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Javni razpisi
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Popravek
Javnega razpisa za sofinanciranje nakupov 

raziskovalne opreme (Paket 16)
V Javnem razpisu za sofinanciranje nakupov razisko-

valne opreme (Paket 16), ki je bil objavljen v Uradnem listu 
RS, št. 34/2015, z dne 15. 5. 2015, pod številko objave 
Ob-2144/15, se spremeni 3. točka razpisa, tako da glasi:

Točka 3.:
Na razpis se lahko prijavijo JRZ, univerze in drugi 

javni zavodi (v nadaljnjem besedilu: prijavitelji), ki izva-
jajo javno službo na področju raziskovalne dejavnosti v 
obliki raziskovalnih programov in infrastrukturnih progra-
mov na podlagi dodeljene koncesije.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost  
Republike Slovenije

 Ob-2226/15

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi:

– Uredbe o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v 
kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/14, 65/14 in 32/15, v 
nadaljnjem besedilu: Uredba),

– Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 
57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15, v nadalj-
njem besedilu: Zakon o kmetijstvu),

– Uredbe Komisije (EU) št. 1408/2013 z dne 18. de-
cembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kme-
tijskem sektorju (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 9, 
v nadaljnjem besedilu: Uredba 1408/2013/EU) objavlja

javni razpis
za Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo 
škode zaradi požara ali strele na kmetijskem 

gospodarstvu v letu 2015
1. Osnovni podatki o javnem razpisu

Predmet javnega razpisa
Predmet podpore javnega razpisa je finančna pomoč za blažitev poslabšanja 
ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev zaradi nepredvidljivega škodnega 
dogodka na kmetijskem gospodarstvu.

Razpisana sredstva

Višina nepovratnih sredstev namenjenih za ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo 
škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2015, znaša do 
15.000 evrov.
Sredstva bremenijo proračunsko postavko 553810 – Program podpor za 
prestrukturiranje kmetijstva na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v 
nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

Vrsta javnega razpisa Odprti
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Objava in zaključek razpisa Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS 
in traja vse do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani ministrstva.

Cilj ukrepa Finančna pomoč ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu

Informacije o razpisu

INFO točka na Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem 
besedilu: Agencija), tel. 01/580-77-92 od ponedeljka do četrtka od 7.30 do 15. ure in 
petek od 7.30 do 14. ure. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na 
naslov: aktrp@gov.si.

2. Predmet javnega razpisa
2.1. Skladno s prvim odstavkom 6. člena Uredbe je 

predmet podpore tega javnega razpisa finančna pomoč 
za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kme-
tijskih gospodarstev zaradi nepredvidljivega škodnega 
dogodka na kmetijskem gospodarstvu.

2.2. Skladno z drugim odstavkom 6. člena Ured-
be se za nepredvidljivi škodni dogodek šteje škoda na 
kmetijskih objektih, nastala zaradi požara ali strele, če 
povračilo škode za ta dogodek ni določeno s predpisom, 
ki ureja odpravo posledic naravnih nesreč.

3. Vlagatelji
3.1. Vlagatelj je nosilec kmetijskega gospodarstva v 

skladu s 3. točko 3. člena Zakona o kmetijstvu, ki vlaga 
vlogo v skladu s tem javnim razpisom.

3.2. Upravičenec do sredstev je kmetijsko gospo-
darstvo, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev pomoči po 
tem javnem razpisu.

4. Pogoji za pridobitev sredstev
4.1. Pogoji za dodelitev sredstev morajo biti izpol-

njeni ob vložitvi vloge. Vlagatelj lahko na ta javni razpis 
pošlje samo eno vlogo.

4.2. Vlagatelj mora predložiti popolno vlogo sklad-
no z zahtevami iz tega javnega razpisa in na obrazcih, 
ki so sestavni del razpisne dokumentacije, vključno z 
vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili, ki so v njej 
navedeni.

4.3. Vlagatelj mora pri pripravi vloge na ta javni raz-
pis uporabljati podatke iz uradnih evidenc.

4.4. Vlagatelj mora biti na dan oddaje vloge na ta 
javni razpis vpisan v register kmetijskih gospodarstev.

4.5. Skladno s 7. členom Uredbe mora vlagatelj 
za pridobitev sredstev iz naslova tega javnega razpisa 
izpolnjevati naslednje pogoje:

– oddati mora zbirno vlogo za ukrepe kmetijske 
politike (v nadaljnjem besedilu: zbirna vloga) v koledar-
skem letu oddaje vloge na ta javni razpis. Če v tekočem 
koledarskem letu zbirna vloga še ni bila oddana, se 
upošteva zbirna vloga iz preteklega koledarskega leta;

– škodni dogodek je nastal največ 24 mesecev pred 
oddajo vloge na ta javni razpis;

– če je upravičenec kmetijsko gospodarstvo organi-
zirano kot kmetija, mora biti nosilec ali član kmetijskega 
gospodarstva ob nastanku škodnega dogodka pokojnin-
sko in invalidsko zavarovan kot kmet, pri čemer so za 
vrsto zavarovanja upravičene šifre 007, 051, 052, 060, 
064 in 065, določene s predpisom, ki ureja pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje ter predpisom, ki ureja zdra-
vstveno zavarovanje;

– če je upravičenec kmetijsko gospodarstvo orga-
nizirano kot pravna oseba ali samostojni podjetnik po-
sameznik, mora biti registrirano za opravljanje kmetijske 
dejavnosti;

– objekt, na katerem je nastala škoda, je bil ob na-
stanku škodnega dogodka zavarovan za primer požara 
ali strele;

– objekt, na katerem je nastala škoda, je bil ob 
nastanku škodnega dogodka namenjen pridelavi kmetij-
skih proizvodov, ki jih opredeljuje prvi odstavek 2. člena 
Uredbe 1408/2013/EU;

– vlagatelj mora predložiti cenitev škodnega dogod-
ka, ki jo izdela zavarovalnica in

– minimalna višina ocenjene škode, ki jo mora vla-
gatelj izkazati za upravičenost do plačila po tem ukrepu, 
je 5.000 evrov.

5. Finančne določbe
5.1. Skladno s prvim odstavkom 8. člena Uredbe se 

sredstva iz naslova tega javnega razpisa dodelijo upravi-
čencu kot pomoč v obliki nepovratnih sredstev. Osnova 
za izplačilo je razdelilnik iz točke 5.2. tega poglavja in 
višina ocenjene škode iz osme alineje točke 4.5. prejš-
njega poglavja tega javnega razpisa.

5.2. Skladno z drugim odstavkom 8. člena Uredbe 
znaša finančna pomoč:

– 7500 evrov: nad vključno 65 000 evrov ocenjene 
škode;

– 6500 evrov: od vključno 55 000 do 65 000 evrov 
ocenjene škode;

– 5500 evrov: od vključno 45 000 do 55 000 evrov 
ocenjene škode;

– 4500 evrov: od vključno 35 000 do 45 000 evrov 
ocenjene škode;

– 3500 evrov: od vključno 25 000 do 35 000 evrov 
ocenjene škode;

– 2500 evrov: od vključno 15 000 do 25 000 evrov 
ocenjene škode;

– 1500 evrov: od vključno 5000 do 15 000 evrov 
ocenjene škode.

5.3. Skladno z drugim odstavkom 1. člena Uredbe 
se sredstva iz tega javnega razpisa dodelijo po pravilih 
o dodeljevanju pomoči de minimis v skladu z Uredbo 
1408/2013/EU.

5.4. Dodeljena sredstva se upravičencem nakažejo 
na transakcijski račun v skladu s 35. členom Zakona o 
kmetijstvu.

5.5. Sredstva iz tega javnega razpisa se dodelijo 
z odprtim javnim razpisom v skladu z Zakonom o kme-
tijstvu.

6. Omejitve
6.1. Skladno s tretjim odstavkom 8. člena Uredbe 

lahko isti upravičenec pridobi podporo po tem ukrepu 
le enkrat v treh letih od izdaje odločbe o pravici do 
sredstev.

6.2. Skladno s četrtim odstavkom 8. člena Uredbe 
višina vseh prejetih sredstev za škodni dogodek, upo-
števajoč tudi plačilo v okviru zavarovalne police, ne sme 
presegati dejanske škode.

6.3. Skladno z drugim odstavkom 16. člena Uredbe 
se sredstva ne dodelijo upravičencu, ki je za isti namen, 
kakršnega navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem 
javnem razpisu, že prejel javna sredstva Republike Slo-
venije ali sredstva Evropske unije.
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6.4. Skladno s tretjim odstavkom 16. člena Uredbe 
se sredstva ne dodelijo za izvajanje ukrepa zunaj Re-
publike Slovenije. Sedež kmetije mora biti na ozemlju 
Republike Slovenije.

6.5. Skladno s prvim odstavkom 4. člena Uredbe 
se poleg pomoči de minimis v zvezi z istimi upraviče-
nimi stroški, istemu kmetijskemu gospodarstvu ne sme 
dodeliti še državna pomoč, če bi takšno seštevanje 
povzročilo intenzivnost pomoči, ki bi presegala intenziv-
nost, določeno za posebne okoliščine vsakega primera 
v predpisih Unije.

6.6. Skladno z drugim odstavkom 4. člena Uredbe 
skupni znesek vseh de minimis pomoči v kmetijstvu, ki se 
odobri in izplača enotnemu podjetju iz drugega odstavka 
2. člena Uredbe 1408/2013/EU ne sme presegati 15.000 
evrov v katerem koli obdobju treh proračunskih let.

6.7. Skladno s tretjim odstavkom 4. člena Uredbe 
kumulativni znesek vseh pomoči de minimis, dodeljen 
kmetijskim gospodarstvom, v kateremkoli obdobju treh 
proračunskih let, ne sme presegati nacionalne omejitve 
iz Priloge Uredbe 1408/2013/EU.

6.8. Skladno s četrtim odstavkom 4. člena Ured-
be, če je vlagatelj razen v kmetijski dejavnosti deja-
ven v enem ali več sektorjih ali opravlja dejavnosti, ki 
spadajo na področje uporabe 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 (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, 
str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1407/2013/EU), 
se pomoč de minimis dodeljena za dejavnosti v sek-
torju kmetijske proizvodnje v skladu s to uredbo lahko 
kumulira s pomočjo de minimis dodeljeno sektorjem ali 
dejavnostim v gospodarstvu, do zgornje meje, določene 
v Uredbi 1407/2013/EU, če je z ločitvijo dejavnosti ali 
stroškov zagotovljeno, da primarna proizvodnja kmetij-
skih proizvodov ne prejema pomoči de minimis, dode-
ljene v skladu z Uredbo 1407/2013/EU.

6.9. Skladno s petim odstavkom 4. člena Uredbe, 
če je vlagatelj razen v kmetijski dejavnosti, dejaven v 
sektorju ribištva in akvakulture, se pomoč de minimis, 
dodeljena za dejavnosti v sektorju kmetijske proizvo-
dnje, v skladu s to uredbo, lahko kumulira s pomočjo 
de minimis, dodeljeno sektorju ribištva in akvakultu-
re, do zgornje meje, določene v Uredbi Komisije (EU) 
št. 717/2014 z dne 27. julija 2014 o uporabi členov 107 
in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči 
de minimis v sektorju ribištva in akvakulture (UL L št. 190 
z dne 28. 6. 2014, str. 45; v nadaljnjem besedilu: Uredba 
717/2014/EU), če je z ločitvijo dejavnosti ali stroškov za-
gotovljeno, da primarna proizvodnja kmetijskih proizvo-
dov ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu 
z Uredbo 717/2014/EU.

7. Nadzor nad izvajanjem
7.1. Skladno s prvim odstavkom 17. člena Uredbe, 

mora Agencija še pred odobritvijo pomoči preveriti viši-
no že dodeljene pomoči de minimis za posameznega 
upravičenca v centralni evidenci pomoči de minimis za 
kmetijstvo in ribištvo, ki jo vodi ministrstvo, za de minimis 
v gospodarskem sektorju, pa v evidenci državnih pomo-
či, ki jo vodi Sektor za spremljanje državnih pomoči na 
ministrstvu, pristojnem za finance.

7.2. Skladno z drugim odstavkom 17. člena Uredbe, 
mora Agencija za upravičence, ki so enotno podjetje, pred-
hodno preveriti, da že dodeljena pomoč de minimis za vsa 
podjetja v okviru enotnega podjetja, ne presega 15.000 
evrov v katerem koli obdobju treh proračunskih let.

7.3. Enotno podjetje v skladu z drugim odstavkom 
2. člena Uredbe EU/1408/2013 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) zgornjega odstavka preko enega ali več drugih 
podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.

7.4. Skladno s tretjim odstavkom 17. člena Uredbe 
mora Agencija v roku 15 dni po izplačilu pomoči de mi-
nimis posameznemu upravičencu poročati ministrstvu 
o dodeljenih pomočeh na obrazcu in na način, ki ga 
ministrstvo objavi na svojih spletnih straneh.

8. Razpisna dokumentacija in informacije
8.1. Vlogo na ta javni razpis je treba vložiti v pisni 

obliki na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije in 
je objavljen na spletni strani ministrstva in Agencije. 
Sestavni deli vloge morajo biti speti v mapi, oštevilče-
ni po zaporedni številki od skupnega števila vloženih 
strani in priložen jim mora biti natančen seznam vsta-
vljene dokumentacije, podpisan s strani vlagatelja. 
Na ovojnici vloge morajo biti razvidni datum in čas 
(ura, minuta) oddaje vloge na pošti, označen s strani 
pošte, naslov vlagatelja ter oznaka javnega razpisa, 
na katerega se prijavlja: »Ne odpiraj – vloga za javni 
razpis za ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo 
škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospo-
darstvu v letu 2015«.

8.2. Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno 
dobiti na Agenciji, tel. 01/580-77-92 od ponedeljka do 
četrtka od 7.30 do 15. ure in petek od 7.30 do 14. ure. 
Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti 
na naslov: aktrp@gov.si.

8.3. Stroški izdelave vloge in manipulativni stroški 
bremenijo upravičenca.

9. Rok in način prijave
9.1. Vlogo na ta javni razpis vlagatelji pošljejo pisno 

s priporočeno pošiljko na naslov: Agencija Republike 
Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunaj-
ska cesta 160, p.p. 189, 1000 Ljubljana, ali vložijo na 
vložišču Agencije.

9.2. Vloge na ta javni razpis se vlagajo peti dan po 
objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slo-
venije, pa vse do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na 
spletni strani ministrstva.

9.3. Pri vlogi, ki je poslana s priporočeno pošiljko, 
se za čas vložitve šteje čas oddaje priporočene pošiljke 
na pošti. Kadar na priporočeni pošiljki čas oddaje po-
šiljke ni ugotovljen kljub poizvedbi na pošti, se šteje, da 
je vloga vložena kot zadnja na dan, ko je bila pošiljka 
oddana na pošti.

9.4. Kadar vlogo vlagatelj vloži na vložišču Agenci-
je, se za čas vložitve šteje čas prejema pošiljke v glavni 
pisarni Agencije.

9.5. Vloga, ki ni poslana pisno s priporočeno pošilj-
ko ali vložena na vložišču Agencije se zavrže.

9.6. Vloga oddana pred rokom za oddajo vlog, se 
s sklepom zavrže.

10. Obravnava in postopek odobritve vlog
10.1. Odpiranje vlog ni javno.
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10.2. Agencija odpira in obravnava vloge ter zah-
teva odpravo njihovih pomanjkljivosti po vrstnem redu 
oddaje vlog na javni razpis. Vloge se preverjajo po vr-
stnem redu časa oddaje popolne vloge. Popolna vloga 
se uvrsti na konec seznama popolnih vlog in dobi svojo 
zaporedno številko.

10.3. Izpolnjevanje pogojev vloge na javni razpis 
se preverja po vrstnem redu na seznamu popolnih vlog 
na javni razpis.

10.4. Dodelitev sredstev se odobri za tiste popolne 
vloge na javni razpis, ki izpolnjujejo pogoje, in sicer do 
višine razpisanih sredstev za posamezen ukrep.

10.5. Če je skupna višina zaprošenih sredstev viš-
ja od razpisanih sredstev in imata na zadnjem mestu 
seznama prejetih vlog dve ali več vlog na ovojnici enak 
datum in čas (ura, minuta) oddaje, Agencija izvede žre-
banje za določitev vrstnega reda dodelitve sredstev. Pri 
žrebu so lahko navzoči tudi vlagatelji. O datumu in času 
žrebanja Agencija pisno obvesti vlagatelje. Tričlansko 
komisijo, ki nadzira žrebanje, in osebo, ki vodi žrebanje, 
imenuje predstojnik agencije med javnimi uslužbenci, 
zaposlenimi na Agenciji.

10.6. Žrebanje se opravi v uradnih prostorih Agen-
cije. O žrebanju se sestavi zapisnik, ki ga podpišejo 
člani komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je vodila 
žrebanje, in vlagatelji, če so navzoči.

10.7. Vloga, ki je popolna in izpolnjuje predpisane 
pogoje, vendar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za 
dodelitev sredstev v celoti, se lahko odobri do višine 

razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj s tem strinja. Vla-
gatelj mora v osmih dneh od vročitve obvestila poslati 
na Agencijo izjavo, da se s tem strinja, sicer se šteje, da 
se ne strinja in se vloga zavrne.

10.8. Poziv k dopolnitvi vloge zaradi številk uradnih 
dokumentov ali evidenc ne vpliva na vrstni red prejetih 
vlog.

10.9. O izpolnjevanju pogojev po tem javnem raz-
pisu odloči Agencija z odločbo o pravici do sredstev. 
V odločbi o pravici do sredstev se navede, da gre za 
pomoč de minimis v kmetijskem sektorju po Uredbi 
1408/2013/EU.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

 Ob-2225/15

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi:

– Uredbe o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v 
kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/14, 65/14 in 32/15; v 
nadaljnjem besedilu: Uredba),

– Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 
57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15, v nadalj-
njem besedilu: Zakon o kmetijstvu),

– Uredbe Komisije (EU) št. 1408/2013 z dne 18. de-
cembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kme-
tijskem sektorju (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 9, 
v nadaljnjem besedilu: Uredba 1408/2013/EU) objavlja

javni razpis
za Ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti 

ali nezmožnosti za delo v letu 2015
1. Osnovni podatki o javnem razpisu

Predmet javnega razpisa
Predmet podpore javnega razpisa je finančna pomoč za blažitev poslabšanja 
ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, ki so organizirana kot kmetije, zaradi 
škodnega dogodka, ki prizadene nosilca ali člana kmetije.

Razpisana sredstva

Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, 
invalidnosti ali nezmožnost za delo v letu 2015 znaša do 100.000 evrov.
Sredstva bremenijo proračunsko postavko 553810 – Program podpor za 
prestrukturiranje kmetijstva na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
(v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

Vrsta javnega razpisa Odprti.

Objava in zaključek razpisa Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS 
in traja vse do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani ministrstva.

Cilj ukrepa Finančna pomoč ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu.

Informacije o razpisu

INFO točka na Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem 
besedilu: Agencija), tel. 01/580-77-92 od ponedeljka do četrtka od 7.30 do 15. ure 
in petek od 7.30 do 14. ure. Vprašanja se pa lahko posredujejo tudi po elektronski 
pošti na naslov: aktrp@gov.si.

2. Predmet javnega razpisa:
2.1. Skladno s prvim odstavkom 9. člena Uredbe je 

predmet podpore tega javnega razpisa finančna pomoč 
za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetij-
skih gospodarstev, ki so organizirana kot kmetije, zaradi 
škodnega dogodka, ki prizadene nosilca ali člana kmetije.

2.2. Skladno z drugim odstavkom 9. člena Uredbe 
se za škodni dogodek šteje:

– smrt,
– l. ali ll. kategorija invalidnosti nosilca ali člana 

kmetije, kot jih določa predpis, ki ureja pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje ter
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– večmesečna neprekinjena nezmožnost za delo 
nosilca ali člana kmetije, ugotovljena v skladu s pred-
pisom, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno za-
varovanje.

3. Vlagatelji
3.1. Vlagatelj je nosilec kmetijskega gospodarstva v 

skladu s 3. točko 3. člena Zakona o kmetijstvu, ki vlaga 
vlogo v skladu s tem javnim razpisom.

3.2. Upravičenec do sredstev je kmetijsko gospo-
darstvo, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev pomoči iz 
naslova tega javnega razpisa.

4. Pogoji za pridobitev sredstev
4.1. Pogoji za dodelitev sredstev morajo biti izpol-

njeni ob vložitvi vloge. Vlagatelj lahko na ta javni razpis 
pošlje samo eno vlogo.

4.2. Vlagatelj mora predložiti popolno vlogo skladno 
z zahtevami iz tega javnega razpisa in na obrazcih, ki so 
sestavni del razpisne dokumentacije, vključno z vsemi 
zahtevanimi prilogami in dokazili, ki so v njej navedeni.

4.3. Vlagatelj mora pri pripravi vloge na ta javni raz-
pis uporabljati podatke iz uradnih evidenc.

4.4. Vlagatelj mora biti na dan oddaje vloge na ta 
javni razpis vpisan v register kmetijskih gospodarstev.

4.5. Skladno z 10. členom Uredbe mora vlagatelj, 
za pridobitev sredstev iz naslova tega javnega razpisa, 
izpolnjevati naslednje pogoje:

– oddati zbirno vlogo za ukrepe kmetijske politike 
(v nadaljnjem besedilu: zbirna vloga) v koledarskem letu 
oddaje vloge na ta javni razpis. Če v tekočem koledar-
skem letu zbirna vloga še ni bila oddana, se upošteva 
zbirna vloga iz preteklega koledarskega leta;

– škodni dogodek je prizadel nosilca ali člana kme-
tije, ki je ob nastanku škodnega dogodka pokojninsko in 
invalidsko zavarovan kot kmet ali iz naslova kmetijske 
dejavnosti, pri čemer so za vrsto zavarovanj upravičene 
šifre 007, 051, 052, 064, 065, ki jih določata predpisa, ki 
urejata pokojninsko in invalidsko zavarovanje in zdra-
vstveno zavarovanje. Kot član kmetijskega gospodarstva 
se šteje član kmetije po zakonu, o kmetijstvu. V primeru 
smrti in invalidnosti mora biti oškodovanec pokojninsko 
in invalidsko zavarovan kot kmet ali iz naslova kmetijske 
dejavnosti na dan smrti oziroma na datum izdaje odločbe 
o priznani pravici do invalidnosti. V primeru začasne ne-
zmožnosti za delo pa mora biti oškodovanec pokojninsko 
in invalidsko zavarovan kot kmet ali iz naslova kmetijske 
dejavnosti celotno obdobje za katero uveljavlja finančno 
pomoč iz naslova tega javnega razpisa;

– škodni dogodek je nastal največ 24 mesecev pred 
oddajo vloge na ta javni razpis. Dan škodnega dogodka 
je v primeru smrti datum smrti, v primeru invalidnosti 
datum izdaje odločbe o priznani pravici do invalidnosti, v 
primeru nezmožnosti za delo pa datum zadnje začasne 
nezmožnosti od dela, ki je razviden iz odločbe o začasni 
nezmožnosti za delo;

– dohodek nosilca, ali člana kmetije, ki ga je priza-
del škodni dogodek, ni presegal višine minimalne plače 
za delo s polnim delovnim časom v skladu s predpisom, 
ki določa minimalno plačo, pri čemer se upošteva doho-
dek iz zadnje odločbe o odmeri dohodnine.

5. Finančne določbe
5.1. Skladno s prvim odstavkom 11. člena Uredbe, 

se sredstva iz naslova tega javnega razpisa dodelijo 
upravičencu kot pomoč v obliki nepovratnih sredstev. 
Osnova za izplačilo je razdelilnik iz tretje točke in vi-
šina nepovratnih sredstev na uro iz četrte točke tega 
poglavja.

5.2. Skladno z drugim odstavkom 11. člena Uredbe 
znaša, za primer smrti ali ugotovljene kategorije invali-
dnosti, višina nepovratnih sredstev:

– 3.000 eurov: smrt;
– 3.000 eurov: l. kategorija invalidnosti;
– 2.200 eurov: ll. kategorija invalidnosti;
5.3. Skladno s tretjim odstavkom 11. člena Uredbe 

znaša, v primeru ugotovljene nezmožnosti za delo, vi-
šina nepovratnih sredstev 0,40 evra na uro, za število 
priznanih ur nezmožnosti za delo in obdobje, določenih 
v zdravniških potrdilih o upravičeni zadržanosti od dela 
in odločbah o ugotovitvi začasne nezmožnosti za delo.

5.4. Skladno s četrtim odstavkom 11. člena Uredbe, 
se nepovratna sredstva lahko dodelijo le za neprekinje-
no obdobje ugotovljene nezmožnosti za delo, ki mora 
trajati od najmanj šest mesecev do najdlje dvanajst me-
secev, pri čemer mora število priznanih ur nezmožnosti 
za delo v tem obdobju znašati najmanj 1.460 ur. V pri-
meru priznane začasne nezmožnosti za delo, se prizna 
največ osem ur dnevne nezmožnosti za delo.

5.5. Skladno s šestim odstavkom 11. člena Uredbe 
se v število priznanih ur nezmožnosti za delo iz četrte 
točke tega poglavja, vštevajo vsi dnevi priznanega ob-
dobja.

5.6. Skladno z drugim odstavkom 1. člena Uredbe, 
se sredstva iz naslova tega javnega razpisa dodelijo po 
pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis v skladu z 
Uredbo 1408/2013/EU.

5.7. Dodeljena sredstva se upravičencem nakažejo 
na transakcijski račun v skladu s 35. členom Zakona o 
kmetijstvu.

5.8. Sredstva iz naslova tega javnega razpisa se 
dodelijo z odprtim javnim razpisom v skladu z Zakonom 
o kmetijstvu.

6. Omejitve
6.1. Skladno s prvim odstavkom 16. člena uredbe, 

lahko vlagatelji pridobijo sredstva za isti namen samo iz 
enega ukrepa po Uredbi.

6.2. Skladno z drugim odstavkom 16. člena Uredbe 
se sredstva ne dodelijo upravičencu, ki je za isti namen, 
kakršnega navaja v vlogi za pridobitev sredstev iz na-
slova tega javnega razpisa, že prejel javna sredstva 
Republike Slovenije ali sredstva Evropske unije.

6.3. Skladno s tretjim odstavkom 16. člena Uredbe 
se sredstva ne dodelijo za izvajanje ukrepa zunaj Re-
publike Slovenije. Sedež kmetije mora biti na ozemlju 
Republike Slovenije.

6.4. Skladno s petim odstavkom 11. člena Uredbe, 
lahko isti upravičenec pridobi podporo po tem ukrepu 
le enkrat v treh letih od izdaje odločbe o pravici do 
sredstev.

6.5. Skladno s prvim odstavkom 4. člena Uredbe, 
se poleg pomoči de minimis v zvezi z istimi upravičeni-
mi stroški, istemu kmetijskemu gospodarstvu ne sme 
dodeliti še državna pomoč, če bi takšno seštevanje 
povzročilo intenzivnost pomoči, ki bi presegala intenziv-
nost, določeno za posebne okoliščine vsakega primera 
v predpisih Unije.

6.6. Skladno z drugim odstavkom 4. člena Uredbe, 
skupni znesek vseh de minimis pomoči v kmetijstvu, ki 
se odobri in izplača enotnemu podjetju iz drugega od-
stavka 2. člena Uredbe 1408/2013/EU ne sme presegati 
15.000 evrov v katerem koli obdobju treh proračunskih let.

6.7. Skladno s tretjim odstavkom 4. člena Uredbe, 
kumulativni znesek vseh pomoči de minimis, dodeljen 
kmetijskim gospodarstvom, v kateremkoli obdobju treh 
proračunskih let, ne sme presegati nacionalne omejitve 
iz Priloge Uredbe 1408/2013/EU.

6.8. Skladno s četrtim odstavkom 4. člena Ured-
be, če je vlagatelj razen v kmetijski dejavnosti deja-
ven v enem ali več sektorjih ali opravlja dejavnosti, ki 
spadajo na področje uporabe Uredbe Komisije (EU) 
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št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi čle-
nov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri 
pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, 
str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1407/2013/EU), 
se pomoč de minimis dodeljena za dejavnosti v sek-
torju kmetijske proizvodnje v skladu s to uredbo lahko 
kumulira s pomočjo de minimis dodeljeno sektorjem ali 
dejavnostim v gospodarstvu, do zgornje meje, določene 
v Uredbi 1407/2013/EU, če je z ločitvijo dejavnosti ali 
stroškov zagotovljeno, da primarna proizvodnja kmetij-
skih proizvodov ne prejema pomoči de minimis, dode-
ljene v skladu z Uredbo 1407/2013/EU.

6.9. Skladno s petim odstavkom 4. člena Uredbe, 
če je vlagatelj razen v kmetijski dejavnosti, dejaven v 
sektorju ribištva in akvakulture, se pomoč de minimis, 
dodeljena za dejavnosti v sektorju kmetijske proizvo-
dnje, v skladu s to uredbo, lahko kumulira s pomočjo 
de minimis, dodeljeno sektorju ribištva in akvakultu-
re, do zgornje meje, določene v Uredbi Komisije (EU) 
št. 717/2014 z dne 27. julija 2014 o uporabi členov 107 
in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči 
de minimis v sektorju ribištva in akvakulture (UL L št. 190 
z dne 28. 6. 2014, str. 45; v nadaljnjem besedilu: Uredba 
717/2014/EU), če je z ločitvijo dejavnosti ali stroškov za-
gotovljeno, da primarna proizvodnja kmetijskih proizvo-
dov ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu 
z Uredbo 717/2014/EU.«.

7. Nadzor nad izvajanjem
7.1. Skladno s prvim odstavkom 17. člena Uredbe, 

mora Agencija še pred odobritvijo pomoči preveriti viši-
no že dodeljene pomoči de minimis za posameznega 
upravičenca v centralni evidenci pomoči de minimis za 
kmetijstvo in ribištvo, ki jo vodi ministrstvo, za de minimis 
v gospodarskem sektorju, pa v evidenci državnih pomo-
či, ki jo vodi Sektor za spremljanje državnih pomoči na 
ministrstvu, pristojnem za finance.

7.2. Skladno z drugim odstavkom 17. člena Uredbe, 
mora Agencija za upravičence, ki so enotno podjetje, pred-
hodno preveriti, da že dodeljena pomoč de minimis za vsa 
podjetja v okviru enotnega podjetja, ne presega 15.000 
evrov v katerem koli obdobju treh proračunskih let.

7.3. Enotno podjetje v skladu z drugim odstavkom 
2. člena uredbe EU/1408/2013 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) zgornjega odstavka preko enega ali več drugih 
podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.

7.4. Skladno s tretjim odstavkom 17. člena mora 
Agencija v roku 15 dni po izplačilu pomoči de minimis 
posameznemu upravičencu poročati ministrstvu o dode-
ljenih pomočeh na obrazcu in na način, ki ga ministrstvo 
objavi na svojih spletnih straneh.

8. Razpisna dokumentacija in informacije
8.1. Vlogo na ta javni razpis je treba vložiti v pisni 

obliki na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije in je 

objavljen na spletni strani ministrstva in Agencije. Se-
stavni deli vloge morajo biti speti v mapi, oštevilčeni po 
zaporedni številki od skupnega števila vloženih strani 
in priložen jim mora biti natančen seznam vstavljene 
dokumentacije, podpisan s strani vlagatelja. Na ovojnici 
vloge morajo biti razvidni datum in čas (ura, minuta) 
oddaje vloge na pošti, označen s strani pošte, naslov 
vlagatelja ter oznaka javnega razpisa, na katerega se 
prijavlja: »Ne odpiraj – vloga za javni razpis za ukrep II: 
Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti 
za delo za leto 2015«.

8.2. Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno 
dobiti na Agenciji, tel. 01/580-77-92 od ponedeljka do 
četrtka od 7.30 do 15. ure in petek od 7.30 do 14. ure. 
Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti 
na naslov: aktrp@gov.si.

8.3. Stroški izdelave vloge in manipulativni stroški 
bremenijo upravičenca.

9. Rok in način prijave
9.1. Vlogo na ta javni razpis vlagatelji pošljejo pisno 

s priporočeno pošiljko na naslov: Agencija Republike 
Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunaj-
ska cesta 160, p.p. 189, 1000 Ljubljana, ali vložijo na 
vložišču Agencije.

9.2. Vloge na ta javni razpis se vlagajo peti dan po 
objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slo-
venije, pa vse do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na 
spletni strani ministrstva.

9.3. Vlogi, ki je poslana s priporočeno pošiljko, se 
za čas vložitve šteje čas oddaje priporočene pošiljke na 
pošti. Kadar na priporočeni pošiljki čas oddaje pošiljke 
ni ugotovljen kljub poizvedbi na pošti, se šteje, da je 
vloga vložena kot zadnja na dan, ko je bila pošiljka od-
dana na pošti.

9.4. Kadar vlogo vlagatelj vloži na vložišču Agenci-
je, se za čas vložitve šteje čas prejema pošiljke v glavni 
pisarni Agencije.

9.5. Vloga, ki ni poslana pisno s priporočeno pošilj-
ko ali vložena na vložišču Agencije se zavrže.

9.6. Vloga, oddana pred rokom za oddajo vlog, se 
zavrže.

10. Obravnava in postopek odobritve vlog
10.1. Odpiranje vlog ni javno.
10.2. Agencija odpira in obravnava vloge ter zah-

teva odpravo njihovih pomanjkljivosti po vrstnem redu 
oddaje vlog na javni razpis. Vloge se preverjajo po vr-
stnem redu časa oddaje popolne vloge. Popolna vloga 
se uvrsti na konec seznama popolnih vlog in dobi svojo 
zaporedno številko.

10.3. Izpolnjevanje pogojev vloge na javni razpis 
se preverja po vrstnem redu na seznamu popolnih vlog 
na javni razpis.

10.4. Dodelitev sredstev se odobri za tiste popolne 
vloge na javni razpis, ki izpolnjujejo pogoje, in sicer do 
višine razpisanih sredstev za posamezen ukrep.

10.5. Če je skupna višina zaprošenih sredstev viš-
ja od razpisanih sredstev in imata na zadnjem mestu 
seznama prejetih vlog dve ali več vlog na ovojnici enak 
datum in čas (ura, minuta) oddaje, agencija izvede žre-
banje za določitev vrstnega reda dodelitve sredstev. Pri 
žrebu so lahko navzoči tudi vlagatelji. O datumu in času 
žrebanja agencija pisno obvesti vlagatelje. Tričlansko 
komisijo, ki nadzira žrebanje, in osebo, ki vodi žrebanje, 
imenuje predstojnik agencije med javnimi uslužbenci, 
zaposlenimi na Agenciji.

10.6. Žrebanje se opravi v uradnih prostorih Agen-
cije. O žrebanju se sestavi zapisnik, ki ga podpišejo 
člani komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je vodila 
žrebanje, in vlagatelji, če so navzoči.
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10.7. Vloga, ki je popolna in izpolnjuje predpisane 
pogoje, vendar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za 
dodelitev sredstev v celoti, se lahko odobri do višine 
razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj s tem strinja. Vla-
gatelj mora v osmih dneh od vročitve obvestila poslati 
na agencijo izjavo, da se s tem strinja, sicer se šteje, da 
se ne strinja in se vloga zavrne.

10.8. Poziv k dopolnitvi vloge zaradi številk uradnih 
dokumentov ali evidenc ne vpliva na vrstni red prejetih 
vlog.

10.9. O izpolnjevanju pogojev tega javnega raz-
pisa odloči Agencija z odločbo o pravici do sredstev. 
V odločbi o pravici do sredstev se navede, da gre za 
pomoč de minimis v kmetijskem sektorju po Uredbi 
1408/2013/EU.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Št. 430-1528/2014/111 Ob-2254/15

Ministrstvo za notranje zadeve objavlja izbor pro-
gramov oziroma izid javnega razpisa, št. 430-1528/2014, 
za izvedbo programa spodbujanja socialne vključenosti 
posebnih ciljnih skupin – državljanov tretjih držav, ob-
javljenega v Uradnem listu RS, št. 98/14, pod objavo 
Ob-4281/14, z dne 31. 12. 2014, in na spletni strani 
Ministrstva za notranje zadeve.

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republika 
Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2.

2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je financiranje organiza-

cije in izvedbe enotedenskih aktivnosti v različnih krajih 
Slovenije z namenom spodbujanja socialne vključenosti 
posebnih ciljnih skupin – državljanov tretjih držav.

Posebne ciljne skupine predstavljajo skupine mi-
grantov – državljanov tretjih držav – s specifičnimi potre-
bami, npr. ženske, mladina in otroci, starejši, nepismene 
osebe ter invalidi.

V skladu z Zakonom o tujcih Republika Slovenija 
zagotavlja pogoje za vključitev tujcev, ki imajo v Re-
publiki Sloveniji dovoljenje za prebivanje ali potrdilo o 
prijavi prebivanja, v kulturno, gospodarsko in družbeno 
življenje Republike Slovenije. Tujci, ki niso državljani EU, 
so med drugim upravičeni do programov medsebojnega 
poznavanja in razumevanja s slovenskimi državljani.

Javni razpis obsega naslednje sklope:
Sklop 1: Izvedba programa spodbujanja socialne 

vključenosti posebnih ciljnih skupin – državljanov tretjih 
držav na področju Ljubljane;

Sklop 2: Izvedba programa spodbujanja socialne 
vključenosti posebnih ciljnih skupin – državljanov tretjih 
držav na področju Maribora;

Sklop 3: Izvedba programa spodbujanja socialne 
vključenosti posebnih ciljnih skupin – državljanov tretjih 
držav na področju Kopra;

Sklop 4: Izvedba programa spodbujanja socialne 
vključenosti posebnih ciljnih skupin – državljanov tretjih 
držav na področju Kranja;

Sklop 5: Izvedba programa spodbujanja socialne 
vključenosti posebnih ciljnih skupin – državljanov tretjih 
držav na področju Celja;

Sklop 6: Izvedba programa spodbujanja socialne 
vključenosti posebnih ciljnih skupin – državljanov tretjih 
držav na področju Velenja;

Sklop 7: Izvedba programa spodbujanja socialne 
vključenosti posebnih ciljnih skupin – državljanov tretjih 
držav na področju Nove Gorice;

Sklop 8: Izvedba programa spodbujanja socialne 
vključenosti posebnih ciljnih skupin – državljanov tretjih 
držav na področju Novega mesta;

Sklop 9: Izvedba programa spodbujanja socialne 
vključenosti posebnih ciljnih skupin – državljanov tretjih 
držav na področju Krškega;

Sklop 10: Izvedba programa spodbujanja socialne 
vključenosti posebnih ciljnih skupin – državljanov tretjih 
držav na področju Jesenic.

3. Izid javnega razpisa, izbrani prijavitelj ter vred-
nost izbranega programa

Za sklop 1: Izvedba programa spodbujanja soci-
alne vključenosti posebnih ciljnih skupin – državljanov 
tretjih držav na področju Ljubljane je bila izbrana vloga 
prijavitelja SKC Danilo Kiš, s programom: "Migrantski 
objektiv", v vrednosti 9.610,00 EUR.

Za sklop 2: Izvedba programa spodbujanja soci-
alne vključenosti posebnih ciljnih skupin – državljanov 
tretjih držav na področju Maribora je bila izbrana vloga 
prijavitelja AZM LU Maribor, s programom: "Druženje 
za znanje, delo in poklic", v vrednosti 11.581,89 EUR.

Za sklop 3: Izvedba programa spodbujanja socialne 
vključenosti posebnih ciljnih skupin – državljanov tretjih 
držav na področju Kopra je bila izbrana vloga prijavitelja 
Ljudska univerza Koper, v vrednosti 10.873,93 EUR.

Za sklop 4: Izvedba programa spodbujanja socialne 
vključenosti posebnih ciljnih skupin – državljanov tretjih 
držav na področju Kranja je bila izbrana vloga prijavitelja 
Združenje Slovenska filantropija, s programom: "Razno-
likost bogati – spodbujanje socialnega vključevanja drža-
vljanov tretjih držav v Kranju", v vrednosti 8.884,50 EUR.

Za sklop 5: Izvedba programa spodbujanja socialne 
vključenosti posebnih ciljnih skupin – državljanov tretjih 
držav na področju Celja je bila izbrana vloga prijavitelja 
Ljudska univerza ,Celje s programom: "Svet je eden – 
eden za vse!", v vrednosti 5.932,16 EUR.

Za sklop 6: Izvedba programa spodbujanja soci-
alne vključenosti posebnih ciljnih skupin – državljanov 
tretjih držav na področju Velenja je bila izbrana vloga 
skupine prijaviteljev Prepoznani & Povezani s progra-
mom: "Prepoznani & Povezani – v Velenju", v vrednosti 
10.672,65 EUR.

Za sklop 7: Izvedba programa spodbujanja socialne 
vključenosti posebnih ciljnih skupin – državljanov tretjih 
držav na področju Nove Gorice je bila izbrana vloga pri-
javitelja Ljudska univerza Nova Gorica, s programom: 
"Stkimo mavrico – spodbudimo družbeno vključenost 
posebnih ciljnih skupin – državljanov tretjih držav v Novi 
Gorici", v vrednosti 11.992,60 EUR.

Za sklop 8: Izvedba programa spodbujanja socialne 
vključenosti posebnih ciljnih skupin – državljanov tretjih 
držav na področju Novega mesta je bila izbrana vloga 
prijavitelja DRPD Novo mesto s programom: "Dobiš – 
dobim", v vrednosti 11.420,64 EUR.

Za sklop 9: Izvedba programa spodbujanja soci-
alne vključenosti posebnih ciljnih skupin – državljanov 
tretjih držav na področju Krškega je bila izbrana vloga 
skupine prijaviteljev Prepoznani & Povezani s progra-
mom: "Prepoznani & Povezani – v Krškem ", v vrednosti 
9.924,58 EUR.

Za sklop 10: Izvedba programa spodbujanja soci-
alne vključenosti posebnih ciljnih skupin – državljanov 
tretjih držav na področju Jesenic je bila izbrana vloga 
skupine prijaviteljev Prepoznani & Povezani, s progra-
mom: "Prepoznani & Povezani – na Jesenicah", v vred-
nosti 10.062,02 EUR.

4. Vir sredstev, iz katerih se program financira: 
sredstva za izvedbo predmetnega programa so zago-
tovljena iz sredstev Evropskega sklada za vključevanje 
državljanov tretjih držav – letni program 2013 in sredstev 
proračuna RS – slovenske udeležbe.

Ministrstvo za notranje zadeve
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Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj 
in razvoj podeželja, skrajšan naziv Slovenski regionalno 
razvojni sklad (v nadaljevanju Sklad), na podlagi Zakona 
o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na 
podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij 
(Uradni list RS, št. 45/95, 34/96, 60/99 – ZSRR, 22/00 
– ZJS 67/01 in 47/02), 10. člena Zakona o spodbuja-
nju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, 
št. 20/11 in 57/12, v nadaljevanju ZSRR–2), Uredbe o 
metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, 
št. 96/14, v nadaljevanju: UMZDRO), Pravilnika o razvr-
stitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko 
obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 34/14), Splošnih 
pogojev poslovanja Slovenskega regionalno razvojnega 
sklada z dne 19. 3. 2015 (v nadaljevanju Splošni pogoji 
Sklada) Pravilnika o dodeljevanju spodbud sklada z 
dne 19. 3. 2015 in s spremembami in dopolnitvami z 
dne 2. 4. 2015 ter Poslovnega in finančnega načrta Slo-
venskega regionalno razvojnega sklada za leti 2014 in 
2015 s spremembami in dopolnitvami (postavke za leto 
2015 – v nadaljevanju PFN), objavlja

javni razpis
za dodeljevanje ugodnih posojil občinam

1 Predmet javnega razpisa
1. Predmet javnega razpisa za dodeljevanje ugo-

dnih posojil občinam (v nadaljevanju javni razpis) je 
dodeljevanje ugodnih posojil občinam (v nadaljevanju 
vlagateljica/upravičenka) za financiranje projektov lo-
kalne in regionalne javne infrastrukture, ki so v večinski 
lasti države ali občine, oziroma se na občine prenesejo 
takoj po izvedbi projekta.

2. Skupna višina razpisanih ugodnih posojil je 
4.000.000,00 EUR.

2 Razpisna dokumentacija
1. Razpisna dokumentacija javnega razpisa vse-

buje:
– Povabilo k oddaji vloge, ki povzema vsebino jav-

nega razpisa.
– Prijavni obrazec CS, ki je izdelan v elektronski 

obliki, je potrebno ustrezno izpolnjenega natisniti in ga 
skupaj z zahtevanimi prilogami, posredovati na Sklad.

– Prilogo razpisne dokumentacije, ki vključuje po-
drobnejša merila za ocenjevanje, navodila za ureditev 
dokumentacije, vzorce, in sicer:

– vzorec posojilne pogodbe, ki ga ja potrebno 
parafiranega s strani odgovorne osebe priložiti ob prijavi,

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

– vzorec poročila o projektu, ki je izdelan v ele-
ktronski obliki in bo po zaprtju javnega razpisa dose-
gljiv na spletni strani Sklada http://www.regionalnisklad.
si/razpisi/obrazci, je potrebno ustrezno izpolnjenega 
natisniti in ga v roku 1 meseca po zaključku projekta 
posredovati na Sklad,

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

pna na spletni strani Sklada http://www.regionalnisklad.
si/obcine, prav tako se ju lahko v času od objave do za-
prtja javnega razpisa osebno pridobi na sedežu Sklada, 
vsak delovni dan, od 9. do 12. ure.

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

3 Rok in način prijave
1. Rok za oddajo prijav je 16. 7. 2015.
2. Način prijave:
– Vlagateljica vloži posamezno vlogo na naslov: 

Slovenski regionalno razvojni sklad, Škrabčev trg 9a, 
1310 Ribnica.

– Vlagateljica lahko odda vlogo od datuma objave 
do roka za oddajo prijav priporočeno po pošti ali osebno 
na sedežu Sklada, pri čemer mora biti v primeru osebne 
oddaje vloge na sedežu Sklada, vloga oddana do roka, 
do 14. ure.

– Vlagateljica mora posamezno vlogo oddati v zapr-
ti in skladno z razpisno dokumentacijo opremljeni ovoj-
nici z oznako »ne odpiraj – vloga CS«, iz katere mora 
biti jasno razviden naziv in naslov vlagateljice ter datum 
in čas (ura in minuta) oddaje vloge, označen ali s strani 
pošte, v kolikor se vloga odda priporočeno po pošti, ali s 
strani vložišča Sklada, v kolikor je vloga oddana osebno 
na sedežu Sklada.

4 Razpisni pogoji
4.1 Pogoji prijave
1. Vlagateljice in upravičenke do ugodnega posojila 

so vse občine v Republiki Sloveniji.
2. Vlagateljica mora projekt prijaviti na prijavnem 

obrazcu CS, skupaj z zahtevanimi prilogami. Prijavni 
obrazec skupaj z vsemi prilogami mora biti obvezno od-
dan v registratorju velikosti A4/80 (brez napisa na regi-
stratorju, praviloma rumene barve) in zložen po vrstnem 
redu, kot je navedeno v 3. alineji 1. točke 2. poglavja in 
v 5. poglavju javnega razpisa.

3. Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku, fi-
nančni zahtevek pa izražen v skupni evropski valuti (EUR).

4. Vsa dokazila se glasijo na vlagateljico in prijavlje-
ni projekt. Izjema so projekti, pri katerih se bo večinski 
del lastništva po izvedbi projekta prenesel na občino.

5. Za vsa dela je obvezna uporaba Zakona o javnih 
naročilih.

6. Vlagateljica mora imeti za projekt pridobljeno 
ustrezno dovoljenje za izvedbo le-tega, kolikor se za to 
vrsto naložbe izdajajo dovoljenja.

7. Kolikor je vlagateljica že prejemnica sredstev 
Sklada, mora imeti poravnane vse zapadle obveznosti 
do Sklada.

8. Posojilo se za isti projekt odobri praviloma enkrat.
9. Vlagateljica lahko prijavi le en projekt.
10. Prijavljeni projekti se lahko nanašajo na po-

dročje:
– cestne infrastrukture,
– komunalne in okoljske infrastrukture,
– socialne infrastrukture in športno turistične infra-

strukture,
– gospodarskega razvoja,
– informacijske komunikacijske tehnologije.
11. Projekt mora izpolnjevati pričakovane cilje, mer-

ljive s kazalniki učinkov, pri čemer mora zasledovati 
najmanj enega izmed naslednjih ciljev:

– izboljšanje cestne infrastrukture,
– izboljšanje komunalne in okoljske infrastrukture,
– izboljšanje socialne infrastrukture in športno turi-

stične infrastrukture,
– izboljšanje gospodarskega razvoja in
– izboljšanje informacijske-komunikacijske tehno-

logije.
12. Upravičeni stroški so:
– stroški nakupa zemljišč,
– gradnja in rekonstrukcija ter v okviru tega tudi 

gradbeni nadzor,
– nakup objektov ter opreme (v primeru rabljene 

opreme le-ta ne sme biti starejša od 5 let),
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– stroški priprave investicijskih študij in projektov, če 
so sestavni del prijavljenega projekta.

Upravičeni stroški lahko nastanejo od 1. 1. 2014.
13. Neupravičeni stroški so:
– stroški davka na dodano vrednost,
– nakup objektov ter opreme, ki so predmet finanč-

nega zakupa in
– poplačilo že obstoječih posojil in zakupov.
14. Ekološko sporni projekti se v skladu z drugim 

odstavkom 4. člena Splošnih pogojev Sklada kot neu-
temeljeni zavrnejo.

4.2 Finančni pogoji
1. Upravičenka za projekt lahko s strani Sklada 

pridobi posojilo v skupni višini do 100  % upravičenih 
stroškov, v kar ni vključen DDV.

2. Posojilo se dodeli v skupni evropski valuti (EUR).
3. Vlagateljica mora za prijavo predložiti pro-

jekt, katerega investicijska vrednost je minimalno 
10.000,00 EUR (brez DDV). Zaprošeno posojilo mora 

biti v višini najmanj 10.000,00 EUR oziroma največ 
500.000,00 EUR.

4. Skupna višina zadolženosti vlagateljice do Skla-
da ne sme presegati 10  % vrednosti namenskega pre-
moženja Sklada. Vrednost namenskega premoženja 
Sklada na dan 31. 12. 2014 znaša 97.234.038,55 EUR.

5. Vlagateljica mora pri projektu izkazati zaprto 
finančno konstrukcijo in zagotoviti razliko med dode-
ljenim posojilom in dejansko investicijsko vrednostjo 
projekta in za dodeljeno posojilo izkazovati sposobnost 
izpolnjevanja obveznosti ves čas trajanja pogodbene-
ga razmerja, kar dokazuje z ustrezno dokumentacijo o 
projektu. Kolikor ima vlagateljica v finančni konstrukciji 
poleg lastnih virov predvidene tudi druge vire, mora k 
vlogi priložiti ustrezna dokazila o zagotovitvi teh virov 
(npr. odločbo o dodelitvi drugih sredstev s strani pri-
stojnega ministrstva) ter podati izjavo, da bo sredstva 
nadomestila iz lastnih virov, v kolikor ti viri dejansko ne 
bodo pridobljeni.

6. Posojilni pogoji:

Višina posojila
(v EUR)

Skupna doba 
vračanja

(moratorij+
odplačilna doba)

Moratorij na 
odplačevanje 

glavnice

Vračanje 
posojila in 

obresti

Obrestna mera

Euribor
  %

pribitka 
letno

Koeficient razvitosti občin za 
leto 2015 glede na UMZDRO

do vključno 
50.000,00 6 let do 1 leta mesečno

3-mesečni

0,80 do 0,75

nad 50.000,00
do vključno 
100.000,00

8 let do 1 leta mesečno 1,20 od vključno 0,76 do vključno 
0,99

nad 100.000,00
do vključno 
200.000,00

11 let do 1 leta mesečno 1,50 od vključno 1,00 do vključno 
1,17

nad 200.000,00
do vključno 
350.000,00

12 let do 2 let mesečno 2,00 od vključno 1,18 do vključno 
1,26

nad 350.000,00 
do vključno 
500.000,00

15 let do 3 let mesečno 2,50 enak ali višji od 1,27

– Višina obrestne mere: 3-mesečni Euribor +   % 
letnega pribitka, ki je odvisen od koeficienta razvitosti 
občine, v kateri se projekt nahaja, za leto 2015 glede 
na UMZDRO.

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

– Skupna doba vračila posojila je do 15 let (z vklju-
čenim moratorijem) in ne more biti daljša od ekonomske 
dobe projekta.

– Znotraj skupne dobe vračanja posojila, ki je se-
stavljena iz moratorija na odplačevanje glavnice ter od-
plačilne dobe, lahko upravičenec pridobi, oziroma koristi 
največ 36 mesecev moratorija.

– Pred podpisom pogodbe se upravičenka morato-
riju lahko odpove in skrajša skupno dobo vračanja po-
sojila, vendar le-ta ne more znašati manj kot 1/3 prvotne 
skupne dobe vračanja.

4.3 Urejanja zavarovanja in pogoji sklepanja po-
godbe

1. Upravičenka, ki bo prejela odločbo o dodelitvi 
posojila, bo s Skladom sklenila pogodbo.

2. Upravičenka posojilo zavaruje s 5 bianco podpisa-
nimi menicami skupaj s 5 meničnimi izjavami s pooblastili 
za izpolnitev in unovčenje menic in overjeno izvršnico, 
hkrati pa s podpisom pogodbe izjavlja, da za poplačilo 
vseh obveznosti jamči s sredstvi občinskega proračuna.

3. Pred sklepanjem pogodbe mora upravičenka v 
skladu z navodili iz odločbe o dodelitvi posojila posre-
dovati:

– pridobljeno soglasje Ministrstva za finance k za-
dolževanju v letu črpanja,

– 5 bianko podpisanih menic, skupaj s 5 meničnimi 
izjavami s pooblastili za izpolnitev in

– overjeno izvršnico.
4. Rok sklenitve pogodbe je do 30. 10. 2015. Ob 

utemeljenem razlogu lahko Sklad na prošnjo upravičen-
ke rok tudi podaljša.

5. Sklad ne zaračunava stroškov postopka dode-
litve posojila. Stroški sklepanja pogodbe, zavarovanja 
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posojila, vodenja posojila in sklenitve dodatka k pogodbi 
bremenijo upravičenko in so opredeljeni v Tarifnem pra-
vilniku Sklada, izsek cenika je dosegljiv na spletni strani 
Sklada http://www.regionalnisklad.si/predpisi.

6. Kolikor upravičenka predčasno vrne posojilo, 
plača stroške v skladu s cenikom, veljavnim v času 
predčasnega vračila.

7. Upravičenka mora skleniti pogodbo v letu, za 
katerega je pridobila soglasje Ministrstva za finance k 
zadolžitvi občine.

8. Če upravičenka, ki so ji bila sredstva dodeljena, 
ne bo pristopila k podpisu pogodbe v določenem roku, 
se bo upoštevalo, da je enostransko odstopila od dode-
litve posojila in od sklenitve pogodbe.

4.4 Pogoji črpanja sredstev
1. Črpanje posojila:
– se izvede na Skladu zato mora upravičenka do-

kumentacijo za črpanje posojila pred izvedbo črpanja 
posredovati Skladu. Vsi predloženi dokumenti morajo 
biti podpisani s strani odgovorne osebe in v skladu z 
določili javnega razpisa in navodili za črpanje posojil, ki 
so objavljena na povezavi http://www.regionalnisklad.
si/razpisi/obrazci,

– je dokumentarno z nakazilom sredstev na račun 
občine,

– je možno izvesti tudi po fazah,
– se opravi izključno za namen odobrenega pro-

jekta,
– se začne po ureditvi zavarovanja, podpisu pogod-

be; ter predložitvi:
– pisnega in elektronskega zahtevka oziroma 

naloga za nakazilo posojila skupaj z izjavo, da so vsa 
dokazila in izvedena dela v skladu z določili javnega raz-
pisa. Vzorec zahtevka za nakazilo z izjavo se nahaja na 
povezavi http://www.regionalnisklad.si/razpisi/obrazci,

– izvirnikov in kopij računov in situacij z ustreznim 
datumom opravljanja storitve oziroma odpreme blaga od 
1. 1. 2014, izvirnikov in kopij pogodb in predračunov (le 
v primeru, da natančno predstavljajo predmet nakupa 
in vsebujejo določilo o veljavnosti), izstavljenih od 1. 1. 
2014. Sklad bo izvirnike vrnil upravičenki. Vsakemu do-
kumentu, ki se nanaša na pogodbena dela, je potrebno 
priložiti tudi kopijo pogodbe z izvajalcem,

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

– v primeru nakazila posojila na račun občine za 
še neplačane račune, situacije, pogodbe in predračune 
mora občina le-te plačati v roku 30 dni po črpanju poso-
jila in Skladu v roku 10 dni po plačilu le-teh poslati potr-
dilo o plačilu, najmanj v višini črpanega posojila. Kolikor 
občina ne bo v roku predložila ustreznega dokazila o 
plačilu, se bo smatralo, da je posojilo porabljeno nena-
mensko in je to razlog za odpoved pogodbe ter vračilo 
posojila Skladu.

2. Upoštevajo se zneski brez DDV.
3. Rok črpanja dodeljenega posojila je do 15. 12. 

2015. Ob utemeljenem razlogu lahko Sklad na prošnjo 
upravičenke rok tudi podaljša.

4. Če upravičenka ne bo v določenem roku in na 
dogovorjeni način dostavila ustrezne dokumentacije za 
črpanje, se bo upoštevalo, da je enostransko odstopila 
od dodeljenega posojila.

5. Upravičenka mora črpati posojilo v letu, za kate-
rega je pridobila soglasje k zadolžitvi občine in sklenila 
pogodbo.

4.5 Pogoji spremljanja in zaključka projekta
1. Rok zaključka projekta se opredeli v odločbi o do-

delitvi posojila in posojilni pogodbi. Skrajni rok zaključka 
je 31. 12. 2017.

