zakona o gozdovih.

3. Vrsta pravnega posla in pogoji prodaje
Predmet javnega zbiranja ponudb je prodaja zgoraj 

navedenih nepremičnin. Nepremičnine se prodajo po 
načelu »videno–kupljeno« in so proste vseh bremen.

Nepremičnina bo prodana ponudniku, ki bo podal 
najugodnejšo ponudbo – ponudil najvišjo ceno.

Kupec plača davek na dodano vrednost/davek na 
promet nepremičnin in nosi vse stroške v zvezi s preno-
som lastništva.

Kupec je dolžan v 15 dneh po prejemu obvestila o 
izbiri skleniti prodajno pogodbe. V nasprotnem primeru 
se šteje, da je od nakupa odstopil, Občina Destrnik pa 
zadrži varščino. K sklenitvi pogodbe se povabi drug naj-
ugodnejši ponudnik.

Prodajalec bo izstavil račun za plačilo kupnine po 
podpisu prodajne pogodbe, pri čemer je plačilo kupni-
ne bistvena sestavina pogodbe in jo je kupec dolžan 
poravnati v roku tridesetih dni od podpisa prodajne 
pogodbe.

Vplačana varščina se kupcu vračuna v kupnino, 
ostalim ponudnikom pa bo brezobrestno vrnjena v 
15 dneh po izbiri najugodnejšega ponudnika oziroma 
opravljenih pogajanjih.

Župan oziroma imenovana komisija s soglasjem 
župana lahko ustavi začeti postopek razpolaganja do 
sklenitve pravnega posla.

4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja 
ponudb

Ponudbo lahko podajo domače ali tuje fizične in 
pravne osebe.

Ponudnik je dolžan vplačati varščino v višini 10 % 
ponujene cene na transakcijski račun Občine Destrnik, 
številka: 01218-0100016674, odprt pri Banki Slovenije.
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5. Ponudba
Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na obrazcih 

razpisne dokumentacije, ki jo dobijo na spletni strani 
Občine Destrnik, www.destrnik.si.

Zavezujoča ponudba za nakup mora vsebovati na-
slednje sestavine:

– podatki o ponudniku (ime in priimek oziroma fir-
mo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično št., 
št. transakcijskega računa in naziv banke ponudnika 
(zaradi vračila varščine);

– dokazila: kopija osebnega dokumenta (fizične 
osebe), izpisek iz poslovnega registra Slovenije, ki ne 
sme biti starejši od treh mesecev (samostojni podjetniki 
posamezniki), izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti 
starejši od treh mesecev (pravne osebe); potrdilo o pla-
čilu varščine v višini 10 % od ponujene cene;

– navedbo na katero nepremičnino se ponudba na-
haja, s ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne;

– izjava o sprejemu pogojev javnega zbiranja po-
nudb;

– izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 90 dni od 
dneva, ko poteče rok za oddajo ponudbe.

Ponudniki so vezani na oddano ponudbo še 90 dni 
po izteku roka za oddajo ponudb.

Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo predlo-
žena prodajalcu najkasneje do 15. 9. 2014, do 10. ure, 
v sprejemni pisarni Občine Destrnik, Vintarovci 50, 2253 
Destrnik.

6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
a) Komisija bo javno odpirala prispele ponudbe dne 

15. 9. 2014, ob 12. uri, v prostorih sejne sobe Občine 
Destrnik, Vintarovci 50, 2253 Destrnik. O odpiranju po-
nudb se sestavi zapisnik.

b) Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru 
prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim do-
kumentom oziroma pooblastilom ponudnika.

c) Nepremičnina bo prodana ponudniku, za kate-
rega bo imenovana komisija ugotovila, da je podal naj-
ugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za 
najugodnejšega ponudnika.

d) S ponudniki, ki bodo podali enakovredne ponud-
be (enaka višina kupnine ob izpolnjevanju vseh razpisa-
nih pogojev), bo prodajalec opravil dodatna pogajanja.

e) Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika 
obveščeni najkasneje v 15 dneh od datuma odpiranja.

f) Občina Destrnik lahko do sklenitve pravnega 
posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da 
bi za to navedla razloge in brez dolžnosti povračila ka-
kršnekoli odškodnine.

7. Rok za predložitev ponudbe
Ponudnike svoje pisne ponudbe za nakup nepre-

mičnin pošljejo po pošti na naslov Občina Destrnik, 
Vintarovci 50, 2253 Destrnik, ali osebno oddajo v spreje-
mni pisarni Občine Destrnik, do 15. 9. 2014, do 10. ure. 
Zaprta ovojnica mora biti označena s pripisom, če se 
prijavlja pod točko:

2.1. »Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremič-
nine 1«,

2.2. »Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremič-
nine 2«,

2.3. »Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremič-
nine 3«.

Na ovojnici mora biti naveden naziv oziroma ime 
ponudnika.

8. Kontaktne osebe prodajalca
Vsa pojasnila v zvezi s prodajo in javnim zbiranjem 

ponudb v času razpisa lahko zainteresirani ponudni-
ki dobijo na Občini Destrnik, pri Darinki Ratajc, tel. 
02/761-92-55 ali e-naslov: darinka.ratajc@destrnik.si.

Ogled nepremičnin je mogoče ob predhodni najavi 
na tel. 02/761-92-59 (Anton Kovačec).

Besedilo javnega zbiranja ponudb za prodajo ne-
premičnin je objavljeno v Uradnem listu RS in na spletni 
strani Občine Destrnik: http://www.destrnik.si, v pisni 
obliki pa ponudniki lahko prevzamejo tudi v sprejemni 
pisarni občine.

Občina Destrnik

 Ob-3141/14

Na podlagi 20. in 22. člena Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G in 
50/14 – ZSPDSLS) ter 26. člena Sklepa o ustanovitvi 
javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Opera in 
balet Ljubljana (Uradni list RS, št. 56/03 in nasl.) objavlja 
SNG Opera in balet Ljubljana, ki ga zastopa ravnatelj 
Peter Sotošek Štular,

javno zbiranje ponudb
za oddajo v najem poslovnih prostorov  

v gostinske namene
1. Splošno
Zbiralec vlog in najemodajalec razpisanih prosto-

rov je v skladu s Sklepom o ustanovitvi javnega zavoda 
Slovensko narodno gledališče Opera in balet Ljubljana 
(Uradni list RS, št. 56/03 in nasl.) Slovensko narodno 
gledališče Opera in balet Ljubljana, Župančičeva 1, 
1000 Ljubljana.

Razpisani prostori se oddajajo za osnovni namen 
opravljanja gostinske dejavnosti, cilj pa je zagoto-
vitev kakovostne in raznovrstne gostinske ponudbe 
za zaposlene v SNG Opera in balet Ljubljana in obi-
skovalce.

Razpisna dokumentacija je na voljo ves čas trajanja 
razpisa (od 1. 8. 2014 do 1. 9. 2014) na spletni strani: 
www.opera.si ali na naslovu Župančičeva 1, 1000 Ljub-
ljana, v pisarni poslovne asistentke ravnatelja v III. nad-
stropju.

Dodatne informacije oziroma vprašanja lahko za-
stavite po elektronski pošti: info@opera.si.

2. Predmet javnega razpisa
Predmet tega javnega razpisa je oddaja dveh pro-

storov v najem za opravljanje gostinskih storitev v SNG 
Opera in balet Ljubljana, ki obsegajo:

1. Gostinski lokal v pritličju, namenjen zaposlenim 
v SNG Opera in balet Ljubljana v izmeri 175 m2, ki so 
razdeljeni na naslednje prostore:

– jedilnica: 101 m2,
– šank: 25 m2,
– sanitarije: 19 m2,
– kuhinja: 16 m2,
– shramba: 11,5 m2,
– sanitarije za osebje: 1,8 m2.
2. Gostinski lokal za obiskovalce opernih in baletnih 

predstav v pritličju pod dvorano v skupni izmeri 288 m2, 
ki so razdeljeni na naslednje prostore:

– gostinski lokal v izmeri 130 m2 (vključen šank),
– skladišče oziroma shramba: 8 m2,
– sanitarije za obiskovalce niso predmet najema, 

vendar so zagotovljene v neposredni bližini.
Ponudbo je mogoče oddati le za obe enoti oziroma 

gostinska lokala skupaj.
3. Namembnost površin, ki so predmet javnega 

razpisa
– Prostori, ki so predmet oddaje tega javnega raz-

pisa, se uporabljajo izključno za gostinsko dejavnost ter 
zagotavljanje povezav med razpisanimi prostori.
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– Izbrani ponudnik se obvezuje, da bo v obdobju tra-
janja najemnega razmerja pri opravljanju svoje dejavnosti 
odjemalcem svojih storitev nudil kakovostno in raznovr-
stno ponudbo gostinskih storitev, ki bo usklajena z lokaci-
jo, namenom in ambientom SNG Opera in balet Ljubljana.

3.a. Posebni pogoji
– Izbrani ponudnik bo moral upoštevati pravila hi-

šnega reda SNG Opera in balet Ljubljana;
– Izbrani ponudnik se bo moral prilagajati vsebin-

skemu programu SNG Opera in balet Ljubljana. V ta 
namen bo izvajana redna mesečna, po potrebi pa tudi 
pogostejša koordinacija med najemnikom lokala in pri-
stojno osebo SNG Opera in balet Ljubljana, v okviru ka-
tere bo določen vsebinski, prostorski, zvočni in svetlobni 
načrt delovanja lokalov;

– Izbrani ponudnik bo lahko spreminjal ali dodajal 
gostinsko in drugo opremo le po predhodnem dogovoru 
in s soglasjem pristojne osebe najemodajalca. Predvi-
dena je zamenjava določene opreme (mize in stoli) v 
gostinskem lokalu za zaposlene;

– Obratovalni čas prostorov mora biti v celoti podre-
jen potrebam najemodajalca, tj. najmanj znotraj delova-
nja SNG Opera in balet Ljubljana oziroma predvidoma 
vsak dan med 7. in 23. uro. Podrobnejši delovni čas 
bo dogovorjen s pogodbo. Morebitna odstopanja obra-
tovalnega časa so možna po predhodnem soglasju z 
najemodajalcem;

– Lastne prireditve izbranega ponudnika v najetih 
prostorih ne bodo mogoče;

– Elementi morebitne dodatne opreme prostorov 
in morebitne naprave, ki jih bo najemnik uporabljal za 
obratovanje gostinskih programov in gostinskih objek-
tov, morajo zadoščati vsem zakonskim predpisom za 
obratovanje gostinske dejavnosti ter sanitarno-tehnič-
nim pogojem;

– Prostori se oddajo po sistemu videno – najeto;
– Vsako podjetje se lahko prijavi le z eno ponudbo. 

