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Ob-3310/15
Obvestilo

o ustavitvi postopka javnega razpisa
Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije je ustavila postopek javnega razpisa
za podelitev radijske frekvence za omrežje prizemne
digitalne radiodifuzije T-DAB+ (multipleks R1), ki je bil
objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 50,
dne 10. 7. 2015.
Agencija za komunikacijska omrežja in storitve
Republike Slovenije
Št. 039-10/2015-2

Ob-3312/15
Popravek

V Javnem razpisu za sofinanciranje projektov in/ali
aktivnosti NVO in neprofitnih organizacij v MOL za leto
2016 s področja varstva okolja, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 79/15 z dne 23. 10. 2015, se v točki 6 (Merila
in drugi pogoji za izbor projektov/aktivnosti v sofinanciranje), pri tretjem odstavku, ki se nanaša na Merila
za sklop A, popravi zadnja alineja, ki se pravilno glasi:
»Lastništvo lokacije odstranjevanja«.
Mestna občina Ljubljana
Ob-3337/15
Razveljavitev
Mestna občina Celje razveljavlja javni razpis za dodeljevanje pomoči za razvoj podjetništva v Mestni občini
Celje za leto 2015, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS,
št. 79 z dne 23. 10. 2015 (Ob-3686/15).
Mestna občina Celje
Št. 302-6/2015

Ob-3338/15

Na podlagi 45. člena Pravilnika o dodeljevanju
pomoči za razvoj gospodarstva v Mestni občini Celje
(Uradni list RS, št. 76/15) in Uredbe Komisije (EU)
št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri
pomoči de minimis, Mestna občina Celje objavlja
javni razpis
za dodeljevanje pomoči za razvoj gospodarstva
v Mestni občini Celje za leto 2015
I. Namen javnega razpisa
Sredstva po tem razpisu se dodeljujejo z namenom
uresničevanja Strategije za razvoj gospodarstva Mestne