2. Upravičenka mora v roku 1 meseca po zaključku 
projekta Skladu poročati o projektu in v ta namen posre-
dovati izpolnjen obrazec Poročilo o projektu.

3. Sklad bo spremljal porabo in realizacijo ciljev s 
kazalniki učinkov dodeljenega posojila.

4. Upravičenka se v pogodbi zaveže:
– da bo zagotovila primeren prostor za namesti-

tev oznake Sklada, pri čemer lahko, po predhodnem 
soglasju Sklada, na svoje stroške, namesti oznako ali 
označevalno tablo drugačnih dimenzij,

– da bo hranila dokumentacijo v povezavi s projek-
tom najmanj do dokončnega vračila posojila,

– da bo Sklad obvestila o otvoritvi projekta ter ob 
informiranju širše javnosti (npr. v člankih, na tiskovnih 
konferencah …) podala informacijo o sodelovanju Skla-
da pri projektu,

– da bo omogočila nadzor nad porabo posojila 
tako, da je vsak čas možna kontrola realizacije projekta 
ter vpogled v poslovne knjige in listine, ki se nanašajo 
na projekt,

– da bo redno izpolnjeval vse obveznosti navedene 
v javnem razpisu in pripadajoči razpisni dokumentaciji.

5. Upravičenka bo omogočila Skladu pregled pro-
jekta.

6. Sklad lahko od vlagateljice oziroma upravičenke 
na njene stroške ali na stroške Sklada zahteva dodatno 
dokumentacijo (npr. dokumentacija za ugotovitev popol-
nosti vloge, izdelava strokovnega mnenja …).

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

5 Vsebina vloge prijavljenega projekta
Obvezna dokumentacija
1. Ustrezno izpolnjen, s strani odgovorne osebe 

podpisan in žigosan Prijavni obrazec CS.
2. S strani odgovorne osebe parafiran vzorec po-

godbe.
3. Sklep o potrditvi projekta s strani pristojnega 

organa.
4. Sklep ali odločba o prejemu sredstev iz drugih 

javnih virov za namen projekta. V primeru drugih virov pa 
mora predložiti sklep, odločbo, izjavo ali pismo o nameri.

5. Pravnomočno gradbeno dovoljenje ali ustrezno 
upravno dovoljenje, kadar gradbeno dovoljenje ni po-
trebno, iz katerega je razvidna namembnost. Kolikor ni 
potrebno nobeno dovoljenje, je potrebno priložiti izjavo, 
iz katere je to razvidno.

6. Lokacija projekta z navedbo poteka infrastruk-
turnega objekta, če gre za linijski objekt (lahko kopija 
mapnega načrta z označenim prikazom poteka oziroma 
lokacijo investicije).

7. Poročilo o izvršenih delih projekta, kolikor je pro-
jekt že začet.

8. Investicijski program oziroma drugo ustrezno in-
vesticijsko dokumentacijo, izdelano v skladu z Uredbo 
o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investi-
cijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni 
list RS, št. 60/06 in 54/10) oziroma področnimi metodo-
logijami, in sicer najmanj dokument identifikacije investi-
cijskega projekta (DIIP).
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Kolikor podatki iz prijavnega obrazca niso usklajeni 
s priloženim investicijskim programom oziroma drugo 
ustrezno investicijsko dokumentacijo, je potrebno pre-
dložiti pisno obrazložitev odstopanj (opisno in vrednostno 
upravičeni stroški, zaprta finančna konstrukcija, iz katere 
je razvidno tudi zaprošeno posojilo pri Skladu, cilji ipd.).

6 Merila za ocenjevanje
1. Posamezni projekt lahko skupaj prejme 100 točk, 

po naslednjih kriterijih in podkriterijih:
– regionalna razvitost – do 25 točk:

– stopnja razvitosti razvojnih regij,
– koeficient razvitosti občine za leto 2015;

– kakovost prijavljenega projekta – do 50 točk:
– prioriteta izvedbe prijavljenega projekta,
– zasledovanje enega izmed ciljev (cestna, komu-

nalna in okoljska infrastruktura, socialna infrastruktura 
in športno turistična infrastruktura, gospodarski razvoj, 
informacijska komunikacijska tehnologija),

– vpliv prijavljenega projekta na delovna mesta, 
na okolje, na obstoječe in/ali bodoče uporabnike in na 
celovito reševanje problematike območja;

– finančni in terminski vidik – do 25 točk:
– lastna sredstva vlagateljice pri projektu,
– finančna kondicija vlagateljice,
– preteklo sofinanciranje Sklada pri projektih vla-

gateljice,
– izvedba prijavljenega projekta.

2. Podrobnejša razdelitev meril je objavljena v Pri-
logi razpisne dokumentacije.

7 Obravnava vlog
7.1 Način obravnave vlog
1. Obravnava vlog se izvaja v skladu s Splošnimi 

pogoji Sklada.
2. Prispele vloge obravnava Komisija za pregled in 

obravnavo vlog (v nadaljevanju komisija), ki jo imenuje 
direktor. Komisija bo o odpiranju vlog in predlogu za 
izbor upravičenk vodila zapisnik. Podatki iz posamezne 
vloge so uradna tajnost. Komisija lahko s soglasjem di-
rektorja Sklada k svojemu delu povabi tudi zunanje oce-
njevalce in strokovnjake iz delovnega področja razpisa.

3. Vloge se odpirajo po vrstnem redu, kot so prispe-
le. Odpiranje je najkasneje tretji delovni dan po izteku 
roka za oddajo vlog. Odpiranje ni javno.

4. Vloge z nepravilno označenimi ovojnicami bodo 
zavržene in jih Sklad ne bo obravnaval ter jih bo vrnil 
vlagateljicam.

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

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

7. Prepozno prispele vloge se zavržejo in jih bo 
Sklad vrnil vlagateljicam.

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

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

10. Projekti bodo ocenjeni na osnovi navedenih me-
ril v 6. poglavju. Prednost pri izboru za dodelitev posojil 
bodo imeli projekti, ki bodo dobili višje število točk. Ko-
likor bodo projekti pri ocenjevanju dosegli enako število 
točk, bodo imeli prednost pri izbiri tisti projekti, ki bodo 
zbrali višje število točk po naslednjem vrstnem redu me-
ril za izbor vlog, in sicer:

1. regionalna razvitost,
2. kakovost prijavljenega projekta in
3. finančni in terminski vidik.

V primeru, da zadnje uvrščene vloge tudi po teh 
merilih dosežejo enako število točk, bo prednost imela 
vloga, ki je bila oddana prva, pri čemer se upošteva 
datum in ura oddaje priporočeno po pošti ali osebno na 
sedežu Sklada. Vloge občin, ki imajo koeficient razvitosti 
občin enak ali višji od 1,30, bodo razvrščene glede na 
število točk, vendar za projekti ostalih občin.

11. Komisija bo v primeru, kot je opisan v predhodni 
točki, predlagala dodelitev posojil vlagateljicam iz višje-
ga prioritetnega razreda v omejeni višini upravičeno za-
prošenega zneska ter v obsegu razpoložljivih sredstev 
(primer: zaprošeno posojilo 50.000,00 EUR, razpoložljiv 
obseg posojil zgolj še 25.000,00 EUR, zato je možna 
dodelitev v višini 25.000,00 EUR). Vloge vlagateljic, ki 
ne bodo uvrščene v prioritetni obseg dodelitve znotraj 
razpoložljivih sredstev, se kot neutemeljene zavrne.

7.2 Obvestilo o dodelitvi sredstev
1. Vlagateljice bodo o obravnavi vlog pisno obve-

ščene z odločbo, praviloma v roku do 60 dni od datuma 
odpiranja vlog.

2. Na podlagi predloga komisije o izdaji odločb od-
loči direktor Sklada.

3. Sklad z odločbo o dodelitvi posojil izda tudi navo-
dilo o načinu sklenitve pogodbe, ki vsebuje kraj, rok in 
potrebno dokumentacijo za sklenitev pogodbe.

4. Zoper odločbo Sklada je možna pritožba v roku 
8 dni od prejema odločbe. O pritožbi odloča Ministrstvo 
za gospodarski razvoj in tehnologijo. Predmet pritožbe 
ne morejo biti merila za ocenjevanje vlog.

Slovenski regionalno razvojni sklad, Ribnica

Št. 5100-9/20151 Ob-2267/15

Na podlagi 126. člena Pravilnika o postopkih (so)
financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raz-
iskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 
45/12, 96/13, 100/13 – popr. in 92/14; v nadaljevanju: 
Pravilnik) in v zvezi z 12. In 20. členom Zakona o razi-
skovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 
– uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 
9/11 in 57/12 – ZPOP-1A) Javna agencija za raziskoval-
no dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 
1000 Ljubljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo 

slovenske znanosti v tujini v letu 2015
1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sred-

stev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Repub-
like Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana 
(v nadaljnjem besedilu: agencija).

2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega raz-
pisa je sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slo-
venske znanosti in znanja v tujini, kjer je zagotovljena 
primerna mednarodna in strokovna udeležba.

3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis: na 
javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organiza-
cije in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v evidenco 
raziskovalnih organizacij oziroma v register zasebnih 
raziskovalcev, ki ju vodi agencija ter izpolnjujejo pogoje, 
predpisane z zakonom, ki ureja področje raziskovalne 
in razvojne dejavnosti, in s predpisi agencije, ter izva-
jajo s strani agencije (so)financirane programe oziroma 
projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja, ali 
odobrene mednarodne projekte, ki zagotavljajo osnovni 
vir raziskav. Na javni razpis se lahko prijavijo tudi zavodi, 
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skupnosti zavodov, gospodarske družbe, društva, zveze 
društev in ustanove Republike Slovenije. Prav tako se 
lahko prijavijo pravne osebe iz slovenskega zamejstva in 
pravne osebe Slovencev po svetu. Prijavitelj za izvajanje 
aktivnosti pooblasti odgovornega nosilca oziroma vodja 
promocijske aktivnosti.

4. Cilji javnega razpisa:
1. Spodbujanje organizacije oziroma aktivnega 

sodelovanja na odmevnih dogodkih v tujini, s katerimi 
se predstavi slovenska znanstvena, raziskovalna in ra-
zvojna sfera oziroma njihovi dosežki; pri tem lahko ena-
kopravno sodelujejo slovenski raziskovalci iz zamejstva 
oziroma slovenski raziskovalci živeči po svetu;

2. Spodbujanje promocije slovenske znanosti 
pri slovenskih raziskovalcih iz zamejstva oziroma slo-
venskih raziskovalcih živečih po svetu, ki organizirajo 
dogodke v tujini;

3. Podpora slovenskim ustanovam ali združe-
njem, ki v znanstvenem delu povezujejo dejavnost slo-
venskih humanistov, naravoslovcev in drugih strokov-
njakov v zamejstvu, ter hkrati sodelujejo s tujimi univer-
zami, društvi in znanstvenimi ustanovami, ter s svojimi 
znanstvenimi publikacijami oskrbujejo številne knjižnice 
ter slovenske lektorate v tujini;

4. Podpora združenjem, ki obveščajo o pripra-
vljajočih se politikah in evropski zakonodaji na področju 
visokega šolstva, znanosti, raziskovalno-razvojne in ino-
vacijske dejavnosti na ravni EU ter o aktualnih razpisih 
EU, ter skrbijo za povezovanja z evropskimi partnerji, s 
katerimi se oblikujejo projektni konzorciji za razvojno-
-tehnološke in podjetniške mreže;

5. Spodbujanje razvoja in vzpostavitve inovativ-
nih orodij za promocijo slovenske znanosti z namenom 
izboljšanja razumevanja znanosti v javnosti, pri čemer 
so kot inovativna orodja opredeljena tista, ki predsta-
vljajo novost v načinu promocije znanosti v slovenskem 
prostoru in hkrati kumulativno izpolnjujejo naslednje po-
goje: zagotovljena pokritost vseh znanstvenih ved; za-
gotovljeno komuniciranje s tujimi javnostmi; združevanje 
znanstvene odličnosti sodelujočih raziskovalcev z medij-
skimi in komunikacijskimi znanji prijavitelja.

5. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
V postopku izbora sofinanciranja promocije sloven-

ske znanosti v tujini bo komisija, ki jo imenuje direktor 
ARRS, pregledala prijave in jih ocenila po naslednjih 
merilih:

1. Skladnost z razpisom: 0 do 30 točk;
2. Odmevnost promocijske dejavnosti: 0 do 20 

točk;
3. Vidnost promocijske dejavnosti: 0 do 20 točk;
4. Reference prijavitelja – promocijske: 0 do 10 

točk;
5. Reference prijavitelja (nosilca) – znanstvene: 

0 do 10 točk;
6. Ekonomičnost in realnost finančne konstruk-

cije: 0 do 10 točk.
Kot promocijo slovenske znanosti v tujini na tem 

razpisu ne upoštevamo udeležbe slovenskega razisko-
valca na mednarodni konferenci s postrom ali s preda-
vanjem.

Prijava mora vsebovati predstavitev prijavitelja ter 
natančen opis in finančni načrt promocijske aktivnosti 
razmejeno po virih financiranja na predpisanem obraz-
cu. Prav tako naj zajema podatek o ciljni javnosti, pred-
videnih neposrednih učinkih in načinu izvedbe promo-
cije (v kolikšni meri in s kakšnimi stroški z zunanjimi 
izvajalci).

Prijavitelj mora v prijavni vlogi navesti številko cilja 
iz 4. točke razpisa, ki ga prijavljena aktivnost naslavlja. 

Komisija lahko omeji višino sofinanciranja v skladu z 
razpoložljivimi sredstvi in kakovostjo prijave. Pri prijavah 
na cilja 3 in 4 iz 4. točke razpisa je za oceno dodatno 
pomembno večletno odmevno delovanje prijavitelja v 
preteklosti. Med prijavami na cilja 3 in 4 iz 4. točke raz-
pisa bo izbrana za vsak cilj po ena prijava.

Skupaj je možnih 100 točk. Na podlagi skupnega 
števila točk za posamezno prijavo, ločeno po posa-
meznih ciljih razpisa, bo komisija pripravila prednostni 
seznam prijav za sofinanciranje. Sklep o izboru prijav 
za sofinanciranje sprejme direktor agencije na podlagi 
predloga sklepa Znanstvenega sveta agencije.

6. Okvirna vrednost javnega razpisa, upravičeni 
stroški

Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega 
razpisa znaša 215.000,00 EUR, od tega je predvi-
deno za:

Cilj 1 in Cilj 2 skupaj do 55.000,00 EUR 

Cilj 3 do 30.000,00 EUR 

Cilj 4 do 105.000,00 EUR 

Cilj 5 do 25.000,00 EUR

Sofinanciranje v letu 2015 je vezano na razpolo-
žljiva sredstva finančnega načrta agencije za namen 
sofinanciranja po predmetnem javnem razpisu.

Agencija bo sofinancirala:
– stroške v zvezi s promocijskimi aktivnostmi, ki jih 

izvajajo slovenski raziskovalci, tudi iz zamejstva in živeči 
po svetu (za cilj 1 in 2);

– stroške delovanja slovenskih ustanov ali zdru-
ženj, ki v znanstvenem delu povezujejo dejavnost slo-
venskih humanistov in naravoslovcev v zamejstvu, so-
delujejo s tujimi univerzami, društvi in znanstvenimi 
ustanovami, ter s svojimi znanstvenimi publikacijami 
oskrbujejo številne knjižnice ter slovenske lektorate v 
tujini (za cilj 3);

– stroške delovanja združenj (za cilj 4);
– stroške vzpostavitve in delovanja inovativnih oro-

dij za promocijo slovenske znanosti (za cilj 5).
Način sofinanciranja in druge pogoje se s prijavitelji 

uredijo s pogodbo.
7. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena do-

deljena sredstva: dodeljena sredstva morajo biti pora-
bljena do 31. 12. 2015, v skladu s predpisi, ki določajo 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije ter v skladu 
s pogodbo med izbranim prijaviteljem in agencijo.

8. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave, 
oblika prijav, način predložitve prijav in opremljenost prijav

a. Prijavni obrazec mora prijavitelj poslati v enem 
izvodu v elektronski obliki na naslov: razpis-promoci-
ja2015@arrs.si in v enem izvodu v papirni obliki kot 
del papirne prijave na naslov ARRS, pri čemer je za 
identičnost vsebine obeh prijavnih obrazcev odgovoren 
prijavitelj.

b. Papirne prijave je treba dostaviti v zaprtih ovoj-
nicah z oznako: " Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za 
sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske 
znanosti v tujini v letu 2015" ter z navedbo naziva in 
naslova prijavitelja v glavno pisarno Javne agencije za 
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweiso-
va cesta 30, 1000 Ljubljana. Ovojnica s prijavo mora 
prispeti na naslov ARRS do vključno 29. 6. 2015, do 
14. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, odda-
ne priporočeno po pošti iz Slovenije do 29. 6. 2015 do 
14. ure (poštni žig). V vsaki ovojnici z zgornjo oznako je 
lahko le ena prijava.
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c. Prijave, oddane v elektronski obliki, mo-
rajo vsebovati samo prijavni obrazec ARRS-MS-
-PROM-2015 (brez prilog in podpisov; zaradi av-
tomatične obdelave podatkov je zaželen format.
doc), ki ga morajo prijavitelji kot prilogo z nazivom 
ARRS-MS-PROM-2015-Pr.doc, kjer je Pr priimek slo-
venskega vodje promocijske aktivnosti, posredovati 
na elektronski naslov: razpis-promocija2015@arrs.si, 
do vključno 29. 6. 2015, do 14. ure.

d. V postopku izbora prijav bo ARRS obravnavala 
le tiste prijave, ki vsebujejo vse z javnim razpisom in 
obrazci zahtevane podatke in dokazila in ki prispejo 
na agencijo v roku, določenem v tem razpisu. Dodatne 
dokumentacije, ki jo prijavitelj samoiniciativno priloži 
prijavni dokumentaciji, ARRS v postopku ocenjevanja 
ne bo upoštevala.

e. Prijav, ki bodo prispele po razpisnem roku, in/ali 
ne bodo pravilno označene (glej točko b), komisija za 
odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo vrnjene pri-
javitelju. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu 
s Pravilnikom.

9. Kraj, datum in čas odpiranja prijav pravočasno 
prispelih prijav: postopek javnega razpisa in odpiranje 
v roku dostavljenih, pravilno opremljenih in označenih 
ovojnic, ki vsebujejo prijave, vodi strokovna komisija. 
Odpiranje bo potekalo predvidoma 1. 7. 2015, v pro-
storih Javne agencije za raziskovalno dejavnost, Ble-
iweisova cesta 30, Ljubljana, in sicer po vrstnem redu 
glede na datum in čas prispetja prijave.

10. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o 
izidu javnega razpisa: strokovna komisija pripravi pred-
nostni seznam prejemnikov sredstev v skladu z merili, 
navedenimi v javnem razpisu, ki ga posreduje v obrav-
navo Znanstvenemu svetu agencije (v nadaljevanju 
ZSA). Na podlagi predloga sklepa ZSA direktor agen-
cije sprejme obrazložen sklep. Prijavitelji bodo o rezul-
tatih izbora prijav prejeli individualno obvestilo pred-
vidoma v treh mesecih po zaključku javnega razpisa.

11. Razpisna dokumentacija vsebuje:
– besedilo javnega razpisa,
– prijavni obrazec (ARRS-MS-PROM-2015),
– vsebinsko in finančno poročilo (ARRS-MS-

-PROM-VZP-2015),
– Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenje-

vanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejav-
nosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 45/12, 96/13, 
100/13-popr. in 92/14).

12. Informacije o razpisni dokumentaciji: javni raz-
pis bo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem 
listu Republike Slovenije na voljo na spletni strani 
agencije, www.arrs.si. Prijavni obrazec ter in vsebin-
sko in finančno poročilo so dosegljivi na spletni strani 
agencije. Dodatne informacije v zvezi z razpisom do-
bijo interesenti na agenciji pri Fani Rožič Novak ali po 
tel. 01/400-59-50, vsak delavnik od 9. do 12. ure ali na 
e-naslovu: fani.rozic-novak@arrs.si.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost  
Republike Slovenije

Št. 5100-8/2015-1 Ob-2268/15

Na podlagi 126. Pravilnika o postopkih (so)finan-
ciranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja razisko-
valne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 96/13, 
100/13 – popr. in 92/14; v nadaljevanju: Pravilnik o 
postopkih) in v zvezi z 12. in 20. členom Zakona o raz-
iskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 

– uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 
9/11 in 57/12 – ZPOP-1A), Javna agencija za razisko-
valno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova ce-
sta 30, 1000 Ljubljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje delovanja v mednarodnih 

znanstvenih združenjih v letu 2015
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sred-

stev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Repub-
like Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana 
(v nadaljnjem besedilu: agencija).

2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje delova-

nja v mednarodnih znanstvenih združenjih v letu 2015, 
in sicer za:

– B1: članarine slovenskih znanstvenih združenj v 
mednarodnih znanstvenih združenjih,

– B2: udeležbo slovenskih znanstvenikov oziroma 
strokovnjakov, izvoljenih za predsednike, podpredse-
dnike, generalne sekretarje ali člane vodstvenih or-
ganov mednarodnih znanstvenih združenj, na zase-
danjih vodstvenih organov mednarodnih znanstvenih 
združenj.

3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni poziv/raz-
pis: na javni razpis se lahko prijavijo: za B1: slovenska 
znanstvena združenja; za B2: slovenska znanstvena 
združenja ali raziskovalne organizacije oziroma za-
sebni raziskovalci, ki so vpisani v evidenco agencije za 
opravljanje raziskovalne dejavnosti v Republiki Slove-
niji oziroma v register zasebnih raziskovalcev, ter izpol-
njujejo pogoje, predpisane z zakonom o raziskovalni in 
razvojni dejavnosti in predpisi agencije.

4. Cilj javnega razpisa: cilj javnega razpisa je, da 
raziskovalci z delovanjem v okviru znanstvenih zdru-
ženj v svetu pridobivajo nova znanja in spoznanja, ki 
jih lahko prenesejo v javno korist in gospodarsko izrabo 
za povečanje družbene blaginje.

5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa:
– za B1: članstvo slovenskega znanstvenega 

združenja v mednarodnem znanstvenem združenju; 
agencija ne sofinancira članarin sekcijam slovenskih 
znanstvenih združenj, gospodarskim družbam, zavo-
dom oziroma drugim javnim pravnim osebam in posa-
meznikom;

– za B2: funkcija slovenskega znanstvenika oziro-
ma strokovnjaka v mednarodnem znanstvenem zdru-
ženju, kot je navedena v točki 2 tega razpisa pod B2.

6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
Agencija bo sofinancirala upravičene stroške 

vsem prijaviteljem, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, 
do skupne višine sredstev iz tega javnega razpisa 
(točka 7). Kolikor bi obseg vseh upravičenih stroškov 
presegel razpoložljiva sredstva, bo znesek sofinan-
ciranja prijaviteljem proporcionalno znižan glede na 
razpoložljiva sredstva. Prednost pri financiranju imajo 
članarine (B1) in eno od največ dveh zasedanj vod-
stvenih organov (B2).

Strokovna komisija pripravi predlog sklepa o izbo-
ru vlog za sofinanciranje, ki ga direktor predloži Znan-
stvenemu svetu. Sklep o izboru prijav za sofinancira-
nje sprejme na predlog Znanstvenega sveta agencije 
direktor agencije.

7. Okvirna višina sredstev razpisa in sofinancira-
nje delovanja slovenskih znanstvenih združenj v svetu

Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega raz-
pisa v letu 2015 znaša okvirno 86.000,00 EUR.
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Agencija bo sofinancirala: 
B1: članarino slovenskih znanstvenih združenj 

v mednarodnih znanstvenih združenjih v letu 2015 v 
višini od 200,00 EUR do 800,00 EUR letno. 

B2: udeležbe slovenskih znanstvenikov in stro-
kovnjakov, izvoljenih za predsednike, podpredsedni-
ke, generalne sekretarje ali člane vodstvenih organov 
mednarodnih znanstvenih združenj, na največ dveh 
zasedanjih vodstvenih organov mednarodnih znan-
stvenih združenj letno, v višini mednarodnih prevoznih 
stroškov po najbolj ekonomični tarifi (najbolj ekonomi-
čen način vključuje upoštevanje cene in porabe časa) 
ter dnevnic, kot jih določa veljavna Uredba o povračilu 
stroškov za službena potovanja v tujino.

8. Predvideni čas izvajanja razpisa je od 1. janu-
arja 2015 do 31. decembra 2015. 

Sofinanciranje je vezano na razpoložljiva prora-
čunska sredstva

9. Rok za predložitev prijav in način predložitve 
ter opremljenost prijav 

Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti 
izpolnjen in podpisan prijavni obrazec B1 (ARRS-
-MS-MZ-05-1/2015) oziroma B2 (ARRS-MS-
-MZ-05-2/2015). Prijavnemu obrazcu (pisna prijava) 
mora biti obvezno priložene naslednje priloge:

– za B1: kopija dokazila mednarodnega znan-
stvenega združenja za članarino za leto 2015,

– za B2: vabilo na zasedanje – dokazilo o funkciji 
v mednarodnem znanstvenem združenju – predračun 
stroškov.

Za pravočasne se štejejo prijave, ki so pravoča-
sno oddane v pisni in elektronski obliki.

Pisne prijave z oznako "Ne odpiraj, prijava na 
Javni razpis za sofinanciranje delovanja v medna-
rodnih znanstvenih združenjih v letu 2015" dostaviti 
v zaprtih ovojnicah v glavno pisarno agencije. Prijava 
je oddana pravočasno, če prispe v glavno pisarno 
agencije do 18. 6. 2015. Kot pravočasne se štejejo 
tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije 
do 18. 6. 2015 (poštni žig).

V vsaki poslani pošiljki (ovojnici) je lahko samo 
ena prijava za eno znanstveno združenje oziroma 
enega funkcionarja.

Obrazci (brez zahtevanih prilog) morajo najkas-
neje 18. 6. 2015 prispeti tudi po elektronski pošti na 
naslov: razpis-zdruzenja15@arrs.si (zaradi avtoma-
tičnega procesiranja podatkov iz obrazca so zaželeni 
obrazci v Wordovem formatu). Elektronske prijave 
(obrazci) morajo biti vsebinsko popolnoma enake kot 
pisne, pri čemer je za identičnost obeh prijav odgo-
voren prijavitelj. 

Nepravočasnih ali nepravilno označenih prijav ko-
misija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in jih bo 
z dopisom vrnila prijavitelju. Nepopolne prijave bodo 
obravnavane v skladu s Pravilnikom o postopkih.

10. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo 
predvidoma 22. 6. 2015 ob 10. uri, v prostorih agen-
cije.

11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o 
izidu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo 
prijavitelji obveščeni predvidoma do 15. 9. 2015.

12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresi-
rani dvignejo razpisno dokumentacijo : javni razpis in 
prijavni obrazci bodo od dneva objave javnega razpi-
sa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeni na 
spletni strani agencije http://www.arrs.si/, zainteresi-
rani pa jih lahko dvignejo tudi na agenciji, v Sektorju 
za mednarodno sodelovanje. Dodatne informacije v 
zvezi z razpisom dobijo interesenti na agenciji pri Ka-

tarini Seršen, po tel. 01/400-59-69, vsak delavnik od 
9. do 12. ure, ali na e-pošto: katarina.sersen@arrs.si.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost  
Republike Slovenije

Št. 8019-3/2015-30 Ob-2284/15

Slovenski regionalno razvojni sklad (v nadalje-
vanju: Sklad) na podlagi Zakona o uporabi sredstev, 
pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi Zakona o 
lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, 
št. 45/95, 34/96, 60/99 – ZSRR, 22/00 – ZJS, 67/01 
in 47/02), 10. člena Zakona o spodbujanju skladnega 
regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12, 
v nadaljevanju: ZSRR-2), Uredbe o metodologiji za 
določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 96/14, v 
nadaljevanju: UMZDRO), Splošnih pogojev poslovanja 
Sklada z dne 19. 3. 2015 (v nadaljevanju: Splošni po-
goji Sklada), Pravilnika o dodeljevanju spodbud Skla-
da z dne 19. 3. 2015 s spr. in dop. z dne 2. 4. 2015 
(v nadaljevanju: Pravilnik Sklada) in Poslovnega in 
finančnega načrta Slovenskega regionalno razvojnega 
Sklada za leti 2014 in 2015 s spremembami in dopolni-
tvami (postavke za leto 2015) ter

– Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. ju-
nija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetij-
skem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za zdru-
žljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 
Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L, št. 193 z 
dne 1. 7. 2014, str. 1) (v nadaljevanju: Kmetijska ured-
ba za skupinske izjeme),

– Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. ju-
nija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za zdru-
žljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 
Pogodbe (Uradni list EU L, št. 187, z dne 26. 6. 2014, 
str. 1) (v nadaljevanju: Uredba o skupinskih izjemah) in 
Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter 
načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlo-
vanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investira-
nje (Uradni list RS, št. 93/14),

– Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 
18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Po-
godbe o delovanju Evropske unije pri pomoči »de mi-
nimis« (Uradni list L 352, z dne 24. 12. 2013, str. 1) (v 
nadaljevanju: Uredba »de minimis« za gospodarstvo), 
objavlja

javni razpis
za dodeljevanje sredstev projektom na območju 

avtohtonih narodnih skupnosti za leto 2015
I. Predmet razpisa
1. Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil 

in nepovratnih sredstev Sklada, in sicer za namene:
– A1 – projekti primarne pridelave v kmetijstvu,
– A2 – projekti kmetijske predelave, trženja in do-

polnilnih dejavnosti ter
– B – projekti podjetništva,
– C – razvojna dokumentacija in razvojni projekti.
2. Namen razpisa je spodbujanje začetnih investi-

cij na področju primarne kmetijske pridelave, predelave 
in trženja kmetijskih proizvodov, podjetništva ter razvoj-
nih projektov razvojnih inštitucij.

3. Cilj razpisa je spodbujanje gospodarskih osnov 
na območju avtohtonih narodnih skupnosti.

4. Skupna višina razpisanih sredstev je 
4.600.000,00 EUR, od tega 4.200.000,00 EUR ugo-
dnih posojil ter 400.000,00 EUR nepovratnih sredstev 
po sledeči razdelitvi razpisanih sredstev: 
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Namen
Razpisana sredstva (v EUR)

Skupna sredstva
Območje italijanske narodnostne 

skupnosti
Območje madžarske narodnostne 

skupnosti

Posojilo Nepovratna 
sredstva

Posojilo Nepovratna 
sredstva

Posojilo Nepovratna
sredstva

A1
in
A2 4.200.000,00 80.000,00 1.260.000,00 40.000,00 2.940.000,00 40.000,00
B

C 0,00 320.000,00 0,00 80.000,00 0,00 240.000,00

Skupaj 4.200.000,00 400.000,00 1.260.000,00 120.000,00 2.940.000,00 280.000,00

Pri namenih A1 in A2 ter B se sredstva po javnemu 
razpisu dodelijo v kombinaciji ugodnega posojila ter 
nepovratnih sredstev, pri namenu C pa v obliki nepo-
vratnih sredstev.

5. Upravičena območja, na katerih imajo vlagatelji 
pravico izvajati projekt, so naslednja:

Na narodnostno mešanih območjih z madžarsko
narodnostno skupnostjo v naslednjih naseljih:

Na narodnostno mešanih območjih z italijansko narodnostno skup-
nostjo v naslednjih naseljih oziroma krajevnih skupnostih: 

– v Občini Dobrovnik: Dobrovnik/ Dobronak in Žitkovci/ 
Zsitkóc,
– v Občini Hodoš: Hodoš/ Hodos in Krplivnik/ Kapornak,
– v Občini Moravske Toplice: Motvarjevci/ Szentlászló, 
Pordašinci/ Kisfalu, Čikečka vas/ Csekefa, Prosenjakovci/ 
Pártosfalva, Središče/ Szerdahely,
– v Občini Lendava: Radmožanci/ Radamos, Kamovci/ 
Kámaháza, Genterovci/ Göntérháza, Mostje/ Hidvég, Ba-
nuta/ Bánuta, Dolga vas/ Hosszúfalu, Dolgovaške gorice/ 
Hosszúfaluhegy, Lendavske gorice/ Lendahegy, Lendava/ 
Lendva, Dolnji Lakoš/ Alsólakos, Gornji Lakoš/ Felsölakos, 
Čentiba/ Csente, Dolina/ Völgyifalu, Pince/ Pince, Pince 
marof/ Pincemajor, Petišovci/ Petesháza, Trimlini/ Hárma-
smalom, Gaberje/ Gyetryános, Kapca/ Kapca, Kot/ Kót in
– v Občini Šalovci: Domanjševci/ Domonkosfa.

– v Občini Ankaran: Ankaran/ Ancarano,
– v Občini Izola: Izola/ Isola (mesto), Dobrava, Jagodje,
– v Občini Koper: Barizoni/ Barisoni, Bertoki/ Bertocchi, Bošmarin/ 
Bossamarino, Cerej/ Cerei, Hrvatini/ Crevatini, Kampel/ Campel, 
Kolomban/ Colombano, Koper/ Capodistria (mesto), Prade/ Prade, 
Premančan, Škofije/ Val-marin, Šalara/ Salara, Škocjan/ San Can-
ziano in
– v Občini Piran: Piran/ Pirano (mesto), Portorož/ Portorose, Lucija/ 
Lucia, Strunjan/ Strugnano, Seča/ Sezza, Sečovlje/ Sicciole, Pare-
cag/ Parezzago, Dragonja.

6. Razpis se izvaja v skladu s pravili državnih po-
moči.

Državna pomoč se pri posojilu izraža v obliki bruto 
ekvivalenta dotacije in se sešteva z drugimi prejetimi 
državnimi pomočmi pri projektu, do dovoljenih meja po-
moči do zneska. Podrobnejša obrazložitev je navedena 
v Povabilu k oddaji vloge.

II. Razpisna dokumentacija
1. Razpisna dokumentacija javnega razpisa vse-

buje:
– Povabilo k oddaji vloge, ki povzema vsebino jav-

nega razpisa.
– Prijavni obrazec glede na posamezni namen, in 

sicer ANS – »namen« A1/ A2/ B (za vse tri namene en 
prijavni obrazec) ali C, ki je izdelan v elektronski obliki 
in ga je potrebno ustrezno izpolnjenega natisniti ter ga 
skupaj z zahtevanimi prilogami posredovati na Sklad.

– Priloge razpisne dokumentacije, ki vsebuje po-
drobnejša merila za ocenjevanje, navodila za ureditev 
dokumentacije za prijavo na javni razpis, v primeru na-
mena A1 tudi obrazec za opis projekta z navodili ter 
vzorce dokumentacije, in sicer:
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– vzorec pogodbe, ki ga je potrebno parafiranega 
s strani odgovorne osebe priložiti ob prijavi,

– vzorec zahtevka za nakazilo, ki je izdelan v 
elektronski obliki in ga je potrebno predložiti ob črpanju 
sredstev in je po zaprtju javnega razpisa dosegljiv na 
spletni strani Sklada: http://www.regionalnisklad.si/raz-
pisi/obrazci, skupaj z navodili za črpanje sredstev,

– vzorec poročil o projektu, ki jih je potrebno za 
čas spremljanja projekta ter po zaključku projekta po-
sredovati na Sklad (v primeru namena C le po zaključku 
projekta) in bodo po zaprtju javnega razpisa doseglji-
vi na spletni strani Sklada: http://www.regionalnisklad.
si/razpisi/obrazci ter

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

pna na spletni strani Sklada: http://www.regionalnisklad.
si/avtohtoni-narodni-skupnosti, prav tako ju zainteresi-
rani lahko v času od objave do zaprtja javnega razpisa 
osebno pridobi na sedežu Sklada, vsak delovni dan, od 
9. do 12. ure, razen prijavnega obrazca, ki je izdelan v 
elektronski obliki.

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

III. Roki in način prijave:
1. Roka za oddajo prijav sta: 29. 6. 2015 in 11. 9. 

2015.
2. Način prijave:
– Vlagatelj vloži vlogo na naslov: Slovenski regi-

onalno razvojni sklad, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica.
– Vlagatelj lahko odda vlogo od datuma objave do 

posameznega roka javnega razpisa, priporočeno po 
pošti ali osebno na sedežu Sklada, pri čemer mora biti 
v primeru osebne oddaje vloge na sedežu Sklada, vloga 
oddana do roka, do 14. ure.

– Vlagatelj mora vlogo oddati v zaprti in skladno z 
razpisno dokumentacijo opremljeni ovojnici z oznako 
»Ne odpiraj – ANS (z ustreznim pripisom glede na na-
men A1, A2, B ali C)«, iz katere mora biti jasno razviden 
naziv in naslov vlagatelja ter datum in čas (ura in minuta) 
oddaje vloge, označen ali s strani pošte, kolikor se vloga 
odda priporočeno po pošti, ali s strani tajništva Sklada, 
kolikor je vloga oddana osebno na sedežu Sklada.

IV. Splošni razpisni pogoji
1. Vlagatelji projekta in upravičenci do sredstev 

po namenih A1 in A2 ter B so: velika (le pri namenu B), 
srednje velika, mala in mikro podjetja (v nadaljevanju: 
vlagatelji), in sicer:

Namen Vlagatelji Posebni pogoji

A1
in
A2 

Kmetijska gospodarstva, ki so opredeljena v 
Zakonu o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 
57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 26/14) in so vpi-
sana v evidenco
kmetijskih gospodarstev, ki jo vodi pristojno mi-
nistrstvo za kmetijstvo, in so lahko organizirana 
kot pravna
oseba, samostojni podjetnik posameznik ali 
kmetija, ki ni pravna oseba ali samostojni podje-
tnik posameznik t.j. kmet.

– Vlagatelji se morajo pri namenu A1 ukvarjati
s pridelavo kmetijskih proizvodov, ki so navedeni 
v Prilogi I Pogodbe o ustanovitvi Evropskih skup-
nosti.
– Vlagatelji se morajo pri namenu A2 ukvarjati  
s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov, 
ki so navedeni v Prilogi I Pogodbe o ustanovitvi 
Evropskih skupnosti in/ali dopolnilnimi dejavnost-
mi. Kolikor pa gre
za dopolnilno dejavnost na kmetijskem go-
spodarstvu pri namenu A2, morajo vlagatelji 
izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnil-
ne dejavnosti, v skladu z veljavno zakonodajo 
in Uredbo o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji 
(Uradni list RS, št. 58/14) ter dejavnost opravljati 
v okviru dopolnilne dejavnosti še vsaj 3 leta po 
zaključenem projektu.

B 

– Gospodarske družbe in samostojni podjetniki 
posamezniki, registrirani z dejavnostjo po Za-
konu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, 
št. 65/09 – UPB s spr. in dop.; v nadaljevanju: 
ZGD-1);
– samozaposlene osebe oziroma fizične ose-
be, ki se ukvarjajo z drugimi dejavnostmi in so 
registrirane z dejavnostjo po drugih zakonih (t.j. 
vlagatelji, ki opravljajo samostojno dejavnost  
s področja zdravstva ali socialne varnosti: zdrav-
stveno, klinično ali specialistično psihološko 
dejavnost, zasebno veterinarsko dejavnost ali 
drugo zasebno dejavnost s področja zdravstva, 
socialne varnosti ali farmacije, v skladu z zako-
nom);
– zadruge, registrirane po Zakonu o zadrugah 
(Uradni list RS, št. 97/09 – UPB2, v nadaljeva-
nju: ZZad).

Projekti velikih podjetij na območju Obalno-kra-
ške regije lahko prejmejo le sredstva za potrebe 
nove gospodarske dejavnosti, ki pomeni:
– vzpostavitev nove poslovne enote ali diverzifi-
kacijo dejavnosti poslovne enote pod pogojem, 
da nova
dejavnost ne spada v isti razred po štirimestni 
številčni oznaki Uredbe o standardni klasifikaciji 
dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08;  
v nadaljnjem
besedilu: Uredba o SKD), kot dejavnost, ki se je 
prej izvajala v podjetju na zadevnem območju.

Vlagatelji pri namenih A1, A2 in B morajo dejavnost opravljati na območju Republike Slovenije in projekt izvajati na 
narodnostno mešanih območjih, ki so navedena v 5. točki I. poglavja tega razpisa.
Pri namenih A1, A2 in B se dopušča, da na javnem razpisu kandidirajo tudi tuje gospodarske družbe, vendar bo 
Sklad sklenil posojilno pogodbo le s podjetjem (podružnico), ki bo registrirano v Republiki Sloveniji.

http://www.regionalnisklad.si/razpisi/obrazci
http://www.regionalnisklad.si/razpisi/obrazci
http://www.regionalnisklad.si/avtohtoni-narodni-skupnosti
http://www.regionalnisklad.si/avtohtoni-narodni-skupnosti
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2. Vlagatelji projekta in upravičenci do sredstev 
v primeru namena C so:

Namen Vlagatelji Posebni pogoji

C 

Razvojne institucije, ki opravljajo splošne razvoj-
ne naloge v regiji, imajo strokovno usposobljene 
kadre in jih potrdita narodni skupnosti (v nadalje-
vanju: vlagatelji). 

Vlagatelji morajo pripraviti razvojno in investicij-
sko dokumentacijo za projekt, ki ga bodo izvajali 
na narodnostno mešanih območjih in so navede-
na  v 5. točki I. poglavja tega razpisa.

3. V primeru namena A1 in A2 se za opredeli-
tev velikosti vlagateljev uporabljajo določbe iz Priloge 
I, vlagateljev Kmetijske uredbe za skupinske izjeme, 
oziroma v primeru vlagateljev za namena B in C pa 
Priloga I Uredbe o skupinskih izjemah (v nadaljevanju: 
Priloga I).

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

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

4. Vlagatelj mora predložiti vlogo za sredstva na 
predpisanem prijavnem obrazcu s pripadajočimi priloga-
mi, ki so navedene v X. poglavju tega razpisa.

5. Za formalno popolno vlogo šteje vloga, oddana 
v rokih in na predpisani način, ki vsebuje vso zahteva-
no dokumentacijo, navedeno v X. poglavju z naslovom 
vsebina vloge.

6. Vloga vlagatelja mora vsebovati najmanj nasled-
nje podatke:

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

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

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

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

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

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

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

10. Sklad lahko vlagatelja pozove na osebno pred-
stavitev njegovega poslovanja in prijavljenega projekta.

11. V primeru dokazila v tujem jeziku je vlagatelj 
dolžan predložiti krajši prevod v slovenskem jeziku pre-
dloženega dokazila, ki ga s podpisom potrdi odgovorna 
oseba vlagatelja. Iz dokazil morajo biti razvidni predmet 
nakupa, vrednost z in brez DDV-ja.

12. Projekt ne sme biti začet pred vložitvijo vloge 
na javni razpis. Za začetek izvajanja projekta se šteje 
trenutek, ko je sklenjena prva obvezujoča zaveza za 
začetek dejavnosti v zvezi s projektom. Začetek izva-
janja del pomeni bodisi začetek gradbenih del v okviru 
investicije bodisi prvo pravno zavezujočo zavezo za 
naročilo opreme ali vsako drugo zavezo (npr. sklenitev 
pogodbe, avans, plačilo are, ipd.), zaradi katere inve-
sticije ni več mogoče preklicati, če do nje pride pred 
začetkom gradbenih del, razen pripravljalnih del, kakor 
so nakup zemljišča, pridobivanje dovoljenj in opravlja-
nje predhodnih študij izvedljivosti. Kolikor je bil projekt 
pred tem že začet, ne bo več upravičen do sredstev. 
Prvi možni datum, določen za začetek projekta, je da-
tum oddaje vloge (v kar ne vključuje izdelavo študije 
ali razvojne dokumentacije oziroma projektne zasnove 
pri namenu C).

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

14. V primeru, da se projekt izvaja na nepremič-
nini, v lasti drugih pravnih ali fizičnih oseb, mora imeti 
vlagatelj za opravljanje dejavnosti v njej sklenjeno dol-
goročno najemno pogodbo (z veljavnostjo najmanj do 
dokončnega vračila posojila in pri namenu C vsaj 5 let 
po zaključku projekta za velika podjetja, oziroma vsaj 
3 leta za mikro, mala in srednja podjetja) in soglasje 
lastnika k izvedbi projekta.

15. Prijavljeni projekt mora predstavljati zaključeno 
celoto in zagotavljati izvajanje poslovnega procesa, ki 
je predmet projekta, takoj po datumu zaključka odo-
brenega projekta, razen pri izdelavi študije ali razvojne 
dokumentacije oziroma projektne zasnove.

V. Posebni razpisni pogoji
1. Nameni dodeljevanja sredstev, upravičeni in ne-

upravičeni stroški ter dodatni pogoji v okviru posamez-
nih namenov investiranj so predstavljeni v nadaljevanju 
tega poglavja.

1.1. Namena A1 in A2 – projekti primarne pridelave 
v kmetijstvu in projekti kmetijske predelave trženja in 
dopolnilnih dejavnosti

1.1.1. Predmet podpore vključuje pri namenu A1 in 
A2 upravičene stroške, navedene v nadaljevanju.

1.1.2. Upravičeni in neupravičeni stroški za namena 
A1 in A2

Upravičeni stroški projekta (brez DDV) za namena A1 in A2 lahko nastajajo po datumu vložitve vloge na javni razpis.
Za dokazovanje upravičenih stroškov projekta mora vlagatelj predložiti nezavezujoče predračune, predpogodbe 
oziroma ponudbe za celoten prijavljen projekt.
Opombi: Nepremičnine morajo biti praviloma ob nakupu v celoti hipotekarnih bremen ter osebnih služnosti proste 
(izjema so kakšne nujne služnosti ipd).
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– gradnja, nakup ali izboljšanje nepremičnin, pri čemer so zemljišča upravičena le v obsegu, ki ne presega 10  % 
skupnih upravičenih stroškov;
– nakup strojev oziroma mehanizacije in opreme (z vključujočo računalniško programsko opremo); nakup rabljenih 
strojev oziroma mehanizacije in/ali opreme, ki ne sme biti predhodno že sofinancirana z drugimi javnimi viri (države, 
EU, lokalne skupnosti) oziroma višina državne pomoči ne sme presegati najvišjega dovoljenega odstotka državne 
pomoči. V primeru nakupa rabljenih strojev in/ali opreme je potrebno preveriti in navesti ter pridobiti podatke s strani 
prodajalca o že prejetih državnih pomočeh. Rabljeni stroji oziroma mehanizacija in/ali oprema morajo biti proizve-
deni po 1. 1. 2010. 
Skupni neupravičeni stroški za namena A1 in A2 so:
– samostojen nakup nepremičnin, in sicer kmetij in zemljišč – kmetijskih in gozdnih;
– davki, razne takse in režijski stroški;
– stroški zavarovanja;
– refinanciranje obresti, nadomeščanje starih posojil in zakupov;
– obratna sredstva;
– stroški nadzora;
stroški, katerih povračilo je bilo za isti namen že pridobljeno iz drugih javnih virov (s čimer bi skupna državna pomoč 
presegla dovoljeni delež projekta).
Neupravičeni stroški za namen A1 so: Neupravičeni stroški za namen A2 so: 
– nakup pravic do plačila ter proizvodnih pravic;
– nakup in zasaditev enoletnih rastlin;
– dela v zvezi z odvodnjavanjem;
– naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo pomoči, do-
deljene mladim kmetom v 24 mesecih od začetka njihovega de-
lovanja;
– nakup živali;
– investicije na področju namakanja in z njimi povezani stroški;
– skupni stroški, navedeni v nadaljevanju te tabele.

– stroški v zvezi z naložbo v zvezi s proizvodnjo 
biogoriv na osnovi hrane;
– skupni stroški, navedeni v nadaljevanju te ta-
bele.

1.1.3. Dodatni pogoji za namena A1 in A2
a) Pri namenu A1 mora upravičenec z odobrenim 

projektom 2 leti po njegovem zaključku doseči pozitivne 
učinke na področju kmetovanja (npr. zaradi zmanjšanja 
proizvodnih stroškov, izboljšanja in preusmeritve proi-
zvodnje, izboljšanja kakovosti ter ohranjanja in izboljša-
nja naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer 
ali standardov za dobro počutje živali) in prispevati k 
izpolnjevanju vsaj enega cilja, navedenega v prijavnem 
obrazcu in investicijski dokumentaciji:

– izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kme-
tijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov 
proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvod-
nje;

– izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer 
ali standardov za dobrobit živali, če zadevna naložba 
presega veljavne standarde Unije;

– vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, pove-
zane z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetij-
stva, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, koma-
sacijo in izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem z 
energijo in vodo;

– doseganje kmetijsko-okoljsko-podnebnih ciljev, 
vključno s stanjem ohranjenosti biotske raznovrstnosti 
vrst in habitatov ter povečevanjem javne uporabnosti 
območja Natura 2000 ali drugih sistemov visoke narav-
ne vrednosti, opredeljenih v nacionalnih ali regionalnih 
programih razvoja podeželja držav članic, če so naložbe 
neproizvodne;

– obnova proizvodnega potenciala, prizadetega za-
radi naravnih nesreč, slabih vremenskih razmer, ki jih je 
mogoče enačiti z naravnimi nesrečami, bolezni živali in 
škodljivih organizmov na rastlinah, ter preprečevanje 
škode zaradi navedenih dogodkov.

b) Pri namenu A1 je naložba lahko povezana s 
proizvodnjo biogoriv ali energije iz obnovljivih virov na 
ravni kmetije, če taka proizvodnja ne presega povpreč-
ne letne porabe goriv ali energije na zadevni kmetiji, 

za kar mora vlagatelj v primeru takšne vrste naložbe 
upoštevati še dodatna pravila, v skladu s 30. členom 
Pravilnika Sklada.

c) Naložba mora biti v skladu z zakonodajo Unije 
in nacionalnimi predpisi Republike Slovenije s področja 
varstva okolja. Pomoč za naložbe, v zvezi s katerimi 
mora biti opravljena presoja vplivov na okolje na podlagi 
Direktive 2011/92/EU, je pogojena s tem, da sta bila še 
pred datumom dodelitve individualne pomoči opravljena 
navedena presoja in pridobljeno soglasje za izvedbo za-
devnega naložbenega projekta (velja za namen A1 in A2).

d) Upravičenec pri namenu A2 mora z odobrenim 
projektom 2 leti po njegovem zaključku doseči pozitivne 
učinke na področju predelave in trženja kmetijskih pro-
izvodov, kar mora biti razvidno iz prijavnega obrazca in 
priložene investicijske dokumentacije:

– zmanjšati proizvodne stroške ali
– izboljšati proizvodnjo ali
– izboljšati kakovost.
e) Naložba se nanaša na predelavo ali trženje kme-

tijskih proizvodov (velja le za namen A2).
f) Pomoč se ne dodeli za naložbe za skladnost z 

veljavnimi standardi Unije. Pomoč se ne dodeli ob kr-
šenju kakršnih koli prepovedi ali omejitev, določenih v 
Uredbi (EU) št. 1308/2013, tudi kadar se take prepovedi 
ali omejitve nanašajo le na podporo Unije, določeno v 
navedeni uredbi (velja le za namen A2).

g) Do spodbud ni upravičen vlagatelj:
– za sredstva za dejavnosti, povezane z izvozom 

v tretje države ali države članice, in sicer za sredstva, 
neposredno povezana z izvoženimi količinami, vzpo-
stavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi 
tekočimi stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo;

– za sredstva, ki so odvisna od prednostne uporabe 
domačega blaga pred uporabo uvoženega blaga;

– za sredstva, pri katerih je dodelitev sredstev pogo-
jena z obveznostjo upravičenca, da ima svoj sedež v za-
devni državi članici ali da ima tam večino poslovnih enot;
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– za sredstva, kadar je dodelitev pomoči pogojena z 
obveznostjo, da upravičenec uporabi doma proizvedeno 
blago ali storitve;

– za sredstva, ki upravičencem omejuje možnost 
za izkoriščanje rezultatov raziskav, razvoja in inovacij v 
drugih državah članicah;

– ki posluje oziroma sodi projekt, ki ga želi izvesti, v 
sektor ribištva in gojenja vodnih organizmov.

Ostala določila glede neupravičenosti vlagatelja do 
spodbud so navedena v 4. točki v nadaljevanju tega 
poglavja.

1.2. Namen B – projekti podjetništva
1.2.1. Nameni dodeljevanja sredstev:
Sredstva se dodeljujejo začetnim projektom v osnov-

na opredmetena in neopredmetena sredstva, povezana z 
vzpostavitvijo nove poslovne enote, razširitvijo zmogljivo-

sti obstoječe poslovne enote, diverzifikaciio proizvodnje 
poslovne enote na proizvode in storitve, ki jih na zadev-
nem območju prej ni proizvajala ali bistveno spremembo 
proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti.

– Pri sredstvih, ki so dodeljena za diverzifikacijo 
proizvodnje poslovne enote na proizvode in storitve, ki 
jih ta poslovna enota prej ni proizvajala, morajo upra-
vičeni stroški za najmanj 200 odstotkov presegati knji-
govodsko vrednost sredstev, ki se ponovno uporabijo. 
Upošteva se knjigovodska vrednost sredstev v poslov-
nem letu pred začetkom del.

– Pri sredstvih, ki so dodeljena za bistveno spre-
membo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni eno-
ti, morajo upravičeni stroški presegati znesek amortiza-
cije sredstev, povezanih s proizvodnim procesom, ki naj 
bi se posodobil, v zadnjih treh poslovnih letih.

1.2.2. Upravičeni in neupravičeni stroški za namen B

Upravičeni stroški projekta (brez DDV) za namen B lahko nastajajo po datumu vložitve vloge na javni razpis.
Za dokazovanje upravičenih stroškov projekta mora vlagatelj predložiti nezavezujoče predračune, predpogodbe 
oziroma ponudbe za celoten prijavljen projekt.

velika podjetja mikro, malih in srednje velika podjetja (MSP)

nakup nepremičnin, tj. objektov s pripadajočimi zemljišči, ter poslovnih prostorov (nepremičnine morajo biti praviloma 
ob nakupu v celoti hipotekarnih bremen ter osebnih služnosti proste, izjema so kakšne nujne služnosti ipd.)

gradbeno-obrtniška-instalacijska dela za potrebe novih ali obstoječih objektov (pripravljalna dela na zemljiščih in 
objektih, rušitvena dela, gradbena dela, obrtniška dela, ipd. ter stroški dobave gotovih elementov (nakup in prevoz) 
in njihova montaža pri posameznih gradbenih in obrtniških delih, stroški nadzora, ki so lahko do največ 1  % vrednosti 
upravičenih gradbenih del)) 

nakup strojev in opreme (z montažo in s prevozom), in sicer pri velikih podjetjih izključno nova, pri MSP pa lahko tudi 
rabljena, vendar proizvedena po 1. 1. 2010

velika podjetja niso upravičena do stroškov svetovanj stroški svetovanj MSP-jem največ do 10  % upravi-
čenih stroškov projekta (dodatna pojasnila najde-
te v nadaljevanju, pod opombami k upravičenim 
stroškom) 

nakup nematerialnih naložb (vključuje nakup patentov, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehnič-
nega znanja), do največ 20  % upravičenih stroškov projekta

Opombe k upravičenim stroškom:
– pri stroških svetovanj MSP-jem so upravičeni stroški: stroški svetovalnih storitev MSP-jem, kot so svetovanje, 
pomoč in usposabljanje za izmenjavo znanja in izkušenj ter izboljšanje sodelovanja MSP, ki jih zagotovijo zunanji 
svetovalci. Zadevne storitve niso trajne ali občasne dejavnosti, niti se ne nanašajo na običajne stroške poslovanja 
podjetja, kot so rutinske storitve davčnega svetovanja, redne pravne storitve ali oglaševanje. 

Neupravičeni stroški za namen B so:

– nakup rabljenih osnovnih sredstev, če so ta že bila sofinancirana z javnimi sredstvi; stroški, katerih povračilo je 
bilo za isti namen že pridobljeno iz drugih javnih virov (s čimer bi skupna državna pomoč presegla dovoljeni delež 
projekta); stroški davka na dodano vrednost ter drugih davkov in dajatev; stroški aktivnosti, povezanih z izvozom, 
ko je pomoč neposredno vezana na izvožene količine, na vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na 
druge tekoče izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo; samostojen nakup zemljišč in stanovanjska gradnja; sofi-
nanciranje sredstev za nadaljnjo prodajo; stroški nakupa osebnih vozil; zavarovanja; stroški tekočega poslovanja; 
stroški dokumentacije; stroški pripravljalnih študij, usposabljanj (z izjemo stroškov svetovalnih storitev MSP-jem, 
kot so opredeljeni v okviru upravičenih stroškov tega namena po tem razpisu); vlaganja za zasebno rabo; sredstva 
namenjena za refinanciranje oziroma nadomeščanje starih posojil in zakupov.

1.2.3. Dodatni pogoji za namen B
a) Velikemu podjetju je mogoče dodeliti sredstva le, če bo vlagatelj s prejetimi sredstvi izpolnil najmanj enega od 

naslednjih meril:
– dejansko povečal stvarno velikost projekta ali aktivnosti, ki jih bo izvajal,
– dejansko povečal obseg projekta ali aktivnosti, ki jih bo izvajal, v stvarni ali finančni obliki,
– zaradi prejete regionalne državne pomoči skrajšal čas, ki ga bo porabil za dokončanje projekta,
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– dejansko povečal finančno vrednost projekta ali 
aktivnosti, ki jih bo izvajal,

– projekta brez prejete državne pomoči ne bi mogel 
izpeljati.