V primeru lastniških povezav podjetij velja pravilo, da 
se na razpis ne sme prijaviti podjetje, v katerem ima 
več kot 10 % lastniški delež oseba (pravna ali fizična), 
ki je (so)lastnik drugega podjetja, ki je oddalo ponudbo 
na ta razpis;

– Ponudnik mora imeti tudi izkušnje s pripravo to-
ple hrane;

– Večina stavbe SNG Opera in balet Ljubljana je va-
rovana v skladu s pravili o varovanju slovenske kulturne 
dediščine, kar bo moral najemnik upoštevati.

4. Vsebinska izhodišča
Izhodišče:
Gostinski lokal za zaposlene:
Gostinski lokal in vsi spremljajoči prostori so v ce-

loti opremljeni s sodobno in namensko gostinsko opre-
mo. Leto opreme prostorov je 2012. Gostinski lokal je 
namenjen zaposlenim v SNG Opera in balet Ljublja-
na (trenutno 294 zaposlenih), zunanjim sodelavcem, ki 
opravljajo avtorska in druga dela v SNG Opera in balet 
Ljubljana, in obiskovalcem oziroma gostom zaposlenih 
v SNG Opera in balet Ljubljana. Zunanjim obiskovalcem 
vstop ni dovoljen. Najemnik bo moral nuditi prehrano za 
zaposlene v obliki malice, in sicer najmanj tri različne 
oblike malice vsak dan, od katerih bo morala biti naj-
manj ena prilagojena profilu zaposlenih v SNG Opera 
in balet Ljubljana (baletni plesalci, ki potrebujejo lažjo 
in prilagojeno prehrano). Poudarek bo tudi na cenovni 
dostopnosti ponudbe, ki jo bo moral najemnik uskladiti 
z najemodajalcem.

Gostinski lokal za obiskovalce:
Gostinski lokal in vsi spremljajoči prostori so v celoti 

opremljeni s sodobno in namensko gostinsko opremo. 

Leto opreme prostorov je 2012. Gostinski lokal je na-
menjen obiskovalcem predstav v SNG Opera in balet 
Ljubljana in drugih prireditev. Ocenjeno je, da bo teh 
prireditev približno 160–170 na sezono. Število sede-
žev v dvorani SNG Opera in balet Ljubljana je 524. Go-
stinska ponudba mora biti zagotovljena pred začetkom 
predstave in med odmori, po želji najemnika pa tudi po 
zaključku predstave. Najemnik bo moral med odmori 
zagotoviti zadostno število osebja za hitro in kakovo-
stno postrežbo večjemu številu obiskovalcev v relativno 
kratkem obdobju.

Ponudba:
Gostinski lokal za zaposlene:
Hrana: Predvidena je ponudba malic, kot je navede-

no v prejšnjem odstavku in enostavnejših jedi, npr. send-
vičev, obloženih kruhkov, sladkega peciva ipd. Možna je 
tudi ponudba enostavnih solat in sladoleda.

Pijače, napitki: ponudba čim širšega izbora toplih 
in hladnih napitkov, brezalkoholnih pijač, sadnih sokov, 
vina in piva. Zaželen je čim širši izbor kakovostnih vin 
in penine.

Predvidena je strežba pri mizah in odnašanje pri-
grizkov s pladnji do miz.

Gostinski lokal za obiskovalce:
Hrana ni predvidena.
Pijače: napitki: ponudba toplih in hladnih napitkov, 

brezalkoholnih pijač, sadnih sokov, vina in piva. Zaže-
len je čim širši izbor kakovostnih vin in vsaj dveh vrst 
kakovostne penine.

Tehnološki del obeh lokalov obsega shrambo, vir 
energije je elektrika.

5. Višina najemnine in čas trajanja najema
Najemna pogodba in z njo najemno razmerje se 

sklepa za določen čas, za dobo 4 let od dneva začetka 
obratovanja. Predviden začetek najemnega razmerja je 
1. 10. 2014. Pogodba bo sklenjena z odpovednim rokom 
treh mesecev.

Najemnina bo določena na podlagi ponudbe naj-
ugodnejšega ponudnika, ki bo izbran na tem javnem 
razpisu. Ponujenih pogojev iz ponudbe kasneje ni mo-
goče v nobenem primeru več spreminjati. Izhodiščna 
najemnina za oba lokala skupaj znaša 2.000 evrov me-
sečno. Najemnik bo moral poleg najemnine plačevati 
tudi sorazmerni delež splošnih stroškov, ki je ocenjen 
v obliki pavšala na 300 evrov mesečno. Splošni stroški 
vsebujejo ogrevanje in hlajenje, porabo vode, varovanje, 
in ostale obratovalne oziroma režijske stroške. Čiščenje 
in odvoz odpadkov zagotovi najemnik. V navedene zne-
ske ni vključen DDV.

Najemnina se bo obračunavala vnaprej, z rokom 
plačila na zadnji dan v mesecu za prihodnji mesec.

V juliju in avgustu se zaradi zmanjšanega obiska 
gostov plačuje ¼ pogodbene vrednosti najemnine.

6. Sestavni deli ponudbene dokumentacije (pogoji 
za udeležbo)

Ponudba se bo štela za popolno, če bo ponudnik 
predložil vse zahtevane dokumente v predpisani obliki 
in vrstnem redu.

Ponudnik mora oddati v ponudbeni dokumenta-
ciji izpolnjen obrazec Ponudba s podatki o ponudniku 
(obrazec 1).

Ponudnik mora oddati v ponudbeni dokumentaciji 
izpolnjene dokumente, ki so lahko tudi fotokopije (v pri-
meru, da bo naročnik naknadno zahteval originalno do-
kazilo, ga mora ponudnik prinesti v vpogled), pri čemer 
se za izhodišče določitve starosti dokumentov upošteva 
rok za odpiranje ponudb:

– Registracijo podjetja ali redni izpis iz sodnega re-
gistra za dejavnost (katere predmet je razpis), oziroma 
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priglasitveni list (za s.p.) ki ni starejša od 30 dni od roka 
odpiranja ponudb, iz katere izhaja, da je ponudnik regi-
striran za opravljanje gostinske dejavnosti;

– Potrdilo, da proti ponudniku ni uveden postopek 
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek 
(podjetja predložijo potrdila pristojnega okrožnega so-
dišča, gospodarski oddelek, sodni register) – dokument 
ne sme biti starejši od 30 dni od roka odpiranja ponudb;

– Potrdilo o solventnosti na transakcijskem računu 
za pravne osebe, ki ni starejše od 30 dni od roka za 
odpiranje ponudb;

– Potrdilo, da je prijavitelj poravnal davke, prispev-
ke in druge obvezne dajatve, določene z zakonom, ki 
ga izda pristojni organ in ni starejši od 30 dni od roka 
odpiranja ponudb;

– Potrdilo o udeležbi na ogledu.
Poleg naštetega je obvezen ogled lokacije oziroma 

obeh gostinskih lokalov. Ogleda bosta 19. 8. 2014, ob 
12. uri, in 21. 8,. ob 12. uri, v prostorih, ki se oddajajo, 
na Župančičevi 1 v Ljubljani. Brez potrdila o udeležbi 
na ogledu, ki ga bo vsak potencialni ponudnik prejel na 
ogledu, bo prijava zavržena.

Najemnik ni upravičen do povrnitve kakršnih koli 
vlaganj v poslovne prostore, ki so predmet tega razpisa 
in ne more na tej podlagi pridobiti nikakršnih pravic.

6. A Izpolnjena, podpisana in žigosana izjava
Ponudnik mora oddati v ponudbeni dokumentaciji 

izpolnjeno, podpisano in žigosano izjavo, s katero za-
gotavlja, da (obrazec 3):

– sprejema vse pogoje razpisne dokumentacije,
– ni posredoval zavajajočih podatkov,
– je zanesljiv, sposoben upravljanja, ima izkušnje in 

ugled ter zaposlene, ki so sposobni izvesti pogodbene 
zahteve,

– pod kazensko in materialno odgovornostjo, da 
zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,

– pod kazensko in materialno odgovornostjo, da mu 
v zadnjih petih letih ni bila izdana pravnomočna sodna 
ali upravna odločba, s katero mu je prepovedano opra-
vljati dejavnost, ki je predmet razpisa,

– pod kazensko in materialno odgovornostjo, da 
njegovo poslovanje ni s sodno ali drugo prisilno odločbo 
ustavljeno,

– pod kazensko in materialno odgovornostjo, da 
ni noben od (so)lastnikov podjetja, ki oddaja ponudbo 
obenem tudi več kot 10 % (so)lastnik drugega podjetja, 
ki bo oddalo prijavo na ta razpis.

6. B Merila za izbor in reference
Najemnik bo izbran na podlagi dveh meril, višine 

ponujene mesečne najemnine in referenc. Podrobneje 
bodo merila točkovana po naslednjih kriterijih:

Višina mesečne najemnine: največ 80 točk. Obra-
zložitev: najvišja ponujena cena se ovrednoti s 80 toč-
kami. Nižjim ponujenim cenam se izračuna odstotek, za 
katerega najvišja cena presega njihovo ponudbo in se 
jim za enak odstotek zniža število točk, ki jih je prejela 
najvišja ponujena cena).