občine Celje 2014–2020, ki je bila sprejeta s strani Mest
nega sveta Mestne občine Celje na njeni 25. seji dne
11. 3. 2014 ter z namenom povečevanja možnosti za
ustanavljanje novih podjetij in ustvarjanje novih delovnih
mest, pospeševanja izkoriščanja podjetniških in inovacijskih potencialov in vzpostavljanja ugodnega podjetniškega in inovativnega okolja za razvoj gospodarstva in
inovativnosti v občini.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih
finančnih sredstev za uresničevanje ciljev občine na
področju razvoja podjetništva, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis za naslednje
ukrepe:
– Ukrep 1: sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij,
– Ukrep 2: sofinanciranje stroškov komunalnega
prispevka,
– Ukrep 3: sofinanciranje obrestne mere,
– Ukrep 4: sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov,
– Ukrep 5: sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest,
– Ukrep 6: sofinanciranje zagona podjetij v inkubatorjih in tehnoloških parkih,
– Ukrep 7: sofinanciranje stroškov promocije in internacionalizacije podjetništva.
III. Višina razpisanih sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu Mestne občine Celje za leto 2015 v višini 300.000,00 EUR (proračunska postavka 140204 Financiranje ukrepov za spodbujanje gospodarstva). Predvidena okvirna sredstva po
področjih so sledeča:
– 100.000 EUR za sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij (ukrep 1),
– 75.000 EUR za sofinanciranje stroškov komunalnega prispevka (ukrep 2),
– 50.000 EUR za sofinanciranje obrestne mere
(ukrep 3),
– 25.000 EUR za projekte v katere vstopa MOC s
področja podjetništva in gospodarstva:
– za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v višini 8.000,00 EUR (ukrep 4),
– za sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest v višini 9.000,00 EUR (ukrep 5),
– za sofinanciranje zagona podjetij v inkubatorjih in tehnoloških parkih v višini 8.000,00 EUR (ukrep 6),
– 50.000 EUR za sofinanciranje stroškov promocije
in internacionalizacije podjetništva (ukrep 7).
Kvote po posameznih področjih so orientacijske in
se v primerih, da ne bodo dodeljene v celoti po posameznih ukrepih podelijo med druge ukrepe po prioritetah: ukrepi 5, 4, 6, 1, 2, 3 in 7.
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IV. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu
Upravičenci do pomoči so:
– podjetja, ki imajo poslovni sedež na območju
občine,
– fizične osebe s stalnim bivališčem v občini, kadar
gre za sofinanciranje samozaposlitve.
Za podjetje se po tem razpisu šteje:
– samostojni podjetnik posameznik,
– mikro podjetje (zaposluje manj kot 10 oseb ter
letni promet in/ali bilančna vsota ne presega 2 milijonov
EUR),
– majhno podjetje (zaposluje manj kot 50 oseb ter
letni promet in/ali bilančna vsota ne presega 10 milijonov EUR),
– srednje veliko podjetje (zaposluje manj kot 250
oseb ter letni promet ne presega 50 milijonov EUR
in/ali bilančna vsota ne presega 43 milijonov EUR) v
primeru prijave na ukrep sofinanciranje materialnih in
nematerialnih investicij in ukrep sofinanciranje stroškov
komunalnega prispevka,
– veliko podjetje, ki ni mikro, majhno ali srednje veliko podjetje po zgornji opredelitvi v primeru prijave na
ukrep sofinanciranje stroškov komunalnega prispevka.
Za razpisane ukrepe velja, da se pomoč dodeljuje
za že izvedene aktivnosti.
Upravičenci lahko uveljavljajo pomoči de minimis
za stroške za obdobje od 1. 11. 2013 do 31. 10. 2015,
za ukrepe 1, 2, 3 in 7.
Upravičenci lahko uveljavljajo pomoči de minimis
za stroške za obdobje od 1. 11. 2014 do 31. 10. 2015,
za ukrepe 4, 5 in 6.
Pomoč odobrena po pravilu de minimis, lahko pokriva do 100 % upravičenih stroškov (brez DDV), razen
za ukrepe 1, 2, 3, 4 in 7 do največ 50 % upravičenih
stroškov (brez DDV).
Do pomoči po tem pravilniku niso upravičena podjetja, ki:
– so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji,
– so v stanju kapitalske neustreznosti po zakonu o
finančnem poslovanju podjetij,
– so v težavah in dobivajo državno pomoč za reševanje in prestrukturiranje,
– sodijo v sektor ribištva in ribogojstva,
– sodijo v sektor primarne proizvodnje kmetijskih
proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi
Evropske skupnosti,
– nimajo poravnanih finančnih obveznosti do občine,
– nimajo plačanih prispevkov in poravnanih obveznosti do delavcev,
– delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o
ustanovitvi Evropske skupnosti v naslednjih primerih:
– če je znesek pomoči določen na podlagi cene
ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,
– če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v
celoti prenese na primarne proizvajalce.
Pomoči de minimis po tem razpisu se lahko dodelijo
pod pogojem, da upravičenec v izogib morebitni preseženi zgornji meji de minimis pomoči ter intenzivnosti
pomoči po drugih predpisih, pred dodelitvijo sredstev
poda pisno izjavo o:
– že prejetih de minimis pomočeh, vključno z navedbo pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku,
– kandidaturi za de minimis pomoč in o že odobreni
in še ne izplačani de minimis pomoči,
– drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za
iste upravičene stroške,
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– o povezanih družbah ter o združitvi ali razdelitvi
podjetij.
Pomoči de minimis ne smejo biti neposredno povezane z izvozno dejavnostjo upravičenca in se ne smejo
dodeljevati pod pogojem, da se domačim proizvodom
daje prednost pred uvoženimi.
Pomoči de minimis niso namenjene nabavi vozil za