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

c) V trenutku izplačila dodeljenih sredstev mora imeti 
podjetje, ki prejeme sredstva, v sodnem registru RS regi-
strirano vsaj podružnico.

d) Upravičenec mora z odobrenim projektom 2 leti po 
njegovem zaključku doseči pričakovane učinke na podro-
čju konkurenčnosti (npr. zaradi uvajanja novih tehnologij 
ali njenih posodobitev, uvajanja novih proizvodov oziro-
ma proizvodnih izboljšav, proizvodnje izdelkov z visoko 
dodano vrednostjo, širjenja trga, učinkovitega trženja, 
rasti dodane vrednosti na zaposlenega, novih delovnih 
mest, okoljskega vpliva investicije) in izpolnjevati sledeča 
kvantitativna merila:

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

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

Povečanje števila zaposlenih se meri kot absolutna 
razlika med povprečnim številom zaposlenih v zadnjem 
obračunskem obdobju pred oddajo vloge (podatek AJ-
PES oziroma iz potrjenega izkaza uspeha na dan 31. 12. 
2014) in številom zaposlenih na dan 31. 12. najkasneje 
2 leti po zaključku projekta na račun povečanja števila 
zaposlenih pri vlagatelju zaradi izvedbe projekta. Preza-
poslitve delavcev med povezanimi podjetji ne štejejo kot 
novo ustvarjena delovna mesta.

e) Do spodbud ni upravičen vlagatelj, ki posluje na 
področju oziroma projekt, ki ga želi izvesti, ne sme soditi 
v sektor:

– ribištva in gojenja vodnih organizmov;

– ladjedelništva,
– proizvodnje in distribucije energije ter energetske 

infrastrukture;
– premogovništva po opredelitvi v Sklepu Sveta 

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

– primarne kmetijske proizvodnje, opredeljene v pri-
logi I Pogodbe o Evropski uniji;

– predelave in trženja kmetijskih pridelkov in proizvo-
dov, kadar je znesek pomoči določen na podlagi cene ali 
količine kmetijskih proizvodov, ki so ali kupljeni pri primar-
nih proizvajalcih ali jih je na trg dalo zadevno podjetje, ali 
je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese 
na primarne proizvajalce;

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

– industrije sintetičnih vlaken za podjetje, ki se ukvar-
ja s proizvodnjo izdelkov, naštetih v 44. točki 2. člena 
Uredbe o skupinskih izjemah;

– prometa in s tem povezane infrastrukture, nave-
dene v 45. točki 2. člena Uredbe o skupinskih izjemah;

ter hkrati vlagatelj, ki:
– deluje v dejavnosti, povezani z izvozom, ko je po-

moč neposredno vezana na izvožene količine, na vzpo-
stavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge 
tekoče izdatke, povezane z izvozno dejavnostjo;

– prijavlja projekt, ki daje prednost uporabi domače-
ga blaga pred uporabo uvoženega;

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

Ostala določila glede neupravičenosti vlagatelja do 
spodbud so navedena v 4. točki v nadaljevanju tega 
poglavja.

1.3. Namen C – razvojna dokumentacija in razvojni 
projekti

1.3.1. Predmet podpore vključuje pri namenu C upra-
vičene stroške navedene v nadaljevanju:

1.3.2. Upravičeni in neupravičeni stroški za namen C

Upravičeni stroški projekta (brez DDV) oziroma vlaganja v osnovna opredmetena sredstva za namen C lahko nasta-
jajo po datumu vložitve vloge na javni razpis.
Za dokazovanje upravičenih stroškov projekta mora vlagatelj predložiti nezavezujoče predračune, predpogodbe ozi-
roma ponudbe za celoten prijavljen projekt.
– materialni stroški projektov, ki pomenijo stroške nakupa nove opreme, stroške komunalnega in infrastrukturnega 
opremljanja zemljišč, stroški gradnje oziroma prenove, stroški nakupa objekta s pripadajočimi zemljišči;
– stroški promocijskih dejavnosti;
– stroški zagona podjetja;
– stroški priprave in izdelave razvojne in investicijske dokumentacije ter študije in projektne dokumentacije za pripravo 
projektov gospodarske, turistične in podjetniške infrastrukture, ter idejnih ali izvedbenih delov projektov širšega pomena.
Neupravičeni stroški za namen C so: 
– stroški, katerih povračilo je bilo za isti namen že pridobljeno iz drugih javnih virov (s čimer bi skupna državna pomoč 
presegla dovoljeni delež projekta); stroški davka na dodano vrednost ter drugih davkov ter dajatev; stroški tekočega 
poslovanja; vlaganja v zasebno rabo; stroški za nakup cestnih prevoznih sredstev; stroški samostojnega nakupa 
zemljišč; stroški nakupa rabljene opreme.
Sredstva po javnem razpisu tudi niso namenjena za refinanciranje oziroma nadomeščanje finančnega zakupa.

1.3.3. Dodatni pogoji za namen C
a) Upravičenec mora z odobrenim projektom 2 leti po njegovem zaključku prispevati vsaj k enemu izmed navede-

nih ciljev: izboljšanje gospodarske ali komunalne infrastrukture, izboljšanje lokalne ali regionalne javne infrastrukture, 
boljša kakovost bivanja, večji poudarek skrbi za okolje in/ali pozitiven vpliv na gospodarski razvoj.

b) Kolikor se projekt nanaša na investicijo v cono, mora biti le-ta na območju, ki je določeno s prostorskim izved-
benim aktom – zazidalnim, ureditvenim ali lokacijskim načrtom za predmetno cono, in je hkrati namenjeno izključno 
poslovnim dejavnostim.



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 37 / 29. 5. 2015 / Stran 1005 

c) Do spodbud ni upravičen vlagatelj, ki posluje v 
sektorju oziroma za: (po pravilu »de minimis« pomoči za 
gospodarstvo):

– ribištva in akvakulture;
– primarne kmetijske proizvodnje iz seznama I v Pri-

logi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije;
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz se-

znama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske uni-
je, kadar je znesek pomoči določen na podlagi cene 
ali količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih 
proizvajalcev ali jih zadevno podjetje da na trg ter če je 
pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese 
na primarne proizvajalce;

– sredstva za z izvozom povezane dejavnosti v tretje 
države ali države članice, kot so sredstva, neposredno 
povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delo-
vanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, 
povezanimi z izvozno dejavnostjo;

– sredstva, pogojena s prednostjo rabe domačih 
proizvodov pred uvoženimi.

– enotno podjetje, ki je po pravilu »de minimis« v 
zadnjih treh proračunskih letih, vključno s pričakovano 
pomočjo po tem razpisu, pridobilo več kot 200.000 EUR 
(podjetja, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem 
prevozu 100.000 EUR).

Ostala določila glede neupravičenosti vlagatelja do 
spodbud so navedena v 4. točki v nadaljevanju tega 
poglavja.

d) Sklad mora od vlagatelja pomoči pred dodelitvijo 
sredstev »de minimis« pomoči pridobiti izjavo, kakor je 
opredeljeno v 17. členu Pravilnika Sklada in v 7. toč-
ki prijavnega obrazca (izjava vlagatelja), in sicer da za 
prijavljeni projekt ni pridobil drugih javnih sredstev in z 
dodeljenim zneskom državne pomoči ne bodo presežene 
dovoljenje intenzivnosti državnih pomoči ali pomoči »de 
minimis«.

2. Financirani projekti oziroma upravičeni stroški v 
osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva se 
morajo pri pravnih osebah (javnega in zasebnega prava) 
in s.p.-jih ter drugih fizičnih osebah:

– vključiti v aktivo podjetja, v primeru nematerialnih 
naložb, v aktivo poslovne enote in se obravnavati kot 
osnovna sredstva, ki se amortizirajo,

– kupiti od tretje osebe po tržnih pogojih od nepove-
zanih oseb (tretja oseba ne sme biti 25 % in več kapitalsko 
povezana z vlagateljem; lastniški deleži ali glasovalne 
pravice morajo biti manjše od 25 %). Nakup investicijskih 
sredstev tudi ni dovoljen v primerih, ko gre za nakup med 
sorodniki prvega, drugega in tretjega dednega reda ali 
med fizično osebo ustanoviteljem s.p.-ja oziroma med 
lastnikom gospodarske družbe in gospodarsko družbo 
ali med povezanimi družbami, v primeru namena A1 in 
A2 po Kmetijski uredbi za skupinske izjeme oziroma v 
primeru namena B in C po Uredbi o skupinskih izjemah. 
Omejitve zaradi sorodstvenih povezav se upoštevajo tudi 
med prodajalcem in vlagateljem, katerih lastniki so v so-
rodstvenem razmerju in imajo več kot 25 % lastništvo v 
pravnih osebah.

– ohraniti na upravičenih območjih avtohtonih naro-
dnih skupnosti in v lasti vlagatelja vsaj 5 let po zaključku 
projekta za velika podjetja, oziroma vsaj 3 leta za mikro, 
mala in srednja podjetja,

– v primeru nematerialnih investicij:
– pri namenu B, mora le-te uporabljati izključno v 

poslovni enoti, ki je prejela sredstva, in ostati povezane s 
projektom, za katerega je dodeljena pomoč, vsaj 5 let v 
primeru velikega podjetja in 3 leta v primeru mikro, male-
ga ali srednje velikega podjetja;

– pri namenu A1 ali A2 mora le-te uporabljati iz-
ključno v kmetijskem gospodarstvu, ki je prejelo sredstva 

in morajo ostati v kmetijskem gospodarstvu vsaj 3 leta v 
funkciji in na lokaciji projekta.

V primeru, da je vlagatelj projekta kmet ali samoza-
poslena oseba oziroma fizična oseba, se upoštevata 2. 
in 3. alinea te točke, za kmete pa še drugi odstavek če-
trte alinee te točke. Pri namenu C pa navedena določila 
veljajo le za upravičene stroške v osnovna opredmetena 
sredstva, ki morajo biti opredeljena v investicijski doku-
mentaciji o prijavljenem projektu in pri katerih se smiselno 
upoštevata prva in druga alinea te točke. Projekti morajo 
ostati na upravičenih območjih avtohtonih narodnih skup-
nosti vsaj 5 let po zaključku projekta za velika podjetja, 
oziroma vsaj 3 leta za mikro, mala in srednja podjetja.

3. Osnovna sredstva, ki so predmet sofinanciranja, 
se lahko prodajo tretji osebi pred potekom roka pod po-
gojem, da podjetje nabavi druga osnovna sredstva, ki 
predstavljajo sodobnejšo tehnologijo za enak namen ter 
pod pogojem, da se gospodarska dejavnost ohrani na do-
ločenem območju 5 let oziroma 3 leta, upoštevaje velikost 
podjetja. Upravičenec mora o tem predhodno pridobiti 
soglasje Sklada (ne velja za namen C).

4. Do spodbud ni upravičen vlagatelj, ki: (velja za 
vse namene: A1 in A2, B ter C, pri slednjih se določila 
upoštevajo smiselno):

– ima bonitetno oceno, določeno na podlagi podat-
kov iz IBONA oziroma izračunano po metodologiji Skla-
da, 1, 2, 3 ali 4, za pravne osebe in s.p.-je, oziroma je 
kreditna sposobnost za kmete in samozaposlene osebe 
ocenjena manj kot dobro (določilo ne velja za namen C);

– prijavlja projekt z več kot dveletnim kumulativnim 
negativnim denarnim tokom ali ekološko sporen projekt (v 
primeru namena C so izjema glede negativnega denarne-
ga toka le vloge s projekti, ki s pozitivno analizo stroškov 
in koristi izkazujejo, da je projekt upravičen);

– ne izkazuje možnosti za zavarovanje posojila po 
presoji Sklada;

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

– nima izpolnjenih zapadlih obveznosti do Sklada 
(v primeru namena C izpolnjene pogodbene obveznosti 
do Sklada, če je že bil prejemnik nepovratnih sredstev), 
zaposlenih, Republike Slovenije oziroma do Finančne 
uprave RS;

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

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

– je insolventen glede na 2. točko tretjega odstavka 
14. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih 
zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list 
RS, št. 13/14 – ZFPPIPP-UPB8, 10/15);

– je v postopku stečaja, poenostavljene prisilne po-
ravnave, prisilne poravnave ali likvidacije;

– je podjetje v težavah po Zakonu o pomoči za reše-
vanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah 
(Uradni list RS, št. 44/07 – UPB, s spr. in dop.) in 14. točki 
2. člena Kmetijske uredbe za skupinske izjeme (podjetje 
v primeru namena A1 in A2) oziroma 18. točki 2. člena 
Uredbe o skupinskih izjemah (podjetje v primeru namena 
B in C) ali v postopku pridobivanja državnih pomoči za 
reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah oziroma 
je to pomoč prejel in še ni ali je neuspešno zaključil pre-
strukturiranje podjetja ali pa je v prestrukturiranju;

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

– ne izpolnjuje ostalih pogojev v tem razpisu.
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VI. Finančni pogoji:
1. Skupna višina dodeljenih sredstev po namenih 

 
 
 

1/2

1. Skupna višina dodeljenih sredstev po namenih  
Namen Določbe glede 

državnih pomoči 
Višina 

sofinanciranja 
(vse brez DDV) 

Razmerje med 
posojilom in 
nepovratnimi 
sredstvi po 

razpisu 

Najmanjša 
upravičena 

višina 
investicijskih 
projektov po 

razpisu 

Najmanjša in 
največja višina 
zaprošenega 
posojila oz. v 

primeru namena 
C le nepovratnih 

sredstev 

Shema 
državne 
pomoči 

A1 - Najvišji znesek 
dodeljene pomoči  na 
podjetje oz. na 
vlagatelja in na 
naložbeni projekt, 
glede na zgornje meje 
iz Kmetijske uredbe za 
skupinske izjeme, ne 
sme preseči 500.000 
EUR. 

- Najvišji dovoljeni 
odstotek državnih 
pomoči znaša do 50 
%. 

Do 100% 
upravičenih 
stroškov 
projekta (brez 
DDV)  

- Delež posojila 
napram 
nepovratnim 
sredstvom pri 
projektih 
madžarskih 
narodnih 
skupnosti je v 
razmerju 73:1 
za mikro 
podjetja in 
74:1 za ostala 
podjetja oz. 
vlagatelje. 

 

- Delež posojila 
napram 
nepovratnim 
sredstvom pri 
projektih 
italijanskih 
narodnih 
skupnosti je v 
razmerju 31:1 
za mikro 
podjetja in 
32:1 za ostala 
podjetja oz. 
vlagatelje. 

Najmanjša 
5.000,00 EUR. 
 
 

- Najmanjša 
5.000,00 EUR. 

- Največja 
250.000,00 
EUR.  

Shema državne 
pomoči za 
skupinske 
izjeme za 
področje 
kmetijstva s št. 
priglasitve: K-
BE003-
5940117-2015. 
 
 

A2 - Najvišji znesek 
dodeljene pomoči  na 
podjetje oz. na 
vlagatelja in na 
naložbeni projekt, 
glede na zgornje meje 
iz Kmetijske uredbe za 
skupinske izjeme ne 
sme preseči 7.500.000 
EUR. 

- Najvišji dovoljeni 
odstotek državnih 
pomoči znaša do 50 
%. 

B  Najvišji dovoljen 
odstotek državnih 
pomoči znaša za: 
- velika podjetja  do 

25% Vzhodna SLO oz. 
do 15% Zahodna SLO; 

- srednje velika podjetja 
do 35% Vzhodna SLO 
oz. do 25% Zahodna 
SLO; 

- mala oz. mikro 
podjetja do 45% 
Vzhodna SLO oz. do 
35% Zahodna SLO. 

 

Legenda:  
- Vzhodna SLO;-  

Pomurje 
- Zahodna SLO;-  

Obalno-kraška 
 

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

Do največ 75% 
upravičenih 
stroškov 
projekta (brez 
DDV) in do 
najvišjega 
dovoljenega 
odstotka 
državnih 
pomoči. 

Najmanjša 
6.700,00 EUR.  

 
 

- Najmanjša 
5.000,00 EUR. 

- Največja 
500.000,00 
EUR.  

Regionalni 
shemi državnih 
pomoči: 
- regionalna 

shema 
državnih 
pomoči št.: 
BE02-
2399245-
2014 in 

- regionalna 
shema 
državnih 
pomoči MSP 
št. BE03-
2399245-
2014.  

 

C Skupni znesek pomoči, 
dodeljene enotnemu 

Do 100% 
upravičenih 

/ Najmanjša 
5.000,00 EUR. 

- Najmanjša 
5.000,00 EUR. 

Shema državne 
pomoči po 
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2/2

Namen Določbe glede 
državnih pomoči 

Višina 
sofinanciranja 
(vse brez DDV) 

Razmerje med 
posojilom in 
nepovratnimi 
sredstvi po 

razpisu 

Najmanjša 
upravičena 

višina 
investicijskih 
projektov po 

razpisu 

Najmanjša in 
največja višina 
zaprošenega 
posojila oz. v 

primeru namena 
C le nepovratnih 

sredstev 

Shema 
državne 
pomoči 

podjetju, ne sme 
presegati zneska, 
določenega za pomoč 
»de minimis« v obdobju 
zadnjih treh proračunskih 
let od zadnjega prejema 
takšne pomoči in velja 
ne glede na obliko ali 
namen pomoči. Skupni 
znesek pomoči »de 
minimis« za 
gospodarstvo ne sme 
presegati 200.000 EUR 
(v primeru podjetij, ki 
delujejo v komercialnem 
cestnem tovornem 
prevozu 100.000 EUR) v 
kateremkoli obdobju treh 
proračunskih let, ne 
glede na vir prejema. 
 

Če podjetje opravlja 
komercialne cestne 
prevoze tovora in tudi 
druge dejavnosti, za 
katere se uporablja 
zgornja meja v višini 
200.000 EUR, se zgornja 
meja v višini 200.000 
EUR uporablja za to 
podjetje, če podjetje na 
ustrezen način, kot je 
ločevanje dejavnosti ali 
razlikovanje med stroški, 
zagotovi, da korist za 
dejavnost cestnega 
tovornega prometa ne 
presega 100.000 EUR. 

stroškov 
projekta (brez 
DDV). 

 - Največja    
  200.000,00  
  EUR.  

pravilu »de 
minimis« s št. 
priglasitve: 
M001-5940117-
2015. 

 

2. Vlagatelju je lahko po javnem razpisu odobren 
le en projekt oziroma vloga. Lokacija projekta je lahko 
samo v eni občini.

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

4. Vlagatelj mora podati izjavo, da za prijavljeni 
projekt ni pridobil drugih javnih sredstev, ni prejel sred-
stev državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje 
podjetij v težavah in da ni v fazi pridobivanja pomoči za 
reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah oziroma 
da je tako pomoč prejel ter uspešno zaključil prestruk-
turiranje ter z dodeljenim zneskom državne pomoči ne 
bodo presežene dovoljenje intenzivnosti državnih po-
moči ali pomoči »de minimis« (v primeru namena C se 
določila smiselno upoštevajo).

5. Sredstva, pridobljena po tem javnem razpisu, 
se lahko kombinirajo z drugimi javnimi sredstvi, ven-
dar le do najvišje dovoljene višine državne pomoči. 
V kolikor je vlagatelj v fazi pridobivanja ali je prejel 
sredstva državnih pomoči za isti projekt ali sredstva iz 
morebitnega drugega javnega vira, mora navesti vir, 
višino prejetih sredstev in številko sheme, po kateri bo 
oziroma je pridobil ta sredstva ter predložiti ustrezen 

sklep oziroma odločbo, iz katere je razviden prejem 
teh sredstev. Kolikor pa ta sredstva prejme kasneje v 
času trajanja projekta, pa je o tem nemudoma dolžan 
obvestiti Sklad.

6. Sredstva se dodelijo v skupni evropski valuti 
EUR.

7. Upravičenec mora zagotoviti razliko med do-
deljenimi sredstvi in dejansko investicijsko vrednostjo 
projekta ter v primeru namena B tudi prispevati najmanj 
25 % lastnih sredstev v upravičeni vrednosti projekta, v 
katera niso vključena javna sredstva.

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

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

9. Skupna višina zadolženosti vlagatelja do Sklada 
ne sme presegati 10 % vrednosti namenskega premože-
nja Sklada. Vrednost namenskega premoženja Sklada 
na dan 31. 12. 2014 znaša 97.234.038,55 EUR.
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10. Posojilni pogoji: 

Višina posojila
(v EUR)

Obrestna mera Skupna doba 
vračanja

(moratorij ter od-
plačilna doba)

Moratorij na 
odplačevanje 

glavnice
Vračanje posojila in obresti

v primeru prijave projektov namenov A1 / A2

do vključno 100.000,00
1. 3-mesečni Euribor + 

0,80 % letno

10 let 2 leti
mesečno

nad 100.000,00 15 let 3 leta

v primeru prijave projektov namena B

do vključno 100.000,00

1. 3-mesečni Euribor + 
0,80 % letno

10 let 1 leto

mesečno
nad 100.000,00 do vključ-

no 300.000,00 12 let 2 leti

nad 300.000,00 do vključ-
no 500.000,00 15 let 3 leta

– Skupna doba vračanja posojila: do 15 let (z vklju-
čenim moratorijem).

– Skupna doba vračanja posojila praviloma ne more 
biti daljša od ekonomske dobe projekta.

– Znotraj skupne dobe vračanja posojila, ki je se-
stavljena iz moratorija na odplačevanje glavnice ter od-
plačilne dobe, lahko upravičenec pridobi oziroma koristi 
največ 36 mesecev moratorija.

– Pred podpisom pogodbe se lahko upravičenec 
moratoriju odpove in skrajša skupno dobo vračanja po-
sojila, vendar le-ta ne more znašati manj kot 1/3 prvotne 
skupne dobe vračanja.

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

VII. Pogoji sklepanja pogodb in urejanja zavaro-
vanja

1. Upravičenec, ki bo prejel odločbo o dodelitvi 
sredstev, bo sklenil s Skladom pogodbo. Pred sklepa-
njem pogodbe mora upravičenec urediti zavarovanje ter 
pridobiti soglasje k zavarovanju posojila.

2. Rok sklenitve pogodbe je do 75 dni od vročitve 
odločbe o dodelitvi sredstev upravičencu. Ob utemelje-
nem razlogu lahko Sklad na prošnjo upravičenca rok 
tudi podaljša.

3. Sklad ne zaračunava stroškov postopka dodeli-
tve sredstev. Stroški sklepanja pogodbe, sklenitve do-
datka k pogodbi, zavarovanja posojila in vodenja po-
sojila ter posredovanja nepovratnih sredstev bremenijo 
upravičenca ter so opredeljeni v Povabilu k oddaji vloge.

4. Kolikor upravičenec predčasno vrne posojilo, 
plača stroške v skladu s cenikom, veljavnim v času 
predčasnega vračila.

5. Posojilo se obvezno zavaruje s 5 bianco pod-
pisanimi menicami skupaj s 5 meničnimi izjavami s 
pooblastili za izpolnitev in unovčenje menic (razen v 
primeru fizičnih oseb), izvršnico ter z enim ali več za-
varovalnimi instrumenti v skladu z 20. členom Splošnih 
pogojev Sklada.

6. Vlagatelj mora že ob oddaji vloge predložiti vero-
dostojna dokazila o zmožnosti zagotovitve predlaganih 

instrumentov zavarovanja sredstev (dodatna pojasnila 
glede predlaganih instrumentov zavarovanja posojila 
so navedena v 14. točki a odstavka X. poglavja javnega 
razpisa).

7. O ustreznosti zavarovanja odloča izključno 
Sklad, in sicer s podanim soglasjem pred podpisom 
pogodbe. Posojilo Sklada ne more biti zavarovano z 
jamstvom Republike Slovenije ali občine.

8. Če upravičenec, ki so mu bila sredstva dode-
ljena, ne bo pristopil k podpisu pogodbe v določenem 
roku, se bo upoštevalo, da je enostransko odstopil od 
dodelitve sredstev in od sklenitve pogodbe.

VIII. Pogoji črpanja sredstev
1. Upravičenec dokumentacijo za črpanje posojila 

in/ali nepovratnih sredstev pred izvedbo črpanja posre-
duje Skladu. Vsi predloženi dokumenti morajo biti pod-
pisani s strani odgovorne osebe.

2. Črpanje sredstev je dokumentarno. Upoštevajo 
se zneski brez DDV-ja, in sicer v primeru projektov na-
mena B tega javnega razpisa največ 75 % posameznega 
dokumenta za črpanje, z možnostjo nakazila sredstev 
izvajalcem oziroma dobaviteljem ob predložitvi dokazil o 
plačilu lastne udeležbe (v skladu s 7. točko VI. poglavja 
javnega razpisa), v obliki refundacije za že opravljena 
plačila iz lastnih virov ali z nakazilom upravičencu, v 
primeru dokumenta v tuji valuti, upravičenec pa mora v 
roku 5 delovnih dni Skladu predložiti bančno potrdilo o 
izvedbi plačila celotnih obveznosti. Možno je tudi fazno 
črpanje. Črpanje dodeljenih sredstev je v zaporedju, 
sprva posojilo in potem nepovratna sredstva. Odstop 
od posojilnih sredstev avtomatično pomeni odstop od 
nepovratnih sredstev.

3. Črpanje se izvede po podpisu pogodbe in ure-
ditvi zavarovanja (slednje ne velja za namen C) ter 
predložitvi:

– Pisnega in elektronskega zahtevka oziroma na-
loga za nakazilo sredstev skupaj z izjavo, da so vsa 
dokazila in izvedena dela v skladu z določili javnega 
razpisa. Vzorec zahtevka za nakazilo z izjavo se naha-
ja na spletni strani Sklada (http://www.regionalnisklad.
si/razpisi/obrazci).

http://www.regionalnisklad.si/razpisi/obrazci
http://www.regionalnisklad.si/razpisi/obrazci
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– Izvirnikov in kopij računov in situacij z datumom 
opravljene storitve oziroma odpreme blaga po datumu 
vložitve vloge na javni razpis; izvirnikov in kopij pogodb 
in predračunov (le v primeru, da natančno predstavljajo 
predmet nakupa in vsebujejo določilo o veljavnosti), 
izstavljenih po datumu vložitve vloge na javni razpis. V 
kolikor so dokazila v tujem jeziku, upravičenec priloži 
njihov prevod v slovenskem jeziku, ki ga potrdi s svo-
jim podpisom. Dokumenti morajo biti podpisani s strani 
upravičenca. Sklad bo izvirnike vrnil upravičencu. Vsa-
kemu dokumentu, ki se nanaša na pogodbena dela, je 
potrebno priložiti tudi kopijo pogodbe z izvajalcem. Dela 
pri projektu, kar vključuje tudi naročila ter plačila avan-
sov, ne smejo biti pričeta pred datumom oddaje vloge 
na javni razpis in smiselno v skladu s točkami 1.1.2 (na-
menov A1 in A2), 1.2.2 (namena B) in 1.3.2 (namen C) 
V. poglavja tega javnega razpisa.

– potrdil o plačilu (npr: bančni izpiski, avansni ra-
čuni, potrjene kompenzacije …) v primeru namena B 
kot dokazila o zagotavljanju lastne udeležbe (najmanj 
25 % in DDV) pri posameznem dokumentu za črpanje 
sredstev oziroma kot dokazila o že opravljenih plačilih 
računov, situacij, pogodb in predračunov, ki so podlaga 
za izvršitev refundacije.

– oziroma v primeru namena C, kolikor se projekt 
nanaša na investicijo v izdelavo študije ali razvojne 
dokumentacije oziroma projektne zasnove tudi: študijo 
oziroma drugo dokumentacijo.

4. Rok črpanja dodeljenih sredstev je do 75 dni 
od dneva sklenitve pogodbe. Ob utemeljenem razlogu 
lahko Sklad na prošnjo upravičenca rok tudi podaljša.

5. Kolikor upravičenec v določenem roku in na do-
govorjen način ne bo dostavil ustrezne dokumentacije 
za črpanje, se upošteva, da je enostransko odstopil od 
dodelitve sredstev.

IX. Pogoji spremljanja in zaključka projekta
1. Projekt mora biti zaključen v skladu s podano 

prijavo na javni razpis, a ne kasneje kot 31. 12. 2017 
(skrajni rok zaključka projekta). Rok za zaključek projek-
ta se opredeli v odločbi o dodelitvi sredstev in pogodbi. 
Za zaključek projekta se šteje končanje investicijskih 
del na projektu oziroma vključitev strojev ali opreme v 
objektih v proizvodni proces oziroma v primeru namena 
C tudi izdelana razvojna in investicijska dokumentacija 
ter dokončana druga izvedbena dela projekta.

2. Upravičenec mora o poteku projekta Skladu po-
ročati najkasneje v roku 2 mesecev po zaključku pro-
jekta, o učinkih pri projektu pa po zaključku projekta 
enkrat letno, do 30. 4. vsako leto, za ves čas spremljanja 
projekta (3 leta za mikro, mala in srednje velika pod-
jetja oziroma 5 let za velika podjetja, po pogodbenem 
roku za zaključek projekta) ter pri namenu C v roku 2 
mesecev po pogodbenem roku za zaključek projekta 
in v ta namen posredovati izpolnjeni Poročili o projektu 
(v primeru namena C le Poročilo o projektu), za kar se 
zaveže tudi v pogodbi.

V poročilih (v primeru namena C le Poročilo) mora 
upravičenec poročati o projektu na način, da bodo opre-
deljeni doseženi cilji, zastavljeni pri projektu iz vsebin-
skega in finančnega vidika. Poročilo o zaključku projekta 
vključuje tudi izjavo upravičenca, da je projekt dejansko 
zaključil ter datum zaključka projekta. Sklad bo spremljal 
realizacijo ciljev, in sicer:

– v primeru namena A1 iz odstavka a.) in v primeru 
namena A2 iz odstavka d.) točke 1.1.3 poglavja V tega 
razpisa;

– v primeru namena B iz odstavka d.) točke 1.2.3 
poglavja V tega razpisa;

– v primeru namena C iz odstavka a.) točke 1.3.3 
poglavja V tega razpisa.

s kazalniki učinkov dodeljenih sredstev.
3. Sklad bo spremljal namensko porabo in reali-

zacijo navedenih ciljev s kazalniki učinkov dodeljenih 
sredstev pri upravičencu.

4. Upravičenec se v pogodbi zaveže, da bo omogo-
čil nadzor nad porabo sredstev, tako da je vsak čas mo-
žna kontrola realizacije projekta ter vpogled v poslovne 
knjige in listine, ki se nanašajo na projekt. Upravičenec 
mora hraniti dokumentacijo najmanj do dokončnega vra-
čila posojila oziroma v primeru namena C najmanj 5 let 
po zaključku projekta za velika podjetja oziroma najmanj 
3 leta v primeru mikro, malih in srednje velikih podjetij.

5. Upravičenec mora omogočiti Skladu pregled pro-
jekta in/ali ogled predmeta zavarovanja.

6. Sklad lahko od vlagatelja oziroma upravičenca 
na njegove stroške ali na stroške Sklada zahteva doda-
tno dokumentacijo (npr. izdelava strokovnega mnenja, 
preveritev zavarovanja …).

7. Sklad ima pravico odpovedati ali odložiti črpanje 
sredstev in ne glede na pogodbena določila odstopiti od 
pogodbe in zahtevati vračilo sredstev (posojila in/ali ne-
povratna sredstva) s pripadajočimi zamudnimi obrestmi 
po Zakonu o predpisani obrestni meri zamudnih obresti 
(Uradni list RS, št. 11/07), kolikor ugotovi kršitve v skladu 
s 26. členom Splošnih pogojev Sklada ali kršitve določil 
javnega razpisa.

8. Upravičenec se v pogodbi zaveže, da bo zago-
tovil primeren prostor za namestitev oznake Sklada, 
pri čemer lahko upravičenec, po predhodnem soglasju 
Sklada, na svoje stroške namesti oznako ali označeval-
no tablo drugačnih dimenzij. Hkrati se zaveže, da bo 
Sklad obvestil o otvoritvi projekta ter ob informiranju šir-
še javnosti (npr. v člankih, na tiskovnih konferencah …) 
podal informacijo o sodelovanju Sklada pri projektu.

Upravičenec oziroma lahko lastnik projekta pri na-
menu C mora zagotoviti opravljanje dejavnosti, ki je 
predmet projekta še vsaj naslednjih 5 let po končanem 
projektu za velika podjetja oziroma še naslednja 3 leta 
v primeru mikro, malih in srednje velikih podjetij. Neiz-
polnjevanje te zahteve je mogoče le v izjemnih primerih 
s predhodno pridobljenim soglasjem Sklada.

X. Vsebina vloge:
a) za vse namene (A1 in A2, B ter C)
1. Priloga OBR: Ustrezno izpolnjen in s strani odgo-

vorne osebe podpisan in žigosan originalni prijavni obra-
zec glede na posamezni namen, in sicer ANS – »na-
men« A1/ B / A2 (za vse tri namene en prijavni obrazec) 
ali C. Prijavni obrazec mora biti skladen s predloženo 
investicijsko dokumentacijo o projektu.

2. Priloga OPI: Kratek opis projekta v obsegu do 
petih A4 strani (priloga v prijavnem obrazcu).

3. Priloga POG: S strani odgovorne osebe parafiran 
vzorec pogodbe.

4. Priloga INV: Investicijsko dokumentacijo, oprede-
ljeno pri posameznem namenu investiranja. Investicijska 
dokumentacija je opredeljena v nadaljevanju, in sicer 
glede na posamezni namen.

5. Priloga REG: Dokazilo o registraciji vlagatelja za 
prijavljeni projekt:

– Obrtniki priložijo obrtno dovoljenje.
– Za dopolnilne dejavnosti na kmetiji vlagatelji pre-

dložijo dovoljenje o opravljanju dopolnilne dejavnosti 
(velja za namen A2).

– Sklad bo iz baze AJPES-a za vlagatelja pridobil 
dokazila o njegovi registraciji. V kolikor podatki v AJ-
PESU ne bodo dosegljivi oziroma bodo nepopolni ali 
neustrezni, jih bo moral vlagatelj predložiti sam, in sicer:
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– izpisek iz sodnega/poslovnega registra za go-
spodarske družbe ali izpis iz poslovnega registra za 
samostojne podjetnike oziroma samozaposlene osebe, 
ne starejši od 31. 5. 2015, z označbo registrirane dejav-
nosti za prijavljeni projekt ter druga dokazila, iz katerih 
je razvidna registracija vlagatelja za prijavljeni projekt.

– Kolikor je vlagatelj kmetijsko gospodarstvo, mora 
predložiti fotokopijo Obrazca A »Osnovni podatki o kme-
tijskem gospodarstvu in izjave« za zadnje razpoložljivo 
leto, ki je del zbirne vloge za neposredna plačila ali 
fotokopijo dokumenta, da je kmetijsko gospodarstvo 
zavedeno v register kmetijskih gospodarstev.

6. Priloga ZKI: Zemljiško knjižni izpisek lokacije 
projekta, ki ne sme biti starejši od 1 meseca od oddaje 
vloge na javni razpis. V primeru, da vlagatelj ni lastnik 
prostorov oziroma nepremičnine, kjer je lokacija pro-
jekta, pa še kopijo pogodbe o najemu (z veljavnostjo 
najmanj do dokončnega vračila posojila in pri namenu 
C vsaj 5 let po zaključku projekta za velika podjetja, ozi-
roma vsaj 3 leta za mikro, mala in srednja podjetja) in 
soglasje lastnika(ov) k predvidenemu projektu.

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

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

9. Priloga SKL: Kopija sklepa oziroma odločbe o 
prejemu drugih sredstev iz javnih virov pri projektu.

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

11. Priloga NAK: Nezavezujoči predračuni, pred-
pogodbe oziroma ponudbe za celotni prijavljeni projekt 
(upravičene ter neupravičene stroške pri projektu). Do-
kazila se morajo glasiti na vlagatelja in morajo biti izdana 
po 1. 1. 2015 in iz njih mora biti razviden predmet na-
kupa, vrednost z DDV in brez DDV. V primeru nakupa 
strojev ali opreme je potrebno opredeliti, ali gre za nakup 
rabljene ali nove opreme ter predložiti dokazilo, iz kate-
rega bo razvidna starost opreme, kolikor ta ni razvidna 
iz ponudb. Popisa stroškov iz projektne dokumentacije 
Sklad ne bo upošteval kot ustrezno dokazilo o investi-
cijskih stroških projekta.

12. Priloga TEH: Tehnična skica objekta (lahko iz 
projektne mape za gradbeno dovoljenje) v primeru grad-
benih del, prospekt opreme ali strojev oziroma doku-
mentacija o prikazu projekta.

13. Priloga GRA: V primeru graditve ali izvajanja del 
na objektih morajo biti gradbena dela izvedena v skladu 
s predpisi, ki urejajo graditev objektov, urejanje prosto-
ra, varstvo kulturne dediščine in varstvo okolja, za kar 
vlagatelj predloži pravnomočno gradbeno dovoljenje ali 
ustrezno upravno dovoljenje, kadar gradbeno dovoljenje 
ni potrebno, iz katerega je razvidna namembnost. Koli-
kor dovoljenje ni potrebno, je potrebno priložiti izjavo, iz 
katere je to razvidno.

14. Priloga PZA: Predlog ustreznega zavarovanja 
v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Sklada (bančna 
garancija, hipoteka, bančni depozit, itd.), kar vlagatelj 
opredeli v obrazcu za prijavo. Predlagano zavarova-

nje posojila mora biti veljavno še najmanj 2 meseca 
po zapadlosti zadnjega obroka. Ob oddaji vloge mora 
vlagatelj predložiti verodostojna dokazila o zmožnosti 
zagotovitve predlaganih instrumentov zavarovanja po-
sojila, in sicer:

– V primeru, da vlagatelj kot predlog za zavarovanje 
posojila poda bančno garancijo, mora predložiti Skladu 
izjavo s strani banke. Garancija mora vključevati znesek 
glavnice posojila, povečan za pripadajoče obresti in dru-
ge stroške po pogodbi.

– V primeru zavarovanja posojila pri zavarovalnici 
predloži pismo o nameri oziroma soglasje zavaroval-
nice k zavarovanju posojila in splošne pogoje zavaro-
vanja. Zavarovanje mora biti praviloma brez odbitne 
franšize.

– V primeru hipoteke na nepremičnini lahko vla-
gatelj poda tudi sliko predmeta zavarovanja ter cenitev 
predmeta zavarovanja, ki ni starejša od enega leta od 
oddaje vloge na javni razpis. Cenitev s celovito tržno 
analizo nepremičnine mora izdelati sodno zapriseženi 
cenilec ali pooblaščeni ocenjevalec vrednosti, vpisan 
v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, in sicer 
v skladu s trenutno veljavnimi Mednarodni standardi 
ocenjevanja vrednosti (MSOV) in Slovenskimi poslov-
no finančnimi standardi (SPS2). V cenitvi morajo biti 
navedeni ID znaki ocenjenih nepremičnin. V primeru 
zavarovanja z nepremičnino, ki je predmet zastave in 
predmet nakupa, cenitev ni potrebna, praviloma se upo-
števa vrednost nepremičnine iz kupoprodajne pogodbe. 
Vlagatelj lahko predloži tudi obvestilo Geodetske upra-
ve Republike Slovenije (GURS) o poskusnem izračunu 
posplošene tržne vrednosti v zavarovanje ponujenih 
nepremičnin, vendar je za Sklad nezavezujoče. Raz-
merje med posojilom in vrednostjo nepremičnin mora 
biti praviloma najmanj 1: 2,5. Zavarovanje posojila na 
nepremičninah je možno z vpisom hipoteke na 1. hipo-
tekarno mesto vpisa. Vlagateljem z boniteto 6 ali več 
po IBONU oziroma po metodologiji Sklada je dovoljeno 
zavarovanje posojila tudi z vpisom hipoteke na 2. mesto, 
vendar mora biti v tem primeru zavarovalno razmerje 
med posojilom ter vrednostjo nepremičnine najmanj 1: 
4,0. Če vlagatelj ni lastnik nepremičnine, je potrebno še 
soglasje lastnika(ov) k predvidenemu zavarovanju. V 
kolikor so na nepremičnini hipoteke, mora vlagatelj pre-
dložiti tekoče stanje posojil za vpisane hipoteke.

– Zavarovanje s premičninami lahko predstavlja 
le dopolnilno zavarovanje vlagateljem z boniteto po IBO-
NU oziroma po metodologiji Sklada najmanj 6, in hkrati 
ob izpolnjenem pogoju predhodno doseženega zava-
rovalnega razmerja z nepremičninami najmanj 1: 2,0. 
Premičnine lahko predstavljajo zavarovanje za največ 
20 % vrednosti posojila. Vrednost zavarovanja s premič-
ninami mora biti najmanj 1: 4,0. Premičnine morajo biti v 
celoti bremen proste. Vlagatelj mora predložiti dokazila 
o obstoju lastništva (potrebna je tudi izjava prodajalca, 
da je stroj kupcu prodal, dobavil in izročil v last) in o nji-
hovi neobremenjenosti. Iz predloga zavarovanja mora 
biti razvidna tudi vrsta skupine premičnine in obvezni 
identifikatorji premičnine, na podlagi katerih bo mogoč 
vpis zastave v AJPES. Vlagatelj lahko predloži tudi ce-
nitev sodno zapriseženega cenilca ali pooblaščenega 
ocenjevalca Slovenskega inštituta za revizijo, ki mora 
biti izdelana v skladu s trenutno veljavnimi MSOV in 
SPS2 in ne sme biti starejša od enega leta od prijave 
vloge na razpis.

– V primeru bančne vloge, dokazilo o obstoju ban-
čne vloge oziroma zmožnosti predložitve tega instru-
menta. Razmerje med posojilom in bančno vlogo mora 
biti najmanj 1: 1,2.
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– V primeru vseh ostalih predlogov zavarovanja 
primerna dokazila o podanem predlogu zavarovanja.

(celotna priloga ne velja za namen C).
15. Priloga PRO: Pogodbe, predpogodbe, pisma 

o nameri za prodajo končnih izdelkov, ki izhajajo iz po-
slovno-proizvodnega procesa vlagatelja, v povezavi s 
projektom (neobvezna priloga, oziroma v primeru, da 
priloga ne bo priložena, vlagatelj pri tem merilu ne bo 
pridobil točk pri oceni projekta) – ne velja za namen C.

16. Priloga MNS: Originalno mnenje italijanske ozi-
roma madžarske narodne skupnosti o projektu z ute-
meljitvijo.

17. Priloga CEK: Certifikat kakovosti (kopija ISO 
oziroma drugega mednarodnega ali v Sloveniji uvelja-
vljenega standarda kakovosti). Za kmetije tudi certifikat 
eko- kmetija, veljavno potrdilo o integrirani pridelavi 
hrane, ipd. (neobvezna priloga oziroma v primeru, da 
priloga ne bo priložena, vlagatelj pri tem merilu ne bo 
pridobil točk pri oceni projekta) – navedeno določilo ne 
velja za namen C.

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

b) Dodatno za namena A1 in A2 – projekti pridelave 
v kmetijstvu in projekti kmetijske predelave trženja in 
dopolnilnih dejavnosti

1. Priloga INV: Investicijska dokumentacija, in sicer 
poslovni načrt oziroma v primeru projektov z upravičeno 
vrednostjo nad 500.000,00 EUR (brez DDV) pa vlagatelj 
predloži investicijski program v skladu z Uredbo o enotni 
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske do-
kumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, 
št. 60/06, 54/10).

Kolikor je vlagatelj kmet in se prijavlja s projektom 
z upravičeno vrednostjo do vključno 50.000,00 EUR 
(brez DDV) pa predloži opis projekta (obrazec najdete v 
razpisni dokumentaciji).

Podrobnejše opredelitve o investicijski dokumenta-
ciji najdete v Prilogi 1.1 k prijavnem obrazcu.

2. Priloga TRR: Potrdilo o prometu na transakcij-
skem računu iz naslova dejavnosti kmetijskega gospo-
darstva za obdobje enega leta, ki ni starejše od enega 
meseca od oddaje vloge na Sklad (velja za oba namena 
za kmete).

3. Priloga RAB: V primeru nakupa rabljenih strojev 
oziroma mehanizacije, opreme je potrebna tudi izjava 
prodajalca, da predmet nakupa ni bil kupljen s pomočjo 
nepovratnih sredstev ali drugih javnih virov oziroma izjavo 
o že prejetih javnih virih in državnih pomočeh pri projektu.

4. Priloga PPL: Popisni list vseh najetih posojil in 
zakupov, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo (za vlaga-
telja, ki je kmet), iz katerega mora biti razviden namen 
najema posojila, dajalec posojila, višina sklenjenega 
zneska, mesečno oziroma letna višina odplačil glavnice, 
stanje neodplačanega najetega posojila, datum zapa-
dlosti zadnjega obroka ter oblika zavarovanja. Stanje 
posojil ne sme biti starejše od enega meseca od oddaje 
vloge na razpis).

5. Priloga ZVN: Kopija celotne zadnje posredovane 
zbirne vloge za neposredna plačila Agenciji RS za kme-
tijske trge in razvoj podeželja.

6. Priloga POB: Kadar je vlagatelj kmet, mora biti 
nosilec kmetijskega gospodarstva lastnik ali solastnik 
oziroma mora imeti kmetijo zakonito v najemu, za kar 
mora priložiti pooblastilo morebitnih solastnikov kmetije, 
da ga pooblaščajo kot vlagatelja vloge in da se strinjajo 
z načrtovanim projektom.

7. Priloga IZO: Kadar je vlagatelj kmet, mora priložiti 
potrdilo o izobrazbi. Če potrdila ne priloži, se upošteva 
dokončana srednješolska izobrazba in vlagatelj ne pri-
dobi dodatnih točk pri ocenjevanju projekta.

8. Priloga MLA: Dokazilo, da je bila kmetija v za-
dnjih 5-letih prevzeta s strani mladega gospodarja do 
40 let (neobvezna priloga oziroma v primeru, da priloga 
ne bo priložena, vlagatelj pri tem merilu ne bo pridobil 
točk pri oceni projekta).

9. Priloga DRU: Dokazilo, da je vlagatelj član mlade 
družine (za mlado družino se šteje družina z vsaj enim 
otrokom, v kateri nobeden od staršev ni star več kot 30 
let ne glede na starost otrok oziroma 35 let in še nobeden 
otrok v času te prijave ni šoloobvezen) – neobvezna prilo-
ga oziroma v primeru, da priloga ne bo priložena, vlagatelj 
pri tem merilu ne bo pridobil točk pri oceni projekta

c) Dodatno za namen B – projekti podjetništva
1. Priloga INV: Investicijska dokumentacija, in sicer: 

poslovni načrt oziroma v primeru projektov z upravičeno 
vrednostjo nad 500.000,00 EUR (brez DDV) investicij-
ski program v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za 
pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 
področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10). 
Podrobnejše opredelitve najdete v Prilogi 1.2 k prijav-
nem obrazcu.

2. Priloga AVP: Velika podjetja morajo predložiti 
tudi analizo možnosti izvedbe projekta s prejeto državno 
pomočjo in brez nje, iz katere mora biti razvidno izpol-
njevanje pogoja iz odstavka a.) točke 1.2.3, poglavja V 
tega javnega razpisa. Vlagatelji v ta namen napravijo 
dva modela izračuna, in sicer enega, ki upošteva pri-
dobljena sredstva po tem razpisu, in drugega, ki teh 
sredstev ne vključuje.

3. Priloga RAB: V primeru nakupa rabljenih strojev, 
opreme ali nepremičnin je potrebna tudi izjava proda-
jalca, da predmet nakupa v preteklosti ni bil kupljen s 
pomočjo nepovratnih sredstev ali drugih javnih virov.

4. Priloga PRI: Kolikor je vlagatelj samozaposlena 
oseba oziroma fizična oseba, mora predložiti fotokopijo 
Informativnega izračuna dohodnine oziroma Odločbe o 
odmeri dohodnine za zadnje razpoložljivo leto, iz katere 
morajo biti razvidni prihodki iz naslova dejavnosti vlaga-
telja. V primeru, da zahtevani podatki ne bodo v celoti 
razvidni vlagatelj predloži tudi Potrdilo o prometu na tran-
sakcijskem računu iz naslova dejavnosti vlagatelja, ki ni 
starejše od enega meseca od oddaje vloge na Sklad.

d) Dodatno za namen C – razvojna dokumentacija 
in razvojni projekti

1. Priloga INV: Ustrezna investicijska dokumenta-
cija, izdelana v skladu z veljavnimi predpisi – Uredba o 
enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicij-
ske dokumentacije na področju javnih financ Uradni list 
RS, št. 60/06 in 54/10) oziroma področnimi metodolo-
gijami, in sicer dokument identifikacije investicijskega 
projekta (DIIP). Vsebina investicijske dokumentacije se 
lahko ustrezno prilagodi (poenostavi), vendar mora vse-
bovati vse ključne prvine, potrebne za odločanje o inve-
sticiji in zagotavljanje spremljanja učinkov.

Vlagatelji, ki so pravne osebe javnega prava (ne 
glede na njeno pravno obliko) in opravljajo storitve na 
trgu oziroma opravljajo tržno dejavnost, morajo v skladu 
z zakonodajo (Slovenskimi računovodskimi standardi, 
Uradni list RS, št. 118/05 – SRS, s spr. in dop., Zakonom 
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o gospodarskih družbah, ZGD-1-UPB3 s spr. in dop, Za-
konom o preglednosti finančnih odnosov, Uradni list RS, 
št. 33/11 – ZPFOLERD-1 …) za posamezne dejavnosti 
ločeno voditi računovodstvo, za kar vlagatelj kot prilogo 
DIIP-u predloži tudi podatke o evidentiranju finančnih 
odnosov in o ločenem vodenju računovodske evidence 
po posameznih dejavnostih v skladu z zakonodajo, in si-
cer za tržno dejavnost in posebej za netržno dejavnost).

Izdelana investicijska dokumentacija mora biti v 
skladu s prijavljenim projektom. Finančna konstrukcija 
mora vsebovati predvidena nepovratna sredstva Sklada.

2. Kopija presoje vplivov na okolje ter druge do-
kumentacije oziroma študije, ki je bila narejena zaradi 
ugotovitve obremenitve okolja v zvezi s projektom (velja 
le za projekte v primeru con pri namenu C).

3. Priloga SOG: Originalno soglasje italijanske ozi-
roma madžarske narodne skupnosti glede potrditve pri-
jave razvojne institucije oziroma vlagatelja pri namenu 
C z utemeljitvijo.

XI. Merila za ocenjevanje:
1. Projekt lahko skupaj prejme 100 točk, po nasled-

njih kriterijih (velja za vse namene A1 in A2, B ter C):
– Regionalni vidik lokacije investiranja – 30 točk
– Tržni in ekonomski elementi projekta – 40 točk 

v primeru namena A1 in A2 oziroma 50 točk v primeru 
namena B oziroma v primeru namena C kakovost prija-
vljenega projekta – 40 točk.

– Ocena vlagatelja – 30 točk v primeru namena A1 
in A2 oziroma 20 točk v primeru namena B oziroma v 
primeru namena C Izvedljivost projekta – 30 točk.

2. Podrobnejša razdelitev meril za posamezen na-
men je objavljena v Prilogi razpisne dokumentacije gle-
de na posamezni namen, in sicer ANS – »namen« A1/ 
A2/ B ali C.

3. Za dodelitev sredstev mora vloga doseči skupno 
najmanj 51 točk, ne glede na posamezni namen.

XII. 2. Obravnava vlog
1. Obravnava vlog se izvaja v skladu s Splošnimi 

pogoji poslovanja Sklada.
2. Prispele vloge obravnava Komisija za pregled 

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

3. Vloge se odpirajo po vrstnem redu, kot so prispe-
le. Vloge, ki bodo prispele po prvem roku, se prenesejo v 
naslednje odpiranje, razen po zaprtju oziroma izteku jav-
nega razpisa. Odpiranje vlog je najkasneje tretji delovni 
dan po izteku roka za oddajo vlog. Odpiranji nista javni.

4. Vloge morajo ob oddaji obvezno vsebovati prijav-
ni obrazec in investicijsko dokumentacijo (poslovni načrt 
oziroma investicijski program, kolikor je vlagatelj kmet 
le opis projekta in v primeru namena C DIIP-a), sicer se 
zavržejo kot nepopolne.

5. Nepopolne vloge, bo Sklad v roku do 8 dni od 
posameznega odpiranja vlog pisno pozval k dopolnitvi.

6. Vloge, ki jih vlagatelji v roku 8 dni od dneva pre-
jema poziva za dopolnitev ne dopolnijo ali jih neustrezno 
dopolnijo, se kot nepopolne zavržejo. Kolikor narodna 
skupnost na zaprosilo vlagatelja ne izda mnenja o pro-
jektu v roku meseca dni od dneva oddaje vloge na razpis 
in ima vlagatelj potrdilo, da je narodno skupnost zaprosil 
za izdajo mnenja, se šteje, da je vloga v tem pogledu 
popolna in gre v nadaljnjo obravnavo.

7. Vloge, ki bodo prispele prepozno, se uvrstijo 
v naslednji razpisni rok, kolikor pa tega ne bo več, se 
zavržejo.

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

9. V primeru, da sredstva za posamezen namen ne 
bodo dodeljena v celoti, se bo preostanek teh sredstev 
lahko razporedil med popolne vloge v okviru drugega 
namena (v skladu s poglavjem XI tega razpisa – me-
rila za ocenjevanje). To določilo velja za vloge v okviru 
namena A1 in A2 ter B, ki so prispele na 1. oziroma na 
naslednji rok za oddajo vlog. O prenosu sredstev med 
nameni A1 in A2 ter B v okviru razpisanih sredstev za 
posamezno območje na podlagi izkazanega povpraše-
vanja odloča direktor Sklada. Prenos sredstev se lahko 
opravi že po prvem odpiranju, če povpraševanje po 
sredstvih posameznega namena presega ponudbo na 
tem namenu, medtem ko po drugem namenu ostajajo 
sredstva neporabljena. Prenos med nameni A1 in A2 ter 
B in stanje sredstev za naslednje odpiranje se objavi na 
spletnih straneh Sklada.

10. Komisija bo enakovredno obravnavala vse po-
polne vloge, ki bodo prispele pravočasno oziroma bodo 
dopolnjene v predpisanem roku. Popolne vloge pridobijo 
najmanj 2 oceni na podlagi meril za ocenjevanje, ločeno 
glede na posamezni namen (v skladu s poglavjem XI 
tega razpisa – merila za ocenjevanje). Komisija bo na 
podlagi povprečnih ocen vloge razvrstila v prioritetno li-
sto glede na zbrano število točk. Financirane bodo vloge 
z najvišjim številom točk do porabe razpisanih sredstev.

11. Projekti bodo ocenjeni na osnovi navedenih 
meril v XI. poglavju tega razpisa. Prednost pri izboru 
za dodelitev sredstev znotraj posameznega odpiranja 
bodo imeli projekti, ki bodo dobili višje število točk. Koli-
kor bodo projekti pri ocenjevanju znotraj posameznega 
roka odpiranja vlog dosegli enako število točk, bodo 
imeli prednost pri izbiri tisti projekti, ki bodo zbrali večje 
število točk po naslednjem vrstnem redu meril za izbor 
vlog, in sicer:

– tržni in ekonomski elementi projekta oziroma v 
primeru namena C kakovost prijavljenega projekta,

– regionalni vidik lokacije investiranja,
– ocena investitorja, oziroma v primeru namena C 

izvedljivost projekta.
V primeru, da zadnje uvrščene vloge tudi po teh 

merilih dosežejo enako število točk, bo imela prednost 
vloga, ki je bila oddana prva (upošteva datum in ura 
oddaje priporočeno na pošto ali osebno v tajništvu na 
sedežu Sklada).

12. Vloge, ki po ocenitvi na podlagi meril za ocenje-
vanje poglavja XI ne dosežejo najmanj 51 točk, ne glede 
na posamezni namen, se kot neutemeljene zavrnejo.

13. V primeru, da je vlog za dodelitev sredstev, ki 
izpolnjujejo kriterije za dodelitev sredstev več, kot je na 
razpolago sredstev, komisija za pregled in obravnavo 
prispelih vlog na podlagi vrednotenja projektov oblikuje 
prednostni vrstni red vlagateljev za dodelitev sredstev. 
Ko pa gre za t.i. ostanke sredstev lahko komisija v pri-
meru iz prejšnjega stavka predlaga dodelitev sredstev 
vlagateljem iz višjega prioritetnega razreda v omejeni 
višini upravičeno zaprošenega zneska (posojilo in ne-
povratna sredstva) in v obsegu razpoložljivih sredstev 
(primeroma: zaprošena sredstva 50.000,00 EUR, raz-
položljiv obseg sredstev še 25.000,00 EUR, zato dode-
litev sredstev v višini 25.000,00 EUR), če se vlagatelj 
strinja in zagotovi, da bo izvedel projekt v celoti, kot je 
bil prijavljen ter prilagodi finančno konstrukcijo projekta 
in razliko nadomesti iz lastnih virov. Kolikor vlagatelj 
tega v postavljenem roku ne bo storil oziroma na to ne 
pristane, lahko Sklad po enakem postopku ponudi sred-
stva vlagatelju, katerega vloga se je po oceni uvrstila kot 
naslednja, vendar v okviru časovnih možnosti razpisa.



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 37 / 29. 5. 2015 / Stran 1013 

Če bo vsota upravičeno zaprošenih sredstev višja 
od razpoložljivih sredstev, se bo vloge odobravalo glede 
na dosežene točke sorazmerno glede na razmerje med 
podjetniškimi projekti (namen B) in med projekti za kme-
tijsko pridelavo (namen A1) skupaj s kmetijskimi projekti 
za predelavo (namen A2).

Vloge vlagateljev, ki ne bodo uvrščene v prioritetni 
obseg dodelitve znotraj razpoložljivih sredstev, se kot 
neutemeljene zavrnejo.

14. V primeru odstopa upravičenca od koriščenja 
že dodeljenih sredstev, se sredstva dodelijo naslednje-
mu/im upravičencu/cem glede na zbrano število točk v 
okviru namena B oziroma če na tem namenu ni zapro-
šenih sredstev pa v okviru drugih dveh namenov (name-
nov A1 in A2) tega razpisa.

15. Vlagatelji bodo o obravnavi vlog pisno obve-
ščeni z odločbo, praviloma v roku do 45 dni od datuma 
odpiranja vlog.

16. Na podlagi predloga komisije o izdaji odločb 
odloči direktor Sklada.

17. Sklad z odločbo o dodelitvi sredstev izda tudi 
navodilo o načinu sklenitve pogodbe, ki vsebuje kraj, 
rok in potrebno dokumentacijo za sklenitev pogodbe.