Reference:
Ponudnik mora kot pogoj predložiti vsaj eno ustre-

zno referenco in izpolniti referenčno listo (Obrazec 2). 
Priznajo se samo reference s področja razpisane dejav-
nosti. Štejejo samo reference pridobljene v zadnjih petih 
letih, šteto od 1. 1. 2009. Reference morajo biti potrjene 
s strani naročnika. Iz referenc mora jasno izhajati, da 
ima ponudnik izkušnje tudi s pripravo tople hrane, sicer 
bodo reference označene z 0 točkami.

Reference bodo točkovane po naslednjih kriterijih: 
možnih je največ 20 točk. Vsaka referenca, ki jo ponu-
dnik izvaja najmanj pet let, se ovrednoti s 5 točkami. Če 

se ta referenca izvaja v kulturnih institucijah, se ovre-
dnoti z 10 točkami. Ponudnik lahko navede več referenc, 
točke pa je mogoče pridobiti za največ dve referenci. 
Vsaka referenca mora biti potrjena s strani naročnika.

Vsak ponudnik se glede na pridobljene reference 
in predstavljen program iz tega razpisa tudi dodatno 
analizira. V SNG Opera in balet bo oblikovana komisija, 
ki bo ocenila reference ponudnikov.

Ponudniki lahko predložijo tudi dodatne reference v 
obliki potrjenih standardov kakovosti, znakov kakovosti, 
prejetih nagrad in priznanj. Dodatne reference se bodo 
upoštevale tudi v primeru, da bo enakovredno ponudbo 
za najem prostorov poslalo več ponudnikov, ki bodo v 
celoti izpolnjevali pogoje.

V primeru, da bo enakovredno ponudbo za najem 
prostorov poslalo več ponudnikov, ki bodo izpolnjevali 
pogoje, se bo med ponudniki opravil izbor glede na pre-
dložene dodatne ustrezne reference iz prilog.

7. Ponudba
a. Oblika ponudbe
Ponudnik mora oddati 1 izvod ponudbene doku-

mentacije skladno z navodili razpisne dokumentacije. 
V izvodu morajo biti dodana samo originalna dokazila 
oziroma fotokopije, kjer je to dovoljeno.

Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zah-
tevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne 
dokumentacije oziroma njenih posameznih delov. Po-
nudbena dokumentacija mora po vsebini in obliki slediti 
razpisni dokumentaciji.

Ponudba mora biti podana na obrazcih iz prilog raz-
pisne dokumentacije. Vse priloge morajo biti izpolnjene, 
podpisane in žigosane s strani ponudnika. Ponudbe, ki 
ne bodo pravilno izpolnjene, podpisane in žigosane, 
bodo zavržene.

Zahtevano je:
– da so vsi dokumenti, predloženi v ponudbi, zveza-

ni z vrvico v celoto ali zapečateni tako, da posameznih 
listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstra-
niti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov oziroma 
pečata ter

– da ponudnik predloži ponudbo v zapečateni ali 
zaprti ovojnici tako, da je na odpiranju možno preveriti, 
da je zaprta tako, kot je bila predana. Na ovojnici mora 
na prednji strani navedeno: Ne odpiraj – Javni razpis 
– oddaja gostinskih prostorov v najem, na zadnji stra-
ni pa mora biti naveden celoten naziv firme in naslov 
pošiljatelja.

b. Rok za oddajo ponudbe
Ponudba mora biti oddana v tajništvu SNG Opera 

in balet Ljubljana, najkasneje do 1. 9. 2014, do 10. ure. 
Javno odpiranje ponudb bo 1. 9. 2014, ob 12. uri, v 
prostorih najemodajalca na Župančičevi 1 v Ljubljani, v 
sejni sobi v 3. nadstropju.

C. Drugo
Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru ude-

ležbe na javnem odpiranju izkazati s pooblastilom po-
nudnika.

Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala ko-
misija, imenovana v SNG Opera in balet, ki bo vse ponu-
dnike obvestila o izboru oziroma nadaljevanju postopka.

Komisija lahko v skladu s tretjim odstavkom 
22. člena ZSPDSLS opravi s ponudniki dodatna poga-
janja za dosego čim ugodnejših pogojev.

Ponudbe, ki bodo nižje od izhodiščne cene, nave-
dene v tej dokumentaciji, ali ki bodo prispele po roku, 
določenem za oddajo, bodo izločene. Ponudbe, ki bodo 
prispele po roku, določenem za oddajo, bodo neodprte 
vrnjene pošiljatelju. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval 
vse pogoje in dosegel najvišje število točk po merilih.
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Najemodajalec si pridružuje pravico, da brez kakr-
šne koli odškodninske odgovornosti do sklenitve pogod-
be prekine oziroma ustavi postopek zbiranja ponudb ozi-
roma ne izbere nobene ponudbe, ne da bi za to navedel 
razloge. Najemodajalec lahko po lastni presoji sklene, 
da se postopek zbiranja ponudb ponovi, lahko tudi pod 
spremenjenimi pogoji.

8. Veljavnost ponudbe: ponudba mora veljati naj-
manj 45 dni od roka za odpiranje ponudb. Ponudba, ki 
velja krajši čas, bo izločena iz nadaljnjega postopka. 
O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki pi-
sno obveščeni.

9. Izločilni pogoji
Izločilni pogoji so:

1. če je imel ponudnik v zadnjih šestih mesecih 
poslovanja blokiran svoj transakcijski račun,

2. če ponudnik nima vsaj ene potrjene referen-
ce oziroma treh let izkušenj z delom na podobnem 
projektu.

Ostali splošni izločilni kriteriji so navedeni v točki 6 
– Sestavni deli ponudbene dokumentacije (Pogoji za 
udeležbo).

10. Sklenitev pogodbe: v 15 dneh po prejemu obve-
stila o izbiri najugodnejšega ponudnika mora le-ta pristo-
piti k podpisu najemne pogodbe. V primeru, da tega ne 
stori, bo to pomenilo, da je odstopil od pogodbe. V tem 
primeru bo najemnik sklenil pogodbo z drugim najugo-
dnejšim ponudnikom ali ponovil javno zbiranje ponudb.

11. Opozorila
– V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta 

pričenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor 
določene ponudbe.

– V času od izbire ponudbe do pričetka veljavno-
sti pogodbe, naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati 
dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela 
veljati ali ne bi bila izpolnjena.

– Naročnik si pridržuje pravico, da ne izbere nobe-
nega ponudnika in da izvede ponovni javni razpis.

12. Dokumenti, ki sestavljajo ponudbo:
– podatki o ponudniku (obrazec 1),
– izpolnjen obrazec z referencami ponudnika v za-

dnji petih letih (obrazec 2),
– izpolnjen obrazec Izjave ponudnika (obrazec (3),
– dokazila glede registracije za opravljanje gostin-

ske dejavnosti (obrazec 4),
– potrdilo davčnega urada o plačanih davkih in pri-

spevkih (obrazec 5),
– potrdilo banke, da ponudnik v zadnjih 6 mesecih 

ni imel blokade bančnih računov; če ima ponudnik več 
računov, za vsak račun posebej (obrazec 6),

– potrdilo o udeležbi na ogledu (obrazec 7),
– izpolnjen, parafiran in z žigom opremljen vzorec 

najemne pogodbe (obrazec 8).
Obrazec služi ponudniku kot kazalo za pregled 

potrebne dokumentacije, ki je zahtevana za nastop na 
omenjenem javnem razpisu za oddajo gostinskih pro-
storov v najem.

Ponudba mora vsebovati vsa zahtevana poglavja 
z obrazci in prilogami, izpolnjenimi v skladu z zahteva-
mi ter zloženimi po zgoraj navedenem vrstnem redu. 
Obrazci so dostopni na spletni strani, www.opera.si.

SNG Opera in balet Ljubljana

Št. 614/02-14 Ob-3137/14

Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premože-
nju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 86/10, 75/12) in 35. člena Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 

(Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) Javno 
podjetje Okolje Piran, d.o.o. objavlja

javno zbiranje ponudb
za oddajo v najem gostinskega lokala »Spiaggia« 

na plaži v Portorožu
Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o. objavlja javno 

zbiranje ponudb za oddajo v najem gostinskega loka-
la »Spiaggia« s pripadajočima terasama, ki se nahaja 
v plažnem objektu I na centralni plaži v Portorožu, z 
namenom zagotovitve višje stopnje turistične ponudbe 
plaže in samega Portoroža.

1. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja 
ponudb: Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o., Arze 1b, 
6330 Piran, ID št. za DDV:SI73819174, matična številka 
51056330, tel. 05/61-75-000, e-pošta: info@okoljepiran.
si, TRR SI56 1010 0003 2414 679 odprt pri Banki Ko-
per d.d.

2. Opis nepremičnin, ki so predmet najema in čas 
trajanja najema

Z javnim zbiranjem ponudb se želi pridobiti ponud-
nika za najem gostinskega lokala »Spiaggia« v plažnem 
objektu I (v nadaljevanju: lokal) ter pripadajoči terasi 
(zaprta in odprta terasa). Lokal s terasama se nahaja 
na naslovu Obala 14B, 6320 Portorož, na parcelnih 
številkah 1570/2 in 1570/6, obe k.o. Portorož, in meji 
na portoroško promenado na eni, ter centralno plažo 
Portorož na drugi strani.

Lokal ima skupno izmero 170,70 m² ter 125,50 m² 
zaprte in zastekljene terase ter cca 220 m² zunanje tera-
se. Površine lokala so označene na skicah, ki so priloga 
razpisne dokumentacije. Morebitna odstopanja v dejan-
ski površini predmeta razpisa niso razlog za spremembo 
najemne pogodbe ali razvezo le-te.

Objekti, ki so predmet najema na podlagi te raz-
pisne dokumentacije, se nahajajo v plažnem objektu 
I. na naslovu Obala 14B, 6320 Portorož ter ležijo na 
parcelnih številkah 1570/2 in 1570/6, obe k.o. Por-
torož. Objekti, ki so predmet najema, se pridobijo v 
posest v stanju v kakršnem so, za predvideno dobo 
15 let. V najemni pogodbi se njeno trajanje natančno 
določi. O stanju nepremičnin pa se ob prevzemu se-
stavi zapisnik.