cestni prevoz tovora, dodeljene podjetjem, ki opravljajo
dejavnost tovornega prometa.
Občina bo pisno obvestila prejemnika, da je pomoč
dodeljena po pravilu »de minimis« v skladu z Uredbo
Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o
uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči »de minimis« (Uradni list EU 352,
24. 12. 2013) ter o znesku »de minimis« pomoči.
Občina bo kot dajalec pomoči hranila evidence o
individualni pomoči »de minimis« 10 let od datuma dodelitve pomoči.
V zvezi z istimi upravičenimi stroški se pomoč de
minimis ne sme kumulirati z drugo državno pomočjo, če
bi bila s tako kumulacijo presežena največja dovoljena
intenzivnost pomoči, določena v uredbi o skupinskih izjemah ali v odločbi, ki jo je sprejela Komisija.
Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju
ne bo presegel 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh
proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči
ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja
dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR).
Enotno podjetje pomeni vsa podjetja, ki so med
seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
(a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev 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 navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi 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 navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) do
(d) preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo
za enotno podjetje.
Pomoč »de minimis« dodeljena v skladu z Uredbo
Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije
(EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi
360/2012.
Pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu z Uredbo
Komisije (EU) št. 1407/2013 se lahko kumulira s pomočjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami »de minimis« do ustrezne zgornje meje (200.000
oziroma 100.000).
V. Osnovni pogoji razpisa po posameznih ukrepih
Vsi pogoji so razvidni iz razpisne dokumentacije,
ki je objavljena na spletni strani Mestne občine Celje.
1. Ukrep: Sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij
Namen pomoči je pospešitev nastajanja podjetij in
zagotavljanje pogojev za njihovo hitrejšo rast s sofinanciranjem materialnih in nematerialnih investicij.
Upravičeni stroški za materialne investicije na območju občine po tem razpisu so:
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– stroški nakupa, urejanja in opremljanja zemljišč
na območju občine,
– stroški pridobivanja projektne in investicijske dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov,
– stroški nakupa, gradnje ali preureditve poslovnih
prostorov,
– stroški nakupa opreme in celovita obnova obstoječe proizvodnje.
Upravičeni stroški za nematerialne investicije so:
– stroški nakupa patentov, licenc, know-how ali nepatentiranega tehničnega znanja ter programske opreme.
Neupravičeni stroški so stroški nakupa drobnega
inventarja.
Upravičenci do pomoči so:
– podjetja iz točke IV. tega javnega razpisa, ki imajo
poslovni sedež na območju občine in investirajo v razvoj
ter razširitev dejavnosti ter podjetja, ki nimajo sedeža v
občini, vendar investirajo v dejavnost na območju občine, ki opravljajo glavno dejavnost, razvrščeno v naslednja področja, oddelke, skupine in razrede, skladno z
Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list
RS, št. 69/07 in 17/08): C – Predelovalne dejavnosti,
F – Gradbeništvo, H – Promet in skladiščenje,
I – Gostinstvo, J – Informacijske in komunikacijske
dejavnosti, M – Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti.
Izjemoma so mogoči upravičenci, ki opravljajo tudi
glavno dejavnost: S – Druge dejavnosti – kolikor se nanašajo na dejavnost podskupin 95 in 96, G – Trgovina,
razen trgovskih centrov s svojimi franšizami in dislociranimi enotami.
Prejemnik pomoči mora zagotoviti vsaj 25 % lastnih
sredstev za kritje stroškov posamezne investicije. Materialna in/ali nematerialna investicija mora ostati v lasti
upravičenca najmanj 5 let.
Višina pomoči je omejena na največ 50 % upravičenih stroškov oziroma največ do višine 20.000,00 EUR za
posameznega upravičenca.
2. Ukrep: Sofinanciranje stroškov komunalnega prispevka
Namen sofinanciranja stroškov komunalnega prispevka je povečanje možnosti za ustanavljanje, rast in
investiranje podjetij, ustanavljanje novih tehnoloških in
inovativnih podjetij ter ustvarjanje novih delovnih mest
s ciljem vzpostavitev boljših možnosti za gospodarskih
razvoj.
Upravičeni stroški so:
– stroški komunalnega prispevka.
Upravičenci do pomoči so podjetja iz točke IV. tega
razpisa ter:
– ki investirajo v razvoj in razširitev dejavnosti, in
podjetja, ki nimajo sedeža v občini, vendar investirajo v
območju občine;
– ki opravljajo glavno dejavnost, razvrščeno v naslednja področja, oddelke, skupine in razrede, skladno
z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list
RS, št. 69/07 in 17/08): C – Predelovalne dejavnosti,
F – Gradbeništvo, H – Promet in skladiščenje, I – Gostinstvo, J – Informacijske in komunikacijske dejavnosti,
M – Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti. Izjemoma so mogoči upravičenci, ki opravljajo tudi glavno
dejavnost: S – Druge dejavnosti – v kolikor se nanašajo
na dejavnost podskupin 95 in 96, G – Trgovina, razen
trgovskih centrov s svojimi franšizami in dislociranimi
enotami.
Prejemnik pomoči mora zagotoviti vsaj 25 % lastnih
sredstev za kritje stroškov komunalnega prispevka. Naložba se mora ohraniti v občini najmanj 5 let po zaključku investicije.