18. Zoper odločbo Sklada je možna pritožba v roku 
8 dni od prejema odločbe. O pritožbi odloča Ministrstvo 
za gospodarski razvoj in tehnologijo. Predmet pritožbe 
ne morejo biti merila za ocenjevanje vlog.

Slovenski regionalno razvojni sklad, Ribnica

Št. 180-2/2015 Ob-2239/15

Na podlagi 1. člena in 2. ter 3. točke 7. člena Odred-
be o razdeljevanju dela sredstev javnega zavoda Park 
Škocjanske jame, Slovenija (Uradni list RS, št. 84/99), 
Programa dela in finančnega načrta Parka Škocjanske 
jame, Slovenija, za leto 2015 sprejetega na 8. seji Sveta 
javnega zavoda Parka Škocjanske jame dne 25. 3. 2015 
in Sklepa Ministrstva za okolje in prostor št. 35602-
8/2015 z dne 7. 5. 2015, objavlja Javni zavod Park Ško-
cjanske jame, Slovenija,

javni razpis
za razdelitev nepovratnih sredstev prebivalcem  
v regijskem parku Škocjanske jame v letu 2015

I. Ime in sedež naročnika razpisa: Javni zavod Park 
Škocjanske jame, Slovenija, Škocjan št. 2, 6215 Divača.

II. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje:
a) obnove kulturne dediščine v smislu nakupa, izde-

lave, montaže ali popravila tipičnih elementov »kraške« 
arhitekture oziroma materialov, ki izboljšujejo stavbno 
dediščino;

b) nakupa peči na lesno biomaso, kjer gre za zame-
njavo kotlov na fosilna goriva;

c) nakupa in postavitve bioloških čistilnih naprav
(v nadaljnjem besedilu: investicije).
Predmet sofinanciranja so investicije z območja 

naselji, ki ležijo v parku Škocjanske jame. Nepovratna 
sredstva v letu 2015 so namenjena za obnovo posamez-
nih objektov z uradno hišno številko.

III. Višina in namen sredstev
V skladu s Programom dela in finančnim načrtom 

prihodkov in odhodkov JZ Parka Škocjanske jame, Slo-
venija, (v nadaljevanju JZ PŠJ) za leto 2015, je višina 
razpoložljivih sredstev:

– za investicije pod točko II. a – 20.000,00 EUR;
– za investicije pod točko II. b – 1.500,00 EUR;
– za investicije pod točko II. c – 18.500,00 EUR.
V skladu s 105. členom Zakona o dohodnini (ZDoh-

2) se fizičnim osebam, ki so upravičeni do dodelitve 

sredstev na podlagi tega javnega razpisa, obračuna 
dohodnina v višini 25 %.

Upravičeni stroški so stroški investicije, ki je pred-
met tega javnega razpisa, od oddaje vloge dalje.

Kolikor komisija po odpiranju vlog ugotovi, da je za 
posamezno točko razpisa višina prijavljenih investicij, 
nižja od višine razpoložljivih sredstev pri tej točki, lahko 
preostala sredstva doda k drugi točki razpisa.

Sredstva se namenijo za sofinanciranje:
Pod točko II. a za obnovo kulturne dediščine v 

smislu izdelave, montaže in popravila tipičnih elemen-
tov »kraške« arhitekture oziroma nakup materialov in 
sicer za:

– plačilo za popravila delov ostrešij tudi z namenom 
manjših izgub energije,

– nakup opečnatih korcev in plačilo del za prekritje 
oziroma popravilo streh,

– nakup in montažo kamnitih škrl (avtohtoni apne-
nec) za strešne vence,

– restavratorsko obnovo kalon ter kamnitih okvirov 
vrat ali oken oziroma nakup in montažo novih po videzu 
izvornih (avtohtoni apnenec),

– prvenstveno za restavratorsko obnovo lesenih 
vrat, oken in polken domačij oziroma za nakup in 
montažo novih po videzu izvornih tudi z namenom 
ekološke sanacije, v primeru da izvornih ni mogoče 
restavrirati,

– nakup in montažo kamnitih stopnic (avtohtoni 
apnenec) v okolici objekta oziroma na objektu, v kolikor 
so tam že bile,

– nakup in montažo dvoriščnih ograj, kolikor so 
zgodovinsko izpričane,

– nakup gradbenega materiala (pesek, apno, bar-
ve) oziroma plačilo del za obnovo fasad domačij, pri 
čemer toplotna izolacija kamnitih fasad ni predmet so-
financiranja,

– restavratorsko obnovo oklepov (šap) vodnjakov 
(štirn),

– plačilo stroškov čiščenja, krpanja, nabave ter 
izdelave vodotesnih premazov podzemnih zbiralnikov 
vode,

– nakup in montažo kamnitih tlakov (avtohtoni 
apnenec) ali robnikov za tlakovanje dvorišč,

– nakup gradbenega materiala (lomljen kamen – 
avtohtoni apnenec) oziroma plačilo del za obnovo mej-
nih kamnitih suhih zidov domačij ali zidov ob javnih 
cestah in poteh,

– nakup in montažo kamnitih plošč (avtohtoni apne-
nec) za zaključek vrha kamnitih zidov v skladu z izvorno 
izvedbo posameznega zidu.

Pod točko II. b za nakup in montažo peči na lesno 
biomaso.

Skladno z zahtevami standarda SIST EN 303-5 
mora imeti kurilna naprava naslednje toplotno-tehnič-
ne karakteristike: izkoristek pri nazivni toplotni moči 
mora biti večji ali enak 90 %, vrednost emisij celotnega 
prahu mora biti manjša od 40 mg/m3, vrednost emisij 
ogljikovega monoksida pa manjša od 500 mg/m3. Za 
vgradnjo peletne peči z vodnim toplotnim prenosnikom 
(kamin), ki bo priklopljena na centralno ogrevanje, pa 
mora imeti, skladno z zahtevami standarda SIST EN 
14785, naslednje toplotno-tehnične karakteristike: iz-
koristek pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 
90 %, vrednost emisij celotnega prahu mora biti manjša 
od 20 mg/m3, vrednost emisij ogljikovega monoksida pa 
manjša od 250 mg/m3. Vrednosti emisij kurilne naprave 
morajo biti določene pri normni temperaturi 273 K in tla-
ku 101,3 kPa ter računski vsebnosti kisika 13 % v suhih 
dimnih plinih.
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Pod točko II. c za nakup in montažo biološke čistil-
ne naprave.

Vlogi je potrebno priložiti izjavo o skladnosti male 
čistilne naprave za čiščenje komunalnih odpadnih vod, 
pripravljeno po Uredbi (EU) št. 305/2011 za trženje 
gradbenih proizvodov (UL EU, št. L88/2011) in skladno 
z veljavno izdajo standarda SIST EN 12566-3. Delova-
nje naprave mora biti skladno z Uredbo o emisiji snovi 
in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno 
kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05, 45/07, 79/09 in 
64/12), oziroma imeti soglasje izvajalca javne gospo-
darske službe, ki upravlja z javnim kanalizacijskim sis-
temom. Seznam komunalnih čistilnih naprav je objavljen 
na spletni strani GZS.

IV. Pogoji
Sredstva po tem razpisu lahko pridobijo vlagatelji, ki:
– so državljani Republike Slovenije,
– so lastniki ali solastniki nepremičnine na zavaro-

vanem območju parka Škocjanske jame.
Za posege, za katere je po Zakonu o graditvi objek-

tov (ZGO-1D, Uradni list RS, št. 57/12) potrebno pridobiti 
gradbeno dovoljenje, mora vlagatelj k vlogi priložiti le-tega.

Posamezno gospodinjstvo lahko kandidira na več 
točk razpisa.

V. Merila za izbor
Prijavijo se lahko vlagatelji, ki so lastniki ali solastni-

ki nepremičnine na zavarovanem območju parka Ško-
cjanske jame, ki ima uradno hišno številko in registrirano 
gospodinjstvo v Škocjanu, Betanji ali Matavunu.

Sredstva iz točke II. a, namenjena posamezni sta-
novanjski enoti, se bodo razdelila vsem izbranim upra-
vičencem v istem znesku, in sicer tako da se višina 
vseh razpoložljivih sredstev deli s številom vseh izbranih 
upravičencev ne glede na prijavljeno višino sredstev 
posameznih upravičencev ob omejitvi, da je maksimalni 
znesek, ki ga upravičenec lahko dobi, vrednost izvedene 
investicije.

Sredstva iz točk II. b in II. c, namenjena za nakup in 
montažo peči na lesno biomaso in za nakup in montažo 
biološke čistilne naprave, se bodo razdelila glede na 
sorazmerni delež vrednosti investicije in glede na višino 
razpisanih sredstev pod posamezno točko. Maksimalna 
višina zneska sredstev iz točk II. b in II. c, ki ga prijavitelj 
lahko dobi, je v vrednosti izvedene investicije.

Če se za sofinanciranje pod točko II. b oziroma II. c 
vloži skupna vloga (vloga, ki jo skupaj vloži več vlagate-
ljev), se sredstva med sovlagatelji razdelijo med njimi v 
takšnem razmerju, kot ga navedejo v vlogi.

VI. Prijava na razpis mora vsebovati:
– izpolnjen obrazec za prijavo, ki je sestavni del 

razpisne dokumentacije,
– zemljiškoknjižni izpisek lastnika(ov), ki ne sme biti 

starejši od 6 mesecev,
– potrdilo iz gospodinjske evidence;
– fotokopijo bančne kartica s TRR-jem prijavitelja,
– fotokopijo potrdila o davčni številki prijavitelja,
– izpolnjeno vlogo za kulturnovarstveno soglasje 

Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območ-
na enota Nova Gorica (v nadaljevanju ZVKDS OE NG) 
z obrazcem, ki je sestavni del razpisne dokumentacije; 
velja za točki II. a) in II. c),

– gradbeno dovoljenje, kolikor je potrebno po 
Zakonu o graditvi objektov (ZGO-1D, Uradni list RS, 
št. 57/12),

– skico oziroma fotografijo z označenim predvide-
nim obsegom del v razpisnem letu v primeru, če gre za 
izvedbo posega v več fazah,

– dodatna dokazila, ki so zahtevana v razpisu, in 
sicer pri točki II. b) tehnično dokumentacijo, iz katere je 

razvidna skladnost z razpisom, pri točki II. c) pa izjavo o 
skladnosti male čistilne naprave za čiščenje komunalnih 
odpadnih vod.

VII. Pridobitev kulturnovarstvenega soglasja
Vlogo za pridobitev kulturnovarstvenega soglas-

ja prijavitelj odda v sklopu zahtevane dokumentacije 
priložene prijavi na razpis. Poleg prijavnega obrazca 
se v prilogi razpisa nahaja obrazec »Vloga za izdajo 
kulturnovarstvenega soglasja«, ki ga prijavitelj izpolni 
in mu priloži skico ter natančen opis nameravanega 
posega. ZVKDS OE NG bo na podlagi vloge izdal kul-
turnovarstveno soglasje za tiste posege, ki bodo skladni 
s »Katalogom arhitekturnih detajlov za izvedbo del v va-
seh Betanja, Škocjan in Matavun, sofinanciranih iz dela 
sredstev JZ PŠJ za leto 2015« in ga prijavitelj dvigne na 
sedežu JZ PŠJ. Vloge za pridobitev kulturnovarstvene-
ga soglasja bodo po odpiranju posredovane ZVKDS OE 
NG, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica.

Pri točki II. b) ni zahtevana pridobitev kulturnovar-
stvenega soglasja.

VIII. Oddaja prijave: prijave na razpis skupaj z zah-
tevano dokumentacijo (prijavni obrazec, vloga za izdajo 
kulturnovarstvenega soglasja, če je zahtevana, in druge 
priloge) morajo biti oddane v zaprti ovojnici z navedbo 
točnega naslova prijavitelja na hrbtni strani kuverte in 
napisom "Prijava na javni razpis za razdelitev nepovra-
tnih sredstev prebivalcem v regijskem parku Škocjanske 
jame v letu 2015« in napisom na naslovni strani kuverte: 
"Ne odpiraj – prijava na javni razpis!" Vlagatelji lahko 
oddajo prijavo na upravi parka: Park Škocjanske jame, 
Slovenija, Škocjan št. 2, 6215 Divača.

IX. Rok za oddajo prijav: rok za oddajo prijav je pet-
najst dni po dnevu objave v Uradnem listu RS. Šteje se, 
da je prijava prispela pravočasno, če je oddana osebno 
do zadnjega dneva roka za oddajo prijav do 15. ure na 
upravi Park Škocjanske jame.

X. Obveščanje o izidu razpisa
Komisija bo z odpiranjem prijav prvi naslednji delov-

ni dan po roku za oddajo prijav.
O izidu razpisa bo Park Škocjanske jame vse vlaga-

telje obvestil najkasneje v petinštiridesetih dneh, ko bo 
komisija odprla in ovrednotila prijave, posredovala vloge 
za pridobitev kulturnovarstvenega soglasja na ZVKDS 
OE NG, prejela morebitne zahteve ZVKDS OE NG za 
dopolnitve, podala in posredovala zahteve za dopolnitve 
prijaviteljem, prejela dopolnitve prijaviteljev in potrditev 
ZVKDS OE NG o urejenih soglasjih oziroma, ko bo di-
rektor zavoda na predlog komisije s sklepom odločil o 
prejemnikih in višini dodeljenih sredstev.

Na sklep direktorja se prijavitelj lahko pritoži v sed-
mih dneh na upravo parka. O pritožbi zoper sklep odloči 
Svet zavoda v roku 14 dni.

XI. Pogodba o izplačilu dodeljenih sredstev
Z izbranimi prijavitelji bo javni zavod Park Škocjan-

ske jame sklenil pogodbo o dodelitvi sredstev predvido-
ma do sredine meseca avgusta 2015.

Pred zahtevkom za izplačilo sredstev posameznim 
upravičencem bo komisija pregledala opravljena dela in 
sicer prvič konec meseca septembra in drugič konec me-
seca novembra 2015. Komisija bo napisala zapisnik o po-
sameznih opravljenih delih upravičenca in podala mnenje 
o pravočasnosti, kvaliteti in strokovnosti opravljenih del. 
Investicije, ki ne bodo izvedene skladno s kulturnovar-
stvenim soglasjem in brez predhodne obvezne priglasitve 
na ZVKDS OE NG, ne bodo izplačane. Prejemnik bo mo-
ral k pisnemu zahtevku priložiti potrdilo o plačilu in izjavo, 
da je dela izvedel skladno z določili pogodbe.

Posamezni upravičenec predloži po končanih delih 
pisni zahtevek na upravo parka. Komisija opravljene 
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investicije pregleda in poda pisno mnenje o opravljenih 
investicijah. Izplačila sredstev bodo nakazana na šte-
vilko transakcijskega računa vsakemu posameznemu 
upravičencu v roku 30 dni po izdaji pozitivnega mnenja 
komisije.

XII. Namenska poraba sredstev
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena namen-

sko za nakup opreme, materiala oziroma izvedbo del, 
ki jih je prijavil posamezni upravičenec. Pogodba mora 
vsebovati določbe, kjer je določeno, da mora prejemnik 
sredstev investicije dejansko, kvalitetno in skladno s kul-
turnovarstvenim soglasjem izvesti najkasneje do konca 
meseca novembra 2015.

V primeru, da podpisnik pogodbe prijavljenih in-
vesticij ne bo izvedel oziroma realiziral ali bo komisija 
ugotovila, da so investicije izvedene brez predhodne 
obvezne priglasitve na ZVKDS OE NG, slabo, nekva-
litetno in v neskladju s kulturnovarstvenim soglasjem 
upravičencu sredstva ne bodo nakazana.

V primeru, da komisija ne bo razdelila za to na-
menjenih finančnih sredstev oziroma da podpisnik 
pogodbe prijavljenih investicij ni izvedel oziroma rea-
liziral ali je komisija ugotovila, da so investicije slabo 
in nekvalitetno izvedene, bo o ostanku in porabi sred-
stev odločal Svet zavoda Parka Škocjanske jame na 
naslednji seji.

XIII. Razpisna dokumentacija
Z dnem objave razpisa v Uradnem listu RS bo ta 

javni razpis, prijavni obrazec in obrazec »Vloga za izdajo 
kulturnovarstvenega soglasja« dostavljen vsem gospo-
dinjstvom v zavarovanem območju parka Škocjanske 
jame, prav tako pa bo na voljo na sedežu JZ PŠJ.

»Katalog arhitekturnih detajlov za izvedbo del v va-
seh Betanja, Škocjan in Matavun sofinanciranih iz dela 
sredstev JZ PŠJ« bo na voljo na sedežu JZ PŠJ.

Javni razpis bo objavljen najmanj štirinajst dni na 
oglasni deski Vaške skupnosti v Matavunu in na upravi 
parka.

Dodatne informacije oziroma pojasnila lahko zain-
teresirani dobijo na upravi parka Škocjanske jame pri 
Marku Požarju, na tel. 05/70-82-110 in Darji Kranjc, na 
tel. 05/70-82-100.

Javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija

Št. 322-6/2015 Ob-2233/15

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZI-
PRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415), Zakona o 
spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 02/04, 
57/12, 25/14, 17/15), določil Pravilnika o postopkih za 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09-ZI-
PRS1011, 3/13) in Odloka o proračunu Občine Krško 
za leto 2015 (Uradni list RS, št. 9/15) objavlja Občina 
Krško, CKŽ 14, Krško

javni razpis
za sofinanciranje stroškov najema prireditvenega 

šotora v Občini Krško za leto 2015
I. Neposredni proračunski uporabnik: Občina Krško, 

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

pisa je sofinanciranje stroškov najema prireditvenega 
šotora za izvedene in plačane razne prireditve oziroma 
dogodke v Občini Krško, ki so odprtega značaja in so 
dostopni širšemu krogu obiskovalcev ter jih organizirajo 
različna društva oziroma zveze društev v razpisnem 
obdobju.

III. Pogoji in merila za dodeljevanje sredstev:
1. Upravičenci do sredstev iz tega razpisa so društ-

va in zveze društev, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Krško,
– so registrirani po Zakonu o društvih,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadro-

vske in organizacijske pogoje za realizacijo aktivnosti,
– imajo urejeno evidenco o članstvu, ostalo doku-

mentacijo, kot jo določa zakonodaja,
– imajo poravnane vse davke in druge obvezne 

zakonske in poslovne obveznosti,
– so organizatorji prireditve oziroma dogodka v Ob-

čini Krško, ki je predmet prijave na ta razpis,
– da izvajalci dogodkov, kadar je to le mogoče in to 

ne posega v umetniško svobodo, v pretežni meri izbirajo 
in predvajajo slovensko glasbo.

2. Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni tisti 
predlagatelji vlog, ki so za stroške najema prireditvene-
ga šotora že ali še bodo prejeli sredstva iz drugih javnih 
razpisov ali drugih virov občinskega proračuna oziroma 
proračuna krajevne skupnosti ali iz regionalnih, državnih 
ali mednarodnih virov.

3. Isti prijavitelj se lahko v sklopu tega letnega raz-
pisa prijavi samo z eno vlogo za sofinanciranje stroškov 
prireditvenega šotora na eni prireditvi oziroma dogodku, 
ki je bil izveden v tem razpisnem obdobju.

4. Upravičeni stroški v sklopu tega razpisa so: stro-
ški najema šotora, montaže in demontaže šotora, pre-
vozni stroški šotora.

5. Neupravičeni stroški v sklopu tega razpisa so: do-
datna in notranja oprema šotora (talne obloge, zavese, 
elektrika, razsvetljava, ogrevanje, stoli, mize, prireditveni 
oder, ozvočenje itd.), WC, kuhinja, gostinske storitve.

6. V sklopu tega razpisa bodo sofinancirani stroški 
prireditvenega šotora v višini do 70 % upravičenih stro-
škov (na podlagi dokazil o izvedbi in plačilu) v okviru 
višine razpoložljivih sredstev za javni razpis.

7. V primerih, ko društvo pridobiva sredstva iz ob-
činskega proračuna, na podlagi sofinanciranja dejavno-
sti društev, 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 – 
funkcionar oziroma njegov družinski član (zakonec, otro-
ci, posvojenci, starši, posvojitelji, bratje, sestre in osebe, 
ki s funkcionarjem živijo v skupnem gospodinjstvu ali v 
zunajzakonski skupnosti), ki je poslovodja (predsednik 
društva), član poslovodstva ali zakoniti zastopnik oziro-
ma če je več kot 5 % udeležen pri ustanoviteljskih pra-
vicah, upravljanju ali kapitalu društva, izloči iz vseh faz 
odločanja o sklenitvi in izvedbi postopka dodeljevanja 
sredstev v javnem razpisu.

IV. Višina razpoložljivih sredstev: okvirna višina 
sredstev namenjenih za sofinanciranje stroškov priredi-
tvenega šotora je 10.000 EUR na proračunski postavki 
5524 Razvojne aktivnosti na področju turizma. Sredstva 
se delijo na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del 
tega javnega razpisa. Kolikor bo, glede na število vlog 
in odobreno višino upravičenih stroškov, predvidenih 
sredstev za javni razpis premalo, se bodo vsem preje-
mnikom sredstva sorazmerno znižala.

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

mentacije:
1. Prijavni obrazec.
2. Kopija odločbe o vpisu društva v register društev, 

ki odraža zadnje dejansko stanje.
3. Kopija temeljnega akta društva, iz katerega je 

razvidna dejavnost društva (statut oziroma pravila o 
delu), ki odraža zadnje dejansko stanje.
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4. Kopija potrdila od pristojne davčne izpostave o 
plačanih zapadlih davčnih in drugih zakonskih in po-
slovnih obveznostih, ki ne sme biti starejše od 30 dni od 
datuma prijave na razpis.

5. Pregledno vsebinsko in finančno poročilo za izve-
deno prireditev oziroma dogodek, ki vsebuje:

– podroben vsebinski opis prireditve oziroma do-
godka, način izvedbe, datum izvedbe, število udeležen-
cev, fotografije iz katerih je razviden postavljen šotor na 
prireditvi oziroma dogodku,

– finančna vrednost celotne prireditve oziroma do-
godka s podrobno stroškovno razdelano konstrukcijo 
odhodkov, iz katere so razvidni posamezni stroški prire-
ditvenega šotora ter viri financiranja prireditve oziroma 
dogodka (prihodki).

6. Kopije finančnih dokazil o izvedbi in plačilu (ra-
čuna za šotor, dokazilo o plačilu računa – bančni izpis 
prometa na transakcijskem računu iz katerega je razvi-
dno in označeno na kateri račun se nanaša).

7. Izjava vlagatelja o izpolnjevanju in sprejemanju 
pogojev javnega razpisa.

8. Podpisana vsaka stran vzorca pogodbe.
Komisija lahko naknadno zahteva še predložitev 

drugih dokumentov, kot dokazilo resničnosti navedb v 
vlogi in priloženih obrazcih.

Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka 
za oddajo vlog v javnem razpisu, predloži pravilno izpol-
njeno zahtevano dokumentacijo. Vsebina vloge mora 
biti urejena po zaporedju, ki je določena pri zahtevani 
dokumentaciji.

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

razpisu morajo prispeti najkasneje do torka, 15. 9. 2015 
na naslov: Občina Krško, Oddelek za gospodarske de-
javnosti, 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.

Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah 
na naslov, Občina Krško, Oddelek za gospodarske de-
javnosti, CKŽ 14, 8270 Krško, opremljene z naslovom 
pošiljatelja in označene z oznako: "Ne odpiraj – Javni 
razpis za šotor, 322-6/2015."

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 dni od odpiranja vlog pozvala, da jih dopolnijo v roku 
5 dni od prejema obvestila. Nepopolna vloga, ki jo pred-
lagatelj v navedenem roku ne bo dopolnili, se zavrže. 
Vloge, ki bodo pravočasno dopolnjene, vendar neustre-
zno, 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, občinska uprava s sklepom sprejme 
odločitev o izboru prejemnikov sredstev in višini dode-
ljenih 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 predložitve 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 ozi-
roma nedodelitvi sredstev občinska uprava s sklepom v 
roku 60 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 
pogodbe se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev 
sredstev.

Zoper sklep je dovoljena pritožba na župana Obči-
ne Krško v roku 8 dni od prejema sklepa. Pritožnik mora 
natančno opredeliti razloge zaradi katerih je pritožba vlo-
žena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila 
za ocenjevanje vlog. Pritožba se poda pisno priporoče-
no po pošti, pisno neposredno ali ustno na zapisnik. O 
pritožbi odloči župan, njegova odločitev je dokončna.

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

Občina Krško

Št. 322-5/2015 Ob-2234/15

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – 
ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/2014 
– ZIPRS-A), Zakona o spodbujanju razvoja turizma 
(Uradni list RS, št. 02/04, 57/12, 25/14, 17/15), določil 
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Re-
publike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – 
ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13) in Odloka 
o proračunu Občine Krško za leto 2015 (Uradni list RS, 
št. 9/15) objavlja Občina Krško, CKŽ 14, Krško

javni razpis
za sofinanciranje turističnih prireditev v Občini 

Krško za leto 2015
I. Neposredni proračunski uporabnik: Občina Krško, 

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

sa je sofinanciranje izvedenih turističnih in drugih priredi-
tev v Občini Krško, katerih cilj je povečanje turističnega 
obiska v Občini Krško in promocija kraja ter vplivajo na 
turistični razvoj, večjo prepoznavnost celotne občine 
ter so se izvajale in bile plačane v razpisnem obdobju.

III. Pogoji in merila za dodeljevanje sredstev:
1. Upravičenci do sredstev iz tega razpisa so društ-

va, ki so registrirana za opravljanje dejavnosti na podro-
čju turizma in izpolnjujejo naslednje pogoje:

– imajo sedež v Občini Krško,
– so registrirana po Zakonu o društvih,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadro-

vske in organizacijske pogoje za realizacijo aktivnosti na 
področju turizma,

– imajo urejeno evidenco o članstvu ostalo doku-
mentacijo, kot jo določa zakonodaja,

– imajo poravnane vse davke in druge obvezne 
zakonske in poslovne obveznosti,

– izvajajo organizirano redno dejavnost s ciljem po-
speševanja razvoja turizma na območju celotne občine,

– opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi,

http://www.krsko.si
mailto:irena.mesinger@krsko.si
mailto:irena.mesinger@krsko.si
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– so organizatorji prireditev, ki so predmet prijave 
na ta razpis,

– da izvajalci dogodkov, kadar je to le mogoče in to 
ne posega v umetniško svobodo, v pretežni meri izbirajo 
in predvajajo slovensko glasbo.

2. Do sredstev iz tega razpisa niso upravičena tista 
društva, ki so za isti namen oziroma programe in ak-
tivnosti že ali še bodo prejela sredstva iz drugih javnih 
razpisov ali drugih virov občinskega proračuna oziroma 
proračuna krajevne skupnosti ali iz regionalnih, državnih 
ali mednarodnih virov.

3. Na javnem razpisu bodo upoštevane turistične 
in druge prireditve v Občini Krško, katerih cilj je pove-
čanje turističnega obiska v občini in so bile izvedene v 
razpisnem roku ter izpolnjujejo vsaj dva od navedenih 
pogojev:

– pomenijo obogatitev celovite turistične ponudbe 
občine ter so dostopne širšemu krogu obiskovalcev in 
niso samo lokalnega pomena,

– dopolnjujejo turistično ponudbo in vplivajo na 
turistični razvoj ter večjo prepoznavnost celotne občine 
oziroma regije,

– so sestavni del letnega koledarja prireditev oziro-
ma je javnost z njimi v naprej seznanjena v publikacijah 
in medijih,

– so tradicionalne prireditve,
– ohranjajo in promovirajo kulturno, etnološko in 

naravno dediščino ter ljudske običaje,
– pomenijo oživitev mestnih in vaških jeder.
4. Na razpisu bodo upoštevane tudi predstavitve in 

nastopi (npr. folklorni nastopi, razstave domačih in ume-
tnih obrti, razstave kulinarike itd.), ki vplivajo na turistični 
razvoj in promocijo krajev v Občini Krško.

5. Prijavljene prireditve lahko vsebujejo posamezne 
sestavine športnega ali kulturnega značaja, če s svojo 
vsebino vplivajo na turistični razvoj, promocijo kraja in 
večjo prepoznavnost celotne občine.

6. Občina Krško bo sofinancirala prireditve naj-
več do 40 % upravičenih stroškov celotne vrednosti 
prireditve na osnovi dokazil o izvedenih in plačanih 
aktivnostih.

7. Do sredstev iz tega razpisa niso upravičene na-
slednje prireditve:

– veselice in podobne zabavne prireditve za pospe-
ševanje lokalne gostinske prodaje,

– prireditve in sejmi lokalnega pomena,
– prireditve, ki so sofinancirane iz drugih postavk 

občinskega proračuna oziroma proračuna KS.
8. Predmet sofinanciranja ne bodo:
– denarne nagrade tekmovalcem na raznih prire-

ditvah,
– investicije v prostore društev in zvez,
– stroški povezani s plačevanjem članarin, naje-

mnin, tekočih stroškov za poslovne prostore (elektrika, 
telefon, voda, ogrevanje itd.).

9. V primerih, ko društvo pridobiva sredstva iz ob-
činskega proračuna, na podlagi sofinanciranja dejavno-
sti društev, 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 – 
funkcionar oziroma njegov družinski član (zakonec, otro-
ci, posvojenci, starši, posvojitelji, bratje, sestre in osebe, 
ki s funkcionarjem živijo v skupnem gospodinjstvu ali v 
zunajzakonski skupnosti), ki je poslovodja (predsednik 
društva), član poslovodstva ali zakoniti zastopnik oziro-
ma če je več kot 5 % udeležen pri ustanoviteljskih pra-
vicah, upravljanju ali kapitalu društva, izloči iz vseh faz 
odločanja o sklenitvi in izvedbi postopka dodeljevanja 
sredstev v javnem razpisu.

IV. Višina razpoložljivih sredstev:
Okvirna višina sredstev namenjenih za sofinancira-

nje turističnih prireditev je 17.000 EUR na proračunski 
postavki 5524 Razvojne aktivnosti na področju turizma. 
Sredstva se delijo na podlagi pogojev in meril, ki so 
sestavni del tega javnega razpisa. Kolikor bo, glede na 
število vlog in odobreno višino upravičenih stroškov, 
predvidenih sredstev za javni razpis premalo, se bodo 
vsem prejemnikom sredstva sorazmerno znižala.

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

mentacije:
1. Prijavni obrazec.
2. Kopija odločbe o vpisu društva v register društev, 

ki odraža zadnje dejansko stanje.
3. Kopija temeljnega akta društva, iz katerega je 

razvidna turistična dejavnost društva (statut oziroma 
pravila o delu), ki odraža zadnje dejansko stanje.

4. Kopija potrdila od pristojne davčne izpostave o 
plačanih zapadlih davčnih in drugih zakonskih in po-
slovnih obveznostih, ki ne sme biti starejše od 30 dni od 
datuma prijave na razpis.

5. Pregledno vsebinsko in finančno poročilo za vsa-
ko prijavljeno prireditev posebej:

– podroben vsebinski opis prireditve, način izved-
be, datum izvedbe, število udeležencev, fotografije iz 
prireditve,

– finančna vrednost celotne prireditve in podrobno 
razdelan stroškovnik – specifikacija posameznih stro-
škov in računov (odhodki) ter viri financiranja prireditve 
(prihodki).

6. Kopije finančnih dokazil o izvedenih in plačanih 
aktivnostih: računi, blagajniški izdatki (v tem primeru 
tudi blagajniški dnevnik oziroma drugi izpisi knjiženja 
iz poslovnih knjig), dokazila o plačilu računov – bančni 
izpisi prometa na transakcijskem računu iz katerega je 
razvidno in označeno na kateri račun se nanaša.

7. Izjava vlagatelja o izpolnjevanju in sprejemanju 
pogojev javnega razpisa.

8. Podpisana vsaka stran vzorca pogodbe.
Komisija lahko naknadno zahteva še predložitev 

drugih dokumentov, kot dokazilo resničnosti navedb v 
vlogi in priloženih obrazcih.

Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka 
za oddajo vlog v javnem razpisu, predloži pravilno izpol-
njeno zahtevano dokumentacijo. Vsebina vloge mora 
biti urejena po zaporedju, ki je določena pri zahtevani 
dokumentaciji.

VI. Rok za prijavo in način prijave: vloge s priloženo 
zahtevano dokumentacijo po tem razpisu morajo prispeti 
najkasneje do petka, 17. 7. 2015 na naslov: Občina Kr-
ško, 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. Pisne vlo-
ge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z 
naslovom pošiljatelja in označene z oznako: "Ne odpiraj 
– javni razpis za turistične prireditve, 322-5/2015."

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 
dni od odpiranja vlog pozvala, da jih dopolnijo v roku 5 
dni od prejema obvestila. Nepopolna vloga, ki jo pred-
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lagatelj v navedenem roku ne bo dopolnili, se zavrže. 
Vloge, ki bodo pravočasno dopolnjene, vendar neustre-
zno, 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, občinska uprava s sklepom sprejme 
odločitev o izboru prejemnikov sredstev in višini dode-
ljenih 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 ozi-
roma nedodelitvi sredstev občinska uprava s sklepom v 
roku 60 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 po-
godbe se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.

Zoper sklep je dovoljena pritožba na župana Obči-
ne Krško 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. Pritožba se poda pisno 
priporočeno po pošti, pisno neposredno ali ustno na 
zapisnik. 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 
javni razpisi ali pa jo lahko zainteresirani dvignejo v 
času uradnih ur na Oddelku za gospodarske dejavno-
sti 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

 Ob-2235/15

Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 
Zagorje ob Savi, na podlagi Odloka o proračunu Občine 
Zagorje ob Savi za leto 2015 (Uradni list RS, št. 96/14) 
in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Re-
publike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – 
5ZIPRS, 61/2008, 99/2009-ZIPRS, 3/2013), objavlja

javni razpis
za sofinanciranje organizacije in izvedbe javnih 
prireditev ob občinskem prazniku v letu 2015
I. Predmet javnega razpisa: 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje organi-

zacije in izvedbe naslednjih javnih prireditev:
1) Perkmandelc vabi v svojo deželo s tradicionalnim 

9. skokom čez kožo, datum prireditve 22. 8. 2015;
2) Pohod na Čemšeniško planino in spominska 

slovesnost ustanovitve Revirske partizanske čete na 
Čemšeniški planini, datum prireditve 2. 8. 2015;

3) Kolesarski vzpon na Zasavsko goro, datum pri-
reditve 8. 8. 2015;

4) 11. tek in pohod po Zagorski dolini, datum prire-
ditve 8. 8. 2015;

5) Šahovski turnir za Pozničev memorial, datum 
prireditve 9. 8. 2015;

6) X. Zasavski konjeniški dan in V. Mednarodni We-
stern turnir, datum prireditve 15. 8. 2015 in 16. 8. 2015;

7) Valvasorjev dan, datum prireditve 4. 9. 2015;
8) Tradicionalna ribiška tekma za pokal Občine Za-

gorje ob Savi, datum prireditve 16. 8. 2015;
9) 10. Pokal Zagorske doline v startu sankanja, da-

tum prireditve 10. 7. 2015 in 11. 7. 2015;
10.) Mlada zagorska noč, datum prireditve 8. 8. 

2015.
Izvedba razpisanih prireditev obsega organizacijsko 

tehnični del in programski del, obseg posamezne prire-
ditve je razviden iz razpisne dokumentacije.

II. Pogoji in merila
Natančni pogoji in zahteve, kaj mora ponudnik za-

gotoviti za vsako posamezno prireditev, so opredeljeni 
v razpisni dokumentaciji.

Ponudba mora vsebovati vse podatke, dokazila 
in priloge, navedene v razpisni dokumentaciji ter mora 
biti izdelana izključno na obrazcih iz razpisne doku-
mentacije (OBR-2, OBR-3 in OBR-4). Če se ponudnik 
prijavlja na več razpisanih prireditev, potem za vsako 
posebej izpolni prijavni obrazec OBR-2. Ponudniki so 
lahko fizične in pravne osebe, ki so registrirane in ima-
jo ustrezno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je 
predmet razpisa.

Ponudniki morajo ponuditi celotno organizacijo in 
izvedbo posamezne razpisane prireditve. Ponudbe, ki 
bodo vsebovale zgolj izvedbo organizacijsko tehničnega 
ali le izvedbo programskega dela, bodo izločene.

Ob izpolnjevanju vseh pogojev iz razpisne doku-
mentacije, bodo pri izbiri ponudbe uporabljena nasle-
dnja merila:

– večji delež lastnih oziroma sponzorskih sredstev,
– program ponujene prireditve, ki v celoti izpolnjuje 

pričakovanja občine, upoštevaje pogoje iz razpisne do-
kumentacije in mnenje strokovne komisije,

– izkušnje pri organizaciji vsebinsko in po obsegu 
podobnih prireditev.

Po zaključku prireditve poda izvajalec končno fi-
nančno in vsebinsko poročilo s priloženimi dokazili – 
računi.

IV. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za 

sofinanciranje razpisanih prireditev znaša skupno 
23.660,00 EUR z vključenim DDV oziroma za posa-
mezne prireditve:

– Za prireditev pod tč. 1 – Perkmandelc vabi v svojo 
deželo s tradicionalnim 9. skokom čez kožo – 3.000,00 
EUR z vključenim DDV;

– Za prireditev pod tč. 2 – Pohod na Čemšeniško 
planino in spominska slovesnost ustanovitve Revirske 
partizanske čete na Čemšeniški planini – 4.000,00 EUR 
z vključenim DDV;

– Za prireditev pod tč.3.- Kolesarski vzpon na Zasa-
vsko goro – 3.600,00 EUR z vključenim DDV;

– Za prireditev pod tč. 4 – 11. Tek in pohod po Za-
gorski dolini – 7.060,00 EUR z vključenim DDV;

– Za prireditev pod tč. 5 – Šahovski turnir za Pozni-
čev memorial – 380,00 EUR z vključenim DDV;

– Za prireditev pod tč. 6 – X. Zasavski konjeniški 
dan in V. Mednarodni Western turnir – 720,00 EUR z 
vključenim DDV;

– Za prireditev pod tč. 7 – Valvasorjev dan – 
2.500,00 EUR z vključenim DDV;

– Za prireditev pod tč. 8 – Tradicionalna ribiška 
tekma za pokal občine Zagorje ob Savi – 900,00 EUR 
z vključenim DDV;

http://www.krsko.si
mailto:irena.mesinger@krsko.si
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– Za prireditev pod tč. 9 – 10. Pokal Zagorske doli-
ne v startu sankanja – 1.000,00 EUR z vključenim DDV;

– Za prireditev pod tč. 10 – Mlada zagorska noč – 
500,00 EUR z vključenim DDV.

Na osnovi pogojev in meril bo Občina Zagorje ob 
Savi sofinancirala prireditve v višini razpisanih sredstev. 
Ponudniki morajo imeti finančno konstrukcijo zaprto, saj 
občina ne bo prevzemala nobenih dodatnih stroškov 
prireditev. Pogodbeno dogovorjen znesek sofinancira-
nja posamezne prireditve (največ do razpisane višine 
sredstev) bo izvajalcu posamezne prireditve zagotovljen 
v dveh delih in sicer:

– prvi del v višini 80 % sredstev, 10 dni pred prire-
ditvijo;

– drugi del v višini 20 % sredstev pa po izvedbi 
prireditve in sicer v roku 30 dni po prejemu končnega 
vsebinskega in finančnega poročila.

Poleg višine razpisanih sredstev sofinanciranja pri-
reditve Občina Zagorje ob Savi zagotavlja:

– brezplačno uporabo prostora za izvedbo prire-
ditve,

– plačilo priklopa, odklopa in porabe električne 
energije brez priključnih omaric,

– oglaševanje prireditev ob občinskem prazniku v 
medijih in drugo reklamiranje.

V. Rok za predložitev ponudb
Rok za oddajo ponudb je 25. 6. 2015, do 12. ure. 

Obravnavane bodo le pravočasne in pravilno označene 
vloge. Kot pravočasne štejejo ponudbe, ki bodo prispele 
oziroma bodo vročene do navedenega datuma in ure 
na naslov naročnika. Nepravilno označene in prepozno 
prispele vloge bodo zavržene.

Ponudbe morajo biti izdelane izključno na obrazcih 
iz razpisne dokumentacije ter predložene v zaprti ovoj-
nici, na kateri mora biti naslov naročnika z vidno oznako 
»Ne odpiraj – Ponudba na javni razpis – Prireditve ob 
občinskem prazniku 2015«, na hrbtni strani ovojnice pa 
mora ponudnik navesti svoj naziv/ime in sedež/naslov.

Strokovna komisija, ki jo imenuje župan bo vse 
prispele prijave odprla in obravnavala 25. 6. 2015. Od-
piranje ne bo javno.

VI. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni naj-
kasneje v 8 dneh po sprejemu odločitve. Sklep o izbiri 
prijave in dodelitvi sredstev na podlagi mnenja komisije 
izda občinska uprava, o morebitnih pritožbah pa odloča 
župan.

VII. Dvig razpisne dokumentacije in dodatne infor-
macije

Razpisna dokumentacija je zainteresiranim ponud-
nikom na voljo v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob 
Savi (I. nadstropje), vse dodatne informacije pa vsak 
delovni dan na tel. 03/56-55-720.

S predložitvijo prijave se šteje, da se ponudnik stri-
nja in sprejema vse pogoje in merila javnega razpisa.

Občina Zagorje ob Savi

Št. 41001-98/2015 Ob-2240/15

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega in-
teresa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 
56/08, 4/10, 20/11, 100/11, 111/13), v skladu s Pravil-
nikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za 
izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Urad-
ni list RS, št. 43/10), Sklepom o imenovanju strokov-
nih komisij na področju kulture v Mestni občini Maribor 
(št. 03201-9/2008 z dne 16. 10. 2012, 18. 10. 2012, 
20. 12. 2012, 20. 5. 2013, 12. 7. 2013, 13. 1. 2014 in 
18. 4. 2014) ter sklepom št. 41001- 98/2015-1 o izvedbi 
javnega razpisa, objavlja Mestna občina Maribor

javni razpis
za sofinanciranje kulturnih projektov, ki jih bo  

v letu 2015 sofinancirala Mestna občina Maribor  
(v nadaljevanju: projektni razpis JPR-KUL-2015)

Naziv in sedež naročnika: Mestna občina Maribor, 
Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor.

1. Predmet razpisa, razpisna področja, cilji in po-
stopek razpisa

Predmet razpisa je sofinanciranje in subvencionira-
nje kulturnih projektov (v nadaljevanju projektov) javnih, 
nevladnih in zasebnih kulturnih organizacij in posame-
znikov, ki delujejo na področju kulture in bodo izvedeni v 
letu 2015 na območju Mestne občine Maribor.

Projekti oziroma dogodki s področja izobraževanja, 
vključno z izobraževanjem o dejavnostih na področju 
kulture (delavnice, seminarji, razne šole ipd.), osrednji in 
spremljevalni programi ob podelitvah nagrad ter prosla-
vljanju obletnic, obeležitvah praznikov, drugih dogodkov 
in podobno, niso predmet tega razpisa.

Razpis se nanaša na naslednja področja ustvarja-
nja in posredovanja javnih kulturnih dobrin: uprizoritve-
ne umetnosti, glasbene umetnosti, vizualne umetnosti, 
intermedijske umetnosti, literatura, kulturna dediščina in 
avdiovizualno ustvarjanje.

Mestna občina Maribor bo projekte v okviru projek-
tnega razpisa JPR-KUL-2015 sofinancirala v skladu z 
naslednjimi dolgoročnimi cilji: zagotavljanje kakovosti 
ponudbe kulturnih dobrin in povečevanje dostopnosti 
kulturnih dobrin na območju MOM.

Mestna občina Maribor bo izbrala predloge za sofi-
nanciranje projektov po postopku, ki ga določa Pravilnik 
o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro 
kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list 
RS, št. 43/10) in Sklep o imenovanju strokovnih komisij 
na področju kulture v Mestni občini Maribor (št. 03201-
9/2008 z dne 16. 10. 2012, 18. 10. 2012, 20. 12. 2012, 
20. 5. 2013, 12. 7. 2013, 13. 1. 2014 in 18. 4. 2014).

Mestna občina Maribor bo na podlagi projektnega 
razpisa JPR-KUL-2015 na vseh razpisnih področjih so-
financirala do največ 100 projektov.

Vsi uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični 
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

2. Opredelitve pojmov
– Nevladna kulturna organizacija v tem razpisu za-

jema pravne osebe, ki so društva, ustanove, zavodi in 
druge nevladne organizacije ter gospodarske organiza-
cije, ki so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških 
dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji.

– Posamezniki so fizične osebe, ki delujejo na raz-
pisnih področjih in so avtorji prijavljenega projekta.

– Samozaposleni na področju kulture so fizične 
osebe, ki so vpisane v razvid samozaposlenih v kulturi 
pri Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije.

– Javni zavodi so pravne osebe, ustanovljene s 
strani Mestne občine Maribor ali države, registrirane za 
opravljanje javne službe s področja kulture.

– Projekt je posamična kulturna aktivnost, ki je po 
vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota in bo izve-
dena na območju Mestne občine Maribor v letu 2015, 
njegovo vsebino in celotni obseg je mogoče razbrati iz 
prijaviteljevega izpolnjenega prijavnega obrazca, vse-
binske utemeljitve in obveznih prilog.

– Upravičene osebe so vsi prijavitelji projektov, ki 
izpolnjujejo razpisne pogoje.

– Prijavitelj projekta je odgovorni izvajalec, ki iz-
polnjuje vse pogoje za sodelovanje na razpisu in bo v 
morebitni sklenjeni pogodbi naveden kot pogodbena 
stranka.
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– Odgovorna oseba prijavitelja je odgovorni nosilec 
projekta, ki vsebinsko in poslovno predstavlja in zastopa 
organizacijo, ki se prijavlja na razpis, oziroma je samo-
zaposleni na področju kulture, če je sam prijavitelj, ali je 
posameznik v vlogi avtorja, če je sam prijavitelj.

– Postprodukcija zajema celoten načrtovani obseg 
realizacije ponovitev in gostovanj projekta iz področja 
uprizoritvenih umetnosti v letu 2015 in vse faze pri re-
alizaciji avdiovizualnega projekta po zaključenem sne-
manju.

– Predprodukcija in produkcija zajema vse faze av-
diovizualnega dela do zaključenega snemanja.

– Koprodukcija je enakovreden odnos dveh ali več 
izvajalcev, ki združijo ustvarjalne potenciale in sredstva 
za izvedbo skupnega projekta. Koprodukcija pomeni, 
da so vsi partnerji odgovorni za realizacijo projekta, pri-
javitelj koprodukcije pa je le eden (izvršni producent) in 
mora imeti sedež v Mestni občini Maribor. Na področju 
založništva se uporablja termin sozaložništvo. Kopro-
dukcijska oziroma sozaložniška razmerja ureja podpisa-
na izjava, v kateri so jasno opredeljene odgovornosti in 
dolžnosti posameznega partnerja ter natančno razme-
jene vse obveznosti (finančne, vsebinske, kadrovske, 
izvedbene). Podpisana izjava med koprodukcijskimi 
partnerji je obvezna priloga k prijavi koprodukcijskega 
projekta.

– Soorganizatorstvo je odnos prijavitelja kot nosilca 
projekta in drugih soorganizatorjev, ki s svojimi deleži 
(prostori, kadri, storitve, tehnična podpora in druga sred-
stva) pristopijo k realizaciji projekta. Vložek soorganiza-
torjev je finančno ovrednoten, pravice, odgovornosti in 
dolžnosti za izvedbo projekta pa nosi izključno prijavitelj. 
Podpisana izjava soorganizatorja je obvezna priloga k 
prijavi projekta, ki vključuje soorganizatorje. Velja tudi 
za sozaložništvo.

– Upravičeni stroški za sofinanciranje s strani Me-
stne občine Maribor so tisti, ki so nujno potrebni za kva-
litetno izvedbo projekta in so vezani izključno na izvedbo 
prijavljenega projekta, niso vezani na splošno delovanje 
prijavitelja, so opredeljeni v prijavi prijavitelja, so dejan-
sko nastali, so prepoznavni in preverljivi in so podprti z 
izvirnimi dokazili (računi, pogodbe, potrdila o izvedenih 
plačilih in druga obračunska dokumentacija).

– Finančna uravnoteženost projekta pomeni urav-
noteženost upravičenih stroškov projekta z njegovim 
obsegom in vsebino (zlasti glede cenovne primernosti 
in stroškovne učinkovitosti) in da so prihodki enaki od-
hodkom.

3. Opredelitve razpisnih področij
a) Uprizoritvene umetnosti
Projektni razpis obsega produkcijo in postproduk-

cijo različnih oblik, praks in izrazov gledališke ustvar-
jalnosti od dramskega, lutkovnega, ambientalnega in 
pouličnega gledališča, eksperimentalne in raziskovalne 
gledališke prakse ter sodobni ples in fizično gledališče. 
Produkcija so projekti, katerih premiera bo realizirana 
v letu 2015, postprodukcija pa zajema ponovitve in go-
stovanja tistih projektov v letu 2015, ki so bili premierno 
izvedeni na območju mestne občine Maribor do vključno 
31. 12. 2014 in ki še niso bili sofinancirani s strani Me-
stne občine Maribor.

b) Glasbene umetnosti
Projektni razpis prednostno obsega produkcijo izvir-

nih glasbenih del ter produkcijo in organizacijo koncer-
tov, koncertnih ciklov, festivalov in dogodkov na podro-
čju umetniške (klasične) glasbe, etno glasbe, sodobnih 
glasbenih zvrsti (elektronska, elektroakustična, improvi-
zirana glasba, jazz, rock …), balet, glasbeno-scensko, 
zborovsko in folklorno ustvarjanje ter neprofitno glasbe-

no založništvo – izdaje nosilcev zvoka, ki se obvezno 
zaključijo s predstavitvenim koncertom. Koncertni ciklus 
mora obsegati najmanj pet koncertov, festival pa naj-
manj sedem koncertov v strnjenem časovnem obdobju.

c) Vizualne umetnosti
Projektni razpis obsega produkcijo umetniških del in 

organizacijo razstav, enovito (tematsko ali konceptual-
no) zasnovanih razstavnih ciklov, začasnih projektnih in 
razstavnih prostorov (odprti ateljeji), intervencij v javnem 
prostoru in ostalih projektov s področja tradicionalnih in 
sodobnih likovnih zvrsti, vključno s svetlobnim oblikova-
njem, videom, fotografijo, ilustracijo, stripom, arhitekturo 
in oblikovanjem. Predmet razpisa niso oblikovanja sple-
tnih strani in projekti namenjeni trženju.

d) Intermedijske umetnosti
Projektni razpis obsega produkcijo in organizacijo 

umetniških projektov, ki temeljijo na ustvarjalni, reflek-
tivni in raziskovalni uporabi novih (informacijskih, ko-
munikacijskih) tehnologij, in segajo tudi na presečišče 
umetnosti in znanosti. V praksi se najbolj pogosto ma-
nifestirajo kot intermedijska instalacija, razstava in inte-
raktivni performans ter intervencija v javnem prostoru.

e) Literatura
Projektni razpis obsega izdajo izvirnih leposlovnih, 

esejističnih in kritiških del s področja kulture, izdajo izvir-
nih del iz humanističnih ved, še posebej del o literaturi, 
umetnosti in kulturi, in izvedbo projektov, ki bistveno 
prispevajo k razvijanju bralne kulture ter uveljavitvi in 
promociji literarne ustvarjalnosti.

f) Avdiovizualno ustvarjanje
Projektni razpis obsega izvedbo projektov, ki po-

membno prispevajo k uveljavitvi in promociji avdiovizu-
alne kulture in ne temeljijo na informativnih, razvedrilnih 
in propagandnih namenih (AV dela so razumljena kot 
avtonomna umetniška dela in ne kot likovna dela, izo-
braževalno sredstvo ali dokument o drugih prireditvah 
oziroma dogodkih). Predmet sofinanciranja je produkcija 
ustvarjalnih filmskih in video izdelkov, del na področju 
televizijskega umetniškega ustvarjanja ter umetniških 
projektov, namenjenih prikazu izključno preko svetov-
nega spleta, ki so zaključena in enovita avdiovizualna 
dela.. Predmet sofinanciranja so tudi projekti oziroma 
dogodki, ki pomembno prispevajo k predstavitvi in po-
pularizaciji filmske in avdiovizualne kulture nasploh (fe-
stivali, filmski cikli ipd.). Predmet sofinanciranja so lahko 
tudi stroški postprodukcije avdiovizualnih del (od faze 
montaže oziroma po zaključenem snemanju), ki še niso 
bila sofinancirana s strani mestne občine Maribor, ali 
stroški predprodukcije in produkcije do faze zaključene-
ga snemanja. V prvem primeru mora biti projekt končan 
v letu 2015, v drugem pa mora prijavitelj do 31. 12. 2015 
predložiti posneti grobi material, dokončano delo pa po-
sredovati do 31. 10. 2016. Fazno sofinanciranje ne velja 
za dogodke kot so festivali, filmski cikli ipd.

g) Kulturna dediščina
Projektni razpis obsega produkcijo in organizacijo 

projektov, s katerimi se javnosti predstavlja premična 
kulturna dediščina in arhivsko gradivo, razvija stroka 
ter razvija pozitiven odnos okolja do kulturne dediščine. 
Predmet razpisa niso dejavnosti, ki sodijo v okvir izvaja-
nja javne službe varstva kulturne dediščine.

4. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na ta razpis se lahko prijavijo:
– nevladne in zasebne organizacije, ki so registri-

rane za opravljanje različnih kulturno umetniških dejav-
nosti, dejavnosti s področja kulturne dediščine ali za po-
sredovanje kulturnih dobrin, imajo sedež v Mestni občini 
Maribor ter katerih prijavljeni projekti niso sofinancirani iz 
drugih razpisov Mestne občine Maribor. Organizacije, ki 
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so na podlagi javnega razpisa JPRJI-KUL-2014-2015 iz-
brane za dvoletno izvajanje programa v javnem interesu 
in ob sklenitvi aneksa v letu 2015 upravičene do sofinan-
ciranja v višini več kot 25.000,00 EUR, se na ta razpis ne 
morejo prijaviti, oziroma bodo njihove vloge zavržene;

– samozaposleni na področju kulture, ki so vpisani 
v razvid Ministrstva za kulturo RS in imajo stalno ali za-
časno prebivališče v Mestni občini Maribor;

– posamezniki, ki so samostojni avtorji prijavlje-
nega projekta, s stalnim ali začasnim prebivališčem v 
Mestni občini Maribor, pri čemer se v tem razpisu kot 
avtorstvo ne upošteva idejnih zasnov prireditev, jubi-
lejnih in drugih dogodkov, delavnic ipd. Avtorstvo prav 
tako ne zajema produkcije in organizacije projektov 
oziroma dogodkov;

– javni zavodi, ki imajo sedež v Mestni občini Ma-
ribor, so registrirani za izvajanje dejavnosti s področja 
varstva kulturne dediščine in katerih prijavljeni projekti 
niso sofinancirani v sklopu njihovih rednih dejavnosti, ki 
jih financirata Mestna občina Maribor ali država. Ome-
njeni javni zavodi lahko podajo vloge samo na razpisno 
področje »g) Kulturna dediščina«.

Razen zgoraj navedenih pogojev morajo prijavitelji 
izpolnjevati tudi naslednje pogoje:

– da bo prijavljen projekt v celoti izveden v letu 
2015, z izjemo prijavljenih predprodukcij in produkcij s 
področja avdiovizualnega ustvarjanja, kjer morajo biti 
projekti končani do 31. 10. 2016 in postprodukcij s po-
dročja uprizoritvenih umetnosti, kjer mora biti produkcija 
projektov končana do 31. 12. 2014;

– da bo prijavljen projekt izveden na območju Me-
stne občine Maribor; v primeru projektov, ki so sestavlje-
ni iz več dogodkov, velja, da mora biti na območju Me-
stne občine Maribor izvedena premiera oziroma osrednji 
dogodek projekta; v primeru prijave postprodukcije (velja 
samo za uprizoritvene umetnosti) je morala biti premiera 
projekta izvedena na območju Mestne občine Maribor 
do vključno 31. 12. 2014;

– da ima prijavitelj v primeru, da je bil v letih 2012, 
2013 in 2014, ali je v letu 2015 pogodbena stranka Me-
stne občine Maribor, na dan oddaje vloge izpolnjene vse 
pogodbene obveznosti do MOM;

– da zaprošeni znesek ne presega 70 odstotkov 
vrednosti upravičenih stroškov posameznega projekta;

– da za projekt prijavitelja ni podal vloge tudi drugi 
prijavitelj;

– da je vsebina projekta prijavljena samo enkrat;
– da vsebina projekta ni bila financirana na podlagi 

drugih oziroma prejšnjih razpisov ali pozivov oziroma iz 
interventnih sredstev za sofinanciranje kulturnih projek-
tov Mestne občine Maribor; za prijavitelje, ki na podlagi 
javnega razpisa JPRJI-KUL-2014-2015 v letu 2015 v 
MOM izvajajo programe v javnem interesu, velja, da 
stroški prijavljenega projekta niso vključeni v izvajanje 
programa;

– da prijavitelj dovoljuje objavo podatkov o prijavi-
telju in formalnih podatkov o prijavljenem projektu z na-
menom vodenja razpisa in objave rezultatov razpisa na 
spletni strani Mestne občine Maribor, skladno s predpisi 
o dostopnosti informacij javnega značaja in o varstvu 
osebnih podatkov;

– da prijavitelj nima omejitev poslovanja na podlagi 
Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK 
Uradni list RS, št. 69/11 – UPB 2, 81/13).