3. Predložitev potrdila o vplačani varščini za resnost 
ponudbe: ponudnik je dolžan vplačati varščino za re-
snost ponudbe v višini 6.000,00 EUR na račun Javnega 
podjetja Okolje Piran, d.o.o., št. SI56 1010 0003 2414 
679, odprt pri Banki Koper d.d. z navedbo namena: 
»Plačilo varščine za resnost ponudbe za najem gostin-
skega lokala – Spiaggia«.

4. Podrobnejše informacije o predmetu najema
Zainteresirani ponudniki lahko naslovijo pisna 

vprašanja v zvezi z razpisom na elektronski naslov 
info@okoljepiran.si do vključno petih dni do izteka raz-
pisnega roka, z oznako »Sklenitev najemne pogodbe za 
lokal – Spiaggia«. Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o. bo 
na zastavljena vprašanja odgovorilo v roku 3 dni od dne, 
ko je bilo vprašanje prejeto.

Poseben sestanek s ponudniki za dajanje pojasnil 
v zvezi z javnim razpisom ni predviden.

Nepremičnino, ki je predmet najema, si je mogoče 
ogledati po predhodnem dogovoru. Vse podrobnejše 
informacije v zvezi z ogledom se lahko naslovi na elek-
tronski naslov iz prvega odstavka te točke.

5. Oddaja ponudbe in odpiranje
Upoštevale se bodo tiste ponudbe, ki bodo dosta-

vljene v zaprti ovojnici z oznako „Ne odpiraj – ponudba 
za sklenitev najemne pogodbe – Spiaggia“, najpozneje 
do 11. 9. 2014, do 12. ure, na naslov Javno podjetje 
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Okolje Piran, d.o.o., Arze 1B, 6330 Piran, Slovenija. 
Odpiranje ponudb je javno.

Spremembe ali umik ponudbe so možne le do po-
teka roka za vložitev ponudb.

6. Pogoji, pod katerimi ponudnik predloži ponudbo
Na javni razpis se lahko prijavijo pravne in/ali fizične 

osebe – samostojni podjetniki posamezniki, ki izpolnjuje-
jo pogoje za priznanje sposobnosti po 11. točki razpisne 
dokumentacije. Fizična oseba, ki še ni registrirana kot 
samostojni podjetnik posameznik, mora ob prijavi na 
razpis zagotoviti, da bo izvajala dejavnost kot samostojni 
podjetnik posameznik in to izkazati.

Prijavo na javni razpis lahko poda ena pravna ozi-
roma fizična oseba (samostojni podjetniki posamezniki) 
ali skupaj tudi več oseb (med katerimi predstavlja ena 
oseba glavnega najemnika, ki je tudi podpisnik pogod-
be, ostali pa so sonajemniki), ki morajo prijavi predložiti 
pravni akt, iz katerega izhajajo medsebojna razmerja 
med več osebami in njihov dogovor o tem, kdo bo po-
slovodni prijavitelj oziroma glavni najemnik, ki bo oddal 
ponudbo in s katerim bo sklenjena najemna pogodba. 
Iz pravnega akta, iz katerega izhajajo medsebojna raz-
merja med več osebami, mora biti razvidna medsebojna 
zaveza vseh oseb, da za obveznosti po najemni pogodbi 
odgovarjajo solidarno.

Za priznanje sposobnosti ponudnika mora tako le- ta 
izpolnjevati pogoje, ki so opredeljeni v 11. točki razpi-
sne dokumentacije, kar ponudniki dokazujejo z izjavo o 
sposobnosti, dano pod materialno in kazensko odgo-
vornostjo, ki je sestavni del razpisne dokumentacije in s 
prilogami, ki so v tej točki zahtevane.

Osnovna sposobnost ponudnika: Osebni status go-
spodarskih subjektov in registracija

Pogoji:
1. – da ponudniku ali njegovemu zakonitemu zasto-

pniku, če gre za pravno osebo, ni bila izrečena pravno-
močna sodba za sodelovanje v kriminalnih združbah iz 
člena 2(1) Skupnega ukrepa Sveta 98/733/PNZ;

– da ponudniku ali njegovemu zakonitemu zasto-
pniku, če gre za pravno osebo, ni bila izrečena pravno-
močna sodba za korupcijo iz člena 3 Akta Sveta z dne 
26. maja 1997 in člena 3(1) Skupnega ukrepa Sveta 
98/742/PNZ;

– da ponudniku ali njegovemu zakonitemu zasto-
pniku, če gre za pravno osebo, ni bila izrečena pravno-
močna sodba za goljufijo v smislu člena 1 Konvencije o 
zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti;

– da ponudniku ali njegovemu zakonitemu zasto-
pniku, če gre za pravno osebo, ni bila izrečena pravno-
močna sodba za pranje denarja iz člena 1 Direktive Sve-
ta 91/308/EGS z dne 10. junija 1991 o preprečevanju 
uporabe finančnega sistema za pranje denarja.

2. – da ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik, ko-
likor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen 
zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 
Kazenskem Zakoniku Republike Slovenije:

a) hudodelsko združevanje,
b) sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fi-

zične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovolje-
no dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), 
dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito po-
sredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje,

c) goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pri-
dobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih ob-
veznosti ter goljufija zoper finančne interese Evropskih 
skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finanč-
nih interesov Evropskih skupnosti,

d) pranje denarja.

3. – da proti ponudniku ni začet postopek stečaja, 
likvidacije ali prisilne poravnave v skladu s predpisi.

Dokazila:
– Dokazila oziroma izjava (Obrazec št. 3) morajo 

biti original oziroma overjena kopija dokumentov.
– Ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji: Izjava 

ponudnika o izpolnjevanju pogojev glede osnovne spo-
sobnosti (Obrazec št. 3).

– Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji: 
dokazila o izpolnjevanju tega pogoja (če država, v kateri 
ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, 
bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zaprise-
ženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika, poda-
no pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali 
pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov 
v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež).

Opomba: Pogoj mora izpolnjevati vsak od skupnih 
ponudnikov.

4. – da je ponudnik registriran pri pristojnem organu 
za izvajanje dejavnosti, ki mu omogoča izvajanje dejav-
nosti v skladu z razpisno dokumentacijo.

Dokazila:
– Dokazila oziroma izjava morajo biti original oziro-

ma overjena kopija dokumentov.
– Ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji: iz-

java ponudnika, da je registriran pri pristojnem organu 
za izvajanje dejavnosti, ki mu omogoča izvajanje de-
javnosti restavracije, gostilne, okrepčevalnice (Obrazec 
št. 3).

– Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Slove-
niji: dokazila o izpolnjevanju navedenega pogoja (če 
država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja 
takšnih dokumentov, bo naročnik namesto pisnega do-
kazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo iz-
javo ponudnika, podano pred pravosodnim ali upravnim 
organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali 
gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik 
svoj sedež).

Opomba: Skupni ponudniki morajo izpolniti pogoj 
kumulativno.

Ekonomska sposobnost ponudnika
– Noben od ponudnikovih odprtih transakcijskih ra-

čunov v zadnjih šestih mesecih, šteto od roka za oddajo 
ponudb ni bil blokiran iz razloga neporavnanih obvezno-
sti iz davčnega naslova, zakonskega naslova ali naslova 
sodnih izvršb. Ponudnik v poslovnem letu 2013 ni po-
sloval z izgubo, kar dokazuje s svojo bonitetno oceno.

Dokazila:
– ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdila poslov-

nih bank za vsak odprt transakcijski račun iz katerih bo 
razvidno, da v zadnjih šestih mesecih ni bil blokiran iz 
razlogov naštetih v prejšnji alineji.

– S.BON-1 (za samostojnega podjetnika) ali 
S.BON-1/P (za podjetje), ki ne sme biti starejši od 30 
dni od datuma, ki je določen kot skrajni rok za oddajo po-
nudbe. Potrdilo se priloži v originalu ali kopiji. Ponudnik 
mora imeti najnižjo oceno SB6. Ponudbe ponudnikov s 
slabšo bonitetno oceno od ocene SB6 Javno podjetje 
Okolje Piran, d.o.o. ne bo upoštevalo.

Opomba: Pogoj mora izpolnjevati vsak od skupnih 
ponudnikov.

Reference ponudnika
– da je ponudnik, ki oddaja ponudbo za samo izva-

janje gostinske dejavnosti v zadnjih 10 letih v okolju, kjer 
se prepletata gostinska in turistična dejavnost izvajal 
dejavnost gostinstva.

Dokazila:
– Izpolnjen in datiran, žigosan in podpisan Obrazec 

št. 4 – Referenčno potrdilo, s strani naročnika ali izvajal-
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ca dejavnosti, ki podaja referenčno potrdilo za ponud-
nika. V primeru samostojnega opravljanja dejavnosti, 
ponudnik opiše in dokaže način opravljanja dejavnosti.

Opomba: Skupni ponudniki morajo pogoj izpolniti 
kumulativno.

Dokazilo o plačilu varščine za resnost ponudbe
– Dokazilo, da je plačana varščina za resnost po-

nudbe v višini 6.000,00 EUR pred oddajo ponudbe.
Poslovni načrt
– Poslovni načrt je dokument, ki vsebuje krajšo, 

vendar celovito obrazložitev ponudnikove namere o na-
jemu zemljišča in objektov za izvajanje dejavnosti, po-
slovanja in koriščenja teh nepremičnin.

– Ponudnik pripravi poslovni načrt, ki mora vse-
bovati:

a) vsebinski/programski del (vsebinska zasnova de-
lovanja lokala, opis nameravane ponudbe),

b) finančni del (program trženja in ostali ekonomski 
dejavniki, predlog za morebitne investicije v prihodnosti 
glede sredstev, ki jih namerava vložiti in morebitni ter-
minski plan izvedbe teh investicij, ponudnik lahko pri-
pravi tudi ponudbeni predračun posameznih dejavnosti).