Št.

81 / 30. 10. 2015 /

Stran

1915

Do sredstev je podjetje upravičeno v primeru, da
ima pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje za
izvedbo investicije in v celoti plačan komunalni prispevek.
Višina pomoči je omejena na največ 50 % upravičenih stroškov oziroma največ do skupne višine 35.000,00
EUR na posameznega upravičenca.
3. Ukrep: Sofinanciranje obrestne mere
Namen pomoči je sofinanciranje subvencioniranje
obrestne mere za obstoječe kredite podjetij iz točke IV.
tega javnega razpisa.
Upravičeni stroški so:
– stroški subvencioniranja obrestne mere za kredite, ki so bili odobreni s strani finančnih institucij – bank
in hranilnic, ki imajo po Zakonu o bančništvu dovoljenje
Banke Slovenije za opravljanje bančnih, vzajemno priznanih in dodatnih finančnih storitev, oziroma kreditnih
institucij, ki so v državi članici EU upravičene opravljati
vse oziroma posamezne vzajemno priznane finančne
storitve iz Priloge I (Seznam dejavnosti, za katere velja
vzajemno priznavanje) k Direktivi 2006/48/ES, in lahko
te storitve opravljajo tudi na območju Republike Slovenije bodisi preko podružnice bodisi neposredno;
– v času do roka za oddajo vlog ne smejo zapasti,
vendar so lahko odobreni tudi pred razpisom. Zapadlost
kredita predstavlja končni plačilni rok, ko je potrebno poravnati preostanek glavnice in preostale obresti.
Upravičeni stroški se upoštevajo za obdobje od
1. 11. 2013 do 31. 10. 2015.
Upravičenci do pomoči so podjetja iz IV. točke tega
pravilnika:
– ki imajo po kreditu poravnane vse obveznosti, ki
izhajajo iz kredita;
– da ima v predmetu oziroma namenu financiranja
upravičenega kredita opredeljeno lokacijo financiranja v
območju Mestne občine Celje;
– da je predmet oziroma namen investiranje v razvoj in razširitev dejavnosti na območju občine;
– ne opravljajo glavno dejavnost, razvrščeno v naslednja področja, oddelke, skupine in razrede, skladno
z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list
RS, št. 69/07 in 17/08): dejavnosti K – Finančne in zavarovalniške dejavnosti, L – Poslovanje z nepremičninam,
Q – Zdravstvo in socialno varstvo.
Upravičeni krediti
Krediti, ki bodo predmet subvencioniranja obrestne
mere, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– odobreni morajo biti s strani finančnih institucij
– bank in hranilnic, ki imajo po Zakonu o bančništvu
(Uradni list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo)
dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih, vzajemno priznanih in dodatnih finančnih storitev, oziroma
kreditnih institucij, ki so v državi članici EU upravičene
opravljati vse oziroma posamezne vzajemno priznane
finančne storitve iz Priloge I (Seznam dejavnosti, za katere velja vzajemno priznavanje) k Direktivi 2006/48/ES,
in lahko te storitve opravljajo tudi na območju Republike
Slovenije bodisi preko podružnice bodisi neposredno,
– v času do roka za oddajo vlog ne smejo zapasti,
vendar so lahko odobreni tudi pred 31. 10. 2013. Zapadlost kredita predstavlja končni plačilni rok, ko je potrebno poravnati preostanek glavnice in preostale obresti,
– kolikor je predmetu oziroma namenu financiranja
z upravičenim kreditom možno opredeliti lokacijo, se
mora ta nahajati v upravičenem območju, predmet oziroma namen pa se ne sme nanašati na izvajanje dejavnosti, ki niso dovoljene v poglavju upravičenci,
– kreditojemalec ima po kreditu poravnane vse obveznosti, ki izhajajo iz kredita.
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Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja z nekomercialnimi krediti oziroma krediti, ki so jih prejeli pod