Prijavitelj poda izjavo o izpolnjevanju pogojev s 
podpisano izjavo v predpisanem prijavnem obrazcu. V 
primeru, da MOM naknadno zahteva originalna potrdi-
la o izpolnjevanju pogojev po posameznih alinejah, jih 
mora prijavitelj dostaviti v zahtevanem roku.

Za vsa razpisna področja velja, da mora predlagani 
projekt, če temelji na ustvarjanju izvirnega umetniškega 
dela, vključevati tudi njegovo javno objavo, predstavitev 
oziroma izvajanje.

Omejitev števila vlog:
Nevladne in zasebne kulturne organizacije lahko na 

posamezno razpisno področje podajo največ tri vloge, 
pri čemer lahko na vsa razpisna področja podajo skupaj 
največ šest vlog.

Samozaposleni v kulturi lahko na posamezno raz-
pisno področje podajo največ dve vlogi, pri čemer lahko 
na vsa razpisna področja skupaj podajo največ tri vloge.

Posameznik lahko poda največ eno vlogo.
Javni zavodi lahko podajo največ dve vlogi in to 

izključno na razpisno področje »g) Kulturna dediščina«.
V primeru, da se prijavitelj prijavi na ta razpis z več 

vlogami, kot jih določajo pogoji, se vse vloge prijavitelja 
zavržejo iz razloga neizpolnjevanja pogojev (kot neu-
pravičene osebe).

V primeru, da več prijaviteljev prijavi na ta razpis 
isti projekt, se vse vloge prijaviteljev istega projekta 
zavržejo iz razloga neizpolnjevanja pogojev (kot neu-
pravičene osebe).

5. Upravičeni stroški sofinanciranja
Mestna občina Maribor bo izbranim prijaviteljem so-

financirala le upravičene stroške prijavljenega projekta. 
Upravičeni stroški so stroški, ki izpolnjujejo navedene 
pogoje:

– so neposredno povezani s prijavljenim projektom 
in so nujno potrebni za uspešno pripravo in izvedbo 
projekta;

– niso vezani na splošno delovanje prijavitelja;
– prijavitelj jih je napovedal v prijavi projekta;
– so lahko tudi nepredvideni nujni stroški, povezani 

izključno z izvajanjem prijavljenega projekta do največ 
5 % vrednosti načrtovanih upravičenih stroškov projekta

– so skladni z načeli dobrega finančnega poslo-
vanja, zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne 
učinkovitosti;

– so/bodo dejansko nastali;
– so/bodo prepoznavni in preverljivi na osnovi iz-

virnih dokazil;
Neupravičeni stroški projekta vedno predstavljajo 

breme, ki ga nosi prijavitelj projekta.
Prijavitelj je dolžan v vlogi navesti vse predvidene 

vire financiranja.
Če so skupni predvideni oziroma realizirani prihodki 

prijavitelja za ta projekt večji od predvidenih izdatkov za 
upravičene stroške projekta, se ustrezno zmanjša delež 
sredstev Mestne občine Maribor.

Zaprošeni znesek sofinanciranja projekta s strani 
Mestne občine Maribor ne sme presegati 70 odstotkov 
predvidenih upravičenih stroškov. Upoštevaje razpolo-
žljiva razpisna sredstva, število ter kakovost prijavlje-
nih projektov, lahko Mestna občina Maribor spremeni 
predviden odstotek sofinanciranja upravičenih stroškov. 
Posameznim prijavljenim projektom lahko strokovna ko-
misija zniža delež sofinanciranja upravičenih stroškov, 
če oceni, da v prijavljeni finančni konstrukciji stroški ali 
prihodki projekta niso ustrezno ovrednoteni.

Za postprodukcijo na področju uprizoritvenih ume-
tnosti velja, da zaprošeni znesek sofinanciranja ne sme 
presegati 50 odstotkov celotne vrednosti projekta in ne 
več kot 4.500,00 EUR.

6. Razpisni kriteriji
Razpisni kriteriji za izbiro projektov na vseh razpi-

snih področjih so:
1. Kakovost in strokovna utemeljenost projekta 

(izvirna zasnova projekta in ustvarjalni pristop ter aktu-
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alnost in angažiranost projekta, strokovna ustreznost, 
izvedljivost) (do 50 točk).

2. Reference prijavitelja in izvajalcev, ki so vklju-
čeni v izvedbo projekta na področju, na katerem kandi-
dirajo (do 15 točk).

3. Dopolnjevanje in zaokroževanje kulturne po-
nudbe v mestu (do 15 točk).

4. Dostopnost (do 20 točk).
5. Stopnja predlagane finančne soudeleženosti 

predlagatelja z lastnimi ali pridobljenimi sredstvi ter gle-
de na obseg in vsebino projekta realno finančno ovre-
dnoten projekt (do 10 točk).

6. Komercialna naravnanost projekta (od -15 do 
0 točk).

7. Uporaba kriterijev
Strokovne komisije za posamezna razpisna področ-

ja bodo pravočasne in popolne vloge upravičenih oseb, 
ki izpolnjujejo z razpisom določene pogoje, obravnavale 
na podlagi razpisnih kriterijev.

Splošni in posebni razpisni kriteriji za posamezna 
razpisna področja so ovrednoteni s točkami. Najvišje 
možno število točk je 110. V izbor za sofinanciranje bodo 
uvrščeni projekti glede na doseženo število točk na po-
sameznem razpisnem področju, pri čemer točkovanje 
med posameznimi razpisnimi področji ni primerljivo. V 
primeru enakega števila točk znotraj razpisnega po-
dročja imajo prednost tisti projekti, ki imajo boljšo oceno 
kriterijev 1 do 4, v nadaljnjem primeru enakega števila 
točk pa tisti projekti, ki imajo višje ocenjen kriterij 1. V 
sofinanciranje se ne morejo uvrstiti projekti, ki pri kriteriju 
1 ne dosežejo ocene najmanj 35 točk.

Strokovne komisije bodo predlagale višino sredstev 
sofinanciranja za posamezen projekt z upoštevanjem 
obsega in zahtevnosti projekta, števila prejetih točk ter 
drugih okoliščin, kot so število projektov, uvrščenih na 
seznam odobrenih projektov, možnost drugih virov fi-
nanciranja ipd. Med izbranimi projekti predlagateljev ni 
primerljivosti višine odobrenih sredstev z višino prejetih 
točk.

Na podlagi predloga strokovne komisije izda župan 
o vsaki ustrezni vlogi, prispeli na javni razpis, posamič-
no odločbo, s katero odloči o odobritvi ter o višini sofi-
nanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja posameznega 
projekta.

Odločbe so podlaga za sklepanje pogodb o sofi-
nanciranju projektov.

Prijavitelj izbranega projekta mora skozi celotno ob-
dobje trajanja razpisa izpolnjevati pogoje razpisa.

8. Predvidena višina sredstev: višina sredstev za 
sofinanciranje v tem javnem razpisu izbranih projektov 
znaša 202.299 EUR.

9. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dode-
ljena proračunska sredstva za izbrane projekte morajo 
biti porabljena v proračunskem letu 2015 za projekte 
izvedene v letu 2015.

10. Razpisni rok: razpis se prične 29. 5. 2015 in 
zaključi 29. 6. 2015.

11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa;
– prijavni obrazec za posamezno razpisno področje 

z opredelitvijo razpisnega področja in navedbo obveznih 
prilog (obrazec št. 1 – A, B, C, D, E, F, G);

– obrazec z izjavami predlagatelja (obrazec št. 2);
– izjava o izključnem avtorstvu projekta (za prijavi-

telje posameznike) (obrazec št. 3);
– oprema ovojnice (obrazec št. 4).
Prijavitelj projekta mora v vlogi na razpis predložiti 

naslednjo dokumentacijo:

– v celoti izpolnjen (podpisan, ustrezno potrjen ozi-
roma žigosan) prijavni obrazec (obrazec št. 1),

– obvezne priloge, navedene v prijavnemu obrazcu,
– podpisan ter ustrezno potrjen oziroma žigosan 

obrazec z izjavami prijaavitelja o izpolnjevanju pogojev 
razpisa (obrazec št. 2),

– podpisano izjavo o izključnem avtorstvu projekta 
(obrazec št. 3) – samo v primeru, če je prijavitelj posa-
meznik – avtor.

Obvezne priloge iz druge alineje predhodnega od-
stavka so:

– podpisana in ustrezno potrjena oziroma ožigosa-
na izjava, koproducenta ali sozaložnika s točno navedbo 
oblike in finančnega obsega sodelovanja v kateri so ja-
sno opredeljene odgovornosti in dolžnosti posameznega 
koproducenta ali sozaložnika ter natančno razmejene 
vse obveznosti – finančne, vsebinske, kadrovske, izved-
bene… (v primeru, da prijavitelj v vlogi navaja koproduk-
cijo projekta z drugimi);

– podpisana izjava soorganizatorja z navedbo in 
opredelitvijo sodelovanja (v primeru, da prijavitelj v vlogi 
navaja soorganizacijo projekta z drugimi);

– ustrezno dokazilo o stalnem ali začasnem prebi-
vališču v Mestni občini Maribor za samozaposlene v kul-
turi oziroma posameznike, ki ni starejše od 6 mesecev;

– dokazilo o izvedbi projekta do 31. 12. 2014 (ve-
lja za prijave postprodukcije na področju uprizoritvenih 
umetnosti);

– dokazila o končani predprodukciji in produkciji 
projekta vključno s posnetim materialom (velja v primeru 
prijave postprodukcije projekta na področju avdiovizual-
nega ustvarjanja).

12. Oddaja in dostava vlog
Prijavitelji morajo vlogo oziroma razpisne obrazce 

izpolniti s prijavo v spletno aplikacijo, ki je objavljena na 
naslovu https://razpisi.maribor.si. Podrobnejša navodila 
za uporabo aplikacije in izpolnjevanje vloge se nahajajo 
na spletnem naslovu https://razpisi.maribor.si/si/pomoc/.

Po končanem izpolnjevanju vloge morajo prijavite-
lji vlogo natisniti in jo lastnoročno podpisati in žigosati. 
Natisnjeni vlogi morajo priložiti vsa morebitna listinska 
ali druga dokazila, ki so zahtevana v besedilu razpisa 
oziroma na obrazcih.

Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno vlogo oddati v 
predpisanem roku v elektronski obliki in jo natisnjeno v 
predpisanem roku in v zaprti ovojnici poslati s priporoče-
no pošto na naslov Mestna občina Maribor, Ulica heroja 
Staneta 1, 2000 Maribor, ali oddati osebno v sprejemni 
pisarni Mestne občine Maribor v času uradnih ur. Vloge, 
ki bodo oddane ali osebno vročene v drugih uradih ozi-
roma pisarnah Mestne občine Maribor, ne bodo obrav-
navane in bodo vrnjene predlagateljem.

Natisnjeno vlogo je potrebno oddati v zaprti kuverti 
in na sprednji strani kuverte nalepiti obrazec 4 s črtno 
kodo, ki ga ob tiskanju vloge določi spletna aplikacija. 
Na obrazcu 4 je obvezno potrebno dopisati naziv in 
naslov prijavitelja ter razpisno področje na katerega se 
prijavlja (a. uprizoritvene umetnosti, b. glasbene ume-
tnosti, c. vizualne umetnosti itd.)

Prijavitelj, ki se na javni razpis JPR–KUL–2015 
prijavlja z več vlogami, mora vsako vlogo poslati v svoji, 
ločeni kuverti in za vsako vlogo posebej izpolniti ustre-
zen obrazec v spletni aplikaciji.

Vloge, ki ne bodo oddane tako v elektronski obliki 
(spletna aplikacija) kot tudi natisnjeni obliki (poslane s 
priporočeno pošto), se bodo štele za nepopolne.

Vloga mora vsebovati vse sestavine vloge ter ob-
vezne priloge in podatke, določene v razpisni doku-
mentaciji.
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Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj projekta stri-
nja z vsemi pogoji razpisa in razpisne dokumentacije.

Prijavitelj lahko v razpisnem roku dopolnjuje vlogo, 
pri čemer mora dopolnitev izvesti tako v elektronski kot 
pisni obliki. Za dopolnitev že zaključene in elektronsko 
oddane vloge mora prijavitelj predhodno obvestiti kon-
taktno osebo Urada za kulturo in mladino iz točke 14. Za 
pisno dopolnitev vloge veljajo enaka pravila kot za po-
šiljanje vlog, in sicer jo prijavitelj pošlje kot priporočeno 
pošiljko s povratnico v zaprti ovojnici z oznako na prednji 
strani: »Ne odpiraj – Dopolnitev vloge za projektni razpis 
JPR-KUL-2015« – z obvezno navedbo vloge, na katero 
se dopolnitev nanaša – na naslov Mestna občina Mari-
bor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor.

Za prepozno se šteje vloga, ki ne bo oddana preko 
spletne aplikacije do vključno 29. 6. 2015 in ne bo odda-
na priporočeno s povratnico na pošto do vključno 29. 6. 
2015, o čemer priča poštni žig, oziroma ne bo oddana 
v sprejemni pisarni Mestne občine Maribor dne 29. 6. 
2015 do vključno 15. ure.

Za nepopolno se bo štela vloga, ki ne bo vsebovala 
vseh sestavin, kot jih zahteva besedilo razpisa in razpis-
na dokumentacija po določbah iz točke 11, oziroma ne 
bo poslana oziroma oddana na način, kot je to zahteva-
no v točki 12. Za nepopolno se bo štela tudi vloga, ki bo 
na razpis prispela kot formalno nepopolna in je prijavitelj 
ne bo dopolnil v zahtevanem roku oziroma jo bo dopolnil 
neustrezno.

Za neupravičeno osebo se šteje prijavitelj, katerega 
vloga ne bo izpolnjevala razpisnih pogojev, kot so nave-
deni v besedilu razpisa, in prijavitelj, ki bo kot produkcijo 
prijavil tuj projekt.

13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Odpiranje vlog bo izvedla Komisija za odpiranje 

vlog, ki jo izmed uslužbencev Urada za kulturo in mladi-
no Mestne občine Maribor imenuje vodja urada. Odpira-
nje vlog se bo pričelo dne 6. 7. 2015 ob 9. uri, v prostorih 
Urada za kulturo in mladino Mestne občine Maribor. 
Zaključilo se bo z odprtjem zadnje dopolnjene formalno 
nepopolne vloge.

Komisija za odpiranje vlog bo po odpiranju vlog iz 
nadaljnjega postopka izločila vloge:

– ki jih niso vložile upravičene osebe,
– ki niso pravočasne,
– ki so nepopolne.
Prijavitelji bodo za vloge, za katere bo po odpira-

nju ugotovljeno, da so formalno nepopolne, pozvani k 
dopolnitvam. Vloge, ki v postavljenem roku ne bodo do-
polnjene ali bodo dopolnjene neustrezno, bo komisija za 
odpiranje vlog izločila iz nadaljnjega postopka.

Vlogo, ki ni pravočasna, ni popolna in je ni vložila 
upravičena oseba, župan zavrže s sklepom.

Urad za kulturo in mladino Mestne občine Maribor 
bo najkasneje v roku dveh mesecev od zaključka odpi-
ranja vlog obvestil predlagatelje projektov o predlogu 
področne strokovne komisije glede izbire in višine sofi-
nanciranja prijavljenega projekta. Prijavitelju bo določen 
zakonski rok, do katerega bo imel možnost, da se o 
predlogu komisije pisno izreče.

Župan Mestne občine Maribor bo z odločbo odločil 
o sofinanciranju posameznega projekta. Na osnovi od-
ločbe bo Mestna občina Maribor s predlagatelji izbranih 
projektov sklenila pogodbe o sofinanciranju projekta.

V primeru naknadno ugotovljenega neizpolnjevanja 
pogojev (po že izdani dokončni odločbi o izboru progra-
ma ali sklenitvi pogodbe), lahko Mestna občina Maribor 
spremeni odločitev ter s prijaviteljem projekta ne sklene 
pogodbe oziroma od nje odstopi. Prav tako lahko v pri-
meru neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti (npr. če 

projekt ni izveden) Mestna občina Maribor razveže že 
sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev 
pa zahteva povračilo sredstev z zakonitimi zamudnimi 
obrestmi od dneva prejetja sredstev do dneva vračila.

14. Informacije v zvezi z razpisom
Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite v 

času uradnih ur po telefonu in elektronskih pošti pristoj-
nih uslužbencev Mestne občine Maribor – Bojan Labovič, 
tel. 02/22-01-291, e-pošta: bojan.labovic@maribor.si. (za 
vsa področja razen avdiovizualno ustvarjanje) in Nataša 
Kocjančič, tel. 02/22-01-304, e-pošta: natasa.kocjancic@
maribor.si (za področje avdiovizualnega ustvarjanja).

Tehnične informacije v zvezi z elektronsko prijavo 
dobite v času poteka javnega razpisa vsak delovni dan 
med 9. in 16. uro, na tel. 01/62-03-313, Simon Jarm, ali 
po e-pošti: simon.jarm@positiva.si.

Mestna občina Maribor

 Ob-2249/15

Na podlagi Zakona o javnem interesu v mladinskem 
sektorju (Uradni list RS, št. 41/10), Pravilnika o izvajanju 
Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Urad-
ni list RS, št. 47/11), 219. člena Pravilnika o postopkih 
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 50/07 in 114/07 ZIPRS 0809, 61/08 in 99/09 
ZIPRS 1011) in Statuta Mestne občine Maribor (MUV, 
št. 8/14 in št. 10/11), objavlja Mestna občina Maribor (v 
nadaljevanju: MOM)

javni razpis
za sofinanciranje mladinskih dejavnosti v MOM  

za leto 2015 – manjših in večjih projektov
Datum objave: 29. 5. 2015.
Rok za prijavo: 3. 7. 2015.
1. Ime in sedež razpisovalca: Mestna občina Mari-

bor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor.
2. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa so mladinske dejavnosti – 

projekti v MOM z namenom dviga državljanskih, medkul-
turnih in socialnih kompetenc mladih, še posebej mladih 
z manj priložnostmi, ter projekti usposabljanj in učnih 
procesov na področju mladinskega dela, ki prispevajo k 
vidnosti in razvoju mladinskega sektorja, na naslednjih 
prednostnih področjih:

– neformalno učenje in usposabljanje ter večanje 
kompetenc mladih,

– politična participacija mladih na lokalni in nacio-
nalni ravni ter vpliv na odločanje o za njih pomembnih 
javnih politikah,

– dostop mladih do trga delovne sile in razvoj pod-
jetnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti mladih,

– skrb za mlade z manj priložnostmi, pri katerih se 
prepletajo različne prikrajšanosti (npr. materialna ozi-
roma finančna, izobrazbena, zaposlitvena, stanovanj-
ska), in ki so pri dostopu do pomembnih virov pogosto 
v izrazito neugodnem položaju (npr. različne skupine 
invalidov, iskalci zaposlitve, pripadniki drugih etničnih 
skupin idr.),

– prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko 
sodelovanje mladih,

– socialne vključenosti in zagotavljanja enakih mož-
nosti med spoloma ter preprečevanja diskriminacije in

– zdravega načina življenja in preprečevanja različ-
nih oblik odvisnosti mladih.

2.1 Namen in cilji javnega razpisa
Javni razpis je namenjen sofinanciranju mladinskih 

dejavnosti v MOM za leto 2015 – manjših in večjih pro-
jektov. »Manjši projekti« so projekti, katerih celotna vred-
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nost ne presega 1.000,00 EUR; »večji projekti« so pro-
jekti, katerih celotna vrednost presega 1.000,00 EUR.

Urad za kulturo in mladino MOM vabi organizacije, 
ki delujejo v mladinskem sektorju v MOM, da pripravijo 
predloge manjših in večjih projektov mladinskih aktiv-
nosti, v skladu z vrstami prednostnih področij, ki so 
predmet tega javnega razpisa, in ki izpolnjujejo merila 
za dodelitev sredstev, ter podrobneje opredelijo vsebino, 
načrt izvedbe in finančno strukturo prijavljenega projekta 
za leto 2015. Na osnovi pripravljenih predlogov manjših 
in večjih projektov, v skladu z razpisnimi merili, bo Urad 
za kulturo in mladino MOM dodelil finančna sredstva za 
sofinanciranje mladinskih dejavnosti – manjših in večjih 
projektov.

Cilji javnega razpisa so:
– pri pripravi in izvedbi projektov v organizacijah, 

ki delujejo v mladinskem sektorju, bo v letu 2015 sode-
lovalo minimalno 70 % mladih, od tega jih bo vsaj 50 % 
mladih z manj priložnostmi;

– med udeleženci projekta bo minimalno 90 % mla-
dih, od tega jih bo vsaj 50 % mladih z manj priložnostmi;

– projekti mladinskih aktivnosti bodo v letu 2015 
uravnoteženo zastopani v vseh enajstih mestnih četrtih 
MOM.

3. Pogoji za kandidiranje na javni razpis
Na razpis se lahko prijavijo le prijavitelji, ki izpolnju-

jejo naslednje osnovne pogoje:
– prijavitelj je nevladna organizacija s področja 

mladine, ki ima sedež v MOM ali deluje v mladinskem 
sektorju v MOM. Če prijavitelj nima sedeža v MOM, 
mora oddati popolno vsebinsko in finančno poročilo o 
delu v preteklih treh letih, iz katerega izhaja, da deluje 
v mladinskem sektorju v MOM najmanj tri leta in izvaja 
80 % mladinskih dejavnosti v mladinskem sektorju v 
MOM;

– prijavitelj mora biti nosilec programa iz 2. točke 
tega javnega razpisa in v zadostni meri izpolnjevati me-
rila za sofinanciranje;

– prijavitelj ne sme imeti neizpolnjenih obveznosti 
do razpisovalca;

– prijavitelj mora s podpisom in žigosanjem izjave 
na razpisnem obrazcu pod materialno in kazensko od-
govornostjo izjaviti, da proti njemu ni bila izdana prav-
nomočna sodna ali upravna odločba, s katero bi mu bilo 
prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega 
razpisa;

– prav tako mora prijavitelj soglašati z določili jav-
nega razpisa in pripadajoče razpisne dokumentacije ter 
potrditi resničnost oziroma točnost navedb v predlogu 
programa, da ustrezajo dejanskemu stanju, vse prilože-
ne fotokopije pa ustrezajo originalom.

4. Omejitev prijav
Na javni razpis se ne morejo prijaviti javni zavodi, 

ustanovljeni s strani MOM.
Prijavitelji niso upravičeni kandidirati na javni razpis 

s tistimi projekti, ki so že financirani iz sredstev prora-
čuna MOM.

Z eno prijavo se lahko na ta razpis prijavijo organi-
zacije, ki se bodo prijavljale tudi na drugi razpis Mestne 
občine Maribor: Javni razpis za sofinanciranje mladin-
skih dejavnosti v Mestni občini Maribor – nevladni mla-
dinski centri (JRSMD – NMC – 2015). Z največ dvema 
prijavama na katerokoli vsebinsko področje – manjši 
projekti in/ali večji projekti, se lahko na ta razpis prijavijo 
preostale organizacije, ki se ne bodo prijavile na razpis 
za nevladne mladinske centre.

V primeru preseganja omejitve števila prijav, bodo 
upoštevane najprej odprte prijave. Presežne prijave 
bodo zavržene.

5. Financiranje
Sredstva tega javnega razpisa bodo razdeljena 

med prijavitelje, ki bodo dosegli vsaj minimalno šte-
vilo točk in izpolnjevali tudi ostala merila za dodelitev 
sredstev.

5.1 Predvidena višina sredstev
Predvidena višina sredstev, ki je namenjena sofi-

nanciranju izbranih projektov za leto 2015 na področju 
mladinskih dejavnosti, znaša 25.000 EUR. Za manjše 
projekte je na razpolago 5.000 EUR. Za večje projekte 
je predvidenih 20.000 EUR. Od tega bo razdeljenih 90 % 
predvidenih sredstev; 10 % predvidenih sredstev pa se 
nameni za primere v upravnem sporu odpravljenih ali 
razveljavljenih odločb. Neporabljena predvidena sred-
stva bodo vrnjena v proračun MOM.

Sredstva se zagotavljajo iz proračunske postavke 
proračuna MOM za leto 2015, številka 221208 – Sofi-
nanciranje mladinskih dejavnosti.

5.2 Rok porabe dodeljenih sredstev
Dodeljena sredstva za leto 2015 morajo izbrani pri-

javitelji v celoti porabiti v letu 2015.
Zaprošeni znesek prijavitelja za sofinanciranje s 

strani MOM ne sme presegati 70 % predvidenih stro-
škov.

6. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Za pravočasne bodo štele prijave, ki bodo oddane 

najkasneje do vključno 3. 7. 2015 (velja datum poštne-
ga žiga).

Prijavitelji morajo prijavo oziroma razpisne obrazce 
izpolniti s prijavo v spletno aplikacijo, ki je objavljena na 
naslovu https://razpisi.maribor.si. Podrobnejša navodila 
za uporabo aplikacije in izpolnjevanje prijave se naha-
jajo na spletnem naslovu MOM https://razpisi.maribor.
si/si/pomoc/.

Po končanem izpolnjevanju prijave morajo prijavi-
telji le-to natisniti in jo lastnoročno podpisati in žigosati. 
Natisnjeni prijavi morajo priložiti vsa morebitna listinska 
ali druga dokazila, ki so zahtevana v besedilu razpisa 
oziroma na obrazcih.

Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno in natisnjeno 
prijavo, ki bo že predhodno oddana v elektronski obliki, s 
priporočeno pošto poslati na naslov: Mestna občina Ma-
ribor, Ulica Heroja Staneta 1, 2000 Maribor, z obveznim 
pripisom »Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje 
mladinskih dejavnosti v MOM za leto 2015 – manjših 
in večjih projektov« v levem zgornjem kotu ovojnice. 
Prijavo je potrebno oddati v zaprti ovojnici in na sprednji 
strani ovojnice nalepiti Oprema ovojnice s črtno kodo, 
ki ga ob tiskanju prijave določi spletna aplikacija. Na 
opremi ovojnice je obvezno potrebno dopisati naziv in 
naslov prijavitelja.

Nepravilno označene in po roku oddane prijave 
bodo zavržene ter neodprte vrnjene pošiljatelju.

Prijavitelji naj prijavi ne prilagajo nobenih drugih 
prilog (npr. različne brošure, medijske objave …) razen 
teh, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji.

Oddaja prijave pomeni, da se prijavitelj strinja z vse-
mi pogoji razpisa in razpisne dokumentacije.

7. Datum odpiranja prijav
Odpiranje prijav na javni razpis bo izvedla razpisna 

komisija v ponedeljek, 13. 7. 2015 ob 10. uri, na Uradu 
za kulturo in mladino, Slovenska ulica 40 / II. nadstropje. 
Odpiranje prijav bo javno.

Na odpiranju razpisna komisija pregleda prispele 
prijave ter ugotovi njihovo pravočasnost, popolnost in 
upravičenost prijavitelja. Prijava, ki je bila vložena po 
izteku prijavnega roka ali je ni vložila upravičena ose-
ba, se zavrže. Prijavitelja nepopolne prijave, ki je bila 
vložena v prijavnem roku, se povabi, da svojo prijavo 
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dopolni v osmih dneh po prejemu tega povabila. Če 
prijava ni dopolnjena v predpisanem roku, se zavrže 
kot nepopolna.

8. Odločanje o postopku razpisa in obveščanje o 
rezultatih razpisa: na podlagi predlogov razpisne komi-
sije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih prijavah po 
pooblastilu župana s sklepom odločil direktor mestne 
uprave MOM, o pritožbi zoper ta sklep pa župan MOM.

9. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani prevzamejo 
razpisno dokumentacijo

Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpi-
snem roku dvignejo pri dr. Martini Rauter na Uradu za 
kulturo in mladino MOM, Slovenska ulica 40, 2000 Ma-
ribor, in sicer med uradnimi urami (ponedeljek, torek in 
četrtek od 8. do 15. ure, sreda od 8. do 17. ure in petek 
od 8. do 13. ure). Razpisna dokumentacija je od dneva 
te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva tudi na 
spletni strani MOM: http://www.maribor.si.

10. Informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne 
informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani do-
bijo na Uradu za kulturo in mladino MOM, Slovenska 
ulica 40, 2000 Maribor pri dr. Martini Rauter osebno ali 
po telefonu (ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. 
ure, sreda od 8. do 17. ure in petek od 8. do 13. ure) ali 
e-pošti: martina.rauter@maribor.si, tel. 02/22-01-678.

Mestna občina Maribor

Št. 430-0002/2015 Ob-2271/15

Na podlagi 9. člena Odloka o sofinanciranju progra-
mov in projektov s področja socialne dejavnosti v Občini 
Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 25/14), Odloka o 
proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2015 (Urad-
ni list RS, št. 97/14) in sklepa 3. redne seje Odbora za 
negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti, 
št. 3.1, Občina Rečica ob Savinji objavlja

javni razpis
za dodelitev pomoči za sofinanciranje programov  

in projektov s področja socialne dejavnosti  
v Občini Rečica ob Savinji v letu 2015

I. Namen javnega razpisa
Nepovratna sredstva se dodeljujejo za programe 

in projekte s področja socialne dejavnosti, ki izboljšu-
jejo kakovost življenja ljudi z različnimi oblikami invali-
dnosti, kroničnih bolnikov in uporabnikov posameznih 
zdravstvenih storitev, oseb z dolgotrajnimi težavami v 
duševnem zdravju, članov medgeneracijskih in drugih 
skupin za samopomoč ter koristnikov drugih programov, 
ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjšanje socialne iz-
ključenosti posameznikov ali skupin občanov.

Sredstva dodeljuje neposredni uporabnik: Občina 
Rečica ob Savinji (v nadaljevanju: Občina), Rečica ob 
Savinji 55, 3332 Rečica ob Savinji.

II. Predmet javnega razpisa
Sofinancirajo se:
– programi in projekti, ki ljudem z različnimi oblika-

mi invalidnosti omogočajo, da se vključujejo v okolje, 
jim nudijo podporo pri povečanju neodvisnega življenja 
oziroma jim lajšajo življenje z invalidnostjo,

– programi in projekti svetovanja, pomoči in rehabi-
litacije, namenjeni različnim kroničnim bolnikom in upo-
rabnikom posameznih zdravstvenih storitev,

– programi in projekti, ki blažijo posledice revščine 
in odpravljajo socialne in druge stiske posameznikov,

– programi in projekti, ki osebam z dolgotrajnimi 
težavami v duševnem zdravju omogočajo vključevanje 
v okolje, ter drugi programi in projekti s področja varo-
vanja duševnega zdravja,

– programi medgeneracijskih in drugih skupin za 
samopomoč ter drugi programi, ki v bivalnem okolju 
skrbijo za zmanjšanje socialne izključenosti posameznih 
skupin občanov,

– drugi programi in projekti s področja socialne de-
javnosti, ki dokazujejo vsebinsko učinkovitost.

Pri tem se za projekt šteje nabor aktivnosti, ki pred-
stavljajo vsebinsko zaključeno enoto, z opredeljeno vse-
bino, cilji, časovnim zaporedjem in trajanjem izvedbe. 
Program pa predstavlja dejavnost izvajalca, ki se izvaja 
kontinuirano, tekom celega leta in ima opredeljeno vse-
bino, cilje in časovno zaporedje aktivnosti.

Na javni razpis lahko vlagatelj prijavi en program ali 
največ dva projekta.

Ne sofinancira se:
– formalnega izobraževanja,
– vlaganja v nakup oziroma vzdrževanje nepremič-

nin ali opreme,
– odhodkov za plače izvajalcev programov ali pro-

jektov,
– turističnih potovanj, izletov in letovanj.
III. Višina razpisanih sredstev
Obseg razpoložljivih sredstev določa proračun Ob-

čine, kot sledi:
PP 20051 – Sofinanciranje društev s področja soci-

alnega varstva – ostala: 1.670,00 EUR.
IV. Upravičenci
Do sredstev so upravičene pravne osebe, ki se prija-

vljajo na javni razpis za sofinanciranje programov in pro-
jektov s področja socialne dejavnosti v Občini (v nadalj-
njem besedilu: vlagatelji) in izpolnjujejo razpisne pogoje.

Na razpis za sofinanciranje programov in projektov 
s področja socialne dejavnosti se lahko prijavijo:

– humanitarna in invalidska društva ter organizacije 
s področja socialne dejavnosti, ki so v skladu z zakonom 
ustanovljeni kot prostovoljne neprofitne organizacije, z 
namenom izvajanja posebnih socialnih programov in 
storitev, utemeljenih na značilnostih invalidnosti po po-
sameznih funkcijskih okvarah, ki ogrožajo socialni po-
ložaj invalidov,

– dobrodelne organizacije, ki so ustanovljene v skla-
du z zakonom kot prostovoljne in neprofitne organizacije, 
z namenom reševanja socialnih stisk občanov Občine,

– organizacije za samopomoč, ki so v skladu z 
zakonom ustanovljene kot prostovoljne in neprofitne or-
ganizacije, z namenom reševanja socialnih problemov 
svojih članov,

– druga društva, ki izvajajo programe in projekte na 
področju socialne dejavnosti za uporabnike z območja 
Občine in so registrirana za delovanje na področju so-
cialnega varstva.

Na javnem razpisu ne morejo kandidirati vlagatelji, 
ki iste programe ali projekte prijavljajo na druge javne 
razpise Občine ali so financirani iz drugih proračunskih 
postavk Občine.

V. Pogoji za pridobitev sredstev
Vlagatelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini oziroma imajo v Občini iz-

postavo ali enoto,
– so registrirani za izvajanje programov ali projektov 

na področju socialne dejavnosti oziroma jih imajo opre-
deljene v ustanovitvenem aktu oziroma statutu,

– na dan objave javnega razpisa formalno delujejo 
najmanj eno leto,

– imajo urejeno dokumentacijo v skladu z zakonom 
in drugimi predpisi, ki urejajo njihovo delovanje,

– imajo zagotovljene pravne, materialne, prostor-
ske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvedbo 
programa oziroma projekta,
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– imajo zagotovljena lastna sredstva in/ali soude-
ležbo drugih financerjev najmanj v višini 20 % vrednosti 
prijavljenega programa ali projekta (med lastna sredstva 
se štejejo članarine, donacije in vsa sredstva prejeta iz 
katerihkoli drugih virov),

– program ali projekt se izvaja na območju in v in-
teresu Občine,

– program ali projekt je neprofitne oziroma neko-
mercialne narave (višina prihodkov ne sme biti višja od 
višine odhodkov),

– vsebina programa ali projekta mora ustrezati 
predmetu javnega razpisa,

– nimajo blokiranega transakcijskega računa,
– so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene ob-

veznosti do Občine na podlagi zadnjega javnega razpi-
sa, če so na njem sodelovali.

V primeru, da ima vlagatelj sedež izven Občine in 
v Občini nima izpostave ali enote, vendar ima sedež in 
izpostave ali enote na območju Savinjske regije, izpol-
njuje pogoje glede sedeža in izpostav ali enot za namen 
tega razpisa, če so v programe ali projekte vlagatelja 
vključeni tudi občani Občine.

VI. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so:
– stroški, ki jih vlagatelj navede v prijavi na javni 

razpis in so vezani izključno na izvedbo prijavljenega 
programa oziroma projekta,

– so dejansko nastali, so prepoznavni in preverljivi 
ter podprti z dokazili,

– niso in ne bodo financirani od drugih sofinancer-
jev.

VII. Merila za ocenjevanje vlog
Prispele popolne in pravočasne vloge bodo oce-

njene na osnovi meril za ocenjevanje. Ocenjevanje bo 
temeljilo na podatkih iz predložene dokumentacije, lahko 
tudi iz uradnih evidenc.

Programi in projekti, prispeli na razpis, se na pod-
lagi meril ovrednotijo s točkami. Program se sofinancira 
le v primeru, da doseže vsaj polovico vseh možnih točk 
(najmanj 125 točk od možnih 250 točk).

Vrednost točke je določena kot razmerje med raz-
položljivimi proračunskimi sredstvi, namenjenimi sofi-
nanciranju programov in projektov, in številom točk, ki 
jih dosežejo vsi izbrani programi in projekti vlagateljev. 
Višini sofinanciranja posameznega projekta je zmno-
žek doseženega števila točk za ta projekt in vrednosti 
točke.

Posamezni vlagatelj lahko pridobi sredstva največ v 
višini upravičenega dela zaprošenih sredstev.

Vrednotenje programov in projektov se izvede, kot 
izhaja iz tabele:

Zap. 
št.

Merilo Št. točk

1. Vsebina programa/projekta (splošna 
vsebinska ocena, obsežnost, 
zahtevnost, izvirna zasnova, celovitost, 
dovršenost, preglednost) 

do 120

2. Utemeljenost in pomen 
programa/projekta za Občino 

do 20

3. Jasnost zastavljenih ciljev 
programa/projekta

do 20

4. Realnost zastavljenih ciljev 
programa/projekta

do 20

Zap. 
št.

Merilo Št. točk

5. Aktualnost in inovativnost 
programa/projekta 

do 20

6. Izdelana zaprta in realna finančna 
konstrukcija (program ima jasno 
opredeljene vire financiranja, 
zagotovljeno sofinanciranje iz drugih 
virov, realno in ekonomično finančno 
konstrukcijo)

do 20

7. Dostopnost programa/projekta (širši 
javnosti in ciljni populaciji dostopne 
informacije o programu/projektu)

do 20

8 Status društva, ki deluje v javnem 
interesu 

10

Skupno največje možno število točk 250

Kadar vlagatelj ne izpolnjuje pogoja sedeža v Ob-
čini in v Občini nima nobene izpostave ali enote, se 
dobljeno število točk po vrednotenju iz prejšnjega od-
stavka prevrednoti še v sorazmerju glede na vključenost 
občanov Občine.

VIII. Razpisna dokumentacija
Prijavni obrazci so vlagateljem na voljo od dneva 

objave javnega razpisa v času uradnih ur: v ponedeljek, 
torek in četrtek med 8. in 12. uro ter med 13. in 15. uro; v 
sredo med 8. in 12. uro ter med 13. in 17. uro; v petek pa 
med 8. in 13. uro na naslovu Občine Rečica ob Savinji, 
Rečica ob Savinji 55, 3332 Rečica ob Savinji.

Na voljo so tudi na spletni strani občine: http://www.
obcina-recica.si.

IX. Obdobje porabe sredstev: obdobje, za katero 
so namenjena sredstva iz tega javnega razpisa, je pro-
računsko leto 2015.

X. Rok in način prijave
Vloge morajo biti oddane na naslov »Občina Re-

čica ob Savinji, Rečica ob Savinji 55, 3332 Rečica ob 
Savinji« do 8. 6. 2015. Oddane morajo biti v zaprtih ku-
vertah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene 
z oznako »Ne odpiraj – razpis za programe in projekte 
s področja socialne dejavnosti 2015«.

Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno 
dobiti na Občini Rečica ob Savinji, v času uradnih ur.

XI. Obravnava vlog in postopek odobritve
Odpiranje pravočasno prispelih vlog bo opravila 

komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje vlog ni javno. 
Če komisija ugotovi, da vloga ni popolna, se vlagatelja 
v zakonskem roku pisno pozove na dopolnitev. Rok za 
dopolnitev vloge je 8 dni od dneva vročitve poziva za 
dopolnitev. Če vloga tudi po pozivu ni popolna, se s 
sklepom zavrže.

Komisija bo za popolne in pravočasne vloge ocenila 
višino sredstev, ki se bodo dodelila posameznim upravi-
čencem. Na predlog komisije o delitvi razpoložljivih sred-
stev odloči direktor občinske uprave z odločbo. Upra-
vičencem se izda sklep o višini odobrenih sredstev in 
opravičljivih stroških za posamezen projekt ali program.

Upravičenci bodo o dodelitvi sredstev obveščeni 
najkasneje v 60 dneh od odpiranja vlog. Zoper odločitev 
iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo 
županu v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev žu-
pana je dokončna.

Medsebojne obveznosti med Občino in upravičen-
cem se uredijo s pogodbo.
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OBRAZEC: Vloga za sofinanciranje programov in projektov s področja socialne 
dejavnosti v Občini Rečica ob Savinji v letu 2015 
 
 
Podatki o vlagatelju: 
 
Naziv   
Naslov  
E- naslov  
Davčna številka  
Matična številka   
Številka poslovnega računa  
Sedežna občina  
Kraj izpostave  
Status društva – v javnem interesu 
(ustrezno obkroži) 

DA NE 

 
Če ima vlagatelj sedež izven občine in v občini nima izpostave ali enote, vendar ima sedež in 
izpostave ali enote na območju Savinjske regije, navede število občanov iz Občine Rečica ob 
Savinji, ki so vključeni v programe/projekte, ki jih vlagatelj prijavlja na razpis: 
 
Število članov organizacije/društva  
Število občanov iz Občine Rečica ob Savinji, ki so vključeni v programe/projekte  
 
 
Opis programa/projekta 
 

1. Opredelite vsebino programa/projekta (do 12 vrst) 
 
 

2. Utemeljite pomen programa/projekta za občino (do 6 vrst) 
 

 
3. Opredelite zastavljene cilje programa/projekta (do 5 točk) 
 
 
4. Navedite finančno konstrukcijo programa/projekta (v evrih) 
 

o Vrednost programa/projekta: ___________________ 

o Upravičeni stroški: ___________________________ 

o Prispevek občin: ____________________________ 

o Drugi viri: _________________________________ 

 
5. Ali je program/projekt dostopen širši javnosti? (do 5 vrst) 
 

 
Podatki o kontaktni osebi: 
 
Ime in priimek  
Naslov  
Telefonska številka  
E- naslov  
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Izjave: 
 
Odgovorna oseba vlagatelja s podpisom izjavljam, da: 

– ima organizacija/društvo urejeno dokumentacijo v skladu z zakonom in drugimi 
predpisi, ki urejajo delovanje organizacije/društva,  

– ima organizacija/društvo zagotovljene pravne, materialne, prostorske, kadrovske in 
organizacijske pogoje za izvedbo programa oziroma projekta,  

– ima organizacija/društvo zagotovljena lastna sredstva in/ali soudeležbo drugih 
financerjev najmanj v višini 20 % vrednosti prijavljenega programa ali projekta (med 
lastna sredstva se štejejo članarine, donacije in vsa sredstva prejeta iz katerihkoli 
drugih virov),  

– je program/projekt neprofitne oziroma nekomercialne narave (višina prihodkov ne 
sme biti višja od višine odhodkov),  

– organizacija/društvo nima blokiranega transakcijskega računa, 
– bom na zahtevo občine le-tej predložil morebiti potrebna druga dokazila, ki se 

nanašajo na razpisane vsebine, 
– so podatki v vlogi resnični in točni,  
– dovoljujem občini uporabo podatkov za namene tega razpisa in statistično obdelavo, 
– nadzornemu organu in občinski upravi dovoljujemo izvajanje kontrole nad 

namenskostjo porabe sredstev.    
 
 

Priloge:  
 

- Potrdilo organa, ki vodi register društev, iz katerega je razviden datum registracije 
društva – Izpisek iz registra društev ali izpisek iz AJPES-a 

 
 
 
Kraj in datum:                               Podpis odgovorne osebe:                               Žig: 
 
 

Občina Rečica ob Savinji
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 Ob-2282/15

Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, na 
podlagi Odloka o načinu in pogojih izvajanja izbirne 
lokalne gospodarske javne službe upravljanja s prista-
nišči oziroma vstopno izstopnimi mesti na reki Dravi 
in Ptujskem jezeru (Uradni list RS, št. 52/14), v skladu 
s 43. členom Zakona o javno-zasebnem partnerstvu 
(Uradni list RS, št. 127/06) v povezavi s 25. členom 
Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 
– UPB, 19/14 in 90/14 – ZDU-1I), objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje izbirne lokalne 

gospodarske javne službe upravljanja  
s pristanišči oziroma vstopno izstopnimi mesti  

na reki Dravi in Ptujskem jezeru
1. Naziv in sedež koncedentk: Mestna občina Ptuj, 

Mestni trg 1, 2250 Ptuj in Občina Markovci, Markovci 
43, 2281 Markovci.

2. Predmet razpisa je podelitev koncesije za izva-
janje izbirne lokalne gospodarske javne službe uprav-
ljanja s pristanišči oziroma vstopno izstopnimi mesti 
na reki Dravi in Ptujskem jezeru. Koncesija se izvaja 
na način in pod pogoji, kot so opredeljeni z Odlokom o 
načinu in pogojih izvajanja izbirne lokalne gospodarske 
javne službe upravljanja s pristanišči oziroma vstopno 
izstopnimi mesti na reki Dravi in Ptujskem jezeru (Urad-
ni list RS, št. 52/14).

3. Vrsta postopka: Odprti postopek (z objavo v 
Uradnem listu Republike Slovenije, na Portalu javnih 
naročil RS, v Uradnem listu EU in na spletnih straneh 
koncedentk).

4. Čas trajanja koncesijskega razmerja je pet let.
5. Razpisna dokumentacija in dodatna pojasnila: 

podrobnejša določila javnega razpisa, skupaj z vzor-
cem koncesijske pogodbe in obrazci za prijavo, so 
objavljena v razpisni dokumentaciji. Razpisna doku-
mentacija je od dneva te objave, do izteka prijavnega 
roka, dostopna na spletni strani Mestne občine Ptuj 
(http://www.ptuj.si) in spletni strani Občine Markovci 
(http://www.markovci.si/).

Ponudniki lahko zastavljajo vprašanja preko porta-
la, www.enarocanje.si, pri objavi tega javnega naročila. 
Zahteve za dodatna pojasnila je potrebno posredovati 
najkasneje v roku, kot je določen pri objavi na Portalu 
javnih naročil.

6. Način, čas in kraj oddaje prijav: prijave se pre-
dložijo v zaprti kuverti, na kateri mora biti nalepljen 
pravilno izpolnjen obrazec OBR-1, na naslov Mestna 
občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj. Prijave morajo, 
ne glede na način dostave (osebno ali po pošti), do 
vložišča Mestne občine Ptuj, prispeti do 10. 7. 2015 
do vključno 10. ure, sicer bodo štele za nepravočasne. 
Nepravočasne prijave bodo neodprte vrnjene ponud-
niku.

7. Izdelava prijave: prijava mora biti predložena 
v pisni obliki. Za to označeni deli ponudbene doku-
mentacije morajo biti podpisani s strani zakonitega 
zastopnika ponudnika ali druge osebe, pooblaščene 
za sklepanje pogodb predvidene vrste, vrednosti in 
obsega. Zaželeno je, da se obrazce in dokumente 
zloži v mapo in loči s pregradami zaradi lažjega pre-
gleda prijave.

8. Skupna prijava več partnerjev: pogoji za pre-
dložitev skupne prijave so določeni v razpisni doku-
mentaciji.

9. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar:
– Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v 

kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obso-
jen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem 
odstavku 42. člena ZJN-2.

– Ponudnik na dan roka za oddajo ponudb ni uvr-
ščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami 
iz 77.a člena ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS oziroma 
73. člena ZJNPOV.

– Pri ponudniku niso udeleženi funkcionarji, ki 
pri Mestni občini Ptuj ali Občini Markovci, opravljajo 
funkcijo ali njihovi družinski člani, kot poslovodje, člani 
poslovodstva ali zakoniti zastopniki, niti niso neposre-
dno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu 
udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali 
kapitalu.

– Ponudnik na dan oddaje ponudbe, v skladu s 
predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države 
naročnika, nima 50 EUR ali več zapadlih, neplačanih 
obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno var-
nost ali v zvezi s plačili davkov.

– Ponudnik:
– ni v postopku prisilne poravnave ali zanj ni bil 

podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave 
in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;

– ni v stečajnem postopku ali zanj ni bil podan 
predlog za začetek postopka stečajnega postopka in 
sodišče o tem predlogu še ni odločilo;

– ni v postopku prisilnega prenehanja ali zanj 
ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega 
prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo; z 
njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče; 
ni opustil poslovne dejavnosti oziroma ni v katerem koli 
podobnem položaju;

– ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi 
obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim 
ravnanjem;

– ni storil velike strokovne napake ali huje kršil 
poklicna pravila, ki mu jih lahko naročnik na kakršnikoli 
upravičeni podlagi dokaže;

– pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z 
določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih 
postopkih, ni namerno podal zavajajoče razlage ali teh 
informacij ni zagotovil.

– Ponudnik je registriran za izvajanje dejavnosti, 
ki je predmet javne službe.

– Ponudnik ima ustrezna dovoljenja za izvajanje 
dejavnosti javne službe, če so ta zahtevana z zako-
nom.

– Ponudnik na dan oddaje ponudbe nima blokira-
nega nobenega transakcijskega računa, v zadnjih 120 
dneh pred rokom za oddajo ponudb pa ni imel nobene-
ga transakcijskega računa blokiranega več kot 30 dni.

– Ponudnik ima poravnane vse obveznosti do 
obeh občin (Mestna občina Ptuj in Občina Markovci).

– Ponudnik razpolaga z vsaj dvema delavcema 
z izkušnjami na področju izvajanja koncesije, pri če-
mer ima vsaj en delavec najmanj V. stopnjo strokovne 
izobrazbe in veljavno potrdilo o usposobljenosti za 
voditelja čolna.

– Ponudnik razpolaga z zadostnim obsegom opre-
me za delo in vsaj dvema čolnoma za gospodarski na-
men, z veljavnimi dovoljenji za plovbo po celinskih vo-
dah, pri čemer je vsaj en čoln minimalne moči 160 KW.

– Ponudnik je sposoben zagotavljati izvajanje sto-
ritev na kontinuiran in kakovosten način.



Stran 1030 / Št. 37 / 29. 5. 2015 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

– Ponudnik poda izjavo, da bo ves čas konce-
sijskega razmerja upošteval prednost zagotavljanja 
javnega interesa pri izvajanju javne službe na dolgi 
rok pred pridobivanjem dobička na vložena sredstva.

– Ponudnik poda izjavo, da sprejema vse obvez-
nosti, določene z odlokom, razpisno dokumentacijo in 
vzorcem koncesijske pogodbe.

– Ponudnik mora v ponudbi predložiti elaborat or-
ganizacije izvajanja javne službe (iz vidika organiza-
cije dela in strokovne opremljenosti) ter finančni načrt 
izvajanja javne službe, s prikazom stroškov izvajanja 
in morebitnimi predvidenimi prihodki.

V razpisni dokumentaciji je določeno, ali mora v 
primeru skupne prijave posamezen pogoj izpolnjevati 
vsak izmed partnerjev ali pa lahko pogoj izpolnjujejo 
partnerji skupaj.

Listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev do-
loča razpisna dokumentacija.

10. Merilo za izbiro najugodnejše prijave je naj-
nižja skupna cena izvajanih storitev v EUR brez DDV 
(za celotno obdobje izvajanja koncesije).

11. Potek postopka: Mestna občina Ptuj bo po 
pregledu in preveritvi prijav izdala odločitev v skla-
du z ZJN-2. Po pravnomočno zaključenem postopku 
javnega naročanja, bo izveden upravni postopek ter z 
odločbo izbran koncesionar. Z izbranim ponudnikom 
(koncesionar), bosta koncedentki sklenili koncesijsko 
pogodbo. Koncesionar je dolžan v roku 15 dni od pod-
pisa koncesijske pogodbe predložiti ustrezno bančno 
garancijo oziroma kavcijsko zavarovanje v skladu z 
določbami razpisne dokumentacije ter kopijo ustrezne 
zavarovalne police za zavarovanje odgovornosti. Kon-
cesijska pogodba začne veljati po podpisu, z dnem 
predložitve finančnega zavarovanja ter kopije ustre-
zne zavarovalne police. Koncesijsko razmerje začne 
teči z dnem začetka veljavnosti koncesijske pogodbe.

Mestna občina Ptuj

Št. 350-5/2015-5 Ob-2293/15

Na podlagi Zakona o javno-zasebnem partner-
stvu (Uradni list RS, št. 127/06) in Sklepa o ugotovitvi 
javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega par-
tnerstva za oskrbo več objektov v Občini Rogašovci 
s toplotno energijo s kotlovnico na lesno biomaso 
(Uradni list RS, št. 24/15) Občina Rogašovci objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije storitev za oskrbo več 

objektov v Občini Rogašovci s toplotno energijo 
s kotlovnico na lesno biomaso

1. Koncedent: Občina Rogašovci, Rogašovci 14b, 
9262 Rogašovci.

2. Predmet koncesije: oskrba več objektov v Ob-
čini Rogašovci s toplotno energijo s kotlovnico na 
lesno biomaso. Koncesija obsega:

– gradnjo infrastrukture za proizvodnjo toplote 
na osnovi lesne biomase in za distribucijo toplote (v 
nadaljevanju: infrastruktura), pri čemer koncesionar 
izrecno prevzame vsa tveganja gradnje;

– proizvodnjo in distribucijo toplote za daljinsko 
ogrevanje, pri čemer koncesionar izrecno prevzame 
vsa tveganja;

– tekoče in investicijsko vzdrževanje infrastruktu-
re v koncesijski dobi, pri čemer koncesionar izrecno 
prevzame vsa tveganja obsega tekočega in investicij-
skega vzdrževanja;

– zavarovanje infrastrukture;
– zaračunavanje storitve proizvodnje in distribu-

cije toplote uporabnikom;
– IDZ, IP, PGD, PZI in PID projektno dokumenta-

cijo zagotovi koncesionar na svoje stroške.
Koncesija storitev se izvede po modelu DBOT 

(model projektiraj – zgradi – upravljaj – prenesi v last 
in posest).

3. Trajanje koncesije:
Koncesija se podeljuje za obdobje 1 + 15 let, pri 

čemer pomeni 1 leto del koledarskega leta 2015, v 
katerem bo potekalo projektiranje in gradnja. Gradnja 
se bo predvidoma začela dec. 2015 in končala najkas-
neje do začetka kurilne sezone 2016/2017, ko mora 
koncesionar pridobiti uporabno dovoljenje. Koncesio-
nar bo imel pravico in obveznost izvajanja storitev 
tekočega in investicijskega vzdrževanja, zavarovanja, 
obratovanja infrastrukture ter zaračunavanja toplote 
in distribucije toplote uporabnikom 15 let, z začetkom 
1. 10. 2016.

4. Območje izvajanja koncesije: območje je defi-
nirano v projektni nalogi.

5. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar:
– da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je 

predmet koncesije,
– da pripravi in predloži program izvajanja konce-

sije za čas trajanja koncesije, iz katerega izhaja, da 
zagotavlja kvalitetno storitev za končne uporabnike,

– da ima zadostne izkušnje in reference pri oprav-
ljanju dejavnosti, ki je predmet koncesije,

– da razpolaga z zadostnimi strokovnimi kadri in 
drugimi potenciali, potrebnimi za izvajanje koncesije,

– da pripravi in predloži izhodiščno ceno toplote 
in distribucije toplote,

– da se prijavi na javni razpis pristojnega mini-
strstva za sofinanciranje izvedbe kotlovnice in pridobi 
nepovratna sredstva v ta namen,

– da upošteva prednost zagotavljanja javnega 
interesa pri izvajanju koncesije na dolgi rok, pred pri-
dobivanjem donosa na vložena sredstva,

– da poda pisno izjavo, da bo v primeru, da bo iz-
bran, sprejel vse obveznosti iz tega razpisa in pogoje 
iz razpisne dokumentacije,

– da predloži zahtevane jamstva,
– da poda pisno izjavo, da bo sklenil zavarovanje 

za odgovornost za škodo, ki jo v zvezi z izvajanjem 
koncesije morebiti povzročijo on sam ali kdo drug, ki 
bo delal v njegovem imenu, koncedentu in/ali tretjim 
osebam,

– da komunicira v slovenskem jeziku in da uporab-
lja tehnične normative in standarde, ki so v veljavi v Re-
publiki Sloveniji, oziroma predpise mednarodnih orga-
nizacij, katerih uporabo Republika Slovenija priznava,

– in druge pogoje, določene v razpisni dokumen-
taciji.

6. Pri izvajanju koncesije mora koncesionar:
– zagotavljati uporabnikom kontinuirano in kvali-

tetno opravljanje storitev,
– izvajati storitve tako, da je zagotovljeno upo-

števanje zahtev koncedenta, ki jih poda v javnem 
interesu in potrebe uporabnikov,

– upoštevati tehnične, strokovne, organizacijske 
in druge standarde ter normative za opravljanje kon-
cesijske dejavnosti,

– predložiti koncedentu letno poročilo o izvajanju 
koncesijske dejavnosti,
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– na zahtevo koncedenta ali pristojne inšpekcije 
omogočiti strokovni in finančni nadzor nad izvajanjem 
koncesijske dejavnosti oziroma svojim delom,

– prevzemati odgovornost za škodo povzročeno 
koncedentu in/ali drugim, z izvajanjem koncesijske 
dejavnosti,

– po prenehanju koncesijskega razmerja prenesti 
koncedentu v last in posest infrastrukturo, s katero bo 
izvajal koncesijsko dejavnost,

– izpolnjevati vsa določila koncesijske pogodbe.
7. Vsebina ponudb je določena v razpisni doku-

mentaciji. Ponudba mora biti pripravljena skladno z 
razpisno dokumentacijo.

8. Koncedent bo uveljavljal izločitveno pravico 
za infrastrukturo koncesije v primeru stečaja koncesi-
onarja, skladno z 81. členom Zakona o javno zaseb-
nem partnerstvu.

9. Merila za izbiro koncesionarja: najnižja pov-
prečna cena MWh toplote in in druga merila, ki so 
podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.

10. Koncedent si pridržuje pravico, da koncesije 
ne podeli nobenemu ponudniku.

11. Rok oddaje ponudb: upoštevane bodo vse 
ponudbe, ki bodo dostavljene do 22. 6. 2015, do 10. 
ure, na naslov uprave koncedenta: Občinska uprava 
Občine Rogašovci, Sveti Jurij 13, 9262 Rogašovci.

12. Javno odpiranje do predpisanega roka pre-
jetih ponudb bo 22. 6. 2015, ob 10.20, v sejni sobi 
občinske uprave Občine Rogašovci, Sveti Jurij 13, 
9262 Rogašovci.