Potrdilo pristojnega Davčnega urada Republike 
Slovenije o poravnanih davkih in prispevkih

– Potrdilo pristojnega Davčnega urada Republike 
Slovenije o poravnanih davkih in prispevkih v skladu s 
predpisi v Republiki Sloveniji – potrdilo ne sme biti sta-
rejše od 30 dni pred rokom za oddajo ponudb.

Opomba: Pogoj mora izpolnjevati vsak od skupnih 
ponudnikov.

Ponudnik in z njim povezane fizične in pravne ose-
be, kot jih opredeljujeta Zakon o gospodarskih druž-
bah ter Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb 
(ZDDPO-2), ne sme imeti neporavnanih zapadlih ob-
veznosti do Občine Piran in Javnega podjetja Okolje 
Piran, d.o.o.

– Ponudnik mora predložiti potrdila Občine Piran in 
Javnega podjetja Okolje Piran, d.o.o., da teh zapadlih in 
neporavnanih obveznosti nima.

Dokazilo:
– Potrdila Občine Piran in Javnega podjetja Okolje 

Piran, d.o.o.
Zavarovanje plačila zapadlih obveznosti
Kot zavarovanje plačila zapadlih obveznosti je ob 

podpisu pogodbe izbrani najemnik dolžan pri Javnem 
podjetju Okolje Piran, d.o.o. položiti varščino v višini 
polletne ponujene najemnine.

Varščina ostane pri Javnemu podjetju Okolje Piran, 
d.o.o. deponirana do konca najemnega razmerja in se 
obračuna ob zadnjem obroku najemnine. Varščina se 
valorizira z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin 
oziroma z enakim indeksom kot se valorizira najemnina.

Varščino Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o. unov-
či, če najemnik ne plača zapadle najemnine za lokal ali 
najemnine za terasi, odkupnine za opremo in inventar ali 
dolgovanih stroškov. V primeru unovčitve varščine zara-
di neplačevanja zapadlih obveznosti, pogodba preneha 
po samem zakonu.

Dokazilo:
– Izjava (Obrazec št. 5).
Opomba: V primeru, da se na razpis prijavljajo sku-

pni ponudniki, podpiše izjavo tisti od skupnih ponudni-
kov, ki bo položil varščino.

Ponudbo ponudnika, ki ne bo izpolnila vseh pogojev 
za priznanje sposobnosti, navedenih v 11. točki bo Jav-
no podjetje Okolje Piran, d.o.o. zavrglo kot nepopolno.

7. Vsebina ponudbe
Obvezna vsebina ponudbe je: kazalo ponudbe, 

Obrazec št. 1 – Ponudba, Obrazec št. 2 – Izjava o 

sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije, Obrazec 
št. 3 – Izjava o sposobnosti (z zahtevanimi dokazili), 
Obrazec št. 4 – Referenčno potrdilo, Obrazec št. 5 – 
Izjava o pologu varščine za zavarovanje plačila zapa-
dlih obveznosti, Potrdilo o plačilu varščine za resnost 
ponudbe, Potrdilo o poravnanih obveznostih do Občine 
Piran, Potrdilo o poravnanih obveznostih do Javnega 
podjetja Okolje Piran, d.o.o., Poslovni načrt, Potrdilo 
pristojnega Davčnega urada RS o poravnanih davkih in 
prispevkih, Pravni akt o sodelovanju (Opomba: pravni 
akt o sodelovanju je obvezen v primeru več oseb kot 
skupnih ponudnikov).

8. Način in rok plačila najemnine
Izhodiščna mesečna najemnina za lokal znaša 

4.600,00 EUR brez DDV na mesec oziroma 55.200,00 
EUR letno brez DDV.

Izhodiščna mesečna najemnina za lokal je določe-
na brez DDV. Izbrani najemnik bo dolžan ob podpisu 
pogodbe izpolniti in posredovati na svoj pristojni davčni 
urad izjavo za izbiro obdavčitve najema nepremičnine z 
DDV. Plačilo DDV bremeni najemnika.

Mesečna najemnina za lokal se bo ob plačilu vsa-
kega obroka usklajevala z indeksom rasti cen življenj-
skih potrebščin, ki ga objavi Statistični urad Republike 
Slovenije.

Najemnina za lokal se plačuje dvakrat letno, in sicer 
prvi obrok do konca meseca januarja, drugi obrok pa do 
konca meseca avgusta za tekoče koledarsko leto, na 
podlagi prejetega računa. Prvi obrok najemnine za leto 
2015 je najemnik dolžan plačati ob podpisu pogodbe.

Način in plačilo mesečne najemnine predstavlja 
bistveno sestavino pogodbe.

Koristna vlaganja v objekt
Najemnik lahko izvede obnovo lokala, in sicer po 

projektu na katerega mora dati Javno podjetje Okolje 
Piran, d.o.o. soglasje. Pri tem se pogodbeni stranki 
dogovorita, da bo Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o. 
pripoznalo koristna vlaganja v objekt na podlagi so-
dne cenitve uradnega cenilca, ki ga bo izbralo Javno 
podjetje Okolje Piran, d.o.o., vendar največ do višine 
700,00 EUR na m² lokala. Pri tem nista upoštevani terasi 
(zaprta in odprta terasa), kjer Javno podjetje Okolje Pi-
ran, d.o.o. ne pripozna nikakršnih koristnih vlaganj. Tako 
pripoznana vlaganja se v prvih petih letih najema oziro-
ma v prvih petih letih po izvedbi sanacije lokala, lahko 
upoštevajo pri plačilu najemnine in se kompenzirajo pri 
plačilu drugega obroka najemnine.

Kolikor najemnik morebiti odpove pogodbo pred 
iztekom petih let po izvedbi sanacije ali je pogodba 
prekinjena zaradi razlogov, ki so na strani najemnika, 
najemodajalec najemniku ni dolžan povrniti nekompen-
ziranega dela koristnih vlaganj.

Obveznost odkupa opreme in inventarja
Najemnik je od Javnega podjetja Okolje Piran, 

d.o.o. dolžan odkupiti vso opremo in inventar, ki se na-
haja v lokalu. Vrednost opreme in inventarja je ocenjena 
na 50.000,00 EUR (DDV ni vštet in ga plača najemnik) 
in jo lahko najemnik plača v petih enakih letnih obrokih 
v prvih petih letih veljavnosti pogodbe. Letni obrok za 
odkup opreme se plača ob plačilu prvega obroka naje-
mnine. Za leto 2015 plača najemnik letni obrok za odkup 
opreme ob podpisu pogodbe. Tako kot najemnina se tudi 
stroški za odkup opreme in inventarja pred vsakim obro-
kom valorizirajo z indeksom rasti cen življenjskih potreb-
ščin, ki ga objavi Statistični urad Republike Slovenije.

Kolikor najemnik morebiti odpove pogodbo pred 
iztekom petih let ali je pogodba prekinjena zaradi raz-
logov, ki so na strani najemnika in tako ne odkupi v 
celoti vse opreme in inventarja, se mu vplačani obroki 
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štejejo kot najemnina za uporabo opreme in inventarja, 
lastništvo le-te pa ostane od Javnega podjetja Okolje 
Piran, d.o.o..

Kolikor najemnik v okviru sanacije lokala opremo 
in inventar najemodajalca odstrani in morebiti odpove 
pogodbo ali je pogodba prekinjena zaradi razlogov, ki so 
na strani najemnika, pred dokončnim poplačilom vred-
nosti le-te, je dolžan najemnik najemodajalčevo opremo 
in inventar plačati v celoti.

9. Rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo: 
ponudba mora biti veljavna do vključno 3 mesece od 
dneva odpiranja ponudb.

10. Merilo za izbor najemnika
Ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev, bo meri-

lo za izbor ponudnika najvišja cena ponujene najemnine.
V primeru več ponudnikov z ponujeno enako naj-

višjo najemnino se izvedejo pogajanja z namenom 
doseganja za Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o. naj-
višje najemnine oziroma ugodnejše ponudbe. Posto-
pek mora biti izveden v roku zavezanosti ponudnikov 
za dane ponudbe, drugače javno zbiranje ponudb ni 
uspešno.

11. Objava razpisne dokumentacije: razpisna do-
kumentacija bo objavljena na spletni strani Javnega 
podjetja Okolje Piran, d.o.o. (www.okoljepiran.si) z dnem 
objave tega razpisa v Uradnem listu RS.

12. Ustavitev postopka: Javno podjetje Okolje Pi-
ran, d.o.o. si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli ustavi 
postopek oddaje v najem stvarnega premoženja in ne 
sklene najemne pogodbe, pri čemer ponudnikom ni 
dolžno povrniti stroškov priprave ponudbe oziroma ka-
terihkoli stroškov, ki bi zaradi tega nastali.

Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o.

Št. 278.1-849/14 Ob-3131/14

Na podlagi Pravilnika o razpolaganju s stvarnim 
premoženjem – 1 in na podlagi pooblastila odvisne 
družbe SŽ – Infrastruktura d.o.o. Slovenske železnice, 
d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, vabijo k na-
kupu premičnin: neuporabnega materiala.

Vrsta posla: neuporabni material.
Lokacija – proga:
– Pragersko–Ormož (16+497, 16+820, 19+678, 

34+573 km),
– Ormož–Hodoš d.m. (2+382, 6+657, 9+307, 

31+800 km).
Predmet prodaje obsega:
– cca 254 ton jeklenih konstrukcij (mostovi, podvozi, 

prepusti ...), odpadno železo.
Ocenjena vrednost predmeta prodaje znaša 

55.880,00 EUR brez DDV.
Javno odpiranje ponudb bo opravljeno 25. 8. 2014, 

ob 12. uri, na sedežu družbe SŽ, d.o.o., Kolodvorska 
ul. 11, 1506 Ljubljana, Službe za nabavo in investicije 
(sejna soba 606).

Posebne zahteve prodajalca bodo navedene v na-
vodilu za oblikovanje ponudb.