ugodnejšimi pogoji pri drugih nacionalnih, regijskih ali
lokalnih institucijah in imajo značaj državne pomoči.
Prijavitelj lahko kandidira na razpis z največ tremi
krediti.
Neupravičeni krediti
Krediti, ki ne morejo biti predmet subvencioniranja obrestne mere so:
– krediti, ki imajo značaj državne pomoči,
– krediti, ki so porabljeni za financiranje nakupa
delnic ali poslovnih deležev,
– gospodarskih družb s strani članov organov
vodenja ali nadzora teh gospodarskih družb in z njimi
povezanih oseb,
– lombardni krediti na osnovi zastave vrednostnih
papirjev, vezanih depozitov, deviznih certifikatov in
podobnih finančnih instrumentov,
– krediti, ki so bili porabljeni kot posojila drugim
podjetjem,
– premostitveni krediti, namenjeni zagotavljanju
likvidnostnih potreb brez predčasne razvezave sredstev v depozitnih razmerjih ali drugih finančnih instrumentih,
– krediti, ki so bili porabljeni za nakup lastnega
poslovnega deleža oziroma lastnih delnic gospodarske družbe,
– krediti, ki so bili porabljeni za nakup nepremičnin in gradbena dela pri stavbah, ki so na podlagi
Uredbe o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst
objektov in o določitvi objektov državnega pomena
(Uradni list RS, št. 33/03) po enotni klasifikaciji vrst
objektov (CC_SI), uvrščene pod šifro 11 – Stanovanjske stavbe,
– krediti, ki so bili porabljeni za nakup zemljišč z
namenom stanovanjske gradnje,
– krediti, ki so bili porabljeni za nabavo vozil za
prevoz tovora,
– krediti, ki so bili porabljeni za nakup osebnih
vozil, plovil in orožja,
– krediti, ki so bili porabljeni kot posojila fizičnim
osebam ali so bili namenjeni za financiranje osebne
rabe fizičnih oseb.
Na razpis podjetja ne morejo prijaviti drugih oblik
financiranja poslovanja kot so npr. leasing, odkup
terjatev, factoring.
Višina pomoči je omejena na največ 50 % upravičenih stroškov oziroma največ do skupne višine
3.000,00 EUR na posameznega upravičenca.
4. Ukrep: Sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov
Namen ukrepa je spodbujanje lokalnega gospodarskega razvoja s poudarkom razvoja starega mestnega jedra in ustvarjenje novih delovnih mest ter
zapolnitev praznih poslovnih prostorov v starem mestnem jedru in območju dela mestnega predela Breg.
Subvencija je namenjena za najem pritličnih poslovnih prostorov za območje Starega mestnega jedra
in Brega. Območje je podrobneje določeno v Odloku
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 61/06
in nasl.) in traja od dneva opravljanja poslovne dejavnosti, to je od dneva, ko je poslovni prostor odprt za
potrošnike in uporabnike storitev, vendar največ za
obdobje od 1. 11. 2014 dalje do 31. 10. 2015. Najvišje
možno sofinanciranje najemnine je do 50 % najemnine
oziroma največ 5 EUR/m2. Upravičen strošek je neto
najemnina (brez vključenih davčnih dajatev). V primeru dvoma o višini najemnine, si komisija pridržuje
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pravico preverjanje tržne najemnine skladno Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in nasl.)
in Pravilnikom o oddajanju poslovnih prostorov, garaž
v najem ter določanju najemnin za poslovne prostore
in garaže v lasti Mestne občine Celje (Uradni list RS,
št. 45/10).
Upravičeni stroški so strošek najema poslovnih
prostorov brez stroškov obratovanja.
Upravičeni stroški se upoštevajo za obdobje od
1. 11. 2014 do 31. 10. 2015.
Upravičenci do pomoči so podjetja iz IV. točke
tega razpisa, ki že imajo najete poslovne prostore v