13. Rok za sprejem odločitve: odločitev o pode-
litvi koncesije in izboru koncesionarja bo sprejeta do 
3. 7. 2015.

14. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni 
strani Občine Rogašovci: http://www.obcina-rogasov-
ci.si/

Občina Rogašovci

http://www.obcina-rogasovci.si/
http://www.obcina-rogasovci.si/
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Javne dražbe

nih delih in napravah. Izklicna cena: 10.900,00 EUR, ki 
ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

9.) Pet shramb na naslovu Ljubljana, Mesarska ce-
sta 20, 26, 28, 34 in 38:

a.) Del stavbe z oznako 242, na naslovu Ljubljana, 
Mesarska cesta 20, prostor št. 242 v 1. etaži, površine 
3,30 m², k.o. (1727) Poljansko predmestje – identifikator: 
1727-1062-242; izklicna cena je 2.600,00 EUR, ki ne 
vključuje 2 % davka na promet nepremičnin;

b.) Del stavbe z oznako 166, na naslovu Ljubljana, 
Mesarska cesta 26, prostor št. 166 v 2. etaži, površine 
3,30 m², k.o. (1727) Poljansko predmestje – identifikator: 
1727-1063-166; izklicna cena je 2.750,00 EUR, ki ne 
vključuje 2 % davka na promet nepremičnin;

c.) Del stavbe z oznako 235, na naslovu Ljubljana, 
Mesarska cesta 28, prostor št. 235 v 2. etaži, površine 
4,90 m², k.o. (1727) Poljansko predmestje – identifikator: 
1727-1063-235; izklicna cena je 4.450,00 EUR, ki ne 
vključuje 2 % davka na promet nepremičnin;

d.) Del stavbe z oznako 204, na naslovu Ljubljana, 
Mesarska cesta 34, prostor št. 204 v 1. etaži, površine 
6,60 m², k.o. (1727) Poljansko predmestje – identifikator: 
1727-1064-204; izklicna cena je 5. 200,00 EUR, ki ne 
vključuje 2 % davka na promet nepremičnin;

e.) Del stavbe z oznako 305, na naslovu Ljubljana, 
Mesarska cesta 38, prostor št. 305 v 1. etaži, površine 
3,30 m², k.o. (1727) Poljansko predmestje – identifikator: 
1727-1064-305; izklicna cena je 2.600,00 EUR, ki ne 
vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

Opozorilo: Shrambe nimajo samostojnega od-
jemnega mesta za električno energijo, ki je trenutno 
priključena na skupno odjemno mesto, zato lahko za 
nakup kandidirajo le lastniki stanovanj na naslovih Ljub-
ljana, Mesarska cesta 20, 26, 28, 34 in 38.

Predmet javne dražbe so shrambe pod zap. 
št. 1.–5. ter njim pripadajoči idealni deleži na zemljiščih 
gradbenih parcel večstanovanjskih objektov na naslovu 
Ljubljana, Mesarska cesta 20, 26, 28, 34 in 38, in upo-
števana komunalna opremljenost in izboljšave (idealni 
delež skupnih prostorov in naprav, idealni delež zunanje 
ureditve – parc. št. 171/1, 171/7, 171/8, 171/9, 171/10, 
171/11, 171/12, 171/13 in 171/14, vse k. o. (1727) Po-
ljansko predmestje.

10.) Štiri parkirna mesta na naslovu Ljubljana, Kno-
bleharjeva ulica 18 (Ljubljana – Bežigrad):

a.) Parkirno mesto z oznako 56 v 3. etaži, površine 
10,50 m², k.o. (2636) Bežigrad – identifikator: 2636-
2817-56; izklicna cena je 5.600,00 EUR, ki ne vključuje 
22 % DDV-ja;

b.) Parkirno mesto z oznako 57 v 3. etaži, površine 
10,50 m², k.o. (2636) Bežigrad – identifikator: 2636-
2817-57; izklicna cena je 5.600,00 EUR, ki ne vključuje 
22 % DDV-ja;

c.) Parkirno mesto z oznako 58 v 3. etaži, površine 
10,50 m², k.o. (2636) Bežigrad – identifikator: 2636-
2817-58; izklicna cena je 5.600,00 EUR, ki ne vključuje 
22 % DDV-ja;

d.) Parkirno mesto z oznako 60 v 3. etaži, površine 
10,50 m², k.o. (2636) Bežigrad – identifikator: 2636-
2817-60; izklicna cena je 5.600,00 EUR, ki ne vključuje 
22 % DDV-ja.

 Ob-2273/15

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, 
Poljanska cesta 31, Ljubljana, na podlagi 20. člena Akta 
o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Republike Slove-
nije kot javnega sklada (Uradni list RS, št. 6/11), prve 
alineje prvega odstavka 20. člena, tretjega odstavka 
21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in sa-
moupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 
75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 
– ZUUJFO) in 30.–34. člena Uredbe o stvarnem premo-
ženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) razpisuje

elektronsko javno dražbo, št. 4-2015
za prodajo nepremičnin

I. Predmet prodaje in izklicna cena:
1.) Stanovanje na naslovu Podvelka, Janževski vrh, 

Janževski vrh 23, v izmeri 51,70 m². Stanovanju pripada 
sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napra-
vah. Identifikator stanovanja: 820-17-6, leto izgradnje: 
1850. Izklicna cena: 9.060,00 EUR, ki ne vključuje 2 % 
davka na promet nepremičnin

2.) Stanovanje na naslovu Podvelka, Janževski vrh, 
Janževski vrh 23, v izmeri 30,20 m². Stanovanju pripada 
sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napra-
vah. Identifikator stanovanja: 820-17-2, leto izgradnje: 
1850. Izklicna cena: 4.640,00 EUR, ki ne vključuje 2 % 
davka na promet nepremičnin

3.) Stanovanje v pritličju na naslovu Podvelka, Pod-
velka 22, v izmeri 34,40 m². Stanovanju pripada soraz-
merni lastninski delež na skupnih delih in napravah. 
Identifikator stanovanja: 821-3-1, leto izgradnje: 1900. 
Izklicna cena: 6.500,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka 
na promet nepremičnin

4.) Stanovanje v pritličju na naslovu Podvelka, Pod-
velka 22, v izmeri 11,35 m². Stanovanju pripada soraz-
merni lastninski delež na skupnih delih in napravah. 
Identifikator stanovanja: 821-3-2, leto izgradnje: 1900. 
Izklicna cena: 1.285,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka 
na promet nepremičnin

5.) Stanovanje v prvem nadstropju na naslovu Ma-
ribor, Župančičeva ulica 19, v izmeri 55,12 m². Stanova-
nju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih 
in napravah. Identifikator stanovanja: 680-583-403, leto 
izgradnje: 1948. Izklicna cena: 21.755,00 EUR, ki ne 
vključuje 2 % davka na promet nepremičnin

6.) Stanovanje v pritličju na naslovu Maribor, Žu-
pančičeva ulica 11, v izmeri 72,56 m². Stanovanju pri-
pada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in 
napravah. Identifikator stanovanja: 680-583-2, leto iz-
gradnje: 1948. Izklicna cena: 32.100,00 EUR, ki ne 
vključuje 2 % davka na promet nepremičnin

7.) Stanovanje na naslovu Kočevje, Podgorska uli-
ca 23, v izmeri 38,30 m². Stanovanju pripada sorazmer-
ni lastninski delež na skupnih delih in napravah in na 
zemljišču s parc. št. 1882/3 k. o. (1577) Kočevje. Iden-
tifikator stanovanja: 1577-1172-6, leto izgradnje: 1930. 
Izklicna cena: 7.600,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka 
na promet nepremičnin

8.) Stanovanje v pritličju na naslovu Prevalje, Gla-
varstvo 1, v izmeri 42,90 m² – identifikator 891-36-3. 
Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skup-
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Predmet javne dražbe so parkirna mesta od zap. 
št. 10.) a.)–d.) ter idealni deleži na zemljiščih gradbenih 
parcel večstanovanjskega objekta na naslovu Ljubljana, 
Knobleharjeva ulica 18, stoječ na parc. št. 1401/3 in 
1401/5, obe k.o. (2636) Bežigrad ter pri tem upoštevana 
komunalna opremljenost in izboljšave (parkirna mesta, 
garaže, idealni delež skupnih prostorov in naprav, ide-
alni delež zunanje ureditve – parc. št. 1401/4, 1402/12 
in 1402/13, vse k.o. (2636) Bežigrad).

11.) Delež ¼ garaže neto tlorisne površine 35,30 m², 
na naslovu Štore, Udarniška ulica 5, z identifikatorjem 
1082-1279-18. Izklicna cena je 3.500,00 EUR, ki ne 
vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

12.) Zazidano stavbno zemljišče s parc. št. 1189/4, 
v izmeri 234 m² in parc. št. 1189/9, v izmeri 74 m², obe 
k.o. (2175) Jesenice. Na parc. št. 1189/4 stoji 'Šahovski 
dom' na naslovu: Jesenice, Industrijska ulica 2 b. Izklic-
na cena: 20.000,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na 
promet nepremičnin.

13.) Nezazidano stavbno zemljišče s parc. št. 792/37, 
v izmeri 2392 m² k. o. (2638) Podmežaklja. Izklicna cena 
je 19.500,00 EUR, ki ne vključuje 22 % DDV-ja.

14.) Nezazidano stavbno zemljišče s parc. št. 1999/1, 
v izmeri 1016 m², k.o. (2176) Blejska Dobrava. Izklicna 
cena: 72.500,00 EUR, ki ne vključuje 22 % DDV-ja.

Vse nepremičnine, ki so predmet prodaje so v lasti 
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega 

sklada do 1/1 in so proste najemnikov, z izjemo nepre-
mičnine pod zaporedno št. 11.), pri kateri se prodaja 
delež do ¼ in je zasedena z najemnikom.

Pri prodaji nepremičnine pod zaporedno št. 11.) se 
uporablja določba tretjega odstavka 66. člena Stvarno-
pravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02 in 91/13). 
Ker je predmet solastnine nepremičnina, imajo drugi 
solastniki pri prodaji predkupno pravico. Če predkupno 
pravico uveljavlja hkrati več solastnikov, lahko vsak od 
njih uveljavlja predkupno pravico v sorazmerju s svojim 
idealnim deležem.

II. Ogled nepremičnin, številka sklica, znesek var-
ščine, način poteka elektronske javne dražbe in datum 
izvedbe elektronske javne dražbe:

a.) Ogled nepremičnin bo možen na samih loka-
cijah dne 9., 10. in 11. junija 2015 po predhodnem do-
govoru preko e-naslova: ejavnedrazbe@ssrs.si  ali na 
tel. 01/471-05-73, in sicer mora biti dogovor o ogledu 
potrjen najkasneje do dne 8. 6. 2015 do 10. ure. Mo-
žen je tudi ogled izven postavljenega termina, vendar 
izključno na osnovi predhodno potrjenega dogovora 
preko e-naslova: ejavnedrazbe@ssrs.si – in sicer se 
bo lahko zadnji ogled izvedel najkasneje dne 12. 6. 
2015 do 12. ure.

b.) Podatki o sklicu, znesku varščine v višini 10 % 
izklicne cene predmeta draženja, datum in ura izvedbe 
javne dražbe:

Nepremičnina pod 
zaporedno št.

Številka 
sklica

Znesek varščine v višini 
10 % izklicne cene

Datum in ura izvedbe elektronske 
javne dražbe

1. 07143-2011-01 906,00 EUR 19. 6. 2015 ob 9. uri

2. 07143-2011-02 464,00 EUR 19. 6. 2015 ob 10. uri

3. 07143-2011-03 650,00 EUR 19. 6. 2015 ob 11. uri

4. 07143-2011-04 128,00 EUR 19. 6. 2015 ob 12. uri

5. 07143-2011-05 2.175,00 EUR 19. 6. 2015 ob 13. uri

6. 07143-2011-06 3.210,00 EUR 19. 6. 2015 ob 14. uri

7. 07143-2011-07 760,00 EUR 19. 6. 2015 ob 15. uri

8. 07143-2011-08 1.090,00 EUR 22. 6. 2015 ob 9. uri

9. a.) 07143-2011-09 260,00 EUR 22. 6. 2015 ob 10. uri

9.b.) 07143-2011-10 275,00 EUR 22. 6. 2015 ob 11. uri

9.c.) 07143-2011-11 445,00 EUR 22. 6. 2015 ob 12. uri

9.d.) 07143-2011-12 520,00 EUR 22. 6. 2015 ob 13. uri

9.e.) 07143-2011-13 260,00 EUR 22. 6. 2015 ob 14. uri

10.a.) 07143-2011-14 560,00 EUR 22. 6. 2015 ob 15. uri

10.b.) 07143-2011-15 560,00 EUR 23. 6. 2015 ob 9. uri

10.c.) 07143-2011-16 560,00 EUR 23. 6. 2015 ob 10. uri

10.d.) 07143-2011-17 560,00 EUR 23. 6. 2015 ob 11. uri

11.) 07143-2011-18 350,00 EUR 23. 6. 2015 ob 12. uri

12.) 07143-2011-19 2.000,00 EUR 23. 6. 2015 ob 13. uri

13.) 07143-2011-20 1.950,00 EUR 23. 6. 2015 ob 14. uri

14.) 07143-2011-21 7.250,00 EUR 23. 6. 2015 ob 15. uri
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c.) Elektronska javna dražba se bo izvedla v skladu 
z Zakonom o stvarnem premoženju države in samo-
upravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 
75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 
– ZUUJFO – v nadaljevanju: ZSPDSLS) in Uredbo o 
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13, 
10/14 – v nadaljevanju: Uredba) ter pravili javne e-draž-
be objavljenimi na https://edrazbe.si/sl/Splosni-pogoji.

d.) Elektronska javna dražba bo potekala skladno 
z določilom tretjega odstavka 21. člena ZSPDSLS-ja, in 
sicer na spletnem naslovu http://www.edrazbe.si. Javna 
dražba bo potekala na način videno–kupljeno.

III. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi:
Na e-javno dražbo lahko kot dražitelji pristopijo 

subjekti, ki bodo najkasneje do 17. 6. 2015 do 12. ure 
posredovali izpolnjen obrazec 'Podatki o dražitelju' in 
potrdilo o vplačani varščini iz točke IV. te objave, ter so:

1. pravne ali fizične osebe iz Republike Slovenije ali 
tiste osebe, ki imajo sedež oziroma državljanstvo v eni 
od držav članic Evropske unije, kar izkažejo z izpiskom 
iz ePRS (AJPES) oziroma drugimi ustreznimi dokazili 
v primeru, da v ePRS ni vpisano ažurno stanje (v tem 
primeru se predloži npr. kopija notarskega zapisa pre-
dlaganega vpisa, spremembe in dopolnitve itd.). Izpisek 
iz ePRS (AJPES) – sodnega registra oziroma druge 
ustrezne evidence, je lahko star največ 30 dni;

2. tujci lahko pridobijo lastninsko pravico na nepre-
mičninah pod pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna 
pogodba, ki jo ratificira Državni zbor.

IV. Varščina:
Dražitelji morajo najkasneje do roka, ki je posta-

vljen za dostavo izpolnjenega obrazca 'Podatki o dra-
žitelju' iz točke III. te objave plačati varščino v višini 
10 % izklicne cene opredeljeni v točki II. b.). Varščino je 
potrebno nakazati na transakcijski račun, št. SI5601100-
6270960211, odprt pri Banki Slovenije, z navedbo sklica 
iz točke II. b.) in namena: 'Plačilo varščine 4-2015'.

Dražitelj mora najkasneje do dne 17. 6. 2015 do 
12. ure dostaviti Stanovanjskemu skladu RS, Poljanska 
cesta 31, 1000 Ljubljana podpisan in (v primeru pravne 
osebe) žigosan:

1. obrazec s podatki o dražitelju (Obrazec 'Podatki 
o dražitelju');

2. kopijo potrdila o plačilu varščine, skladno z zgor-
njimi zahtevami.

Če dražitelj v primeru nepremičnine pod zap. št. 11.) 
iz I. točke uveljavlja predkupno pravico ker je solastnik, 
mora to izkazati pisno z ustrezno označitvijo na obrazcu 
'Podatki o dražitelju' in predložitvijo kopije prodajne ali 
druge veljavne pogodbe v kolikor ni vknjižen kot zemlji-
škoknjižni lastnik.

Z vplačilom varščine sprejme dražitelj obveznost 
pristopiti k elektronski javni dražbi. Vplačilo varščine se 
šteje kot sprejem izklicne cene ne glede na to ali dražitelj 
dejansko pristopi k elektronski javni dražbi. Če dva ali 
več dražiteljev vplača varščino, pa ne dražijo – potem iz 
tega izhaja, da so podali enako ceno. Uspešen bo tisti, 
ki je prvi vplačal varščino.

Stanovanjski sklad RS bo podatke, potrebne za 
pristop k elektronski javni dražbi, posredoval na elek-
tronski naslov, naveden na obrazcu 'Podatki o dražitelju' 
izključno dražiteljem, od katerih bo do dne 17. 6. 2015 
do 12. ure na naslov: Stanovanjski sklad RS, Poljanska 
cesta 31, 1000 Ljubljana, s pripisom 'Javna elektron-
ska dražba 4-2015', prejel zgoraj navedena dokumenta. 
Dražitelji lahko namesto pisnih dokumentov posredujejo 
skenirane izpolnjene obrazce tudi na elektronski naslov: 
ejavnedrazbe@ssrs.si do dne 17. 6. 2015 do 12. ure. 

Prejem dokumentov poslanih s strani dražiteljev na na-
slov izvajalca javne dražbe do postavljenega termina je 
pogoj, da bo lahko izvajalec javne dražbe pravočasno 
posredoval na elektronske naslove dražiteljev potrebne 
podatke za sodelovanje na elektronski javni dražbi.

Plačana varščina se bo uspešnemu dražitelju (kup-
cu) vračunala v kupnino.

Dražiteljem, ki na dražbi ne bodo uspeli, bo varšči-
na vrnjena brez obresti v 10. dneh po končani elektron-
ski javni dražbi.

V. Pravila elektronske javne dražbe:
1. javna dražba poteka izključno elektronsko preko 

portala na spletnem naslovu http://www.edrazbe.si (do-
stop je mogoč z aktualnim spletnim brskalnikom, kot je 
Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari ipd., vse aktu-
alne verzije) ali preko namenske aplikacije za pametni 
telefon (aplikacija e-Drazbe na Google Play – za Android 
platformo). Ponudb, ki ne bodo oddane skladno s temi 
pravili, Stanovanjski sklad RS ne bo upošteval.

2. Dražiteljem, ki bodo pravočasno posredovali Sta-
novanjskemu skladu RS podatke – dokumente na način, 
kot je navedeno zgoraj, bodo najkasneje do dne 18. 6. 
2015 do 10. ure, na elektronski naslov, ki ga bodo po-
sredovali, prejeli potrebne identifikacijske podatke za 
dostop do posamezne elektronske javne dražbe. Iden-
tifikacijski podatki enolično določajo dražitelja, zato jih 
morajo kot take ustrezno varovati in jih ne razkriti tretjim 
osebam, da ne bi prišlo do zlorab. Dražijo lahko le dra-
žitelji, ki bodo pravočasno posredovali v celoti izpolnjen 
obrazec 'Podatki o dražitelju' s priloženim potrdilom o 
plačani varščini – v zneskih in sklicem kot navedeno v 
točki II. b.).

3. Dražitelj bo za vsako dražbo prejel svoj identifi-
kacijski podatek (žeton). V elektronskem sporočilu bo 
natančno navedeno, za katero dražbo velja identifikacij-
ski podatek (žeton) ter kdaj se začne elektronska javna 
dražba. Posamezen žeton je uporaben samo za dražbo, 
ki ji je namenjen (če je npr. dražitelj vplačal varščino za 
več predmetov draženja, bo prejel toliko elektronskih 
sporočil kot je vplačal varščin, in sicer z različnimi iden-
tifikacijskimi podatki (žetoni)).

4. V primeru, da dražitelj do navedenega roka ne 
bo prejel elektronskega sporočila z identifikacijskimi po-
datki za dostop do elektronske javne dražbe, naj najprej 
preveri, če je bil sporočilo preusmerjeno med 'Nezaže-
lena sporočila', sicer naj kontaktira tehnično pomoč (tel. 
0590/75-608 ali podpora@praetor.si). Tehnično pomoč 
lahko dražitelj kontaktira tudi za druga tehnična vpra-
šanja.

5. Za elektronsko javno dražbo veljajo splošni po-
goji uporabe sistema edrazbe.si, ki so dosegljivi na 
https://www.edrazbe.si/sl/Splosni-pogoji in jih dražitelji 
potrdijo pri identifikaciji v informacijski sistem.

6. V primeru, da bo varščino plačal le en dražitelj 
se šteje, da z vplačilom varščine draži z izklicno ceno. 
Vplačnik varščine v tem primeru ne bo prejel žetona iz 
3. točke tega poglavja, temveč bo na elektronski naslov, 
ki ga je vpisal na Obrazec 'Podatki o dražitelju' za name-
ne posredovanja podatkov potrebnih za vstop v sistem 
elektronskih dražb, prejel obvestilo o uspehu na javni 
dražbi. V primeru, da ne bo noben ponudnik vplačal 
varščine, pa se bo javna dražba štela za neuspešno.

7. V primeru več dražiteljev, se bo javna dražba 
štela za uspešno, v kolikor bo vsaj en dražitelj podal 
v sistem vsaj eno ponudbo, ki bo višja najmanj za naj-
manjši korak višanja. V primeru, da noben dražitelj ne 
poda izboljšane ponudbe, se šteje, da je uspešen tisti 
med njimi, ki je prvi vplačal varščino, razen v primeru 
nepremičnine pod zap. št. 11) iz I. točke kjer je uspešen 
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tisti, ki ima izkazano predkupno pravico oziroma v prime-
ru več upravičencev z izkazano predkupno pravico se 
upošteva tudi čas vplačila varščine. Kot dokazilo o času 
izvedbe plačila varščine se šteje zaporedna številka 
in čas knjiženja nakazila na transakcijski račun Stano-
vanjskega sklada RS iz portala 'Elektronsko bančništvo 
UJP NET'.

8. Prva elektronska dražba za nepremičnino pod 
zaporedno številko 1.) I. točke se bo začela dne 19. 6. 
2015 ob 9. uri, ostale pa po urniku, navedenem v točki 
II. b.). Posamezna elektronska javna dražba bo potekala 
30 minut z možnostjo podaljšanja največ za 30 minut. 
Sistem pogojnega podaljševanja je zastavljen na sledeči 
način: če bo v zadnjih dveh minutah pred iztekom javne 
dražbe katerikoli dražitelj uspešno zvišal ceno, se bo 
dražba avtomatično podaljšala za nadaljnji dve minuti 
(kar bo razvidno vsem ponudnikom v realnem času 
znotraj sistema). Če bo nato manj kot dve minuti pred 
iztekom novega (podaljšanega roka) spet katerikoli dra-
žitelj uspešno zvišal ceno, se bo dražba spet podaljšala 
za nadaljnji dve minuti in tako dalje. To pomeni, da se 
bo dražba podaljševala, dokler je interes dražiteljev za 
draženje, vendar največ za pol ure. Po eni uri se javna 
dražba ne bo več podaljševala in bo aktualno zadnje 
draženje najuspešnejšega dražitelja.

9. Najmanjši možni korak višanja cene v draž-
benem postopku znaša 300,00 EUR. Dražiteljem bo 
sistem ves čas, od začetka elektronske javne dražbe, 
ko bodo identificirani v sistem, kazal preostanek časa 
do zaključka elektronske dražbe, morebitna podaljšana 
elektronske javne dražbe, trenutno najboljšo ponudbo, 
vendar brez identifikacijske navedbe, kateri dražitelj 
jo je podal, ter zadnjo podano ceno dražitelja, ki je 
vpisan v sistem. Sistem bo nudil možnost draženja 
(podaje nove cene, ki bo najmanj za 300,00 EUR višja 
od vsakokratne trenutno aktualne cene, ali višja). V 
primeru, da ponudnik želi zvišati ceno za več kot tri-
kratnik najmanjšega možnega koraka višanja cene, ga 
informacijski sistem pred samo oddajo take ponudbe z 
dodatnim opozorilom opozori na toliko višji znesek in 
ponudnik mora tako ceno ponovno potrditi, šele nato 
se le-ta pošlje v informacijski sistem.

10. Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni 
podana višja ponudba, na dražbi pa uspe dražitelj, ki 
ponudi najvišjo ceno.

11. Ponudba veže do zaključka dražbe in dražitelj 
do tedaj ne more odstopiti, ali jo na kakršen drugi način 
razveljaviti.

12. Neposredno po zaključku elektronske javne 
dražbe sistem vsem vpisanim dražiteljem izpiše dnev-
nik s potekom draženja, iz katerega je razviden celoten 
potek draženja, prejete uspešne in neuspešne ponudbe 
vsakega od dražiteljev s časi draženja, ter najuspešnejši 
dražitelj z uspešno ponudbo.

13. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogo-
če podati pisno, priporočeno s povratnico, na naslov: 
Stanovanjski sklad RS, Poljanska cesta 31, 1000 Ljub-
ljana najkasneje dva dni po zaključku elektronske javne 
dražbe. O rešitvi ugovora bosta obveščena pritožnik in 
najugodnejši dražitelj.

VI. Z najugodnejšim dražiteljem se bo sklenila pro-
dajna pogodba v 15 dneh po končani elektronski javni 
dražbi. Stanovanjski sklad RS lahko najugodnejšemu 
dražitelju podaljša rok za podpis pogodbe za največ 15 
dni. Če izbrani dražitelj v podaljšanjem roku ne podpi-
še pogodbe, se šteje, da je izbrani ponudnik odstopil 
od podpisa pogodbe, Stanovanjski sklad RS pa zadrži 
vplačano varščino.

Kupnina mora biti v celoti plačana v roku trideset 
dni po izdaji računa na podlagi veljavno sklenjene pro-
dajne pogodbe.

Vplačana varščina se všteje v kupnino. Kupnina se 
vplača na transakcijski račun Stanovanjskega sklada 
RS. Z vplačilom celotnega pogodbenega zneska – ku-
pnine, prejme kupec zemljiškoknjižno dovolilo.

Plačilo celotne kupnine v navedenem roku, je bi-
stvena sestavina prodajne pogodbe. Vračunana var-
ščina v kupnini se od dneva vplačila do dneva vštetja v 
kupnino ne obrestuje.

Davčne dajatve in vse ostale stroške, kot npr. ove-
ritev pogodbe in vknjižba lastninske pravice v zemljiško 
knjigo plača izbrani dražitelj.

VII. Postopek elektronske javne dražbe se lahko 
ustavi kadarkoli vse do sklenitve pravnega posla, pri 
čemer se dražiteljem ne povrnejo stroški. Dražiteljem 
se bo v tem primeru najkasneje v 8 delovnih dneh vrnila 
vplačana varščina brez obresti.

VIII. Podrobnejše informacije so interesentom elek-
tronske javne dražbe na voljo na Stanovanjskem skladu 
RS, preko e-naslova: ejavnedrazbe@ssrs.si.
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Obrazec 'Podatki o dražitelju' 
 
Navodilo: dražitelj izpolni in podpiše obrazec, ter ga skupaj s kopijo potrdila o 
plačani varščini posreduje Stanovanjskemu skladu RS na način in do roka, kot je 
to navedeno v razpisnih pogojih elektronske javne dražbe. 
 

Podatki o elektronski dražbi: JAVNA DRAŽBA 4-2015  
za prodajo nepremičnin 

 
Podatki o dražitelju: 
 
(se izpolni, če je dražitelj pravna oseba) 
Firma/naziv:                    ........................................................... 
 
Sedež/Naslov (ulica, hišna št.):  ........................................................... 
 
Poštna št., kraj, država:   ........................................................... 
 
Matična številka pravne osebe:  ........................................................... 
 
Kontaktna oseba (ime, priimek):........................................................... 
 
 
(se izpolni, če je dražitelj fizična oseba) 
Ime in priimek dražitelja:  ........................................................... 
 
EMŠO:    ........................................................... 
 
 
Naslov (ulica, hišna št.):  ........................................................... 
 
Poštna št., kraj, država:   ........................................................... 
 
 
(se izpolni v vsakem primeru): 
Elektronski naslov: ........................................................... 
(elektronski naslov, na katerega bodo posredovani podatki, potrebni za vstop v sistem elektronskih 
dražb) 
 
Telefonska (GSM) številka za kontakt: .................................................. 
 
TRR, na katerega Stanovanjski sklad RS vrne vplačano varščino: 
 
Številka TRR:   ........................................................... 
 
Odprt pri banki:   ........................................................... 
 
________________________________________________________________ 
Predmet draženja: 
 
- nepremičnina pod zaporedno št. _____ iz I. točke – 'Predmet prodaje in izklicna  
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Stanovanjski sklad Republike Slovenije, 
javni sklad 

 

cena' (kratek opis nepremičnine:  …………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………….) 
 
________________________________________________________________ 
 
Uveljavljanje predkupne pravice: 
 
DA, uveljavljam predkupno pravico za nepremičnino pod zaporedno št. 11.) iz I. 
točke – 'Predmet prodaje in izklicna cena' (obkrožiti DA v primeru uveljavljanja 
predkupne pravice). 
 
Ker nisem vknjižen kot zemljiškoknjižni lastnik prilagam kopije naslednjih 
veljavnih listin: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Izjavljam, da izpolnjujem pogoje za pridobitev nepremičnine, kot so navedeni v 
točki III. objave razpisa javne elektronske dražbe. Zavedam se, da v primeru, da 
ne bom mogel pridobiti lastninske pravice na nepremičnini zaradi zakonskih 
omejitev na moji strani, Stanovanjskemu skladu RS zapade moja varščina. 
 
Izjavljam, da sem razumel pravila elektronske javne dražbe in se z njimi 
v celoti strinjam ter jih potrjujem. 
 
 
Kraj in datum:     Ime in priimek/Zakoniti zastopnik                        
 
.....................................   ..................................... 
 
       Lastnoročni podpis:  
 
 
 
 
 
Stanovanjski sklad RS se zavezuje osebne podatke varovati skladno z veljavno 
zakonodajo in jih uporabiti izključno za potrebe postopka izvedbe razpisane 
elektronske dražbe ter vračila vplačane varščine. 
 
 
 
 
OBVEZNA PRILOGA: 

1. sken Izpisa potrdila o vplačani varščini! 
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Razpisi delovnih mest

 Ob-2269/15

Nadzorni svet javnega podjetja INFRA izvajanje 
investicijske dejavnosti, d.o.o., Ulica 11. novembra 
34, Leskovec pri Krškem, na podlagi prvega odstavka 
12. člena Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje 
energetskega potenciala Spodnje Save (Uradni list RS, 
št. 87/11, 25/14 in 50/14) in drugega odstavka 17. člena 
Akta o ustanovitvi javnega podjetja INFRA izvajanje in-
vesticijske dejavnosti, d.o.o., z dne 24. 1. 2013 v imenu 
Vlade Republike Slovenije, objavlja javni razpis za

direktorja

Za direktorja je lahko imenovan, ki poleg splošnih 
in zakonskih pogojev, izpolnjuje še naslednje pogoje:

– najmanj univerzitetna izobrazba ekonomske, teh-
nične ali družboslovne smeri,

– znanje angleškega ali nemškega jezika,
– najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih me-

stih, ter potrebne strokovne, organizacijske in druge 
sposobnosti za opravljanje najodgovornejših nalog.

Nadzorni svet bo prispele prijave pregledal in ugo-
tovil, katere so pravočasne, vsebujejo vse zahtevane 
priloge v skladu z razpisom in izpolnjujejo pogoje ter Vla-
di Republike Slovenije predlagal kandidata za direktorja.

Direktorja javnega podjetja imenuje Vlada Repub-
like Slovenije za dobo štirih let z možnostjo ponovnega 
imenovanja.

Kandidati morajo prijave z dokazili o izpolnjevanju 
pogojev poslati v roku 15 dni od objave javnega razpi-
sa na naslov INFRA izvajanje investicijske dejavnosti, 
d.o.o., Ulica 11. novembra 34, Leskovec pri Krškem, s 
pripisoma »Prijava za delovno mesto direktorja javnega 
podjetja« in »Ne odpiraj«.

Upoštevale se bodo le pravočasne in popolne vlo-
ge, ki bodo vsebovale vsa zahtevna dokazila o izpolnje-
vanju pogojev.

K vlogi je potrebno priložiti:
– notarsko overjeno kopijo diplome,
– potrdilo o delovnih izkušnjah,
– potrdilo o znanju tujega jezika,
– program dela za mandatno obdobje, ki mora biti 

napisan na okvirno dveh A4 straneh (od 2800 do 3300 
znakov brez presledkov),

– potrdilo o nekaznovanosti,
– izjavo kandidata, da mu ni bil izrečen varnostni 

ukrep prepovedi opravljanja poklica,
– izjavo kandidata, da ni bil kot član organa vode-

nja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni 
postopek, pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine 
upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno 
poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 45 dni od 
poteka roka za prijavo.

INFRA d.o.o.

Št. 704-19/2015 Ob-2270/15

Na podlagi drugega odstavka 10. člena Zakona o 
notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – ZN-UPB3, 33/07 – 
ZSReg-B, 45/08 in 91/13) ter skladno z Odredbo o šte-
vilu in sedežih notarskih mest (Uradni list RS, št. 40/94, 

8/95, 16/97, 24/98, 117/05, 68/06, 7/07, 8/07, 69/08, 
23/09 in 38/09), Ministrstvo za pravosodje razpisuje:

eno prosto notarsko mesto
s sedežem v Mariboru

Razpisni pogoji:
Za notarja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogo-

je iz 8. člena Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 
– ZN-UPB3, 33/07- ZSReg-B, 45/08 in 91/13, v nadalje-
vanju: ZN). Uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki 
moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo 
enakovredno za oba spola.

Prijava mora vsebovati:
1. dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti (2. toč-

ka prvega odstavka 8. člena ZN),
2. opis praktičnih (delovnih) izkušenj in dokazila, 

iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja iz 5. točke 
prvega odstavka 8. člena ZN,

3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije ali druge države 

članice Evropske unije ali Evropskega gospodarskega 
prostora ali državljan Švicarske konfederacije ali države 
članice Organizacije za gospodarsko sodelovanje in ra-
zvoj (1. točka prvega odstavka 8. člena ZN),

– je poslovno sposoben (2. točka prvega odstavka 
8. člena ZN),

– ima v Republiki Sloveniji pridobljen strokovni na-
slov univerzitetni diplomirani pravnik ali strokovna naslo-
va diplomirani pravnik (UN) in magister prava oziroma 
je v tujini končal primerljivo izobraževanje s področja 
prava, ki se dokazuje s tujo listino o izobraževanju 
in priloženim mnenjem o izobraževanju ali z odločbo 
o priznavanju izobraževanja za namen zaposlovanja 
ali z odločbo o nostrifikaciji (3. točka prvega odstavka 
8. člena ZN),

– je opravil pravniški državni izpit, z navedbo da-
tuma opravljenega izpita (4. točka prvega odstavka 
8. člena ZN),

– ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega 
dejanja, zaradi katerega je moralno nevreden za opra-
vljanje notariata (6. točka prvega odstavka 8. člena 
ZN),

– ima opremo in prostore, ki so potrebni in primer-
ni za opravljanje notariata (8. točka prvega odstavka 
8. člena ZN), pri čemer morajo biti iz dokazila o izpol-
njevanju pogojev glede prostorov razvidni zemljiško-
knjižni podatki, v primeru neskladja med dejanskim in 
zemljiškoknjižnim stanjem pa tudi vse predhodne listine, 
iz katerih bo razvidno, da je zadnjo pogodbo podpisala 
upravičena oseba,

– še ni dopolnil 64 let (9. točka prvega odstavka 
8. člena ZN).

4. izjavo, da lahko Ministrstvo za pravosodje za 
namen tega razpisnega postopka pridobi podatke iz 
prve, druge, tretje, četrte, pete in sedme alinee 3. točke 
iz uradnih evidenc.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski na-
slov kandidata, telefonsko številko, na kateri je dosegljiv, 
ter kratek življenjepis.

V primeru pisnega preizkusa usposobljenosti in/ali 
ustnega razgovora (10.a člen ZN), bodo kandidati ob-
veščeni pisno, ustno in/ali preko elektronskega naslova.
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Kandidati naj se v primeru prijave na prosto notar-
sko mesto s sedežem v Mariboru sklicujejo na številko 
704-19/2015. Izbrani kandidat bo na omenjeno notarsko 
mesto lahko imenovan najprej z dnem 1. 7. 2015.

Pisne prijave na razpisano notarsko mesto spreje-
ma Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 
3, 15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje

 Ob-2294/15

Na podlagi 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list 
RS, št. 12/91, 45I/94 104/92, 8/96, 18/98 34/98, 36/00, 
127/06), 12. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 
Zavod za turizem, šport in kulturo Dobrna (Uradni list 
RS, št. 18/09), 12. in 13. člena Statuta Javnega zavoda 
za turizem, šport in kulturo Dobrna, svet Javnega zavo-
da za turizem, šport in kulturo Dobrna, Dobrna 1 a, 3204 
Dobrna, objavlja javni razpis za delovno mesto

direktorja Javnega zavoda za turizem, šport in 
kulturo Dobrna

Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, 
ki poleg splošnih pogojev, izpolnjuje naslednje pogoje:

1.)
– univerzitetna oziroma najmanj visoka strokovna 

izobrazba;
– najmanj tri leta delovnih izkušenj, od tega najmanj 

2 leti na področju, ki so povezane z dejavnostjo zavoda;
– poznavanje dela v javnih zavodih;
– aktivno znanje slovenskega jezika in najmanj 

dveh svetovnih jezikov.

2.) Kandidat mora ob prijavi predložiti program dela 
ter finančno ovrednoten načrt poslovnega in program-
skega razvoja zavoda za mandatno obdobje, življenjepis 
in dokazila o izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega odstav-
ka, in sicer za prvo in drugo alinejo 1. točke mora pre-
dložiti dokazili o izpolnjevanju pogojev, za tretjo in četrto 
alinejo 1. točke pa pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja 
glede poznavanje dela v javnih zavodih in pisno izjavo 
o izpolnjevanju pogoja aktivnega znanja slovenskega 
jezika in najmanj dveh svetovnih jezikov.

Direktorja zavoda na podlagi javnega razpisa izbere 
svet javnega zavoda in ga pošlje v potrditev Občinske-
mu svetu Občine Dobrna. Mandat direktorja traja 5 let. 
Z direktorjem sklene pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta 
javnega zavoda njegov predsednik. Direktor nastopi z 
delom 1. 10. 2015.

Pisno vlogo z vsemi dokazili in izjavami kandidati 
pošljejo s priporočeno poštno pošiljko, v roku 8 dni po 
objavi javnega razpisa, v zaprti ovojnici na naslov usta-
novitelja: Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna, s 
pripisom »Ne odpiraj – Javni razpis za direktorja Javne-
ga zavoda za turizem, šport in kulturo Dobrna”.

Vloge kandidatov, ki ne bodo pravočasne in po-
polne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Prijavljeni 
kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 15 dni po 
opravljeni izbiri, vendar bo odločitev o imenovanju di-
rektorja javnega zavoda pravno veljavna šele po danem 
soglasju ustanovitelja.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v 
moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za 
ženske in moške.

Svet Javnega zavoda za turizem,
šport in kulturo Dobrna

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199445&stevilka=1735/I
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=19968&stevilka=379
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199818&stevilka=746
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200036&stevilka=1687
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006127&stevilka=5348
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Druge objave

– redno, sistematično in kontinuirano delovanje lju-
biteljskih kulturnih društev, ki se manifestira kot izobra-
ževalno in ustvarjalno delo;

– produkcija kulturnih dogodkov (koncerti, predsta-
ve, razstave, projekcije in druge javne kulturne priredi-
tve) na enem ali več področij dejavnosti, ki ga pripravlja 
in izvaja kulturno društvo na neprofiten način in je v 
interesu širše družbene skupnosti;

– skupni programi kulturnih društev na nivoju mesta 
ali regije;

– izobraževanje in strokovno usposabljanje za po-
trebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.

Področja dejavnosti so: glasbena dejavnost (zbo-
rovska in instrumentalna glasba), gledališka in lutkovna 
dejavnost, folklorna dejavnost, fotografska, filmska in 
video dejavnost, plesna dejavnost, likovna dejavnost, 
literarna dejavnost.

2. Okvirna vrednost: okvirna vrednost vseh razpo-
ložljivih sredstev, namenjenih za predmet poziva Bo-
vec-PrP-2015, znaša 21.296,00 EUR. Višina okvirno 
razpisanih sredstev se lahko spreminja in je omejena z 
veljavnim proračunom ter morebitnim rebalansom pro-
računa Občine Bovec.

3. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodelje-
na proračunska sredstva morajo biti porabljena v prora-
čunskem letu 2015.

4. Roki poziva: javni poziv Bovec-PrP-2015 prične 
teči 29. 5. 2015 in se zaključi 29. 6. 2015.

5. Dokumentacija poziva
Dokumentacija poziva Bovec-PrP-2015 obsega:
– besedilo poziva Bovec-PrP-2015;
– prijavne obrazce: A (splošni podatki o prijavitelju); 

B (podatki o delu društva); C (finančni načrt); D (prijava 
programa – različno za posamezna področja dejavno-
sti).

6. Pomen izrazov
Upravičene osebe po tem pozivu so kulturna društ-

va, ki delujejo na območju Občine Bovec. Upravičene 
osebe morajo imeti status pravne osebe na območju 
Občine Bovec. Pravne osebe, ki so program prijavile na 
katerikoli drug razpis Občine Bovec, do sredstev po tem 
pozivu niso upravičene.

Program je zaokrožena kulturna dejavnost izvajal-
cev, ki niso državni ali zasebni zavodi, pa jo je zaradi 
njenega širšega javnega pomena smotrno financirati na 
primerljiv način kot javne zavode. Sestavljen je iz projek-
tov, ki jih zaradi kontinuiranega in smotrnega delovanja 
izvajalec veže v celoto.

Skupni program so projekti in potrebne dejavnosti, 
za katerega se izvajalci dogovorijo zaradi nujnosti vzpo-
stavljanja primerjave glede obsega, kvalitete in usmeri-
tev svojega kulturnega dela (npr. srečanje zborov, gle-
daliških skupin, folklornih skupin, pihalnih orkestrov, ex 
tempore), usposabljanja za delo na področju ljubiteljskih 
kulturnih dejavnosti in zaradi zagotavljanja materialnih 
možnosti za izvajanje dejavnosti (npr. najem prostorov, 
nakup opreme, itd.).

Projekt je zaokrožena programska enota, ki je v 
celoti in/ali v svojih delih dostopna javnosti (npr. koncert, 
gledališka predstava, plesni nastop, likovna ali fotograf-
ska razstava, likovna kolonija s sklepno razstavo, ipd.).

Finančna uravnoteženost pomeni, da se ujemajo 
skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov 

 Ob-2250/15

Obvestilo

Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi ze-
mljišči d.o.o. obvešča, da je na spletni strani, www.jp-
-gsz-mb.si in www.maribor.si objavljeno Javno zbiranje 
ponudb za prodajo stavbnih zemljišč.

Informacije na tel. 02/22-01-423, 02/22-01-422 ali 
info@jp-gsz-mb.si.

Javno podjetje za gospodarjenje  
s stavbnimi zemljišči d.o.o.

 Ob-2277/15

Sprememba

Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., obja-
vlja spremembo Javnega poziva URE-SUB_2015_01 
Dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud za ukre-
pe v večjo energijsko učinkovitost (Uradni list RS, 
št. 17/15).

Besedilo javnega poziva se spremeni v dveh toč-
kah:

– 8. Način prijave, in sicer tako, da se v besedilu 
v drugem odstavku »najkasneje do 2. 6. 2015« datum 
zamenja z »4. 8. 2015« ter

– 10. Rok prijave, in sicer tako, da se v besedilu 
»najkasneje do 1. 6. 2015« datum zamenja z »3. 8. 
2015«.

Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespre-
menjeno.

Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o.

 Ob-2237/15

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega intere-
sa za kulturo – UPB1 (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08, 
04/10, 20/11), Zakona o javnem skladu Republike Slo-
venije za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/10), 
Akta o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne de-
javnosti (Uradni list RS, št. 72/10), ter v skladu s Pra-
vilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za 
izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni 
list RS, št. 43/10) in Splošnimi pogoji poslovanja JSKD 
(www.jskd.si), ter Pogodbe o izvajanju in sofinanciranju 
programov vzpodbujanja ljubiteljske kulturne dejavnosti 
na območju Občine Bovec v letu 2015, št. 014-11/2014-3 
z dne 23. 4. 2015, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti 
(v nadaljevanju JSKD) objavlja

javni programski poziv
za izbor kulturnih programov na področju 

ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju 
Občine Bovec, ki jih bo v letu 2015 sofinanciral 

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne 
dejavnosti (v nadaljevanju: poziv Bovec-PrP-2015

Naziv in sedež naročnika: Javni sklad RS za kultur-
ne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana.

1. Predmet javnega poziva in področja dejavnosti 
Predmet poziva Bovec-PrP-2015 je sofinanciranje pro-
gramov kulturnih društev (v nadaljevanju: programi), 
ki so:
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finančne zgradbe programa ali projekta (odhodki = pri-
hodki).

7. Pogoji poziva
Vloge na poziv Bovec-PrP-2015 lahko predložijo 

upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje, da:
– trajneje, vsaj že eno leto delujejo na razpisnem 

področju;
– so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških 

dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji 
in sicer na območju Občine Bovec; to dokažejo s kopijo 
potrdila AJPES (Agencija Republike Slovenije za javno 
pravne evidence in storitve), iz katerega je razviden da-
tum vpisa – dokument ne sme biti starejši od dvanajst 
mesecev;

– zagotavljajo dostopnost programskih sklopov in 
programskih enot javnosti in medijem; to dokažejo s 
podpisano izjavo predlagatelja, da bo v primeru izbora 
omogočil javno dostopnost;

– so v primeru, da so bile v letu 2014 pogodbena 
stranka JSKD, izpolnile vse svoje obveznosti do JSKD.

Popolne vloge na poziv Bovec-PrP-2015 morajo 
izpolnjevati naslednje pogoje:

– vsebujejo predpisane obrazce: obrazec A (splo-
šni podatki o prijavitelju), obrazec B (podatki o delu 
društva), C (finančni načrt) in enega ali več obrazcev D 
(prijava programa), glede na dejavnost;

– vsebujejo obvezne priloge.
Vloga je popolna, če:
– je predložena na navedenih prijavnih obrazcih;
– je čitljivo izpolnjena v slovenskem jeziku;
– vsebuje vse predpisane obrazce;
– vsebuje vse zahtevane podatke in priloge;
– je na ustreznih mestih podpisana in žigosana.
8. Izpolnjevanje pogojev poziva
Izpolnjevanje pogojev poziva Bovec-PrP-2015 ugo-

tavlja pristojni uslužbenec za vodenje postopka, ki ga 
imenuje direktor JSKD.

Pri odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega postopka 
izločene vse vloge:

– ki niso bile oddane v razpisnem roku;
– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– nepopolne vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev iz 7. 

točke tega razpisa.
Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne vloge, bodo 

pozvani k dopolnitvi vlog. Nepopolne vloge lahko pre-
dlagatelji dopolnijo najpozneje do zaključka roka poziva 
Bovec-PrP-2015, oziroma v pozivnem roku.

Vloge, ki niso bile oddane v predpisanem roku, ki jih 
ni vložila upravičena oseba in nepopolne vloge, ki kljub 
pozivu niso bile pravočasno dopolnjene, bodo zavržene.

9. Kriteriji poziva
Predložene programe bo v skladu z Merili za oce-

njevanje predloženih programov javnega programskega 
poziva Bovec-PrP-2015 presojala in ocenjevala stro-
kovna komisija, ki jo imenuje direktor JSKD. Merila so 
dostopna na domači strani: www.jskd.si.

Za sofinanciranje bodo predlagani tisti programi, ki 
bodo v celoti ustrezali navedenim kriterijem. Vloge se 
ocenjuje po vrstnem redu prispetja do porabe sredstev.

10. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti predložena na naslov: Javni sklad 

RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Tolmin, 
Trg m. Tita 8, 5220 Tolmin, do 29. 6. 2015 oziroma naj-
pozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka.

Vloga mora biti oddana v zapečatenem ovitku in 
ustrezno označena. Na prednji strani ovitka mora biti iz-
pisano: Ne odpiraj – vloga na poziv Bovec-PrP-2015. Na 
zadnji strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: naziv in 
poštni naslov (sedež).

Če je posamezni predlagatelj društvo, v katerem 
deluje več samostojnih sekcij, lahko predloži v enem 
ovitku več vlog, katerih vsaka mora ustrezati določilom 
drugega in tretjega odstavka 7. točke tega poziva.

Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z 
vsemi pogoji in merili poziva Bovec-PrP-2015.

11. Pristojni uslužbenci
Pristojni uslužbenki za dajanje informacij in poja-

snil sta:
– Silva Seljak, silva.seljak@jskd.si;
– Tina Černilogar, tinka.cernilogar@jskd.si; 

05/380-11-70 (uradne ure po telefonu vsak delovni 
dan od 9. do 12. ure).

12. Dvig in vpogled dokumentacije poziva: doku-
mentacija poziva Bovec-PrP-2015 (besedilo poziva, 
obrazci) je dostopna na domači strani JSKD http://www.
jskd.si, lahko jo predlagatelji med uradnimi urami (vsak 
delovni dan med 9. in 12. uro) dvignejo na sedežu 
Območne izpostave JSKD Tolmin, Trg m. Tita 8, 5220 
Tolmin.

13. Obravnava vlog in obveščanje o izboru: strokov-
na presoja vlog, prispelih na poziv Bovec-PrP-2015, bo 
potekala v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja JSKD. 
JSKD bo predlagatelje o svojih odločitvah obvestil v 
petnajstih dneh po zasedanju in odločitvi strokovno pro-
gramske komisije z določitvijo roka, do katerega bo imel 
predlagatelj možnost, da se o predlogu komisije pisno 
izjavi. Po poteku roka bodo izdane odločbe.

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

 Ob-2238/15

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega intere-
sa za kulturo – UPB1 (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08, 
4/10, 20/11), Zakona o javnem skladu Republike Slo-
venije za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/10), 
Akta o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne de-
javnosti (Uradni list RS, št. 72/10), ter v skladu s Pra-
vilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za 
izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Urad-
ni list RS, št. 43/10) in Splošnimi pogoji poslovanja 
JSKD (www.jskd.si), ter Pogodbe o izvajanju in sofi-
nanciranju programov vzpodbujanja ljubiteljske kultur-
ne dejavnosti na območju Občine Kobarid v letu 2015, 
št. 410-71/15-J1, z dne 20. 5. 2015, Javni sklad RS za 
kulturne dejavnosti (v nadaljevanju: JSKD) objavlja

javni programski poziv
za izbor kulturnih programov na področju 

ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju 
Občine Kobarid, ki jih bo v letu 2015 sofinanciral 

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne 
dejavnosti (v nadaljevanju: poziv Kobarid-PrP-2015

Naziv in sedež naročnika: Javni sklad RS za kultur-
ne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana.

1. Predmet javnega poziva in področja dejavnosti
Predmet poziva Kobarid-PrP-2015 je sofinanciranje 

programov kulturnih društev (v nadaljevanju: programi), 
ki so:

– redno, sistematično in kontinuirano delovanje lju-
biteljskih kulturnih društev, ki se manifestira kot izobra-
ževalno in ustvarjalno delo;

– produkcija kulturnih dogodkov (koncerti, predsta-
ve, razstave, projekcije in druge javne kulturne priredi-
tve) na enem ali več področij dejavnosti, ki ga pripravlja 
in izvaja kulturno društvo na neprofiten način in je v 
interesu širše družbene skupnosti;

– skupni programi kulturnih društev na nivoju mesta 
ali regije;
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– izobraževanje in strokovno usposabljanje za po-
trebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.

Področja dejavnosti so: glasbena dejavnost (zbo-
rovska in instrumentalna glasba), gledališka in lutkovna 
dejavnost, folklorna dejavnost, fotografska, filmska in 
video dejavnost, plesna dejavnost, likovna dejavnost, 
literarna dejavnost.

2. Okvirna vrednost: okvirna vrednost vseh razpo-
ložljivih sredstev, namenjenih za predmet poziva Ko-
barid-PrP-2015, znaša 8.700,00 EUR. Višina okvirno 
razpisanih sredstev se lahko spreminja in je omejena z 
veljavnim proračunom ter morebitnim rebalansom pro-
računa Občine Kobarid.

3. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodelje-
na proračunska sredstva morajo biti porabljena v prora-
čunskem letu 2015.

4. Roki poziva: javni poziv Kobarid-PrP-2015 prične 
teči 29. 5. 2015 in se zaključi 29. 6. 2015.

5. Dokumentacija poziva
Dokumentacija poziva Kobarid-PrP-2015 obsega:
– besedilo poziva Kobarid-PrP-2015;
– prijavne obrazce: A (splošni podatki o prijavite-

lju); B (podatki o delu društva); C (finančni načrt); D 
(prijava programa – različno za posamezna področja 
dejavnosti).

6. Pomen izrazov
Upravičene osebe po tem pozivu so kulturna društ-

va, ki delujejo na območju Občine Kobarid. Upravičene 
osebe morajo imeti status pravne osebe na območju 
Občine Kobarid. Pravne osebe, ki so program prijavile 
na katerikoli drug razpis Občine Kobarid, do sredstev po 
tem pozivu niso upravičene.

Program je zaokrožena kulturna dejavnost izvajal-
cev, ki niso državni ali zasebni zavodi, pa jo je zaradi 
njenega širšega javnega pomena smotrno financirati na 
primerljiv način kot javne zavode. Sestavljen je iz projek-
tov, ki jih zaradi kontinuiranega in smotrnega delovanja 
izvajalec veže v celoto.

Skupni program so projekti in potrebne dejavnosti, 
za katerega se izvajalci dogovorijo zaradi nujnosti vzpo-
stavljanja primerjave glede obsega, kvalitete in usmeri-
tev svojega kulturnega dela (npr. srečanje zborov, gle-
daliških skupin, folklornih skupin, pihalnih orkestrov, ex 
tempore), usposabljanja za delo na področju ljubiteljskih 
kulturnih dejavnosti in zaradi zagotavljanja materialnih 
možnosti za izvajanje dejavnosti (npr. najem prostorov, 
nakup opreme, itd.).

Projekt je zaokrožena programska enota, ki je v 
celoti in/ali v svojih delih dostopna javnosti (npr. koncert, 
gledališka predstava, plesni nastop, likovna ali fotograf-
ska razstava, likovna kolonija s sklepno razstavo, ipd.).

Finančna uravnoteženost pomeni, da se ujemajo 
skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov 
finančne zgradbe programa ali projekta (odhodki = pri-
hodki).

7. Pogoji poziva
Vloge na poziv Kobarid-PrP-2015 lahko predložijo 

upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje, da:
– trajneje, vsaj že eno leto delujejo na razpisnem 

področju;
– so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških 

dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji 
in sicer na območju Občine Kobarid; to dokažejo s kopijo 
potrdila AJPES (Agencija Republike Slovenije za javno 
pravne evidence in storitve), iz katerega je razviden da-
tum vpisa – dokument ne sme biti starejši od dvanajst 
mesecev;

– zagotavljajo dostopnost programskih sklopov in 
programskih enot javnosti in medijem; to dokažejo s 

podpisano izjavo predlagatelja, da bo v primeru izbora 
omogočil javno dostopnost;

– so v primeru, da so bile v letu 2014 pogodbena 
stranka JSKD, izpolnile vse svoje obveznosti do JSKD.

Popolne vloge na poziv Kobarid-PrP-2015 morajo 
izpolnjevati naslednje pogoje:

– vsebujejo predpisane obrazce: obrazec A (splo-
šni podatki o prijavitelju), obrazec B (podatki o delu 
društva), C (finančni načrt) in enega ali več obrazcev D 
(prijava programa), glede na dejavnost;

– vsebujejo obvezne priloge.
Vloga je popolna, če:
– je predložena na navedenih prijavnih obrazcih;
– je čitljivo izpolnjena v slovenskem jeziku;
– vsebuje vse predpisane obrazce;
– vsebuje vse zahtevane podatke in priloge;
– je na ustreznih mestih podpisana in žigosana.
8. Izpolnjevanje pogojev poziva
Izpolnjevanje pogojev poziva Kobarid-PrP-2015 

ugotavlja pristojni uslužbenec za vodenje postopka, ki 
ga imenuje direktor JSKD.

Pri odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega postopka 
izločene vse vloge:

– ki niso bile oddane v razpisnem roku;
– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– nepopolne vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev iz 7. 

točke tega razpisa.
Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne vloge, bodo 

pozvani k dopolnitvi vlog. Nepopolne vloge lahko pre-
dlagatelji dopolnijo najpozneje do zaključka roka poziva 
Kobarid-PrP-2015, oziroma v pozivnem roku.

Vloge, ki niso bile oddane v predpisanem roku, ki jih 
ni vložila upravičena oseba in nepopolne vloge, ki kljub 
pozivu niso bile pravočasno dopolnjene, bodo zavržene.

9. Kriteriji poziva
Predložene programe bo v skladu z Merili za oce-

njevanje predloženih programov javnega programskega 
poziva Kobarid-PrP-2015 presojala in ocenjevala stro-
kovna komisija, ki jo imenuje direktor JSKD. Merila so 
dostopna na domači strani: www.jskd.si.

Za sofinanciranje bodo predlagani tisti programi, ki 
bodo v celoti ustrezali navedenim kriterijem. Vloge se 
ocenjuje po vrstnem redu prispetja do porabe sredstev.

10. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti predložena na naslov: Javni sklad 

RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Tolmin, 
Trg m. Tita 8, 5220 Tolmin, do 29. 6. 2015 oziroma naj-
pozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka.