Zainteresirani ponudniki so v 14 dneh po objavi 
vabila dolžni prevzeti navodilo za oblikovanje ponudb, 
ki vsebuje tudi dodatna pojasnila v zvezi s predme-
tom prodaje in v skladu s tem navodilom v 17 dneh 
po objavi vabila predložiti svoje ponudbe. Zahtevo za 
prevzem navodila so ponudniki dolžni nasloviti na Slo-
venske železnice, d.o.o., Služba za nabavo in investi-
cije, in sicer po faksu 01/29-14-833 ali po elektronski 
pošti: jelka.kosmac@slo-zeleznice.si. Informacije na 
tel. 01/29-14-634.

Slovenske železnice, d.o.o.

Št. 3314-1/2014 Ob-3158/14

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska 22, 
1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Ministrstvo), na podlagi 
99. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-2; Uradni 
list RS, št. 12/13 UPB5 in 19/14) objavlja

obvestilo
o izidu javnega natečaja za zbiranje predlogov 
uradnega znaka za označbo kakovosti »Izbrana 

kakovost« za namen izvajanja promocije  
po zakonu o promociji kmetijskih  

in živilskih proizvodov
I. Namen javnega natečaja: izdelava predloga gra-

fične rešitve – označbe za »izbrano kakovost« kme-
tijskih in živilskih proizvodov v skladu z Zakonom o 
promociji kmetijskih in živilskih proizvodov (Uradni list 
RS, št. 26/11, Uradni list RS, št. 57/12).

II. Skupno število udeležencev
Ministrstvo je na objavljen natečaj prejelo 39 vlog. 

Sedem vlog (vloge prispele pod šiframi: Cin2014, 
LO231, Njiva poje mi, ZRNO, 5961-2014, HO69, 
081107) je komisija za formalni pregled vlog zaradi 
neizpolnjevanja formalnih zahtev izločilo iz nadaljnje 
obravnave.

Strokovna žirija za izbor znaka za označbo kako-
vosti »Izbrana kakovost« je ostale vloge pregledala in 
izločila dve (vlogi prispeli pod šiframi: 2406 in 1507), 
ki nista ustrezali zahtevam iz točke III. 3 javnega na-
tečaja.

III. Zmagovalec natečaja
Izmed ostalih predlogov je strokovna žirija izbrala 

tri najboljše predloge, in sicer:
– 1. mesto: predlog pod šifro 10125, predlagate-

lja Votan Leo Burnett d.o.o., Ob Ljubljanici 12, 1000 
Ljubljana,

– 2. mesto: predlog pod šifro 32106, predlagatelja 
MMS Marketing komunikacije d.o.o., Ameriška ulica 8, 
1000 Ljubljana,

– 3. mesto: predlog predlagatelja pod šifro 55555, 
predlagatelja Ilovar Stritar d.o.o., Trdinova 5, 1000 
Ljubljana.

IV. Drugi podatki: ministrstvo bo vse predlagatelje 
seznanilo z rezultati natečaja. Prvouvrščeni bo v skladu 
z določili natečaja pozvan k podpisu pogodbe za izde-
lavo priročnika za celostno grafično podobo za uradni 
znak za označbo kakovosti »Izbrana kakovost« kmetij-
skih in živilskih proizvodov ter odkup avtorskih pravic, 
drugo- in tretjeuvrščeni prejmeta denarno nagrado v 
skladu z določili natečaja.

V. Sklic na obvestilo o natečaju: natečaj je bil ob-
javljen v Uradnem listu RS, št. 29, dne 25. 4. 2014, 
stran: 1207.

VI. Datum odpošiljanja: obvestilo o izidu javnega 
natečaja je bilo odposlano 7. avgusta 2014.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Obvestila o vlogah za priznavanje 
označb posebnih kmetijskih pridelkov 

oziroma živil

Št. 33203-77/2013/44 Ob-3154/14

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje na podlagi prve-
ga odstavka 49. člena Uredbe (EU) Evropskega parla-
menta in Sveta št. 1151/2012 z dne 21. novembra 2012 

mailto:jelka.kosmac@slo-zeleznice.si
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o shemah kakovosti kmetijskih pridelkov in živil (UL L 
št. 343 z dne 14. 12. 2012, str. 1), 4. člena Delegirane 
uredbe Komisije (EU) št. 664/2014 z dne 18. decembra 
2013 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropske-
ga parlamenta in Sveta v zvezi z določitvijo simbolov 
Unije za zaščitene označbe porekla, zaščitene geograf-
ske označbe in zajamčene tradicionalne posebnosti ter 
v zvezi z nekaterimi pravili o izvoru, nekaterimi postop-
kovnimi pravili in nekaterimi dodatnimi prehodnimi pravili 
(UL L št. 179 z dne 19. 6. 2014, str. 17) in drugega od-
stavka 7. člena Pravilnika o postopkih zaščite kmetijskih 
pridelkov oziroma živil (Uradni list RS, št. 15/08) v zvezi 
s čezmejno vlogo za registracijo Istarskega pršuta/Istr-
skega pršuta in s tem povezanim rokom za nacionalni 
ugovor objavlja

obvestilo
o vlogi za registracijo Istarskega pršuta/Istrskega 

pršuta z zaščiteno označbo porekla
Specifikacija za registracijo Istarskega pršuta/Istr-

skega pršuta z zaščiteno geografsko označbo je jav-
nosti in vsem zainteresiranim na vpogled na Ministr-
stvu za kmetijstvo in okolje, po predhodni najavi na tel. 
478-93-07 oziroma na spletnih straneh ministrstva.

Z dnem te objave začne teči 30 dnevni rok za naci-
onalni ugovor oziroma pripombe na specifikacijo za regi-
stracijo Istarskega pršuta/Istrskega pršuta. Pisni ugovori 
oziroma pripombe se lahko v tem času oddajo na elek-
tronski naslov: gp.mko@gov.si ali na naslov Ministrstvo 
za kmetijstvo in okolje, Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
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Evidence sindikatov

Št. 101-9/2014 Ob-3014/14

Upravna enota Celje sprejme v hrambo Aneks spre-
memb in dopolnitev Pravil o organiziranju in delovanju 
SKEI-Konference sindikalnih podružnic lokacije Što-
re in ga vpiše v evidenco statutov sindikatov, pri zapore-
dni številki 193/2014.

Št. 10100-1/2014-8 Ob-3038/14

Statut SSOS - Sindikat socialnih oskrbovank 
Slovenije se hrani pri Ministrstvu za delo, družino, soci-
alne zadeve in enake možnosti.

Statut je vpisan v evidenco statutov sindikatov dne 
4. 7. 2014, pod zaporedno številko 213.
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Zavarovanja terjatev

SV 767/14 Ob-3132/14

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega za-
pisa notarke Mateje Andrejašič, opr. št. SV 767/14 z 
dne 31. 7. 2014, je trisobno stanovanje, s kabinetom 
št. 8, v izmeri 83 m2, v prvem nadstropju stanovanjske-
ga objekta, na naslovu Cesta 1. maja 3, 4000 Kranj, s 
številko stavbe 3, v k.o. Huje (2122-3), stoječe na parc. 
št. 157/1, k.o. 2122 Huje, s št. dela stavbe 2122-3-3, na 
podlagi prodajne pogodbe št. AG 3091-0807-27/2014 z 
dne 28. 7. 2014, v solasti Dejana in Tanje Ristič, obeh 
Cankarjeva cesta 21, Tržič, vsakega do ½, zastavljeno 
v korist Delavske hranilnice d.d. Ljubljana, Miklošičeva 
5, 1000 Ljubljana, mat. št. 5448557000, za zavarovanje 
terjatve v višini 55.000,00 EUR, z obrestno mero 6-me-
sečni Euribor + 2,40 % letno, z vračilom v 180 meseč-
nih anuitetah, od katerih zadnja zapade 31. 7. 2029, s 
pravico upnice odstopiti od kreditne pogodbe in zahte-
vati takojšnje vračilo kredita pred zapadlostjo z vsemi 
obrestmi in drugimi stroški oziroma zahtevati izvršbo na 
zastavljeni nepremičnini.
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Objave sodišč

Izvršbe

Z 1/2014 Os-3049/14

Na podlagi sklepa o zavarovanju Okrajnega sodi-
šča v Kamniku, Z 1/2014 z dne 10. 2. 2014, ki je postal 
pravnomočen 11. 3. 2014, je bila na podlagi rubežnega 
zapisnika izvršitelja Marijana Hojsa z dne 9. 5. 2014, 
št. IZV 2014/03408 nepremičnina, ki ni vpisana v zemlji-
ško knjigo, to je stanovanje št. 1, v 1. nadstropju več-
stanovanjske stavbe, št. 539, na naslovu Tomšičeva 11, 
Kamnik, ki stoji na parc. št. 24/1, k.o. 1911 - Kamnik, last 
dolžnika Daima Mamuta, zarubljena v korist upnice Re-
publike Slovenije, Ministrstvo za finance, DURS, Davčni 
urad Ljubljana, zaradi zavarovanja denarne terjatve v 
višini 949,36 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Kamniku  
dne 10. 7. 2014

In 57/2011 Os-3026/14

V izvršilni zadevi tukajšnjega sodišča, pod opr. št. In 
57/2011, upnice Republike Slovenije, Ministrstvo za fi-
nance, Davčna uprava Republike Slovenije, Davčni urad 
Kočevje, ki jo zastopa: Državno pravobranilstvo RS, 
Šubičeva 2, Ljubljana, zoper dolžnika: Mirsada Vučkić, 
Trg zbora odposlancev 43, Kočevje, zaradi izterjave 
13.566,09 EUR s pripadki, se v zapisniku o rubežu 
nepremičnin Marijana Hojsa, izvršitelja v Kamniku, opr. 
št. IZV 2011/5200, z dne 27. 3. 2012 razveljavi rubež ne-
premičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, last dolžnika 
do celote, to je stanovanja št. 3/1, v stanovanjski hiši, na 
naslovu Trg zbora odposlancev 43, Kočevje, stoječi na 
parc. št. 1225, prej vpisani v vl. št. 1589, k.o. Kočevje.

Okrajno sodišče v Kočevju  
dne 11. 7. 2014

Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

IV P 587/2012 Os-3015/14

Okrožno sodišče v Kranju je po okrožni sodnici Ro-
mani Čemažar, v pravdni zadevi tožeče stranke Mojce 
Zavratnik, Vogljanska c. 43, Šenčur, zoper toženo stran-
ko Azem Tafilaj, neznanega prebivališča, zaradi razveze 
zakonske zveze, sklenilo, da se toženi stranki Azemu 
Tafilaju, na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem po-
stopku (ZPP), postavi začasno zastopnico odvetnico 
Marjeto Hudovernik, Cesta Staneta Žagarja 12, Kranj.

Začasna zastopnica ima v tem postopku pravice 
in dolžnosti zakonite zastopnice in bo imenovano to-
ženo stranko zastopala od dneva postavitve in vse do 
takrat, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne 
nastopi pred sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika 
(83. člen ZPP).

Okrožno sodišče v Kranju  
dne 5. 6. 2014

IV P 97/2014 Os-2853/14

Okrožno sodišče v Novi Gorici je po okrožni sodnici 
svetnici Suzani Kontestabile, v pravdni zadevi tožeče 
stranke Hermine Hercegovac, Cankarjeva ul. 80, Nova 
Gorica, zoper toženo stranko Ignazia Nieddu, neznane-
ga bivališča, zaradi plačevanja preživnine sklenilo:

Na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena 
Zakona o pravdnem postopku se toženi stranki Ignaziu 
Nieddu, neznanega bivališča, postavi začasna zastopni-
ca, odvetnica Tanja Marušič iz Nove Gorice, Kidričeva 
18, ki bo zastopala toženo stranko v pravdni zadevi, 
opr. št. IV P 97/2014, vse dokler tožena stranka ali njen 
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler 
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, 
da je postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 3. 6. 2014

Oklici dedičem

D 73/2014 Os-2928/14

V zapuščinski zadevi po pok. Matildi Rupar, hčeri 
Jožeta Ruparja, roj. 26. 2. 1934, drž. RS, nazadnje 
stanujoči Jakopičeva ulica 18, Kamnik, in umrli 27. 7. 
2013, sodišče ne razpolaga s podatki o zakonitih dedičih 
zapustnice. Kot  zakoniti dediči bi prišli v poštev za de-
dovanje dediči drugega dednega reda, in sicer bratje in 
sestre zapustnice oziroma, če je kdo od njih že pokojen, 
njihovi potomci (nečaki in nečakinje). Sodišče poziva 
te osebe oziroma tudi druge osebe, ki mislijo, da imajo 
pravico do dediščine, da se priglasijo sodišču v enem 
letu od objave tega oklica.

Po preteku enega leta bo sodišče opravilo zapuščin-
sko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Kamniku  
dne 24. 6. 2014

D 258/2012 Os-3070/14

Babici Renato, roj. 5. 12. 1927, nazadnje stanujoč 
Plavje 20/a, Škofije, je dne 9. 5. 2012 umrl in ni zapustil 
oporoke.

Do dediščine ima pravico zapustnikova nečakinja 
Babič Mariza in zapustnikov brat Babič Narcizo, oba 
neznanega prebivališča v Italiji.

Ker sodišču ni znano njuno prebivališče, naj se pri-
glasita sodišču v enem letu od objave tega oklica.

Dedičema je postavljena za začasno zastopnico 
Bistra Podgornik Tonello, Dekani 209, Dekani.

Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče 
zapuščinsko obravnavo na podlagi izjave postavljenega 
skrbnika in na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Kopru  
dne 16. 7. 2014

D 269/2013 Os-2900/14

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je po okrajni 
sodnici Juditi Bjelovučić Černoša v zapuščinski zadevi 
po pokojnem Marković Dragišu, rojenem 11. 10. 1928, 
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nazadnje stalno stanujočem Vid Ivanuševa 17, Rogaška 
Slatina, umrlem dne 22. 8. 2013, v skladu s prvim in dru-
gim odstavkom 130. člena, prvim odstavkom 131. člena 
in 206. členom Zakona o dedovanju (ZD), dne 9. 4. 
2014 sklenilo:

Objavi se oklic naj se tisti, ki imajo pravico do dedi-
ščine po pokojnem Marković Dragišu, priglasijo sodišču 
v roku enega leta od objave tega oklica.

Vabilo z oklicem neznanim dedičem po pokojnem 
Marković Dragišu, se po pravnomočnosti tega sklepa 
objavi za čas enega leta tudi z nabitjem na oglasno de-
sko tukajšnjega sodišča.

Za začasno skrbnico neznanim dedičem po pokoj-
nem Marković Dragišu se postavi Veronika Kitak Jug, 
delavka tukajšnjega sodišča.

Začasna skrbnica bo zastopala neznane dediče v 
zapuščinskem postopku.

Okrajno sodišče v Šmarjah pri Jelšah
dne 9. 4. 2014

Oklici pogrešanih

N 13/2014 Os-3065/14

Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici Ani 
Peric, v nepravdni zadevi predlagateljice postopka Re-
publike Slovenija, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo za-
stopa Državno pravobranilstvo RS, Zunanji oddelek v 
Kopru, zoper nasprotno udeleženko Fioreto Bordon, 
pokojnega Ivana, neznanega bivališča, ki jo zastopa 
skrbnica za poseben primer Nika Starešinič iz Portoro-
ža, zaradi razglasitve pogrešane nasprotne udeleženke 
za mrtvo, izven naroka dne 14. 7. 2014, sklenilo:

uvede se postopek za razglasitev nasprotne ude-
leženke Fiorete Bordon, pokojnega Ivana, rojena 23. 3. 
1914, neznanega bivališča, za mrtvo.

Vse, ki kaj vedo o njenem življenju in smrti, se pozi-
va, da to sporočijo naslovnemu sodišču v treh mesecih 
po objavi tega oklica, ker bo sodišče po preteku tega 
roka pogrešano razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 14. 7. 2014

N 15/2014 Os-3066/14

Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici Ani Pe-
ric, v nepravdni zadevi predlagateljice postopka Repub-
like Slovenija, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo zastopa 
Državno pravobranilstvo RS, Zunanji oddelek v Kopru, 
zoper nasprotnega udeleženca Anastazija Bordon, pokoj-
nega Ivana, neznanega bivališča, ki ga zastopa skrbnica 
za poseben primer Nika Starešinič iz Portoroža, zaradi 
razglasitve pogrešanega nasprotnega udeleženca za mr-
tvega, izven naroka dne 14. 7. 2014, sklenilo:

uvede se postopek za razglasitev nasprotnega ude-
leženca Anastazija Bordona, pokojnega Ivana, rojenega 
dne 5. 5. 1908, 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 14. 7. 2014

N 17/2014 Os-3067/14

Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici Ani 
Peric, v nepravdni zadevi predlagateljice postopka Re-

publike Slovenija, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo za-
stopa Državno pravobranilstvo RS, Zunanji oddelek v 
Kopru, zoper nasprotnega udeleženca Franca Božič, 
pokojnega Mateja, neznanega bivališča, ki ga zastopa 
skrbnica za poseben primer Nika Starešinič iz Portoro-
ža, zaradi razglasitve pogrešanega nasprotnega ude-
leženca za mrtvega, izven naroka dne 14. 7. 2014, 
sklenilo:

uvede se postopek za razglasitev nasprotnega ude-
leženca Franca Božiča, pokojnega Mateja, rojenega dne 
11. 6. 1907, 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 14. 7. 2014

N 19/2014 Os-3071/14

Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici 
Ani Peric, v nepravdni zadevi predlagateljice postopka 
Republike Slovenija, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo 
zastopa Državno pravobranilstvo RS, Zunanji oddelek 
v Kopru, zoper nasprotnega udeleženca Ivana Grižon, 
pokojnega Ivana, neznanega bivališča, ki ga zastopa 
skrbnica za poseben primer Nika Starešinič iz Por-
toroža, zaradi razglasitve pogrešanega nasprotnega 
udeleženca za mrtvega, izven naroka dne 14. 7. 2014, 
sklenilo:

uvede se postopek za razglasitev nasprotnega ude-
leženca Ivana Grižona, pokojnega Ivana, 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 14. 7. 2014

N 21/2014 Os-3072/14

Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici Ani 
Peric, v nepravdni zadevi predlagateljice postopka Re-
publike Slovenija, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo za-
stopa Državno pravobranilstvo RS, Zunanji oddelek v 
Kopru, zoper nasprotnega udeleženca Antona Pečarič, 
pokojnega Ivana, neznanega bivališča, ki ga zastopa 
skrbnica za poseben primer Nika Starešinič iz Portoro-
ža, zaradi razglasitve pogrešanega nasprotnega ude-
leženca za mrtvega, izven naroka dne 14. 7. 2014, 
sklenilo:

uvede se postopek za razglasitev nasprotnega ude-
leženca Antona Pečariča, pokojnega Ivana, rojenega 
dne 30. 9. 1879, 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 14. 7. 2014

N 52/2014 Os-2753/14

Pred Okrajnim sodiščem v Mariboru se vodi ne-
pravdna zadeva predlagatelja Elektro Slovenija d.o.o., 
Hajdrihova 2, Ljubljana, ki ga zastopa Savaprojekt d.d. 
iz Krškega, zoper nasprotno udeleženko Magdaleno 
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(Magda) Beranič, nazadnje stanujoča Dobrovce 147 in 
tudi Slivnica pri Mariboru, zaradi razglasitve za mrtvo.