Vloga mora biti oddana v zapečatenem ovitku in 
ustrezno označena. Na prednji strani ovitka mora biti 
izpisano: Ne odpiraj – vloga na poziv Kobarid-PrP-2015. 
Na zadnji strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: na-
ziv in poštni naslov (sedež).

Če je posamezni predlagatelj društvo, v katerem 
deluje več samostojnih sekcij, lahko predloži v enem 
ovitku več vlog, katerih vsaka mora ustrezati določilom 
drugega in tretjega odstavka 7. točke tega poziva.

Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z 
vsemi pogoji in merili poziva Kobarid-PrP-2015.

11. Pristojni uslužbenci:
Pristojni uslužbenki za dajanje informacij in poja-

snil sta:
– Silva Seljak, silva.seljak@jskd.si;
– Tina Černilogar, tinka.cernilogar@jskd.si; 

05/380-11-70 (uradne ure po telefonu vsak delovni 
dan od 9. do 12. ure).

12. Dvig in vpogled dokumentacije poziva: doku-
mentacija poziva Kobarid-PrP-2015 (besedilo poziva, 
obrazci) je dostopna na domači strani JSKD http://www.
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jskd.si, lahko jo predlagatelji med uradnimi urami (vsak 
delovni dan med 9. in 12. uro) dvignejo na sedežu 
Območne izpostave JSKD Tolmin, Trg m. Tita 8, 5220 
Tolmin.

13. Obravnava vlog in obveščanje o izboru: strokov-
na presoja vlog, prispelih na poziv Kobarid-PrP-2015, bo 
potekala v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja JSKD. 
JSKD bo predlagatelje o svojih odločitvah obvestil v 
petnajstih dneh po zasedanju in odločitvi strokovno pro-
gramske komisije z določitvijo roka, do katerega bo imel 
predlagatelj možnost, da se o predlogu komisije pisno 
izjavi. Po poteku roka bodo izdane odločbe.

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

 Ob-2251/15

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljub-
ljana, na podlagi Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d. 
z dne 1. 7. 2013 in Navodila o trajni izločitvi iz uporabe, 

odpisu in odtujitvi opredmetenih osnovnih sredstev z 
dne 27. 1. 2015, objavlja

zbiranje pisnih nezavezujočih  
informativnih ponudb

za prodajo nepremičnin
I. Predmet zbiranja informativnih ponudb
1. nepremičnine na lokaciji Ljubljana, Litostrojska 

58a in 58 b – ki predstavljajo zemljišče skupne površine 
3.631 m2, ki se nahaja v poslovni coni Litostroj v Ljublja-
ni, v bližini avtocestnega priključka in železniške proge 
in dve poslovne stavbe (A in B), katerih skupna površi-
na znaša 5.563 m2, od tega je približno 15 % površine 
pisarn in sejnih sob, preostalo predstavljajo skladišča, 
tehnični prostori, komunikacije, sanitarije in garažni pro-
stori. Objekti so bili zgrajeni leta 2007. Na nepozidanem 
zemljišču je urejeno ograjeno in asfaltirano parkirišče, 
na katerem je skupaj 77 parkirnih mest.

Podatki o nepremičninah iz zemljiškega katastra:

Zemljišče (raba/kultura) Parcelna številka Delež Telekoma Katastrska občina

Stavbišče (969 m2) 1991/311 1/1 (969 m2) 1739 – Zgornja Šiška

Parkirišče (578 m2) 1991/312 1/1 (578 m2) 1739 – Zgornja Šiška

Stavbišče (969 m2) 1991/313 1/1 (969 m2) 1739 – Zgornja Šiška

Parkirišče (572 m2) 1991/314 1/1 (572 m2) 1739 – Zgornja Šiška

Cesta (309 m2) 1991/315 1/1 (309 m2) 1739 – Zgornja Šiška

Cesta (575 m2) 1991/321 1/4 (144 m2) 1739 – Zgornja Šiška

Cesta (361 m2) 1991/238 1/4 (90 m2) 1739 – Zgornja Šiška

Objekti:
Objekt A na naslovu Litostrojska 58a, Ljubljana, z 

ident. številko stavbe 3372; etažnost P+2N; leto izgra-
dnje 2007; leži na parcelni številki 1991/311, k.o. (1739) 
Zgornja Šiška (zazidana površina 969 m2); površina 
vseh prostorov objekta A, znaša 2.783 m2.

Objekt B na naslovu Litostrojska 58b, Ljubljana, z 
ident. številko stavbe 3373; etažnost P+2N; leto izgra-
dnje 2007; leži na parcelni številki 1991/313, k.o.(1739) 
Zgornja Šiška (zazidana površina 969 m2); površina 
vseh prostorov objekta B, znaša 2.780 m2.

Navedene nepremičnine se prodajo skupaj kot celota
Vse nepremičnine oziroma objekti in poslovni pro-

stori, so v času zbiranja informativnih ponudb zasedeni 
in se v njih izvaja dejavnost lastnika – prodajalca (Te-
lekom Slovenije, d.d.); v primeru prodaje in sklenitve 
kupoprodajne pogodbe bodo vsi prostori izpraznjeni naj-
pozneje v dvanajstih mesecih od sklenitve kupoprodajne 
pogodbe oziroma po dogovoru s potencialnim kupcem 
teh nepremičnin.

Energetska učinkovitost stavbe A s številko stav-
be 3372: merjena EI – dovedena energija 46 kWh/m2a.

Energetska učinkovitost stavbe B s številko 
stavbe 3373: merjena EI – dovedena energija 47 
kWh/m2a.

Informativna cena vseh nepremičnin je 
5.910.000,00 EUR.

2. nepremičnine na lokaciji Ljubljana, Vojkova 58 
– ki predstavljajo zemljišče skupne površine 7.718 m2, 
ki se nahaja ob Vojkovi cesti, v bližini središča mesta. 
Na zemljišču stojita 2 objekta – in sicer »baraka« 
s pisarnami ter skladiščna hala. Skupna površina 
objektov znaša 4.591,40 m2, od tega je približno 10 % 
površine pisarn in sejnih sob, preostalo pa predsta-
vljajo skladišča, arhiv, tehnični prostori, komunikacije, 
sanitarije in garažni prostori. Objekta sta bila zgrajena 
leta 1975; »objekt baraka« je bil leta 2000 popolno-
ma obnovljen. Na nepozidanem zemljišču je urejeno 
ograjeno, asfaltirano in pokrito parkirišče (z nadstre-
šnico), na katerem je skupaj 70 parkirnih mest.

Podatki o nepremičninah iz zemljiškega katastra:

Zemljišče (raba/kultura) Parcelna številka Delež Telekoma Katastrska občina

Trafo (295 m2) 1294/9 1/10 (30 m2) 2636 – Bežigrad

Stavbišče (4.212 m2) 1294/48 1/1 (4.212 m2) 2636 – Bežigrad

Cesta (1.945 m2) 1294/58 1/100 (20 m2) 2636 – Bežigrad

Parkir., baraka (3.456 m2) 1294/110 1/1 (3.456 m2) 2636 – Bežigrad
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Objekti:
Objekt »skladiščna hala«, na naslovu Vojkova 58, 

Ljubljana, z ident. številko stavbe 8099; etažnost P; leto 
izgradnje 1975; leži na parcelni številki 1294/48, k.o. 
(2636) Bežigrad (zazidana površina zemljišča 4212 m2); 
površina vseh prostorov v objektu »skladiščna hala«, 
znaša 4.140,40 m2.

Objekt »baraka« na naslovu Vojkova 58, Ljubljana, 
z ident. številko stavbe 1474; etažnost P; leto izgradnje 
1975 in v letu 2000 popolnoma obnovljeno; leži na par-
celni številki 1294/110 k.o. Bežigrad (zazidana površina 
zemljišča 488 m2); površina vseh prostorov v objektu 
»baraka«, znaša 451,0 m2.

Navedene nepremičnine se prodajo skupaj kot ce-
lota.

Vse nepremičnine oziroma poslovni prostori, so 
v času zbiranja informativnih ponudb zasedeni in se 
v njih izvaja dejavnost lastnika – prodajalca (Telekom 
Slovenije, d.d.); v primeru prodaje in sklenitve kupo-

prodajne pogodbe bodo vsi prostori izpraznjeni najpo-
zneje v dvanajstih mesecih od sklenitve kupoprodajne 
pogodbe oziroma po dogovoru s potencialnim kupcem 
teh nepremičnin.

Energetska učinkovitost stavbe-baraka, s števil-
ko stavbe 1474: merjena EI – dovedena energija 134 
kWh/m2a.

Energetska učinkovitost stavbe-skladiščne hale, s 
številko stavbe 8099: merjena EI – dovedena energija 
92 kWh/m2a.

Informativna cena vseh nepremičnin je 4.780.000,00 
EUR.

3. nepremičnine na lokaciji Hočko Pohorje 40, Hoč-
ko Pohorje – nepremičnine v hotelskem kompleksu Tisa, 
ki v naravi predstavljajo objekt – hotel Tisa, skupne 
površine 2.087,60 m2, s pripadajočim zemljiščem, sku-
pne površine 16.718 m2, s parcelnimi številkami 412/6, 
412/7, 412/8, 412/9, 412/10, 412/11 in 412/2, vse k.o. 
(699) Hočko Pohorje.

Podatki o nepremičninah iz zemljiškega katastra:

Zemljišče (raba/kultura): Parcelna številka Delež Telekoma Katastrska občina

Zemljišče pod stavbo (624 m2) 412/6 1/1 (624 m2) 699 – Hočko Pohorje

Dvorišče (823 m2) 412/7 1/1 (823 m2) 699 – Hočko Pohorje

Dvorišče (2809 m2) 412/ 1/1 (2809 m2) 699 – Hočko Pohorje

Park (1311 m2) 412/9 1/1 (1311 m2) 699 – Hočko Pohorje

Park (3256 m2) 412/10 1/1 (3256 m2) 699 – Hočko Pohorje

Park (6431 m2) 412/11 1/1 (6431 m2) 699 – Hočko Pohorje

Pot (1464 m2) 412/2 1/1 (1464 m2) 699 – Hočko Pohorje

Objekt
Objekt – hotel, na naslovu Hočko Pohorje 40, 

2208 Hočko Pohorje, s številko stavbe 315; etažnosti 
K+P+6N; leto generalne obnove hotela 2003; leži na 
parcelni številki 412/6 k.o. (699) Hočko Pohorje (zazida-
na površina 624 m2); površina vseh prostorov objekta–
hotela znaša 2.087,60 m2. Stavba ima dva samostojna 
etažna dela in sicer del stavbe z identifikacijsko številko 
dela stavbe 699-315-1 (prostori hotela skupne površine 
2.071,60 m2) in del stavbe z identifikacijo številko dela 
stavbe 699-315-2 (prostor za telekomunikacijsko dejav-
nost – tk centrala, površine 16,00 m2).

Osrednji nastanitveni objekt je etažnosti K+P+6. 
Hotel ima skupno kapaciteto 31 enot (65 osnovnih lež-
išč + 26 dodatnih ležišč). V nivoju kleti je na južni strani 
letna terasa in na vzhodni strani zelena terasa z otro-
škimi igrali in prostorom za piknike. V kleti objekta so 
prostori za smučarsko opremo, prostori za fitnes, savna, 
večnamenski družabni prostor in shrambe ter tehnični 
prostori za osebje in kuhinjo. V pritličju je recepcija, 
dnevni bar, restavracija, kuhinja ter pomožni prostori in 
sanitarije za goste. V nadstropjih so sobe in apartmaji. 
Glavni objekt ima notranje stopnišče in dvigalo. Hotel 
ima vso komunalno infrastrukturo (električno napeljavo, 
telefonsko-internetno napeljavo, vodovod, lasten sistem 
ogrevanja na plin ter sistem kanalizacije za meteorne in 
fekalne vode, ki so speljane v lastno čistilno napravo). 
Parkiranje je zagotovljeno ob dovozni cesti, na dvorišču 
neposredno pred hotelom. Osnovni objekt je bil zgrajen 
leta 1957 kot počitniško rekreativni objekt za zaposlene 

takratnih »ptt podjetij«; kasneje je bi bil objekt večkrat 
parcialno obnovljen, celovito je hotel adaptiran in obno-
vljen v letih 2003-2006.

Prodajalec in kupec bosta v kupoprodajni pogodbi 
posebej dogovorila služnostno pravico v korist Telekom 
Slovenije, d.d., kot služnostnega upravičenca za dostop 
do telekomunikacijskega omrežja in naprav za potrebe 
obratovanja, vzdrževanja in nadzora, za dobo funkcio-
niranja tk omrežja in naprav, na zemljišču s parcelnimi. 
številkami 412/6, 412/7, 412/8, 412/9, 412/10, 412/11, 
412/2.

Ker Telekom Slovenije, d.d. v delu objekta – hotela, 
z identifikacijsko številko dela stavbe 699-315-2 (v nara-
vi poslovni prostor tk centrale površine 16,00 m2) izvaja 
telekomunikacijsko dejavnost, bosta Telekom Slovenije, 
d.d. in kupec hkrati s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe, 
za ta del objekta (prostor tk centrale površine 16,00 m2), 
sklenila tudi pogodbo o najemu tega prostora za dobo 
20 let.

Prodaja nepremičnin hotelskega kompleksa Tisa 
je vezana na prevzem 5 zaposlenih v hotelu Tisa – za 
kar prodajalec in kupec skleneta posebno pogodbo o 
prevzemu zaposlenih, ki bo podpisana hkrati s kupopro-
dajno pogodbo za nakup nepremičnin.

Skupaj z nepremičninami v hotelskem kompleksu 
Tisa, se proda vsa pripadajoča oprema (osnovna sred-
stva in drobni inventar).

V obstoječem občinskem prostorskem načrtu 
(OPN) Občine Hoče - Slivnica je osnovna namenska 
raba prodajanih parcel (zemljišča), opredeljena delno 
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kot stavbno zemljišče ter delno kot kmetijsko oziroma 
gozdno zemljišče. Glede na opredelitev osnovne na-
menske rabe dela zemljišča (dela parcel) v hotelskem 
kompleksu Tisa, ki so v obstoječem občinskem prostor-
skem načrtu Občine Hoče - Slivnica, opredeljena kot 
„kmetijska in gozdna zemljišča“, je potrebno pri izvedbi 
postopka prodaje hotelskega kompleksa Tisa kot celote 
in pri dokončni izbiri kupca upoštevati tudi določila Za-
kona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-UPB 1, Uradni list RS, 
št. 55/03), ki predpisuje postopek in način za prodajo 
kmetijskih oziroma gozdnih zemljišč.

Energetska učinkovitost stavbe-hotel, s števil-
ko stavbe 315: merjena EI – dovedena energija 121 
kWh/m2a.

Informativna cena hotelskega kompleksa Tisa (v 
celoti) znaša 1.800.000,00 EUR.

Prodajna cena opreme je 100.000,00 EUR + DDV.
II. Pogoji dajanja nezavezujočih informativnih ponudb
1. Zbiranje pisnih ponudb je informativnega znača-

ja in lastnik nepremičnin (prodajalec) ni dolžan skleniti 
prodajne pogodbe, četudi ponudba vsebuje vse razpi-
sne pogoje.

2. Posamezne ponudbe se zbirajo posebej za ne-
premičnine pod zap. 1 (lokacija Ljubljana, Litostrojska 
58a in 58b), posebej za nepremičnine pod zap. 2 (loka-
cija Ljubljana, Vojkova 58) in posebej za nepremičnine 
pod zap. 3 (hotelski kompleks Tisa na lokaciji Hočko 
Pohorje 40), vse navedene v točki I. – in se bodo, kolikor 
bo do kupoprodajne pogodbe prišlo, prodale po načelu 
videno–kupljeno.

3. Ponudbe lahko oddajo domače in tuje, pravne 
in fizične osebe.

4. Ponudba mora v pisni obliki vsebovati naziv 
ponudnika, njegov točen naslov, predmet ponudbe, po-
nujeno ceno in rok plačila kupnine, podpisati pa jo mora 
odgovorna oseba.

5. Rok za oddajo nezavezujočih informativnih po-
nudb je 30. 6. 2015.

6. Ponudbe pošljite v zaprti kuverti s priporočeno 
pošiljko po pošti na naslov: Telekom Slovenije, d.d., 
Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, s pripisom oziroma z 
oznako: »Zbiranje nezavezujočih informativnih ponudb 
– Ne odpiraj«.

7. Vsi ponudniki bodo obveščeni o načinu nadaljne-
ga postopka prodaje v 30 dneh po poteku roka za zbira-
nje pisnih nezavezujočih informativnih ponudb.

III. Informacije: vse informacije v zvezi z zbiranjem 
nezavezujočih informativnih ponudb in ogledom nepre-
mičnin dobijo ponudniki pri prodajalcu, Telekom Slove-
nije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, vsak delovni dan od 
9. do 15. ure, na tel. 01/234-16-50 (g. Mladen), 02/530-
27-70 (g. Marjan), 01/234-15-92 (ga. Jana).

Telekom Slovenije, d.d.

 Ob-2255/15

Premogovnik Velenje d.d., Partizanska cesta 78, 
3320 Velenje, kot lastnik nepremičnin objavlja

javno zbiranje ponudb1

za prodajo nepremičnin kompleks vila Široko  
in zemljišča, Metleče 6, 3325 Šoštanj

I. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja po-
nudb: Premogovnik Velenje d.d., Partizanska cesta 78, 
3320 Velenje.

II. Opis predmeta prodaje (v nadaljevanju »vila Ši-
roko):

1. Vila Široko leži v najlepšem, najbolj zelenem in 
mirnem delu v okolici Šoštanja. Zgrajena je bila v 30. 

letih 20. stoletja, celotno obnovljena z zunanjo uredi-
tvijo leta 2012, predstavlja pa tudi zgodovinski oziroma 
kulturni spomenik. Vila Široko se sestoji iz kompleksa 
(objekt in oprema) in pripadajočih zemljišč, ki ležijo v 
okolici Šoštanja na ID zemljišču: 959-117/0, 959-118/0, 
959-120/0, v skupni površini 4.286 m2; skupna površi-
na objekta znaša 1.179,30 m2 (klet 269,89 m2, pritličje 
412,67 m2, nadstropje 249,16 m2, podstrešje 247,58 m2); 

skupna površine kompleksa je 3.776 m2. V vili se nahaja 
restavracija za 60 gostov, terasa za 50 gostov, vila je 
primerna za poslovna ali zasebna srečanja, poroke, se-
minarje in protokolarne namene. Poudarek je na visoki 
kulinariki in izbranih vinih. Izhodiščna cena (orientacijska 
vrednost) znaša 1.050.000,00 EUR. Davek od prodaje 
(DDV ali davek na promet nepremičnin) se obračuna 
v skladu z zakonodajo RS. Davek od prodaje (DDV ali 
davek na promet nepremičnin) in drugi stroški prenosa 
lastništva na predmetu prodaje bremenijo kupca.

2. Vila Široko se prodaja brez bremen (t.j. brez hi-
potek) in brez najemnikov.

III. Način in rok plačila varščine za resnost ponud-
be: pogoj za sodelovanje na javnem zbiranju pisnih po-
nudb je plačana varščina za resnost ponudbe, ki znaša 
50.000 EUR in se najkasneje do oddaje zavezujoče 
ponudbe plača organizatorju na TRR, št. SI56 0242 
6001 8871 981, odprt pri Nova Ljubljanska banka d.d., 
Trg republike 2, 1520 Ljubljana, z obveznim sklicem 
na 92231217. Potrdilo o plačani varščini je obvezna 
sestavina ponudbe. Nakup bo potekal po načelu vide-
no–kupljeno.

IV. Pogoji sodelovanja:
a) Na razpisu lahko sodelujejo domače ali tuje fizič-

ne in pravne osebe.
b) Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupni-

no. Neizbranim ponudnikom bo varščina brez obresti in 
brez drugih obveznosti prodajalca vrnjena v naslednjih 
rokih:

– za neizbrane ponudnike, ki se ne bodo uvrstili 
v naslednje kroge izbora: v roku 14 dni od sprejema 
odločitve prodajalca, da s posameznim ponudnikom ne 
bo nadaljeval pogajanj za sklenitev pogodbe o prodaji;

– za neizbrane ponudnike, ki se bodo uvrstili v 
končni krog izbora: roku 14 dni po končanem izboru 
najugodnejšega ponudnika;

– v vsakem primeru je skrajni rok za vračilo varščine 
14 dni po zaustavitvi postopka.

c) Pisna ponudba mora vsebovati:
– navedbo, da je ponudba zavezujoča,
– ime in priimek oziroma firmo, ter naslov stalnega 

prebivališča oziroma sedež ponudnika, ter podatke o 
zastopnikih ponudnika, ki je pravna oseba,

– navedbo nepremičnine, ki je predmet ponudbe,
– višino ponujene cene brez dajatev (brez DDV ali 

davka na promet nepremičnin), ki obsega kupnino za 
celotno Vilo Široko s pripadajočo opremo,

– rok plačila, ki ne sme biti daljši od (dogovor z 
izbranim kupcem) dni od podpisa pogodbe o prodaji,

– davčno številko, matično številko (za pravne ose-
be) oziroma EMŠO, če je ponudnik fizična oseba, ozi-
roma drugo primerljivo identifikacijsko številko za po-
nudnika, ki je tuja fizična ali pravna oseba, in kontaktne 
podatke ponudnika (e-naslov, telefonsko številko, šte-
vilko faksa),

– Ponudbi je potrebno priložiti:
1. Fizične osebe morajo ponudbi predložiti kopijo 

osebne izkaznice ali potnega lista.
2. Pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji 

morajo ponudbi priložiti izjavo, da so osebe, vpisane 
v sodno-poslovnem registru, ki ga vodi Agencija za 
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javnopravne evidence in storitve, zakoniti zastopniki 
ponudnika oziroma osebe, pooblaščene za zastopanje 
ponudnika. Pravne osebe s sedežem izven Republike 
Slovenije morajo ponudbi priložiti izpis iz sodnega (ali 
drugega ustreznega) registra, ki ne sme biti starejši od 
30 dni od dneva predložitve ponudbe.

3. Tuje pravne ali fizične osebe morajo ponudbi pri-
ložiti dokazila, ki izkazujejo pogoje, pod katerimi lahko 
pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah v Repu-
bliki Sloveniji, kot jih za tujce določa zakon ali medna-
rodna pogodba.

4. Kolikor v postopku fizična ali pravna oseba sode-
luje po pooblaščencu, je obvezno priložiti pisno poobla-
stilo, overjeno pri notarju.

5. Originalno dokazilo o plačilu varščine, s prilože-
no navedbo celotne številke računa za primer vračila 
varščine.

6. Pisno izjavo, da je ponudniku znana vsebina 
razpisa ter da brezpogojno sprejema razpisne pogoje.

7. Ostale listine, ki jih je potrebno priložiti ponudbi, 
so določene v razpisni dokumentaciji.

VI. Rok za oddajo ponudbe
Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela 

najkasneje do 26. 6. 2015 do 12. ure, na naslov: Premo-
govnik Velenje d.d., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje 
– kadrovsko splošno področje-ekspedit, s pripisom »Ne 
odpiraj-ponudba javno zbiranje ponudb – prodaja kom-
pleksa Vila Široko z zemljišči«. Na hrbtni strani ovojnice 
mora biti označen polni naslov pošiljatelja.

Nepravočasnih in nepopolnih ponudb prodajalec 
ne bo upošteval. Pravočasne in popolne ponudbe bo v 
roku 14 dni od dneva po preteku roka za oddajo ponudb 
obravnavala komisija. Odpiranje ponudb ni javno.

Ponudniki bodo o izidu 1. kroga izbora ponudnikov 
pisno obveščeni v roku 14 dni od določenega datuma 
za oddajo ponudb. O izidu morebitnih nadaljnjih krogov 
izbora najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki, ki 
bodo vključeni v nadaljnje kroge izbora, obveščeni pisno 
ali po elektronski pošti.

VI. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja ponujena 
cena oziroma najugodnejša ponudba in najugodnejši 
plačilni pogoji za prodajalca. Upoštevane bodo le po-
nudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane pogoje. V prime-
ru, da dva ali več ponudnikov ponudijo primerljive in/ali 
konkurenčne pogoje, bo naročnik z najugodnejšimi po-
nudniki izvedel dodatna pogajanja. Predkupna pravica 
ne obstaja.

VII. Lastninska pravica: plačilo celotne kupnine je 
pogoj za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini. 
Kupec bo celotno kupnino plačal kot bo dogovorjeno s 
pogodbo od izdaje računa na račun Premogovnika Ve-
lenje, št. SI56 0242 6001 8871 981. Po plačilu celotne 
kupnine in po poravnanih stroških, se bo kupcu nepre-
mičnina (brez hipotek in brez najemnikov) izročila v last 
in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni 
nepremičnini.

VIII. Drugi pogoji:
– Predmet prodaje Kompleks Vila Široko z zemljišči 

je naprodaj kot celota. Ponudba je veljavna samo, če je 
podana za celoten kompleks.

– Prodajalec lahko odstopi od postopka izbire naj-
ugodnejšega ponudnika in/ali odstopi od pogajanj s 
ponudniki v vsakem trenutku brez stroškov in posledic. 
Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudni-
kom, ki ponudi najvišjo ceno, ali kateremkoli ponudni-
kom, je izključena.

– Izbrani najugodnejši ponudnik je dolžan s pro-
dajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo v čim krajšem 
možnem času po prejemu sklepa o izbiri. Če kupec v 

določenem roku ne podpiše pogodbe, varščina za re-
snost ponudbe zapade v korist prodajalca in velja, da je 
kupec odstopil od pogodbe. Predlog za ureditev zemlji-
škoknjižnega stanja po sklenjeni kupoprodajni pogodbi 
poda kupec.

– Rok vezanosti ponudnika na dano ponudbo je 150 
dni od roka za oddajo ponudbe.

IX. Razpisna dokumentacija je na voljo na sple-
tni strani Premogovnika Velenje d.d., http://www.rlv.
si/si/1381. Dodatne informacije dobijo zainteresira-
ni ponudniki na naslovu: robert.kozar@rlv.si ali po tel. 
03/899-61-66.

X. Javno zbiranje ponudbe po tej objavi se šteje 
kot vabilo k dajanju ponudb v smislu iz tretjega odstav-
ka 22. člena Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, 
št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo)1.

Premogovnik Velenje d.d.

Št. 41001-90/2015-3 Ob-2257/15

Mestna občina Maribor na podlagi Zakona o ure-
sničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, 
št. 77/07 UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11, 111/13) in 
Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2015 
(MUV št. 8/15), v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega 
poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih progra-
mov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10), s 
Sklepom o imenovanju strokovnih komisij na področju 
kulture v Mestni občini Maribor (št. 03201-9/2008 z dne 
16. 10. 2012, 18. 10. 2012, 20. 12. 2012, 20. 5. 2013, 
12. 7. 2013 in 13. 1. 2014) ter s Sklepom župana o iz-
vedbi javnega poziva (št. 41001-90/2015-1 z dne 20. 5. 
2015), objavlja

javni poziv
za zbiranje predlogov mednarodnih kulturnih 

projektov, ki jih bo v letu 2015 sofinancirala Mestna 
občina Maribor (JPMP-KUL-2015)

1. Predmet poziva: predmet poziva je sofinanciranje 
kulturnih projektov, ki vključujejo mednarodno sodelo-
vanje. Poziv je namenjen podpori kulturnim projektom 
v letu 2015 in večletnim projektom, ki so uspešno kan-
didirali za sredstva na evropskih ali njim enakovrednih 
mednarodnih razpisih za sofinanciranje projektov na 
področju kulture (v nadaljevanju: mednarodni razpis) in 
morajo zagotoviti lastna sredstva v določenem deležu. 
Poziv je namenjen tudi kakovostnim nepridobitnim med-
narodnim kulturno-umetniškim projektom (organiziranje 
mednarodnih kulturnih dogodkov) in gostovanju lastne 
kulturne produkcije v tujini.

2. Cilji javnega poziva
Cilji javnega poziva so:
– vzpodbuditi mariborske kulturne ustvarjalce in 

organizacije k pridobivanju sredstev na mednarodnih 
razpisih,

– predstaviti mariborsko ustvarjalnost v mednaro-
dnem okolju,

– vzpodbuditi mednarodno povezovanje maribor-
skih kulturno-umetniških ustvarjalcev.

3. Višina razpisanih sredstev in omejitve višine fi-
nanciranja

Višina sredstev za sofinanciranje v tem javnem 
pozivu izbranih projektov znaša 76.000 EUR. Sredstva 
so zagotovljena na PP 360100 – Mednarodni programi 
in projekti.

Pri projektih, ki so pridobili sredstva sofinanciranja 
na mednarodnih razpisih, bo Mestna občina Maribor 
sofinancirala največ 70 % zahtevanih lastnih sredstev, 
kadar je prijavitelj nosilec projekta, z omejitvijo do naj-
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več 20.000 EUR in 50 % zahtevanih lastnih sredstev, 
kadar je prijavitelj partner projekta z omejitvijo do največ 
15.000 EUR.

Mestna občina Maribor bo sofinancirala izbrane kul-
turne projekte ter mednarodne kulturne dogodke največ 
do višine, ki ne presega 70 % deleža javnih sredstev 
(občine in države) v skupni vrednosti projekta – vendar 
največ do 20.000 EUR.

4. Pogoji za sodelovanje na pozivu
A) Kot prijavitelj projektov na tem pozivu lahko so-

delujejo organizacije ali osebe, ki izpolnjujejo naslednje 
pogoje:

– so nevladne in druge zasebne kulturne orga-
nizacije s sedežem v Mestni občini Maribor, ki imajo 
registrirano eno izmed kulturno-umetniških dejavnosti, 
dejavnosti s področja kulturne dediščine ali posredova-
nje kulturnih dobrin,

– so samozaposleni na področju kulture, ki so vpi-
sani v razvid Ministrstva za kulturo RS in imajo stalno ali 
začasno prebivališče v Mestni občini Maribor,

– da prijavitelj oziroma njegova odgovorna oseba 
nima omejitev poslovanja na podlagi Zakona o integri-
teti in preprečevanju korupcije (ZIntPK Uradni list RS, 
št. 69/11 – UPB 2, 81/13),

– da je prijavitelj svoje morebitne pogodbene dolž-
nosti do Mestne občine Maribor v zadnjih petih letih 
izpolnil skladno s pogodbenimi določili,

– da prijavitelj dovoljuje objavo podatkov o svoji pri-
javi na poziv ter formalnih podatkov o prijavljenem kul-
turnem projektu za potrebe objave rezultatov poziva na 
spletni strani Mestne občine Maribor skladno s predpisi 
o dostopnosti informacij javnega značaja in o varstvu 
osebnih podatkov.

Za neupravičeno osebo se šteje prijavitelj, ki ne 
izpolnjuje razpisnih pogojev iz točke 4 A.

Prijavitelji morajo prijavi obvezno priložiti dokazila 
(ki niso starejša od enega leta) ter izjave o izpolnjevanju 
zgornjih statusnih in drugih pogojev.

B) Na javni poziv lahko prijavitelji prijavijo projekte, 
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– so javni kulturni dogodki,
– se pričnejo, nadaljujejo ali se zaključijo v letu 

2015,
– vključujejo mednarodne povezave domačih in 

tujih kulturnih organizacij in/ali ustvarjalcev,
– izpolnjujejo pričakovano stopnjo kakovosti in stro-

kovnosti ter izkazujejo pomembnost mednarodnih di-
menzij projekta,

– so ustrezno finančno ovrednoteni,
– da za projekt prijavitelja ni podal vloge tudi drugi 

prijavitelj (v nastalem primeru se upošteva vloga pri-
javitelja, ki je vlogo oddal prvi glede na datum in čas 
oddaje),

– da zaprošeni znesek ne presega 70 % vrednosti 
upravičenih stroškov projekta,

– da je prijavljeni projekt v okviru dopustne kvote 
prijav (največ dve prijavi na prijavitelja).

Prijavitelji priložijo za projekte, ki so uspešno kandi-
dirali na mednarodnih razpisih, razen zgoraj navedenih 
dokazil tudi kopijo evropskega razpisa oziroma veljaven 
internetni naslov njegove objave, kopijo prijave projekta 
na mednarodni razpis in kopijo pogodbe o sofinanciranju 
oziroma njej enakovreden dokument.

5. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški, ki se lahko sofinancirajo s sred-

stvi tega poziva, so stroški, ki izpolnjujejo naslednje 
pogoje:

– so stroški dela ter materialni (splošni in program-
ski) stroški prijavitelja, ki so neposredno povezani s 

prijavljenim projektom in nujno potrebni za pripravo in 
izvedbo projekta ter niso predmet sofinanciranja iz dru-
gih razpisov Mestne občine Maribor ali države,

– stroški mednarodnih projektov prijavitelja (gosto-
vanja, prireditve in mednarodni kulturni dogodki), ki niso 
predmet sofinanciranja iz drugih razpisov Mestne občine 
Maribor ali države,

– so lahko tudi nepredvideni nujni stroški prijavitelja, 
povezani izključno z izvajanjem prijavljenega projekta, ki 
so lahko upravičen strošek do 5 % vrednosti načrtovanih 
skupnih upravičenih stroškov projekta,

– so skladni z načeli dobrega finančnega poslovanja 
glede cenovne primernosti in stroškovne učinkovitosti,

– so/bodo dejansko nastali v letu 2015 (velja tudi za 
večletne projekte),

– so/bodo prepoznavni in preverljivi na osnovi iz-
virnih dokazil.

Upravičeni stroški v primeru sofinanciranja lastnega 
deleža prijavitelja na mednarodnem razpisu so stroški, ki 
se priznavajo v mednarodnem razpisu, ki je predmet pri-
jave. V primeru nastopanja in uveljavljanja sofinancira-
nja stroškov, nujnih za izvedbo projekta, ki niso priznani 
v mednarodnem razpisu, veljajo načela iz predhodnega 
odstavka.

Neupravičeni stroški projekta vedno predstavljajo 
breme, ki ga nosi izključno izvajalec.

Prijavitelj je dolžan v vlogi navesti vse predvidene 
vire financiranja.

Morebitna prekoračitev celotne izvedbene vrednosti 
projekta glede na prijavljeno vrednost projekta ne bre-
meni proračuna Mestne občine Maribor.

6. Uporaba kriterijev za oceno ustreznosti prijavlje-
nih projektov

Kriteriji za oceno ustreznosti prijavljenega projekta 
glede izpolnjevanja pogojev točke 4 B:

a) reference prijavitelja in mednarodnih partnerjev, 
ki so vključeni v izvedbo projekta (do 10 točk),

b) kakovost in strokovna utemeljenost prijavljenega 
projekta (do 40 točk),

c) pomembnost mednarodnih dimenzij projekta (do 
15 točk),

d) pomembnost uspešne kandidature na medna-
rodnem razpisu za kulturno področje projekta, Mestno 
občino Maribor in državo (do 20 točk),

e) ustrezno finančno ovrednotenje prijavljenega 
projekta (do 15 točk).

Kriterij d) se upošteva le pri projektih prijaviteljev, 
ki kandidirajo za sredstva Mestne občine Maribor za 
sofinanciranje lastnega deleža potrebnih sredstev za 
izvedbo mednarodnega projekta, ki je pridobil sredstva 
s kandidaturo na mednarodnem razpisu.

Projekt bo ocenjen kot ustrezen, če bo v seštevku 
kriterijev iz točke 6 dosegel najmanj 60 točk, od tega 
pri kriteriju b) najmanj 30 točk, pri ostalih kriterijih pa ne 
manj kot 50 % vrednosti kriterija.

7. Sofinanciranje prijavljenih projektov
Pogoje za sofinanciranje bodo izpolnili tisti projekti 

prijaviteljev,
– ki bodo izpolnili pogoje iz točke 5,
– ki bodo ocenjeni kot ustrezni po kriterijih iz točke 6.
Prijavitelji, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje, 

bodo sofinancirani po vrstnem redu prispetja popolnih 
vlog do porabe sredstev.

Med izbranimi projekti prijaviteljev ni primerljivosti 
glede višine odobrenih sredstev v sorazmerju z višino 
prejetih točk.

Višina odobrenih sredstev sofinanciranja je lahko 
nižja od v prijavi navedenih pričakovanih sredstev pri-
javitelja.
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Prijavitelj se lahko na javni poziv JPMP–KUL–2015 
prijavi z največ 2 vlogama, obravnava se prvi prispeli 
vlogi (glede na datum in uro oddaje), ostale bodo za-
vržene.

8. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo poziva,
– prijavni obrazec (obrazec št. 1),
– obrazec z izjavami prijavitelja (obrazec št. 2),
– oprema ovojnice (obrazec št. 3).
Prijavitelj projekta izvede prijavo na poziv v ele-

ktronski obliki ter s pisno vlogo. Vlogi mora predložiti 
naslednjo dokumentacijo:

– izpolnjen (podpisan, ustrezno potrjen oziroma 
žigosan) prijavni obrazec z ustreznimi dokazili o med-
narodni dimenziji projekta (obrazec št. 1),

– obvezne priloge k prijavnemu obrazcu (prijavitelji 
iz druge alineje točke 4 A) morajo predložiti dokazilo 
Ministrstva za kulturo o pravnem statusu,

– podpisan ter ustrezno potrjen oziroma žigosan 
obrazec z izjavami izvajalca o izpolnjevanju pogojev 
poziva (obrazec št. 2).

V prijavnem obrazcu (obrazec št. 1) navedene ob-
vezne priloge morajo biti priložene in posredovane v 
elektronski obliki.

Za formalno nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje 
vseh sestavin, kot jih zahteva besedilo poziva in razpis-
na dokumentacija.

9. Postopek odločanja o vlogah
Vloge se odpirajo po vrstnem redu prispetja.
Vloge neupravičenih prijaviteljev, vloge za sofinan-

ciranje projektov, ki ne izpolnjujejo pogojev iz točke 4 
(razen četrte in pete alineje v 4B), dopolnitve vlog, pri-
spele po datumu, določenemu za dopolnitev, ter vloge, 
ki niso prispele v elektronski in v pisni obliki, župan za-
vrže s sklepom. Vloge, oddane po zaključku poziva, ne 
bodo obravnavane in bodo neodprte vrnjene prijavitelju.

Prijavitelj lahko vlogo dopolnjuje – v primeru do-
polnitev se kot datum in čas oddaje vloge upošteva 
datum in čas oddaje zadnje dopolnitve vloge. Če vloga 
ni popolna, se prijavitelja k dopolnitvi pozove. Poziv k 
dopolnitvi bo prijavitelju posredovan po elektronski pošti 
na njegov elektronski naslov v prijavnem obrazcu. Vloge 
prijaviteljev, ki bodo pozvani k dopolnitvam, se po pravo-
časni in ustrezni dopolnitvi uvrstijo na seznam prejetih 
vlog po vrstnem redu glede na čas prispetja dopolnitve. 
Vloge, ki v roku ne bodo dopolnjene, ali bodo dopolnjene 
neustrezno, bodo s sklepom zavržene.

Strokovna komisija (določena s sklepom župana 
št. 03201-9/2008 z dne 16. 10. 2012, 18. 10. 2012, 
20. 12. 2012, 20. 5. 2013, 12. 7. 2013, 13. 1. 2014 in 
18. 4. 2014), bo popolne vloge upravičenih prijaviteljev 
obravnavala in ocenila njihovo ustreznost razpisnim po-
gojem. Vloge bo ocenjevala po vrstnem redu njihovega 
prispetja. Projekti, ki bodo izpolnjevali navedene pogoje 
in kriterije, bodo predlagani v sofinanciranje po vrstnem 
redu prispetja vlog do porabe sredstev. Strokovna ko-
misija lahko po potrebi pridobi dodatne informacije o 
prijavljenem projektu.

Odločitev o obsegu odobrenega sofinanciranja 
predlaga županu strokovna komisija, ki lahko v prijavi 
pričakovana sredstva sofinanciranja zniža, če oceni, 
da finančna konstrukcija ali ovrednotenje upravičenih 
stroškov projekta v prijavi ni ustrezno.

Prijavitelj bo najkasneje v roku 5 dni po zaključku 
obravnave strokovne komisije po elektronski pošti ob-
veščen o predlogu strokovne komisije glede izbire in 
višine sofinanciranja prijavljenega projekta. Prijavitelju 
bo določen 5 dnevni rok, do katerega bo imel možnost, 

da se o predlogu komisije pisno izjavi (po elektronski 
pošti). Strokovna komisija bo obravnavala pravočasno 
prispele izjasnitve.

Župan Mestne občine Maribor bo z odločbo odlo-
čil o sofinanciranju posameznega projekta. Na osnovi 
odločbe bo Mestna občina Maribor s prijavitelji izbranih 
projektov sklenila pogodbe o sofinanciranju projekta.

V primeru, da se z odločbo projektu dodelijo manj-
ša sredstva od zaprošenih v prijavi in bo posledično to 
vplivalo na spremembo izvedbe projekta, mora prijavi-
telj pred podpisom pogodbe predlagati Mestni občini 
Maribor z dodeljenimi sredstvi usklajen projekt ter novo 
finančno konstrukcijo projekta.

V primeru naknadno ugotovljenega neizpolnjeva-
nja pogojev tega poziva (po že izdani dokončni odločbi 
o izboru projekta ali sklenitvi pogodbe), lahko Mestna 
občina Maribor spremeni odločitev ter s prijaviteljem 
projekta ne sklene pogodbe oziroma od nje odstopi. 
Prav tako lahko v primeru neizpolnjevanja pogodbenih 
obveznosti (npr. če projekt ni izveden ali je bil izveden 
v drugačnem obsegu) Mestna občina Maribor razveže 
že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev 
pa zahteva delno ali celotno povračilo sredstev z zako-
nitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejetja sredstev 
do dneva vračila.

10. Oddaja in dostava predlogov
Prijavitelji morajo vlogo oziroma razpisne obrazce 

izpolniti s prijavo v spletno aplikacijo, ki je objavljena 
na naslovu: https://razpisi.maribor.si. Podrobnejša na-
vodila za uporabo aplikacije in izpolnjevanje vloge se 
nahajajo na spletnem naslovu: https://razpisi.maribor.
si/si/pomoc/.

Po končanem izpolnjevanju vloge morajo prijavitelji 
vlogo natisniti in jo lastnoročno podpisati, ustrezno potr-
diti oziroma žigosati. Natisnjeni vlogi morajo priložiti vsa 
morebitna listinska ali druga dokazila, ki so zahtevana v 
besedilu poziva oziroma na obrazcih.

Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno vlogo oddati 
v predpisanem roku v elektronski obliki in jo natisnjeno 
in v predpisanem roku v zaprti ovojnici (kamor obvezno 
nalepijo obrazec 3 s črtno kodo, ki ga ob tiskanju vloge 
določi spletna aplikacija) poslati s priporočeno pošto na 
naslov Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 
2000 Maribor, ali oddati osebno v sprejemni pisarni Me-
stne občine Maribor v času uradnih ur. Vloge, ki bodo 
oddane ali osebno vročene v drugih uradih oziroma 
pisarnah Mestne občine Maribor, ne bodo ocenjene in 
bodo vrnjene predlagateljem.

Prijavitelj lahko dopolnjuje vlogo (prvi in drugi od-
stavek točke 9), pri čemer mora dopolnitev izvesti tako 
v elektronski kot pisni obliki; za pisno dopolnitev vloge 
veljajo enaka pravila kot za pošiljanje vlog, in sicer jo 
prijavitelj pošlje kot priporočeno pošiljko s povratnico 
v zaprti ovojnici z oznako na prednji strani: »Ne odpi-
raj – dopolnitev vloge JPMP-KUL-2015« – z obvezno 
navedbo vloge, na katero se dopolnitev nanaša. Za 
dopolnitev že zaključene in elektronsko oddane vloge 
mora prijavitelj predhodno obvestiti kontaktno osebo 
Urada za kulturo in mladino iz točke 14. Elektronska in 
pisna dopolnitev se v obravnavi upošteva, če prispe dan 
pred sejo strokovne komisije.

Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj projekta stri-
nja z vsemi pogoji poziva.

11. Rok za oddajo prijav: rok za oddajo prijav zač-
ne teči z objavo poziva v Uradnem listu RS ter sočasno 
objavo na spletnem naslovu Mestne občine Maribor.

12. Odpiranje in obravnava prijav: odpiranje vlog 
bo po vrstnem redu prispetja vlog izvajal javni usluž-
benec, ki ga izmed uslužbencev Urada za kulturo in 
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mladino Mestne občine Maribor imenuje vodja urada. 
Vrstni red prispetja vlog se določi na podlagi datuma in 
časa poštnega žiga oziroma prejema vlog v sprejemni 
pisarni, pri čemer se upošteva zadnja dopolnitev in ne 
po vrstnem redu elektronskih prijav.

Strokovna komisija bo obravnavala vse popolne 
vloge upravičenih prijaviteljev, ki bodo prispele po pošti 
ali bodo osebno vložene v sprejemni pisarni najkasneje 
do dneva pred sejo strokovne komisije, pri čemer so 
predvideni datumi sej:

1. seja dne 18. 6. 2015,
2. seja dne 9. 7. 2015,
3. seja dne 30. 7. 2015,
4. seja dne 27. 8. 2015,
5. seja dne 18. 9. 2015.
Poziv se zaključi s porabo razpoložljivih sredstev 

oziroma najkasneje 15. 9. 2015 ob 15.uri.
13. Odločitev in obvestilo o izboru: prijavitelji bodo 

odločbo iz 9. točke prejeli v roku 8 dni od odločitve žu-
pana. Dodeljena proračunska sredstva morajo biti pora-
bljena v proračunskem letu 2015.

14. Informacije v zvezi s pozivom
Splošne informacije v zvezi s pozivom dobite vsak 

delovni dan, v času uradnih ur, na Uradu za kulturo in 
mladino Mestne občine Maribor, Slovenska 40, 2000 
Maribor, Nina Bulatović (tel. 02/22-01-416, e-pošta: 
nina.bulatovic@maribor.si).

Tehnične informacije v zvezi z elektronsko prijavo 
dobite v času poteka javnega poziva vsak delovni dan 

med 9. in 16. uro, na tel. 01/62-03-313, Simon Jarm ali 
po e-pošti: simon.jarm@positiva.si.

Mestna občina Maribor

Št. 478-7/2015-2 Ob-2275/15

Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premože-
nju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 
– ZDU-1l, 14/15 – ZUUJFO), 35., 36., 37. in 38. člena 
Uredbe o stvarnem premoženju države in samouprav-
nih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in 42/12, 
24/13, 10/14), 14. člena Statuta Občine Razkrižje (Urad-
ni list RS, št. 12/99, 2/01, 38/04 in 28/12), Programa 
prodaje stvarnega premoženja Občine Razkrižje za leto 
2015, z dne 30. 3. 2015, ter Posamičnega programa 
prodaje stvarnega premoženja Občine Razkrižje za pro-
dajo 3 stanovanj v stanovanjskem bloku na naslovu Ša-
farsko 41a, št. 478-7/2015-1, z dne 20. 4. 2015, Občina 
Razkrižje, Šafarsko 42, 9246 Razkrižje, objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo 3 stanovanj v stanovanjskem bloku  

na naslovu Šafarsko 41a
1. Ime in sedež prodajalke: Občina Razkrižje, Šafar-

sko 42, 9246 Razkrižje (v nadaljevanju: »prodajalka«).
2. Predmet prodaje in izhodiščne vrednosti:
2.1. Predmet prodaje so naslednje nepremičnine z 

izhodiščnimi vrednostmi:

1. nepremičnina, stanovanje (opredeljeno kot stanovanje št. 1), v stavbi št. 78, k.o. 277 – Ša-
farsko, na naslovu Šafarsko 41a, v Zemljiški knjigi pod vlož. št. 2203, podvložku 2203/1, k.o. 
Šafarsko, vpisano kot etažna lastnina, posamezni del 1.E – stanovanjski prostor št. 78-1 v prvi 
in drugi etaži, v stavbi št. 78, k.o. Šafarsko (ID 5658989), v izmeri 64,81 m2, in posamezni del 
5.E – skupni prostor št. 78-5 v etažah od 1 do 3, v stavbi št. 78, k.o. Šafarsko (ID 5658993), v 
deležu 26/100, s pripadajočim delom zemljišča, parc.št. 520/3, k.o. Šafarsko (ID 3210721) in 
520/4, k.o. Šafarsko (ID 4553818), oboje v deležu 26/100;

11.260,00 EUR

2. nepremičnina, stanovanje (opredeljeno kot stanovanje št. 2), v stavbi št. 78, k.o. 277 – Ša-
farsko, na naslovu Šafarsko 41a, v Zemljiški knjigi pod vlož. št. 2203, podvložku 2203/2, k.o. 
Šafarsko vpisano kot etažna lastnina, posamezni del 2.E – stanovanjski prostor št. 78-2 v prvi 
in drugi etaži, v stavbi št. 78, k.o. Šafarsko (ID 5658990), v izmeri 64,81 m2, in posamezni del 
5.E – skupni prostor št. 78-5 v etažah od 1 do 3, v stavbi št. 78, k.o. Šafarsko (ID 5658993), v 
deležu 26/100, s pripadajočim delom zemljišča, parc. št. 520/3, k.o. Šafarsko (ID 3210721) in 
520/4, k.o. Šafarsko (ID 4553818), oboje v deležu 26/100;

8.560,00 EUR 

3. nepremičnina, stanovanje (opredeljeno kot stanovanje št. 4), v stavbi št. 78, k.o. 277 – Ša-
farsko, na naslovu Šafarsko 41a, v Zemljiški knjigi pod vlož. št. 2203, podvložku 2203/4, k.o. 
Šafarsko vpisano kot etažna lastnina, posamezni del 4.E – stanovanjski prostor št. 78-4 v prvi 
in tretji etaži, v stavbi št. 78, k.o. Šafarsko (ID 5658992), v izmeri 64,85 m2, in posamezni del 
5.E – skupni prostor št. 78-5 v etažah od 1 do 3, v stavbi št. 78, k.o. Šafarsko (ID 5658993), v 
deležu 26/100, s pripadajočim delom zemljišča, parc.št. 520/3, k.o. Šafarsko (ID 3210721) in 
520/4, k.o. Šafarsko (ID 4553818), oboje v deležu 26/100.

9.780,00 EUR 

2.2. Nepremičnine (stanovanja) se nahajajo v sre-
dišču naselja Šafarsko. V neposredni bližini stavbe 
se nahajajo še prostori pošte, občine, zavarovalnic, 
matični urad, policija, šola, zdravstvena postaja, ga-
silski dom, cerkev in trgovina. Objekt je dostopen z 
regionalne ceste (R1-231), pred objektom pa je tudi 
javno parkirišče.

2.3. Posamezna izhodiščna vrednost predstavlja 
najnižjo možno vrednost ponudbe za posamezno stano-
vanje. V posamezni izhodiščni vrednosti ni zajet 2 % da-
vek na promet nepremičnin ali DDV, ki ga plača kupec.

2.4. Eno stanovanje je zasedeno z najemnikom, ki 
ima sklenjeno najemno pogodbo za nedoločen čas. Tre-
nutni najemnik ima na podlagi 176. člena Stanovanjskega 
zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 ZVKSES, 47/06 
ZEN, 45/08 ZVEtL, 57/08, 90/09 Odl. US U-I-128/08-23 
Up-933/08-18, 62/10 ZUPJS, 40/11 ZUPJS-A, 56/11 Odl. 
US U-I-255/09-14, 87/11 in 40/12 ZUJF, v nadaljevanju 
SZ-1) predkupno pravico. Kolikor najemnik ponudbe o 
prodaji stanovanja ne izkoristi, lahko predkupno pravico 
uveljavljajo predkupni upravičenci po vrstnem redu, kot je 
določen z drugim odstavkom 176. člena SZ-1.
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2.5. Za stavbo je izdana energetska izkaznica 
št. 2015-38-228-20335 iz katere je razvidno, da stavba 
spada v energetski razred G.

3. Lokacija in namembnost predmeta prodaje:
Nepremičnine, stanovanja, se nahajajo v stavbi, 

št. 78, k.o. 277 – Šafarsko, ki je povezana z zemljišče-
ma, parc. št. 520/3 in 520/4, k.o. Šafarsko. Z Odlokom o 
spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana Občine 
Ljutomer za obdobje 1986–2000 in družbenega plana 
Občine Ljutomer za obdobje 1986–1990 za območje 
Občine Razkrižje, dopolnjen v letu 2001 (Uradni list RS, 
št. 73/04), sta navedeni zemljišči opredeljeni kot urbani 
zemljišči, katerih prostorsko ureditev določata Odlok 
o prostorskih ureditvenih pogojih za prostorsko celoto 
Občine Ljutomer (Uradni list SRS št. 27/89, Uradni list 
RS, št. 8/91, 18/92, 50/97, 29/98, 39/03) in Odlok o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ure-
ditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Ljutomer 
za območje Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 65/05).

4. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
5. Varščina:
5.1. Ponudniki, ki želijo sodelovati v tem postopku 

javnega zbiranja ponudb, morajo plačati varščino za re-
snost ponudbe v višini 10 % izhodiščne vrednosti za posa-
mezno stanovanje, za katero izkazujejo interes nakupa. 
Ponudbi za nakup posamezne nepremičnine (stanova-
nja) je treba priložiti potrdilo o plačilu varščine, ki znaša:

– za stanovanje št. 1: 1.126,00 EUR,
– za stanovanje št. 2: 856,00 EUR in
– za stanovanje št. 4: 978,00 EUR.
5.2. Varščina se nakaže na transakcijski račun pro-

dajalke, SI56 0137 6010 0013 782, s pripisom »varšči-
na Stanovanje št. 1« ali »varščina Stanovanje št. 2« ali 
»varščina Stanovanje št. 4«, in sicer najkasneje do izte-
ka roka za zbiranje ponudb. Plačilo varščine je pogoj za 
sodelovanje v tem postopku javnega zbiranja ponudb, 
za kar je potrebno priložiti dokazilo.

5.3. V primeru, da ponudniki vplačajo varščino in ne 
posredujejo ponudbe, prodajalka varščino obdrži. Prav 
tako prodajalka obdrži varščino v primeru, da ponudnik 
po plačilu varščine ponudbo za nakup nepremičnin(e) 
umakne, ali če izbrani ponudnik pogodbe ne sklene ali 
ne izplača kupnine.

5.4. Ponudniku, ki ne bo izbran, se varščina brez 
obresti vrne v roku petnajst dni od prejema obvestila o 
izboru. Posameznemu uspelemu ponudniku se varščina 
vračuna v kupnino.

6. Prodajni pogoji in merila:
6.1. Posamezna nepremičnina se prodaja za naj-

manj izhodiščno vrednost. Posamezna nepremičnina 
se prodaja pod pogojem, da takoj po izboru, posamezni 
izbran ponudnik (kupec) nemudoma pristopi k celoviti 
ureditvi predmeta prodaje ter celoviti ureditvi stavbe 
oziroma skupnih delov nepremičnine št. 78, k.o. 277 – 
Šafarsko, za kar se zaveže s podpisom pogodbe.

6.2. Nakup bo potekal po načelu videno – kupljeno, 
kasnejše uveljavljanje zahtevkov zaradi napak ne bo 
upoštevano.

6.3. Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika za 
posamezno nepremičnino je najvišja ponujena cena. 
Ponujena cena mora biti v ponudbi fiksno določena in 
navedena na dve decimalni mesti natančno, sicer pro-
dajalka takšne ponudbe ne bo upoštevala. Za nakup 
posamezne nepremičnine bo izbran ponudnik, ki bo 
izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno. 
V primeru, da dva ali več ponudnikov za nakup posa-
mezne nepremičnine ponudijo isto ceno, lahko komisija 
pozove najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe 
ali se z njimi opravi dodatna pogajanja ali opravi med 

najugodnejšimi ponudniki javno dražbo, pri čemer se 
za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah 
ponudili najugodnejši ponudniki.

6.4. Prednost pred ostalimi ponudniki bo imel po-
nudnik, ki bo ob izpolnjevanju vseh razpisnih pogojev in 
poleg kriterija najvišje ponujene cene, dal ponudbo za 
odkup vseh treh stanovanj.

7. Pogoji sodelovanja:
7.1. Kot ponudniki lahko sodelujejo domače ali tuje 

fizične ali pravne osebe, ki v skladu s pravnim redom pri-
dobijo lastninsko pravico na nepremičninah v Republiki 
Sloveniji in ki v roku oddajo pravilne ponudbe.

7.2. Ponudba za nakup mora vsebovati naslednje:
– podatke o ponudniku: osebno ime oziroma naziv 

kupca, njegov točen naslov in ostale podatke (EMŠO 
in davčno številko za fizične osebe; matično in davčno 
oziroma identifikacijsko št. za DDV za pravne osebe);

– dokazilo, da ima ponudnik pravico kupiti nepre-
mičnino v RS (fotokopijo osebne izkaznice oziroma po-
tnega lista ter davčno številko za fizične osebe; izpis iz 
sodnega registra oziroma drugega ustreznega registra 
in davčno številko oziroma ID za DDV za pravne osebe 
in s.p., pri čemer izpis iz sodnega ali poslovnega registra 
ne sme biti starejši od 30 dni);

– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih za pravne 
osebe in samostojne podjetnike posameznike; potrdilo 
DURS o plačanih davkih in prispevkih ne sme biti sta-
rejše od 30 dni;

– navedbo nepremičnin(e), ki je predmet ponudbe;
– višino ponujene cene (brez davka na promet ne-

premičnin) za posamezno nepremičnino, ki ne sme biti 
nižja od izhodiščne/izklicne cene;

– dokazilo o vplačilu varščine;
– pisno izjavo ponudnika, da sprejema vse razpisne 

pogoje in se z njimi brezpogojno strinja.
Ponudba bo štela za popolno, če vsebuje vse zgo-

raj navedene sestavine.
8. Drugi pogoji
Ponudnik lahko ponudbo za nakup posamezne ne-

premičnine (posameznega stanovanja) dopolni do roka 
za sprejem ponudb, ki je določen v razpisu.