O pogrešani Magdaleni (Magdi) Beranič ni znano 
kdaj je rojena, nazadnje je stanovala Dobrovce 147 in 
tudi Slivnica pri Mariboru. O njej je znano samo to, da 
je dne 27. 10. 1939 bil izdan odlok, na podlagi kate-
rega je bilo v njen prid razlaščeno premoženje, kate-
rega lastnica je sedaj po podatkih zemljiške knjige, in 
sicer delež 24/288 parcele ID znak 705-425/2-0, k.o. 
Slivnica. Takrat je verjetno bila že poročena z Beranič 
Jakobom.

Sodišče zato poziva pogrešano, da se oglasi, kakor 
tudi vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in smrti pogreša-
ne, da to sporočijo sodišču v roku treh mesecev po ob-
javi tega oklica, sicer bo sodišče po izteku navedenega 
roka pogrešano razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 30. 5. 2014

N 53/2014 Os-2754/14

Pred Okrajnim sodiščem v Mariboru se vodi ne-
pravdna zadeva predlagatelja Elektro Slovenija d.o.o., 
Hajdrihova 2, Ljubljana, ki ga zastopa Savaprojekt d.d. 
iz Krškega, zoper nasprotno udeleženko Heleno Brglez, 
nazadnje stanujoča Dobrovce 78 in tudi Slivnica pri Ma-
riboru, zaradi razglasitve za mrtvo.

O pogrešani Heleni Brglez, rojeni Ajdič, ni znano 
kdaj je rojena, nazadnje je stanovala Dobrovce 78 in 
tudi Slivnica pri Mariboru. O njej je znano samo to, da 
je dne 27. 10. 1939 bil izdan odlok, na podlagi katere-
ga je bilo v njen prid razlaščeno premoženje, katerega 
lastnica je sedaj po podatkih zemljiške knjige, in sicer 
delež 12/288 parcele ID znak 705-425/2-0, k.o. Sliv-
nica. Takrat je verjetno bila že poročena s Štefanom 
Brglezom.

Sodišče zato poziva pogrešano, da se oglasi, kakor 
tudi vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in smrti pogreša-
ne, da to sporočijo sodišču v roku treh mesecev po ob-
javi tega oklica, sicer bo sodišče po izteku navedenega 
roka pogrešano razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 30. 5. 2014

N 54/2014 Os-2756/14

Pred Okrajnim sodiščem v Mariboru se vodi ne-
pravdna zadeva predlagatelja Elektro Slovenija d.o.o., 
Hajdrihova 2, Ljubljana, ki ga zastopa Savaprojekt d.d. 
iz Krškega, zoper nasprotnega udeleženca Štefana Br-
glez, nazadnje stanujoč Dobrovce 147 in tudi Slivnica pri 
Mariboru, zaradi razglasitve za mrtvega.

O pogrešanem Štefanu Brglezu ni znano kdaj je 
rojen, nazadnje je stanoval Dobrovce 78 in tudi Slivnica 
pri Mariboru. O njem je znano samo to, da je dne 27. 10. 
1939 bil izdan odlok, na podlagi katerega je bilo v njegov 
prid razlaščeno premoženje, katerega lastnik je sedaj po 
podatkih zemljiške knjige, in sicer delež 12/288 parcele 
ID znak 705-425/2-0, k.o. Slivnica. Takrat je verjetno bil 
že poročen s Heleno Brglez.

Sodišče zato poziva pogrešanega, da se oglasi, 
kakor tudi vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in smrti po-
grešanega, da to sporočijo sodišču v roku treh mesecev 
po objavi tega oklica, sicer bo sodišče po izteku navede-
nega roka pogrešano razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 30. 5. 2014

N 66/2014 Os-2821/14

Pred Okrajnim sodiščem v Mariboru je v teku ne-
pravdna zadeva predlagatelja Elektro Slovenija d.o.o., 
Hajdrihova 2, Ljubljana, ki ga zastopa Savaprojekt d.d. 
Krško, zoper nasprotnega udeleženca Ivana Žižek, ki ga 
zastopa skrbnik za posebni primer Center za socialno 
delo Maribor, Zagrebška c. 72, Maribor, zaradi razgla-
sitve za mrtvega.

O pogrešanem Ivanu Žižku je znano, da se je dne  
8. 3. 1940 vpisal v zemljiško knjigo kot lastnik nepremič-
nine, parc. št. 425/1 in 425/2, k.o. Slivnica, na podlagi par. 
59 Zakona o likvidaciji agrarne reforme z dne 22. 5. 1937. 
Z drugimi podatki o pogrešanem sodišče ne razpolaga.

Sodišče zato poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju 
in smrti pogrešanega, da to sporočijo sodišču v roku treh 
mesecev po objavi tega oklica, sicer bo sodišče po izteku 
navedenega roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 10. 6. 2014
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Preklici

Zavarovalne police preklicujejo 

Gradišar Matej, Mengeška cesta 5C, Trzin, zava-
rovalno polico, št. 50500084776, izdala zavarovalnica 
Adriatic Slovenica. gnm‑334084

Jevec Sara, Verd 157, Vrhnika, zavarovalno polico, 
št. 50500106118, izdala zavarovalnica Adriatic Sloveni-
ca d.d. gnr‑334079

Likar Rok, Stara cesta 25, Straža, zavarovalno po-
lico, št. 50500083135, izdala zavarovalnica KD Življenje 
d.d. gnr‑334104

Oblak Bojan, Tabor 5, Ljubljana, zavarovalno po-
lico, št. FP22802, izdala zavarovalnica KD Življenje. 
gnx‑334098

Sermek Marčec Monika, Ptujska cesta 39, Rače, 
zavarovalno polico, št. 50500122984, izdala zavaroval-
nica KD Življenje. m‑72

Sodec Simon, Sobenja vas 18, Krška vas, zavaro-
valno polico, št. 50500100817, izdala zavarovalnica KD 
Življenje. gnc‑334094

Triler Branko, Trate 24, Zgornja Velka, zavarovalne 
police, št. 50500084306, 50500084442 in 50500084451, 
izdala zavarovalnica KD Življenje. m‑75

Spričevala preklicujejo 

Erpe Sandra, Drganja sela 46, Straža, spričevalo 
7. razreda Glasbene šole Kozina, številka LS-2009-
302170, izdano leta 2009. gnd‑334093

Majerič Katjuša, Zelen Breg 20B, Ravne na Koro-
škem, diplomo Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, 
Univerza Ljubljana, številka 919/PI, izdana leta 2014. 
gnu‑334101

Ocvirk Mojmir, Strunjan 15, Piran - Pirano, diplomo, 
Fakultete za družbene vede, veljavna od 8. 5. 1986, šte-
vilka 1282, izdana leta 1986. gnk‑334086

Drugo preklicujejo 

DOBIČEK-G.G d.o.o., Zgornja Selnica 30G, Selnica 
ob Dravi, štampiljko, velikosti 4*1,5 cm, z vsebino: DO-
BIČEK-G.G d.o.o. gnl‑334085

EUROTEK Trebnje, d.o.o., Bič 11, Veliki Gaber, digi-
talno tahografsko kartico, št. 1070500009034001, izdana 
na ime Franc Jerele, izdal Cetis Celje, d.d. gnq‑334080

Filipčič Karl, Zupelevec 44, Kapele, odločbo o iz-
brisu, št. 3734-40/2011/12, izdala Uprava RS za pomor-
stvo. gne‑334092

Janc Jernej, Ljubljanska cesta 23, Radovljica, štu-
dentsko izkaznico, št. 1002159938, izdala FKKT, Mari-
bor. m‑74

JELENC TURIST, d.o.o. Dolenja vas, Dolenja vas 
78, Selca, licenco, za tovorno vozilo, registrska številka 
KR T4-655, št. GE 006332-01587-004, izdala Gospo-
darska zbornica Slovenije. gno‑334082

Kapus Petro, Zgornji Motnik 16, Motnik, poobla-
stilo, št. VV 000436, izdala Uprava RS za pomorstvo. 
gns‑334078

Kostanjšek Janja, Počehova 43, Maribor, potrdilo 
o strokovni usposobljenosti za trgovskega poslovod-
jo, izdano na ime Janja Kostanjšek, izdajateljica Trgo-
vska zbornica Slovenije, številka 120/2007 (z dne 24. 5. 
2007), izdano leta 2007. gnw‑334099

Kustec Andreja, Gornja Bistrica 80, Črenšovci, štu-
dentsko izkaznico, št. 37110027, izdala Veterinarska 
fakulteta. gnz‑334096

Malgaj Marija, Ulica bratov Mravljakov 13, Ljublja-
na, študentsko izkaznico, št. 41090186, izdala Medicin-
ska fakulteta, Ljubljana. gnt‑334102

Novel Karim, Arjol 6, Koper – Capodistria, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500014039000, izdajatelj 
Cetis d.d. gnv‑334100

O.T.I. ROSSI d.o.o., Šolska cesta 17, Brestanica, 
dovolilnico, številka 0974, za državo BIH, oznaka države 
070/11. gny‑334097

Perne Luka, Nova vas 19, Preddvor, študentsko 
izkaznico, št. 23060439, izdala Strojna fakulteta, VSS. 
gnq‑334105

Starc Matej, Križ 188, Sežana, digitalno tahograf-
sko kartico, št. 1070500022566000, izdal Cetis Celje. 
gnp‑334081

Stojčič Dean, Vojkova cesta 8, Solkan, Solčava, 
študentsko izkaznico, št. 20110342, izdala Pravna fa-
kulteta. gnn‑334083

Trunkelj Miha, Zbiljska cesta 81, Medvode, študent-
sko izkaznico, št. 23100186, izdala Fakulteta za strojni-
štvo, Ljubljana. gns‑334103

Vidovič Tomaž, Prisojna ulica 61, Maribor, študent-
sko izkaznico, št. 1053050, izdala FERI, Maribor. m‑73

Zalar Mateja, Male Lašče 39, Velike Lašče, štu-
dentsko izkaznico, št. 25060158, izdala Fakulteta za 
arhitekturo. gnb‑334095

Žunko Vid, Mariborska cesta 65B, Selnica ob Dravi, 
študentsko izkaznico, št. 30809988, izdala Medicinska 
fakulteta, Maribor. m‑71
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