Izbran ponudnik za nakup posamezne nepremični-
ne plača davek na promet nepremičnin, stroške overitve 
podpisa pri notarju in morebitne druge stroške v zvezi 
s pogodbo.

Kupnino za posamezno nepremičnino je izbrani 
ponudnik dolžan plačati v 30 dneh od dne sklenitve po-
godbe. Plačilo celotne kupnine v prej določenem roku, 
je bistvena sestavina pravnega posla. V primeru, da se 
plačilo ne izvede v roku, se pogodba razdre, varščino 
pa zadrži prodajalka.

Ponudnika veže ponudba 90 dni od roka za predlo-
žitev ponudb.

Ponudnik poda številko transakcijskega oziroma 
osebnega računa ponudnika za morebitno vračilo vpla-
čane varščine.

9. Obvestilo o izbiri ponudnika
Posamezni najugodnejši ponudnik bo izbran v roku 

deset dni po izteku roka za zbiranje ponudb. Ponudniki 
bodo o izbiri obveščeni najkasneje v petnajstih dneh po 
sprejemu odločitve o izbiri posameznega najugodnejše-
ga ponudnika ali o ustavitvi postopka.

Prodajalka lahko brez kakršnekoli odškodninske 
odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine ozi-
roma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla 
razloge, pri čemer se ponudnikom vrne plačana varšči-
na. Obveznost prodajalke, da sklene pogodbo s posa-
meznim ponudnikom, ki za posamezno nepremičnino 
ponudi najugodnejše pogoje, je izključena.
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V primeru neuspelega javnega zbiranja ponudb, bo 
prodajalka ponudnike obvestila v osmih dneh od odpira-
nja prispelih ponudb.

10. Sklenitev pogodbe:
Posamezni izbrani ponudnik mora s prodajalko 

skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v roku pet-
najst dni od prejema obvestila o izboru. V primeru, da 
izbrani ponudnik pogodbe v navedenem roku ne sklene, 
iz razlogov na strani ponudnika, prodajalka zadrži plača-
no varščino in sklene pogodbo z naslednjim najugodnej-
šim ponudnikom za predmetno nepremičnino. Pogoji iz 
javnega razpisa so sestavni del kupoprodajne pogodbe.

Uspeli ponudnik za posamezno nepremičnino plača 
poleg kupnine tudi davčne dajatve (2 % davek na promet 
nepremičnin ali DDV) in stroške notarskih overitev. Ze-
mljiškoknjižni prenos vrši kupec. Kupec pridobi lastnin-
sko pravico na nepremičnini po plačilu celotne kupnine 
(v tem primeru hipotekarni kredit ni mogoč).

11. Rok, naslov in obrazci za predložitev ponudbe:
11.1. Ponudba se šteje za pravočasno, če jo pro-

dajalka prejme do vključno 30. 6. 2015 do 12. ure (pre-
jemna teorija).

11.2. Pisne ponudbe v zaprti ovojnici, opremljene s 
polnim nazivom oziroma imenom ponudnika in s pripi-
som »Ne odpiraj – ponudba za nakup Stanovanja št. 1, 
2, 4«, kjer ponudnik obkroži številko stanovanja, za kate-
rega podaja ponudbo (obkrožijo se lahko le eno, dve ali 
pa vse tri številke), naj ponudniki oddajo v Upravi Občine 
Razkrižje (leva pisarna pred vhodom v dvorano Kultur-
nega doma Razkrižje) ali pošljejo priporočeno na naslov: 
Občina Razkrižje, Šafarsko 42, 9246 Razkrižje. Ponud-

nikom svetujemo, da za pravilno označitev ponudbe 
uporabijo predlagan razpisni obrazec, saj v primeru, da 
ponudba tako, kot je navedeno, ni označena, prodajalka 
ne odgovarja za pravočasno odpiranje ponudbe.

11.3. Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na obraz-
cih razpisne dokumentacije, ki jo lahko brezplačno dvi-
gnejo na sedežu občine (leva pisarna pred vhodom v 
dvorano Kulturnega doma Razkrižje) ali na spletni strani 
http://www.razkrizje.si.

11.4. Prepozno prispele ponudbe, ponudbe pod 
izhodiščno vrednostjo za posamezno nepremičnino in 
ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih in dru-
gih navedenih pogojev (nepopolne ponudbe), ne bodo 
upoštevane. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za odda-
jo ponudb bodo zapečatene vrnjene ponudniku.

12. Javno odpiranje ponudb:
12.1. Odpiranje ponudb bo javno. Opravila ga bo 

Komisija za razpolaganja s stvarnim premoženjem Ob-
čine Razkrižje, imenovana s sklepom župana št. 012-
0001/2008-1(1) dne 26. 9. 2008, dne 30. 6. 2015 ob 13. 
uri, na sedežu prodajalke.

12.2. Ponudniki in predstavniki ponudnikov se mo-
rajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati 
z osebnim dokumentom, pooblaščenci pa tudi s pisnim 
pooblastilom ponudnika.

13. Informacije in ogled: podrobnejše informacije 
v zvezi z razpisom lahko vsi interesenti dobijo na tel. 
+386(0)2/584-99-00 ali 041/878-448. Ogled nepremič-
nin, ki so predmet prodaje, je mogoč v času delovnih ur 
prodajalke, po predhodnem dogovoru.

Občina Razkrižje
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Evidence sindikatov

Št. 101-18/2015-5 Ob-2167/15

V evidenci statutov sindikatov, ki jo hrani Upravna 
enota Ljubljana, Izpostava Moste-Polje, se pri spre-
membi naziva in naslova Sindikata carinikov Sloveni-
je, Organizacije sindikata Carinskega urada Ljubljana, 
Šmartinska cesta 152a, 1000 Ljubljana, ki je bil vpisan 
v evidenco pod zaporedno številko 105a, z dnem 13. 5. 
2015 vpišejo spremenjena pravila sindikata, saj je novo 
ime sindikata: Sindikat carinikov Slovenije, Organiza-
cija sindikata Ljubljana, Šmartinska cesta 152, 1000 
Ljubljana (skrajšano ime: SCS OS Ljubljana).

Št. 101-8/2015-4 Ob-2173/15

V evidenci statutov sindikatov, ki jo hrani Uprav-
na enota Ljubljana, Izpostava Vič-Rudnik, je bil statut 
Sindikata Fakultete za računalništvo in informa-
tiko, s sedežem Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana, 

vpisan v evidenco pod zaporedno številko 136 z dne 
23. 2. 2000, z odločbo št. 75102-028-3/00, zaradi 
spremembe sedeža, se vpišejo spremenjena pravila 
sindikata pod zaporedno številko vpisa v evidenco: 
234, v naziv pravil/statuta: Pravila sindikata zavoda, 
ime sindikata: Sindikat Univerza v Ljubljani, Fakul-
teta za računalništvo in informatiko, skrajšano ime: 
Sindikat UL FRI, sedež sindikata: Večna pot 113, 
1000 Ljubljana.

Št. 101-1/2015 Ob-2175/15

Pravila Sindikata javnih uslužbencev, Organi-
zacije sindikata Upravne enote Cerknica, ki so bila 
vpisana v evidenci statutov sindikatov pri Upravni enoti 
Cerknica, pod zaporedno številko 46 dne 8. 10. 2003, 
se prenehajo hraniti in se izbrišejo iz evidence z dnem 
dokončnosti te odločbe.
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Objave gospodarskih družb

 Ob-2236/15

Na podlagi drugega odstavka 670. člena ZGD-1 
podjetnik Konstruiranje in tehnično svetovanje Stojan 
Lemić s.p., naslov Beloruska ulica 5, 2000 Maribor, ma-
tična številka 1670352000, davčna številka SI64663132, 
objavljam, da bom poslovanje svojega podjetja (s.p.) 
prenesel na novo kapitalsko družbo – družbo z omejeno 
odgovornostjo, ki bo ustanovljena zaradi prenosa podje-
tnikovega podjetja. S prenosom poslovanja bodo prešle 
na d.o.o. tudi vse pravice in obveznosti, ki jih imam kot 
podjetnik v zvezi z s.p. Družba z omejeno odgovornostjo 
bo kot univerzalni pravni naslednik vstopila v vsa pravna 
razmerja v zvezi s prenesenim s.p. Prenos poslovanja 
se bo izvršil predvidoma 90 dni od dneva te objave.

Stojan Lemić s.p.

 Ob-2256/15

Uprava družbe Adriatic Slovenica Zavarovalna 
družba d.d. Koper, z matično številko 5063361000, vpi-
sana v sodni register Okrožnega sodišča v Kopru (v 
nadaljnjem besedilu: Adriatic Slovenica d.d.) na podlagi 
622.e člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) 
objavlja obvestilo:

Dne 22. 5. 2015 je bil sodnemu registru Okrožnega 
sodišča v Kopru predložen Načrt čezmejne združitve 
družb Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d. Koper, 
z matično številko 5063361000, vpisana v sodni register 
Okrožnega sodišča v Kopru kot prevzemne družbe in 
KD životno osiguranje d.d. ustanovljene po zakonih Re-
publike Hrvaške, s sedežem Zagreb, Draškovičeva 10, 
registrirano pri Trgovskem sodišču v Zagrebu pod regi-
strsko številko (MBS) 080655516, OIB 01695526582 kot 
prevzete družbe.

Družbi sta Načrt čezmejne združitve podpisali dne 
21. 4. 2015 v obliki notarskega zapisa notarja Bojana 
Podgorška iz Ljubljane, opr. št. SV 331/15.

Na sedežu Adriatic Slovenica d.d. v Kopru je od 
objave tega obvestila do 26. 6. 2015 v času od 8. do 
15. ure na vpogled Načrt čezmejne združitve, Skupno 
poročilo poslovodstev prevzete in prevzemne družbe 
o čezmejni združitvi, revidirani izkazi prevzete družbe 
na dan 31. 12. 2014 in bilanca po stanju na dan 31. 3. 
2015, prav tako tudi revidirani izkazi prevzemne druž-
be na dan 31. 12. 2014 in bilanca po stanju na dan 
31. 3. 2015.

Načrt združitve in njegove priloge bodo predloženi 
sodnemu registru Okrožnega sodišča v Kopru kot tudi 
Trgovačkemu registru v Zagrebu. Omenjeni dokumenti 
bodo prav tako deponirani in na vpogled na sedežih 
družb, ki se združujeta.

Delničar, vsak upnik in vsak delavec lahko uvelja-
vlja svoje pravice na način, kot to določa Zakon o gospo-
darskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1).

Vsak upnik lahko uveljavlja svoje pravice v skladu 
s 592. in 622.j členom ter drugimi členi ZGD-1, pod 
pogoji kot jih določa ta zakon. Upniki lahko uveljavljajo 
svoje pravice v 30 dneh po objavi tega obvestila. Del-
ničar družbe lahko uveljavlja svoje pravice v skladu s 
586. členom in drugimi členi ZGD-1, pod pogoji kot jih 
določa ta zakon. Delničarju, vsakemu upniku in vsa-
kemu delavcu se bo na njihovo zahtevo najkasneje 
naslednji dan brezplačno dal prepis listin iz prejšnjega 
odstavka oziroma informacije o uveljavljanju njihovih 
pravic.

Delničar prevzemne družbe se je veljavno odpove-
dal uporabi določb glede priprave in izvedbe skupšči-
ne, ponudbe denarne odpravnine in revizije čezmejne 
združitve.

Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d. 
Gabrijel Škof 

predsednik uprave 
Matija Šenk 
član uprave
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Zavarovanja terjatev

SV 313/15 Ob-2258/15

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega za-
pisa notarja Andreja Rozmana iz Idrije, Lapajnetova 
ulica 39, opr. št. SV 313/15 z dne 20. 5. 2015 je bilo 
stanovanje na naslovu Platiševa ulica 23, Cerkno, z 
identifikacijsko številko 2344-1-101, last Adrijane Mavri, 
roj. 18. 3. 1985, stanujoče Platiševa ulica 25, Cerkno, 
kupljeno z notarskim zapisom prodajne pogodbe no-
tarja Andreja Rozmana iz Idrije, opr. št. SV 247/15 z 
dne 15. 4. 2015, zastavljeno v korist upnice – Abanka 
Vipa d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana, matična šte-
vilka 5026024, za zavarovanje denarne terjatve v višini 
60.000,00 EUR s pripadki.

SV 353/15 Ob-2274/15

Na podlagi notarskega zapisa notarke Majde Loko-
šek, opr. št. SV 353/15, DK 32/15, z dne 25. 5. 2015, je bila 
nepremičnina: stanovanje št. 2, v 2. etaži, v stavbi št. 306, 
k.o. 1943 Dob (ID znak 1943-306-2) na naslovu Češenik 
13, 1233 Dob, uporabne površine dela stavbe 71,92 m2, z 
dvema kletnima prostoroma v 1. etaži, v izmeri 15,94 m2, 
skupaj v neto površini 87,86 m2, last zastaviteljev Tratnjek 
Antona in Zdenka vsakega do 1/2, zastavljena v korist AE 
nepremičnine, upravljanje nepremičnin, d.o.o., Ljubljana, 
Šmartinska cesta 130, matična številka 6059155000 zara-
di zavarovanja terjatve v višini 35.640,00 EUR s pp.

SV 436/15 Ob-2283/15

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega za-
pisa, opr. št. SV 436/15 notarja Vojka Pintarja iz Kranja 
z dne 26. 5. 2015, je nepremičnina – posamezni del 
št. 101, v stavbi št. 126, k.o. 2143 – Tržič, ki v naravi 
predstavlja trosobno stanovanje št. 4 v pritličju stano-
vanjske stavbe z ident. št. 126, na naslovu Ravne 28, 
4290 Tržič, ki stoji na parc. št. 406/2, parc. št. 407/10, 
parc. št. 410/4, parc. št. 410/5 in parc. št. 656/2, vse k.o. 
2143 – Tržič, last dolžnice – zastaviteljice Tanje Bolte-
žar, Zgornji Brnik 39A, 4207 Cerklje na Gorenjskem, 
ter zastavitelja Janeza Kutina, Zgornji Brnik 39A, 4207 
Cerklje na Gorenjskem, vsakega do deleža 1/2 glede na 
celoto, na temelju notarskega zapisa kupne pogodbe, 
opr. št. SV 1017/08 notarja Vojka Pintarja z dne 19. 8. 
2008 ter dodatka h kupni pogodbi, sklenjeni dne 19. 8. 
2008 v notarskem zapisu, opr. št. SV 1017/08 notarja 
Vojka Pintarja, opr. št. SV 1017/08-1 z dne 2. 12. 2013, 
sklenjenima s prodajalcema Velimirjem Manojlovićem in 
Barbaro Manojlović, oba Gubčeva ulica 1, 4000 Kranj 
(prej: Ravne 28, 4290 Tržič), zastavljeno v korist upnika 
SKB Banka d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana, 
matična številka 5026237000, za zavarovanje terjatve v 
višini 57.000,00 EUR, z obrestno mero: 3-mesečni Eu-
ribor in obrestni pribitek v višini 2,500 % letno, z odplači-
lom kredita v 18. 6. 2040 mesečnih anuitetah, od katerih 
zadnja zapade v plačilo dne 18. 6. 2040.
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Objave sodišč

Oklici o začetku vzpostavitve 
pravnega naslova

N 39/2012 Os-1559/15

Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajnem sodniku 
Juretu Likarju, v nepravdni zadevi predlagatelja: Javni 
stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, 
Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Žejn d.o.o., 
iz Ljubljane, zoper nasprotni udeleženki: 1. Bernardka 
Doma, Nanoška ulica 4, Ljubljana, 2. Darinka Ušeničnik, 
Rožna dolina cesta XI/7, Ljubljana, ob udeležbi: 1. Me-
stna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zasto-
pa Odvetniška družba Kozinc in partnerji, op., d.o.o., iz 
Ljubljane, 2. Mojca Lovšin Dostal, Cankarjeva ulica 3a, 
Krško, 3. Alojzij Kos, Jamova cesta 54, Ljubljana (naslov 
za vročanje: Bučka 4, 8276 Bučka), 4. Tatjana Oven, 
Jamova cesta 54, Ljubljana, 5. Terezija Oven, Jamova 
cesta 54, Ljubljana, 6. Alenka Gumze, Jaskova 4, Slo-
venj Gradec, 7. Slavka Končan, Jamova cesta 54, Ljub-
ljana, 8. Kristina Koman, Spodnji Rudnik IV 8, Ljubljana, 
9. Alenka Kozarov, Jamova cesta 54, Ljubljana, 10. Vera 
Banić, Jamova cesta 54, Ljubljana, 11. Anton Marolt, 
Jamova cesta 54, Ljubljana, 12. Nadja Cvek, Jamova 
cesta 54, Ljubljana, 13. Viktor Berlec, Jamova cesta 54, 
Ljubljana, 14. Tina Popović, Jamova cesta 54, Ljubljana, 
15. Igor Medjugorac, Jamova cesta 54, Ljubljana, 16. Ma-
tjaž Urleb, Jamova cesta 54, Ljubljana, 17. Marija Krmelj, 
Jamova cesta 54, Ljubljana, 18. Viktor Bernik, Jamova 
cesta 54, Ljubljana, 19. Urška Piskar, Jamova cesta 54, 
Ljubljana, 20. Marija Boban, Jamova cesta 54, Ljubljana, 
21. Tončka Božič, Rozmanova 68, Koper, 22. Matevž 
Božič, Rozmanova 68, Koper, 23. Anton Kustec, Jamova 
cesta 54, Ljubljana, 24. Vesna Kustec, Jamova cesta 
54, Ljubljana, 25. Igor Sirnik, Jana Husa 40, Ljubljana, 
26. Ernest Faninger, Jamova cesta 54, Ljubljana (zača-
sno: DSO ljubljana Vič, Cesta na Bokalce 51, Ljubljana), 
27. Vlasta Trstenjak, Jamova cesta 54, Ljubljana, 28. Mi-
haela Vanič Buković, Jamova cesta 54, Ljubljana, 29. Ma-
tija Vilhar, Jamova cesta 54, Ljubljana, 30. Zdravko Da-
nilović, Jamova cesta 54, Ljubljana, 31. Stojan Urbančič, 
Jamova cesta 54, Ljubljana, 32. Boštjan Oblak, Jamova 
cesta 54, Ljubljana, 33. Center za dopisno izobraževa-
nje Univerzum, Grošljeva ulica 4, Ljubljana, 34. David 
Žehelj, Spodnje Kraše 38, Šmartno ob Dreti, 35. Marija 
Kovše, Križeča vas 5 a, Poljčane, 36. Dušan Kovše, Bo-
gišičeva 6, Ljubljana, 37. Maja Lindič, Cesta Tončke Čeč 
76, Trbovlje, 38. Aleš Končan, Herbersteinova ulica 14, 
Ljubljana; ki jih zastopa upravnik Metalka stanovanjske 
storitve d.o.o., Industrijska cesta 1, Ljubljana, njega pa 
Ila Zupančič, odvetnica v Ljubljani, dne 12. 2. 2015 izdalo 
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne 
listine, kupoprodajne pogodbe št. 1487/64 z dne 12. 6. 
1965, sklenjene med prodajalcem Stanovanjski sklad 
občine Ljubljana - Vič - Rudnik po Zavodu za stanovanj-
sko in komunalno gospodarstvo Vič in kupcem Ernest 
Faninger, Topniška 34, Ljubljana, predmet pogodbe dvo-
sobno stanovanje št. 13 (sedaj ID 106), v II. nadstropju, 
v izmeri 61,00 m2, ki se nahaja v sklopu stanovanjskega 
objekta C – 12.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj 
navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave 

tega oklica v Uradnem listu Republike Slovenije in na 
oglasni deski sodišča z ugovorom pri naslovnem sodi-
šču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o 
vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za 
vknjižbo lastninske pravice v korist udeleženca Ernesta 
Faningerja.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 2. 2015

II N 31/2012 Os-2170/15

Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici 
mag. Barbari Jan Bufon, v nepravdni zadevi predlaga-
teljev: 1. Bogdan Jančar, Vodovodna cesta 3, Ljubljana, 
2. Franja Molan Jančar, Vodovodna cesta 3, Ljubljana, 
3. Izidor Rejc, Vodovodna cesta 3, Ljubljana, 4. Helena 
Rejc, Vodovodna cesta 3, Ljubljana, 5. Miloš Gorkič, 
Vodovodna cesta 3, Ljubljana, 6. Tatjana Gorkič, Vo-
dovodna cesta 3, Ljubljana, 7. Ivan Lebar, Žlubinec 
329, 26705 Nižbor, Češka Republika, 8. Andrija Lebar, 
Vodovodna cesta 3, Ljubljana, 9. Tanja Košorok, Vo-
dovodna cesta 3, Ljubljana, 10. Blaž Košorok, Ulica 
bratov Učakar 36, Ljubljana, 11. Karolina Povalej, Vo-
dovodna cesta 3, Ljubljana, 12. Gregor Marko Povalej, 
Vodovodna cesta 3, Ljubljana, 13. Franc Luckmann, 
Vodovodna cesta 3, Ljubljana, 14. Edita Luckmann, 
Vodovodna cesta 3, Ljubljana, 15. Martin Križmanič, Vo-
dovodna cesta 3, Ljubljana, 16. Luka Stritar, Vodovodna 
cesta 3, Ljubljana, 17. Črt Marinček, Vodovodna cesta 
3, Ljubljana, 18. Tatjana Kadunc, Vodovodna cesta 3, 
Ljubljana, 19. Živa Fortič Smole, Vodovodna cesta 3, 
Ljubljana, ki jih vse zastopa Bogdan Jančar, Vodovodna 
cesta 3, Ljubljana, zoper nasprotne udeležence: 1. SCT 
d.d., Ljubljana, Slovenija – v stečaju, Slovenska cesta 
56, Ljubljana, ki ga zastopa Špela Mesesnel, odvetnica 
v Ljubljani, 2. Zvonimira Ema Šuc, Slovenčeva ulica 
117, Ljubljana, 3. Jaromira Bohinec, Slovenčeva ulica 
117, Ljubljana, 4. Branko Cihlar, Pot pomorščakov 20, 
Portorož, 5. Jože Cihlar, Kadilnikova ulica 7, Ljubljana, 
6. Antonija Cihlar, Vodovodna cesta 3, Ljubljana, 7. Ciril 
Repovž, Konjšica 10, Polšnik, ob udeležbi: 1. Mestna 
občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa 
Bojan Drobež, odvetnik v Ljubljani, 2. Anja Milenkovič 
Kramer, Vodovodna cesta 3, Ljubljana, ki jo zastopa 
odvetniška pisarna Kosmač d.o.o. iz Ljubljane, 3. UVG 
d.o.o., Linhartova cesta 17, Ljubljana, 4. Jaka Fon, Vo-
dovodna cesta 3, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška 
pisarna Petek, d.o.o. iz Ljubljane, zaradi vzpostavitve 
etažne lastnine in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, 
dne 7. 5. 2015, izdalo sklep o začetku postopka vzpo-
stavitve zemljiškoknjižnih listin: darilne pogodbe z dne 
15. 1. 1993, sklenjene med darovalko Majdo Fortič in 
obdarjenko Živo Fortič Smole, in sicer za nepremični-
no – v objektu BS-4, Vodovodna cesta 3 v Ljubljani, 
dvoinpolsobno stanovanje, s površino 82,30 m2, ident. 
št. 2636-7757-14, v stanovanjski stavbi na naslovu Vo-
dovodna cesta 3 v Ljubljani, ki je povezana z zemljiškimi 
parcelami številka 924/4, 924/5 in 925/7, vse k.o. 2636 
– Bežigrad.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj 
navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave 
tega oklica v Uradnem listu RS in na oglasni deski sodišča 
z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost 
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene 
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listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice 
v korist predlagateljice postopka, Žive Fortič Smole.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 5. 2015

II N 31/2012 Os-2171/15

Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici 
mag. Barbari Jan Bufon, v nepravdni zadevi predlaga-
teljev: 1. Bogdan Jančar, Vodovodna cesta 3, Ljubljana, 
2. Franja Molan Jančar, Vodovodna cesta 3, Ljubljana, 
3. Izidor Rejc, Vodovodna cesta 3, Ljubljana, 4. Helena 
Rejc, Vodovodna cesta 3, Ljubljana, 5. Miloš Gorkič, 
Vodovodna cesta 3, Ljubljana, 6. Tatjana Gorkič, Vo-
dovodna cesta 3, Ljubljana, 7. Ivan Lebar, Žlubinec 
329, 26705 Nižbor, Češka Republika, 8. Andrija Lebar, 
Vodovodna cesta 3, Ljubljana, 9. Tanja Košorok, Vo-
dovodna cesta 3, Ljubljana, 10. Blaž Košorok, Ulica 
bratov Učakar 36, Ljubljana, 11. Karolina Povalej, Vo-
dovodna cesta 3, Ljubljana, 12. Gregor Marko Povalej, 
Vodovodna cesta 3, Ljubljana, 13. Franc Luckmann, 
Vodovodna cesta 3, Ljubljana, 14. Edita Luckmann, 
Vodovodna cesta 3, Ljubljana, 15. Martin Križmanič, Vo-
dovodna cesta 3, Ljubljana, 16. Luka Stritar, Vodovodna 
cesta 3, Ljubljana, 17. Črt Marinček, Vodovodna cesta 
3, Ljubljana, 18. Tatjana Kadunc, Vodovodna cesta 3, 
Ljubljana, 19. Živa Fortič Smole, Valjavčeva ulica 27, 
Kranj, ki jih vse zastopa Bogdan Jančar, Vodovodna 
cesta 3, Ljubljana, zoper nasprotne udeležence: 1. SCT 
d.d., Ljubljana, Slovenija – v stečaju, Slovenska cesta 
56, Ljubljana, ki ga zastopa Špela Mesesnel, odvetnica 
v Ljubljani, 2. Zvonimira Ema Šuc, Slovenčeva ulica 
117, Ljubljana, 3. Jaromira Bohinec, Slovenčeva ulica 
117, Ljubljana, 4. Branko Cihlar, Pot pomorščakov 20, 
Portorož, 5. Jože Cihlar, Kadilnikova ulica 7, Ljubljana, 
6. Antonija Cihlar, Vodovodna cesta 3, Ljubljana, 7. Ciril 
Repovž, Konjšica 10, Polšnik, ob udeležbi: 1. Mestna 
občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa 
Bojan Drobež, odvetnik v Ljubljani, 2. Anja Milenkovič 
Kramer, Vodovodna cesta 3, Ljubljana, ki jo zastopa 
odvetniška pisarna Kosmač d.o.o. iz Ljubljane, 3. UVG 
d.o.o., Linhartova cesta 17, Ljubljana, 4. Jaka Fon, Vo-
dovodna cesta 3, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška 
pisarna Petek, d.o.o. iz Ljubljane, zaradi vzpostavitve 
etažne lastnine in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, 
dne 7. 5. 2015, izdalo sklep o začetku postopka vzposta-
vitve zemljiškoknjižnih listin, kupne pogodbe št. V-F/7 z 
dne 16. 1. 1975, sklenjene med prodajalcem Gradbeno 
podjetje „Tehnika“ Ljubljana in kupcema Markom Pova-
lejem in Karolino Povalej, in sicer za nepremičnino – v 
objektu „F“ Vodovodna cesta 3 v Ljubljani, triinpolsobno 
stanovanje št. 7 v IV. nadstropju, s površino 113,05 m2, 
od tega je 11,25 m2 balkona in sušilnice, ident. št. 2636-
7757-7, v stanovanjski stavbi na naslovu Vodovodna ce-
sta 3 v Ljubljani, ki je povezana z zemljiškimi parcelami 
številka 924/4, 924/5 in 925/7, vse k.o. 2636 – Bežigrad.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj 
navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave 
tega oklica v Uradnem listu Republike Slovenije in na 
oglasni deski sodišča z ugovorom pri naslovnem sodi-
šču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov 
o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje 
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev 
postopka, Gregorja Marka Povaleja in Karoline Povalej.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 5. 2015

II N 31/2012 Os-2172/15

Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici 
mag. Barbari Jan Bufon, v nepravdni zadevi predlaga-

teljev: 1. Bogdan Jančar, Vodovodna cesta 3, Ljubljana, 
2. Franja Molan Jančar, Vodovodna cesta 3, Ljubljana, 
3. Izidor Rejc, Vodovodna cesta 3, Ljubljana, 4. Helena 
Rejc, Vodovodna cesta 3, Ljubljana, 5. Miloš Gorkič, 
Vodovodna cesta 3, Ljubljana, 6. Tatjana Gorkič, Vodo-
vodna cesta 3, Ljubljana, 7. Ivan Lebar, Žlubinec 329, 
26705 Nižbor, Češka Republika, 8. Andrija Lebar, Vodo-
vodna cesta 3, Ljubljana, 9. Tanja Košorok, Vodovodna 
cesta 3, Ljubljana, 10. Blaž Košorok, Ulica bratov Učakar 
36, Ljubljana, 11. Karolina Povalej, Vodovodna cesta 3, 
Ljubljana, 12. Gregor Marko Povalej, Vodovodna cesta 3, 
Ljubljana, 13. Franc Luckmann, Vodovodna cesta 3, Ljub-
ljana, 14. Edita Luckmann, Vodovodna cesta 3, Ljublja-
na, 15. Martin Križmanič, Vodovodna cesta 3, Ljubljana, 
16. Luka Stritar, Vodovodna cesta 3, Ljubljana, 17. Črt 
Marinček, Vodovodna cesta 3, Ljubljana, 18. Tatjana Ka-
dunc, Vodovodna cesta 3, Ljubljana, 19. Živa Fortič Smo-
le, Valjavčeva ulica 27, Kranj, ki jih vse zastopa Bogdan 
Jančar, Vodovodna cesta 3, Ljubljana, zoper nasprotne 
udeležence: 1. SCT d.d., Ljubljana, Slovenija – v steča-
ju, Slovenska cesta 56, Ljubljana, ki ga zastopa Špela 
Mesesnel, odvetnica v Ljubljani, 2. Zvonimira Ema Šuc, 
Slovenčeva ulica 117, Ljubljana, 3. Jaromira Bohinec, 
Slovenčeva ulica 117, Ljubljana, 4. Branko Cihlar, Pot 
pomorščakov 20, Portorož, 5. Jože Cihlar, Kadilnikova 
ulica 7, Ljubljana, 6. Antonija Cihlar, Vodovodna cesta 3, 
Ljubljana, 7. Ciril Repovž, Konjšica 10, Polšnik, ob ude-
ležbi: 1. Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, 
ki jo zastopa Bojan Drobež, odvetnik v Ljubljani, 2. Anja 
Milenkovič Kramer, Vodovodna cesta 3, Ljubljana, ki jo 
zastopa odvetniška pisarna Kosmač d.o.o. iz Ljubljane, 
3. UVG d.o.o., Linhartova cesta 17, Ljubljana, 4. Jaka 
Fon, Vodovodna cesta 3, Ljubljana, ki ga zastopa Od-
vetniška pisarna Petek, d.o.o. iz Ljubljane, zaradi vzpo-
stavitve etažne lastnine in vzpostavitve zemljiškoknjižne 
listine, dne 7. 5. 2015, izdalo sklep o začetku postopka 
vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:

– kupne pogodbe št. V-F/1 z dne 26. 12. 1974, 
sklenjene med prodajalcem Gradbeno podjetje „Tehni-
ka“ Ljubljana in kupcem Republiškim sekretariatom za 
notranje zadeve Republike Slovenije, in sicer za nepre-
mičnino – v objektu „F“ Vodovodna cesta 3 v Ljubljani 
triinpolsobno stanovanje št. 1 v I. nadstropju s površino 
113,05 m2, od tega je 11,25 m2 balkona in sušilnice, 
ident. št. 2636-7757-1, v stanovanjski stavbi na naslovu 
Vodovodna cesta 3 v Ljubljani, ki je povezana z zemlji-
škimi parcelami številka 924/4, 924/5 in 925/7, vse k.o. 
2636 – Bežigrad.

– menjalne pogodbe št. 0403-S-36/1-1/90 z dne 
27. 12. 1990, sklenjene med Republiškim sekretariatom 
za notranje zadeve Republike Slovenije ter Bogdanom 
Jančarjem in Franjo Molan Jančar, in sicer za nepre-
mičnino – v objektu „F“ Vodovodna cesta 3 v Ljubljani 
triinpolsobno stanovanje št. 1 v I. nadstropju s površino 
113,05 m2, od tega je 11,25 m2 balkona in sušilnice, 
ident. št. 2636-7757-1, v stanovanjski stavbi na naslovu 
Vodovodna cesta 3 v Ljubljani, ki je povezana z zemlji-
škimi parcelami številka 924/4, 924/5 in 925/7, vse k.o. 
2636 – Bežigrad.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj 
navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave 
tega oklica v Uradnem listu Republike Slovenije in na 
oglasni deski sodišča z ugovorom pri naslovnem sodi-
šču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov 
o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje 
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev 
postopka, Bogdana Jančarja in Franjo Molan Jančar.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 5. 2015
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Amortizacije

N 21/2015 Os-2232/15

Na predlog predlagajoče stranke Darje Kuri, Dr-
betinci 34, Vitomarci, ki jo zastopa Stanislav Klemen-
čič, odvetnik na Ptuju, se uvaja postopek amortizacije 
bianco menice, ki jo je kot trasant izdal Mitja Jurovič, 
EMŠO 0708977500195, iz Apač 248, 2324 Lovrenc na 
Dravskem polju, za zavarovanje terjatve predlagateljice 
Darje Kuri.

S tem oklicem sodišče poziva imetnika zgoraj na-
vedene bianco menice, da jo v priglasitvenem roku 
predloži sodišču.

Priglasitveni rok teče od dneva objave tega oklica 
in znaša 60 dni.

Če listina ne bo predložena sodišču v priglasitve-
nem roku jo bo sodišče razveljavilo.

Okrajno sodišče na Ptuju
dne 15. 5. 2015

Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

IV P 859/2013 Os-2099/15

Okrožno sodišče v Celju je v pravdni zadevi, ki se 
vodi pod opr. št. IV P 859/2013, v skladu 82. členom 
ZPP sklenilo:

Toženi stranki Berikov Anelu se postavi začasni 
zastopnik, odvetnik Verzegnassi Matjaž, Gregorčičeva 
ulica 1, Celje.

Začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko v 
postopku, dokler tožena stranka oziroma njegov poobla-
ščenec ne nastopi pred sodiščem ali dokler Center za 
socialno delo ne sporoči, da je postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Celju
dne 6. 5. 2015

P 29/2015 Os-2148/15

Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajnem sodni-
ku Jožetu Petrovčiču v pravdni zadevi tožeče stran-
ke: 1. Stanislav Kralj, Mengeška cesta 5a, 1236 Trzin; 
2. Marija Kralj, Mengeška cesta 5a, 1236 Trzin in 3. Ana 
Klepec, Pusti Gradec 10, 8343 Dragatuš, ki jih vse za-
stopa Alojz Poljšak, odvetnik v Črnomlju, zoper toženo 
stranko: Neznani in neznano kje bivajoči dediči po pok. 
Flajnik Georgu, Flajnik Ivetu in Flajnik Juriju, vsi naza-
dnje stanujoči Vukovci 20, Vinica, po pok. Kobe Georgu 
in Kobe Juriju, oba nazadnje stanujoča Vukovci 19, 
Vinica in po pok. Kobe Štefanu, nazadnje stanujočemu 
Vukovci 21, Vinica, zaradi ugotovitve lastninske pravice 
pcto 100,00 €, v smislu 82. člena Zakona o pravdnem 
postopku (v nadaljevanju: ZPP), dne 2. aprila 2015 po-
stavilo začasnega zastopnika Neznano kje živečim de-
dičem po pokojnih Flajnik Georgu, Flajnik Ivetu in Flajnik 
Juriju, vsi nazadnje stanujoči Vukovci 20, Vinica, po pok. 
Kobe Georgu in Kobe Juriju, oba nazadnje stanujoča 
Vukovci 19, Vinica in po pok. Kobe Štefanu, nazadnje 
stanujočemu Vukovci 21, Vinica.

Začasni zastopnik je Jože Vardjan, odvetnik v Čr-
nomlju.

Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal tožene 
stranke Neznano kje živeče dediče po pokojnih Flajnik 

Georgu, Flajnik Ivetu in Flajnik Juriju, vsi nazadnje sta-
nujoči Vukovci 20, Vinica, po pok. Kobe Georgu in Kobe 
Juriju, oba nazadnje stanujoča Vukovci 19, Vinica in po 
pok. Kobe Štefanu, nazadnje stanujočemu Vukovci 21, 
Vinica, do takrat, dokler le-ti ali njihov pooblaščenec 
ne bodo nastopili pred sodiščem oziroma dokler organ 
pristojen za socialne zadeve sodišču ne sporoči, da jim 
je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 2. 4. 2015

1913 I 2618/2014 Os-1842/15

Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi 
upnika Okrajno sodišče v Ljubljani, Računovodstvo (opr. 
št. VL 210483/2010), Miklošičeva 10, Ljubljana, zoper 
dolžnika Albina Juvanc, Tržaška cesta 40, Ljubljana, ki 
ga zastopa zak. zast. odvetnica Varja Holec, Komenske-
ga ulica 4, Ljubljana - dostava, zaradi izterjave 200,00 
EUR s pp, sklenilo:

dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona o prav-
dnem postopku – ZPP postavi začasna zastopnica.

Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Varja 
Holec, Komenskega ulica 4, Ljubljana.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do 
takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi 
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za social-
ne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 4. 2015

VL 15044/2015 Os-2089/15

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: Si.mobil 
telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska cesta 
134B, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Mo-
nika Lipovec d.o.o., Bleiweisova cesta 30, Kranj, proti 
dolžniku Luki Zakotnik, Zaloška cesta 69, Ljubljana, 
zaradi izterjave 595,27 EUR, sklenilo:

dolžniku Luki Zakotnik, Zaloška cesta 69, Ljubljana, 
se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Za-
kona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom 
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni 
zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odv. Rakun 
Rok, Dalmatinova 2, Ljubljana.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, 
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 4. 2015

VL 130604/2014 Os-2125/15

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: HETA As-
set Resolution, družba za financiranje d.o.o., Dunajska 
cesta 167, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Gorjup Zupančič 
Vesna – odvetnica, Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 
11, Maribor, proti dolžniku Tomažu Krajnc, Strossmayer-
jeva ulica 15, Maribor - dostava, ki ga zastopa zak. zast. 
Grgurevič Nikolaj – odvetnik, Mlinska ulica 28, Maribor, 
zaradi izterjave 3.785,92 EUR, sklenilo:

dolžniku Tomažu Krajnc, Strossmayerjeva ulica 15, 
Maribor - dostava, se na podlagi 4. točke drugega od-
stavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku -ZPP v 
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zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ 
postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi Grgurevič Ni-
kolaj – odvetnik, Mlinska ulica 28, Maribor.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, 
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani  
dne 6. 5. 2015

VL 33403/2015 Os-2137/15

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: Univer-
zitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 002, Ljub-
ljana, ki ga zastopa zak. zast. Simon Vrhunec, Zaloška 
cesta 2, Ljubljana - dostava, po Nina Kalčič, Bohoričeva 
ulica 28, Ljubljana - dostava, proti dolžnici Mariji Marguč, 
Zaloška cesta 69, Ljubljana - dostava, ki jo zastopa Raz-
drih Andrej – odvetnik, Celovška cesta 030, Ljubljana, 
zaradi izterjave 2.592,55 EUR, sklenilo:

dolžnici Mariji Marguč, Zaloška cesta 69, Ljublja-
na - dostava, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 
82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi 
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ po-
stavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odv. Andreja 
Razdriha, Celovška cesta 30, 1000 Ljubljana.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse dotlej, 
dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 5. 2015

Oklici dedičem

D 66/2015 Os-1933/15

Na Okrajnem sodišču v Brežicah je v teku zapuščin-
ski postopek po pokojnem Latkovič Nikolaju, rojenem 
5. 11. 1865, nazadnje stanujoč Vrhovska vas 25, Cerklje 
ob Krki, ki je umrl 28. 10. 1946.

Ker sodišču niso znani dediči, pozivamo vse, ki 
mislijo, da imajo pravico do dediščine po pokojnem 
Ladkovič Nikolaju, da se priglasijo Okrajnemu sodišču v 
Brežicah, v enem letu od objave tega oklica.

Po poteku enoletnega roka bo sodišče opravilo 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Brežicah
dne 26. 3. 2015

D 203/2015 Os-1935/15

Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapu-
ščinski postopek po pok. Ludviku Selišku, rojenem 29. 5. 
1893, vdovcu, umrlem 10. 2. 1984, nazadnje stanujo-
čem v Celju.

Zapustnik naj bi napravil oporoko, ki se je nahajala 
pri sedaj že pokojni Tereziji Artić iz Hromca 109, Repu-
blika Hrvaška, oporoka sodišču ni bila predložena. Za-
pustnik je bil vdovec, sodišču ni znano, da bi imel potom-

ce. Sodišču tudi ni znano ali je imel brate in sestre ter 
tudi ne ali je imel kakšne druge sorodnike. Glede na na-
vedeno bi lahko na podlagi oporoke prišli v poštev opo-
ročni dediči, če oporoke in oporočnih dedičev ni, nastopi 
dedovanje na podlagi zakona in pridejo v poštev zakoniti 
dediči I. dednega reda (potomci in njihovi potomci), če 
le-teh ni, dediči II. dednega reda (starši oziroma njihovi 
potomci), če le-teh ni pa dediči III. dednega reda (dedi 
in babice oziroma njihovi potomci), katerih imena, drugi 
osebni podatki in podatki o stalnem prebivališču sodišču 
tudi niso znani.

Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedo-
vanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do de-
diščine na podlagi oporoke oziroma zakona po zapu-
stniku, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave 
tega oklica na oglasni deski sodišča in v Uradnem 
listu RS. Če se morebitni dediči v določenem roku ne 
bodo priglasili, bo sodišče opravilo in zaključilo zapu-
ščinski postopek tako, da bo štelo, da je zapuščina 
brez dediča in bo zapustnikovo premoženje v skladu 
z 9. členom Zakona o dedovanju postala lastnina Re-
publike Slovenije.

Okrajno sodišče v Celju
dne 3. 4. 2015

D 18/2015 Os-1907/15

Pozivamo vse, ki mislijo, da imajo pravico do dedi-
ščine po pok. Misja Alojzu, roj. 13. 4. 1937, državljanu 
RS, nazadnje stanujoč Riedemannweg 13–14, Berlin, ki 
je umrl 29. 8. 1984, da se priglasijo Okrajnemu sodišču v 
Gornji Radgoni v enem letu od objave tega oklica.

Po preteku enoletnega roka, bo sodišče opravilo 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Gornji Radgoni
dne 9. 4. 2015

D 244/2012 Os-2157/15

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek 
po pok. Štajdohar Uršuli, rojeni Corel, hčerki Martina, 
roj. 9.5.1867, kmetici, državljanki bivše FLRJ, nazadnje 
stanujoči Banja Loka št. 30, umrli 7. 11. 1959 v Banja 
Loki.

Tekom zapuščinskega postopka je sodišče ugotovi-
lo, da bi v poštev za dedovanje po zapustnici prišla tudi 
zap. vnukinja Herzina Blagetz Rose, ki naj bi živela na 
neznanem naslovu v Ameriki.

Glede na ugotovljeno, sodišče s tem oklicem poziva 
zap. vnukinjo Herzino Blagetz Rose, da se v roku enega 
leta od objave oklica v Uradnem listu Republike Sloveni-
je, na spletni strani tukajšnjega sodišča in na sodni deski 
tukajšnjega sodišča zglasi ter uveljavlja svojo pravico 
do dediščine. Po preteku oklicnega roka bo sodišče 
razpisalo zapuščinsko obravnavo in zadevo zaključilo v 
skladu z Zakonom o dedovanju.

Okrajno sodišče v Kočevju
dne 6. 5. 2015

D 2/2015 Os-2087/15

Ivana Lovrečič, neznanega naslova, je dne 1. 1. 
1949 (razglašena za mrtvo) umrla in ni zapustila opo-
roke.

Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj 
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.

Če se po preteku enega leta od objave oklica ne 
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko 
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obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. 
Neznanim dedičem je bila postavljena skrbnica Bistra 
Podgornik Tonello, Dekani 209a, Dekani.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 5. 5. 2015

D 578/2013 Os-2114/15

Zapuščinska zadeva: po pokojni Cepak Mariji, ne-
znanega bivališča, ki je bila razglašena za mrtvo s skle-
pom N 23/2012 in določen datum smrti 18. 12. 1950.

Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj 
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.

Če se po preteku enega leta od objave oklica ne 
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko 
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. 
Neznanim dedičem je bila postavljena skrbnica Bistra 
Podgornik Tonello, Dekani 209/a, 6271 Dekani.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 6. 5. 2015

D 158/2014 Os-2154/15

Vjekoslav Ćus, sin Antona, iz Kopra, Cesta na Mar-
kovec 3, je dne 25. 2. 2014 umrl in ni zapustil oporoke.

Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj 
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.

Če se po preteku enega leta od objave oklica ne 
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko 
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. 
Neznanim dedičem je bila postavljena skrbnica Bistra 
Podgornik Tonello, Dekani 209a, Dekani.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 12. 5. 2015

D 191/2013 Os-2155/15

Anton Šik iz Dekanov, Rižana 23, je dne 11. 12. 
1958 umrl in ni zapustil oporoke.

Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj 
se priglasijo sodišču ali začasni zastopnici v enem letu 
od objave tega.

Če se po preteku enega leta od objave oklica ne 
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko 
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. 
Dedinji neznanega bivališča je bila postavljena zača-
sna zastopnica odv. Tamara Bandelj, Jenkova ulica 1, 
Postojna.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 12. 5. 2015

D 300/2014 Os-2198/15

Pri Okrajnem sodišču v Kopru je v teku zapuščinski 
postopek po pokojni Giovanni Cnez, roj. Raccar 23. 5. 
1894, nazadnje stanujoči Strada del Friulli 267, Trst, 
Italija, umrli dne 6. 5. 1982.

Sodišču niso znani vsi zakoniti dediči zapustnika 
oziroma njihovi potomci. Tisti, ki mislijo, da imajo pravico 
do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu od 
objave tega oklica.

Če se po preteku enega leta od objave oklica ne 
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko 
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Neznane dediče začasno zastopa skrbnica za po-
seben primer Bistra Podgornik Tonello, stanujoča Deka-
ni 209/a, 6271 Dekani.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 15. 5. 2015

II D 2295/2014 Os-2156/15

Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku za-
puščinski postopek po pok. Slavki Kočar, roj. 18. 6. 
1934, umrli 5. 8. 2014, nazadnje stan. Studenec 6A, 
Ljubljana.

Zapustnica je imela sina Marka Kočarja, ki je po-
grešan od 17. 9. 1991 in o njem od takrat ni nobenih 
podatkov. Tako ni poznano, ali je oseba sploh še živa.

Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o de-
dovanju poziva Marka Kočarja, da se priglasi sodišču 
v enem letu od objave tega oklica.

Če se oseba, ki je pozvana k prijavi s tem okli-
cem, ne bo oglasila, bo sodišče po preteku enoletne-
ga roka zapuščinski postopek nadaljevalo in zaključilo 
na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 5. 2015

D 210/2015 Os-2183/15

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski 
postopek po pok. Žnidarčič Jožefi, por. Delpin, roj. 
23. 4. 1902 v Renčah, iz Gorice, Italija, ki je umrla 
dne 20. 11. 1981.

Kot zakoniti dediči bi za dedovanje prišli v poštev 
dediči po zap. pok. hčerki Delpin Darii, katerih ime in 
prebivališče sodišču ni znano ter zap. vnuk Tito Raf-
faele, katerega prebivališče sodišču ni znano.

Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedo-
vanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dedi-
ščine v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo 
tukajšnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, 
sicer bo sodišče po preteku enoletnega roka odločilo 
o zapuščini na podlagi podatkov, s katerimi bo razpo-
lagalo in v skladu z določbami Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 7. 5. 2015

D 93/2015 Os-1908/15

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po 
Paul Kristini, nazadnje stanujoči Kropa 125, umrli 
dne 20. 6. 2014. Zakoniti dedič, zapustničin brat se je 
dedovanju odpovedal, ostali zakoniti dediči niso zna-
ni. Zato se jih poziva, da lahko v roku enega leta od 
objave tega oklica uveljavljajo dedno pravico.

Okrajno sodišče v Radovljici
dne 1. 4. 2015

D 101/2014 Os-2261/15

Pri tem sodišču je v teku zapuščinski postopek 
po pokojni Antoniji Colja, rojeni Kragelj, rojeni 12. 5. 
1907 v Volčanskih Rutih, nazadnje stanujoči na na-
slovu Tolosa 1097 Calle 32, La Plata, Argentina, ki 
je bila s sklepom Okrajnega sodišča v Tolminu, št. N 
22/2013 z dne 3. 2. 2014, razglašeno za mrtvo z dnem 
13. 5. 1977.

Glede na to, da sodišče nima podatkov o tem, 
kdo bi bili zapustničini zakoniti dediči, s tem oklicem 
poziva vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico do de-
diščine, da se v roku enega leta od njegove objave 
zglasijo in to pravico uveljavljajo.

Če se po poteku enega leta od objave oklica dedi-
či ne zglasijo, bo sodišče zapuščino pokojne Antonije 
Colja izročilo Republiki Sloveniji.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 19. 5. 2015
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D 99/2014 Os-2262/15

Pri tem sodišču je v teku zapuščinski postopek po 
pokojni Tereziji Kralj, rojeni Kragelj, neznanih rojstnih 
podatkov, nazadnje živečo v Trstu, Italija, ki je bila s 
sklepom Okrajnega sodišča v Tolminu, št. N 25/2013 z 
dne 3. 2. 2014, razglašena za mrtvo z dnem 1. 1. 1951.

Glede na to, da sodišče nima podatkov o tem, kdo 
bi bili zapustničini zakoniti dediči, s tem oklicem poziva 
vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da 
se v roku enega leta od njegove objave zglasijo in to 
pravico uveljavljajo.

Če se po poteku enega leta od objave oklica dediči 
ne zglasijo, bo sodišče zapuščino pokojne Terezije Kralj 
izročilo Republiki Sloveniji.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 19. 5. 2015

D 66/2015 Os-2093/15

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem 
sodišču v Trebnjem, po pok. Fink Francu, umrlem 15. 8. 
1962, Zavrh 12, Trebnje, sodišče poziva dediče I., II., 
III. dednega reda ter vse, ki mislijo, da imajo pravico do 
zapuščine po pok. Fink Francu, da se priglasijo sodi-
šču v roku enega leta od objave tega oklica, v skladu z 
206. členom Zakona o dedovanju (ZD).

Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 5. 5. 2015

D 62/2015 Os-2094/15

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem 
sodišču v Trebnjem, po pok. Fink Avgustu, umrlem 15. 8. 
1953, Zavrh 12, Trebnje, sodišče poziva dediče I., II., 
III. dednega reda ter vse, ki mislijo, da imajo pravico do 
zapuščine po pok. Fink Avgustu, da se priglasijo sodi-
šču v roku enega leta od objave tega oklica, v skladu z 
206. členom Zakona o dedovanju (ZD).

Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 5. 5. 2015

D 61/2015 Os-2095/15

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem 
sodišču v Trebnjem, po pok. Fink Alojziju, umrlem 5. 2. 

1949, Zavrh 12, Trebnje, sodišče poziva dediče I., II., 
III. dednega reda ter vse, ki mislijo, da imajo pravico do 
zapuščine po pok. Fink Alojziju, da se priglasijo sodi-
šču v roku enega leta od objave tega oklica, v skladu z 
206. členom Zakona o dedovanju (ZD).

Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 5. 5. 2015

Oklici pogrešanih

N 86/2014 Os-2122/15

Pri Okrajnem sodišču v Kopru teče postopek za 
razglasitev pogrešanega Antona Kleve, rojenega 6. 2. 
1924 v Laborju, sina Katarine Kocjančič in Antona Kle-
ve, za mrtvega.

Pogrešanega se poziva, da se oglasi sodišču, vse, 
ki kaj vedo o njegovem življenju ali smrti, pa se poziva, 
da to sporočijo tukajšnjemu sodišču v treh mesecih od 
objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče po-
grešanega razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 8. 5. 2015

N 62/2014 Os-2180/15

Pri Okrajnem sodišču v Kopru teče postopek za 
razglasitev pogrešanega Ivana Andrejašiča, roj. 22. 3. 
1896, sina Jakoba iz Črnega Kala, za mrtvega.

Vse, ki kaj vedo o njegovem življenju, se poziva, 
da to sporočijo tukajšnjemu sodišču v treh mesecih od 
objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče po-
grešanega razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 14. 5. 2015

N 48/2014 Os-2182/15

Pri Okrajnem sodišču v Kopru teče postopek za 
razglasitev pogrešanega Starc Antona, pok. Ivana iz 
Črnega Kala št. 22 (50), za mrtvega.

Vse, ki kaj vedo o njegovem življenju, se poziva, 
da to sporočijo tukajšnjemu sodišču v treh mesecih od 
objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče po-
grešanega razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 14. 5. 2015
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Preklici

Zavarovalne police preklicujejo 

Lipovšek Vojka, Trg 4. aprila 13, Mežica, zava-
rovalno polico, št. 41601005182, izdala zavarovalnica 
Adriatic Slovenica, d.d. gno‑335307

Spričevala preklicujejo 

Bertoncelj Sandra, Podblica 14, Zgornja Be-
snica, indeks, št. 20100018, izdala Pravna fakulteta. 
gnc‑335294

Jamnik Jan, Zaloška c. 117, Ljubljana, spričevalo 
7.A razreda OŠ Karla Destovnika-Kajuha, izdano leta 
2013. gnd‑335293

Švent Franc, Frankolovo 23A, Frankolovo, spriče-
valo o končani OŠ Ljudske univerze Celje, št. 678, izda-
no leta 2004. gnh‑335314

Drugo preklicujejo 

Aleš Preprost s.p., Štorje 55, Sežana, izvod licence 
Skupnosti št. 010191/002, za vozilo Citroen Jumper 2.2/
HDI 35 L3H2, izdala OPZS. gnw‑335299

Bolha d.o.o., Bravničarjeva ulica 13, Ljubljana, 
štampiljko pravokotne oblike, v spodnji tretjini nosi napis 
Bolha d.o.o., Bravničarjeva ulica 13, SI-1000 Ljubljana, 
v levem zgornjem predelu je logotip podjetja-dva sklopa 
pik, v desnem napis bolha.com mali oglasi, velike prilo-
žnosti, v skrajnem desnem zgornjem kotu je oštevilčeno 
(1, 2 ali 3). gnl‑335310

Borštnik Vida, Kompolje 77A, Videm - Dobrepolje, 
študentsko izkaznico, št. 32060293, izdala Univerza 
v Ljubljani. gne‑335292

INTERSTAR d.o.o., Cesta na Svetino 6, Štore, li-
cenco št. GE005413/03191/005, za vozilo IVECO, reg. 
št. CEKO-632. gnq‑335305

Jurič Anton, Klopce 6B, Slovenska Bistrica, digital-
no tahografsko kartico, št. 1070500036293000, izdaja-
telj Cetis Celje, d.d. gnu‑335301

Jurinec Tjaša, Mali Brebrovnik 41, Ivanjkovci, štu-
dentsko izkaznico, št. 31270041, izdala Univerza v 
Ljubljani, Fakulteta za farmacijo. gnv‑335300

Merčun Jure, Primožičeva ulica 60, Ljubljana, štu-
dentsko izkaznico, št. 63020106, izdala Fakulteta za 
računalništvo in informatiko. gnm‑335309

O.T.I. ROSSI d.o.o., Šolska cesta 17, Bresta-
nica, dovolilnico za državo Ukrajina - tretje države, 
št. 0289947. gnt‑335302

O.T.I. ROSSI d.o.o., Šolska cesta 17, Bresta-
nica, dovolilnico za državo Belorusija, št. 4289300. 
gns‑335303

O.T.I. ROSSI d.o.o., Šolska cesta 17, Bresta-
nica, dovolilnico za državo Belorusija, št. 4289296. 
gnr‑335304

PETRANS d.o.o., Leskoškova cesta 12, Ljubljana, 
licenco št. GE004737/02909/032, za vozilo Citroen 
Berlingo, reg. št. LJ 77 1CT. gny‑335297

PETRANS d.o.o., Leskoškova cesta 12, Ljubljana, 
licenco št. GE004737/02909/049, za vozilo Volvo FH 
460, reg. št. LJ SC 429. gnx‑335298

Pico Admir Ičanović s.p., Ulica Vide Janeži-
čeve 15, Ljubljana, dovolilnico za državo SLO, št. 
01025/MJ36-2-3799/2010, licenco št. 01025/MJ36-
2-3799/2010, za vozilo mercedes actros, reg. 
št. LJ-UL-901. gnp‑335306

Plavec Damijan, Štrihovec 52, Šentilj v Slo-
venskih goricah, digitalno tahografsko kartico, št. 
1070500037074000, izdajatelj Cetis Celje, d.d. 
gnz‑335296

Pogačar Jože, Stara cesta 16, Prevoje, Lukovica, 
preklic tahografske kartice, objavljenega v Ur. l. RS, št. 
34/15 z dne 15. 5. 2015. gnk‑335311

Pogačar Jože, Stara cesta 16, Prevoje, Lukovica, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500018124001, 
izdajatelj Cetis Celje, d.d. gnj‑335312

Rogan Anja, Večeslavci 3A, Rogašovci, študent-
sko izkaznico, št. 32012038, izdala Naravoslovno teh-
niška fakulteta. gnn‑335308

Sidar Alen, Gmajna 62A, Slovenj Gradec, študent-
sko izkaznico, št. 22130050, izdala Fakulteta za šport, 
Ljubljana. gnb‑335295

Vidmar Emanuel, Kožmani 16, Ajdovščina, štu-
dentsko izkaznico, št. 63020309, izdala Fakulteta za 
računalništvo in informatiko - UL Ljubljana. gni‑335313
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