Mestni občini Celje.
Višina sofinanciranja je do 50 % upravičenih stroškov (brez vključenega DDV), vendar največ do zneska 1.000,00 EUR na posameznega upravičenca.
5. Ukrep: Sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest
Namen pomoči je povečevanje števila zaposlenih
in ustvarjanje novih delovnih mest ter zmanjševanje
brezposelnosti.
Upravičeni stroški so:
– stroški za realizacijo samozaposlitve v višini do
12 mesečnih plačanih obveznih prispevkov,
– stroški za odpiranje novega delovnega mesta v
višini do 12 mesečnih plačanih obveznih prispevkov,
– stroški za zaposlitev registrirano brezposelnega
iskalca prve zaposlitev z najmanj visoko ali univerzitetno izobrazbo v višini do 12-mesečnih plačanih
obveznih prispevkov.
Upravičeni stroški se upoštevajo za obdobje od
1. 11. 2014 do 31. 10. 2015.
Upravičenci do pomoči v primeru samozaposlitve
so fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče na območju občine in registrirajo dejavnost na podlagi Zakona o gospodarskih družbah, če jim taka dejavnost
pomeni edini in glavni poklic in je tudi poslovni sedež
na območju občine.
Upravičenci do pomoči v primeru odpiranja novih
delovnih mest so podjetja iz točke IV. tega javnega
razpisa, ki imajo poslovni sedež na območju občine
in podjetja, ki imajo poslovni sedež izven občine, če
imajo na območju občine poslovni prostor in zaposlujejo za namen opravljanja dejavnosti v poslovnem
prostoru na območju občine. Do sredstev je podjetje
upravičeno v primeru zaposlitve registrirane brezposelne osebe s stalnim bivališčem na območju občine
in kolikor nova zaposlitev pomeni povečanje skupnega števila zaposlenih nad najvišjim stanjem v preteklem letu brez upoštevanja upokojitev.
Upravičenci do pomoči v primeru zaposlitve registrirano brezposelnega iskalca prve zaposlitve so
podjetja iz točke IV. tega javnega razpisa, ki imajo
poslovni sedež na območju občine in podjetja, ki imajo
poslovni sedež izven občine, če imajo na območju občine poslovni prostor in zaposlujejo za namen opravljanja dejavnosti v poslovnem prostoru na območju
občine. Do sredstev je podjetje upravičeno v primeru
zaposlitve registriranega brezposelnega iskalca prve
zaposlitve, ki ima stalno bivališče na območju občine.
Vsaka sofinancirana zaposlitev mora trajati najmanj dve leti. V primeru, da upravičenec za zaposleno
osebo prejme subvencijo tudi s strani državnih, evropskih ali drugih virov, mora trajati zaposlitev osebe še
najmanj 12 mesecev po obdobju sofinanciranja iz
drugih virov, kar upravičenec dokazuje s podaljšanjem
pogodbe in drugimi ustreznimi dokazili.
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Višina sofinanciranja je do 100 % upravičenih
stroškov, vendar največ do zneska 3.000,00 EUR na
posameznega upravičenca.
6. Ukrep: Sofinanciranje zagona podjetij v inkubatorjih in parkih
Namen pomoči je spodbujanje zagona podjetij v
subjektih inovativnega okolja (podjetniških inkubatorjih, tehnoloških parkih) in spodbujanje ustanavljanja
novih tehnoloških in inovativnih podjetij.
Upravičeni stroški so:
– stroški izdelave prototipa,
– stroški dela redno zaposlenih do 3 bruto minimalnih mesečnih plač,
– stroški najema poslovnih prostorov v inkubatorju oziroma v tehnološkem parku.
Upravičeni stroški se upoštevajo za obdobje od
1. 11. 2014 do 31. 10. 2015.
Upravičenci do pomoči so podjetja iz točke IV.
tega javnega razpisa, ki imajo poslovni sedež na območju občine in imajo sklenjeno pogodbo o članstvu
v inkubatorju oziroma tehnološkem parku.
Višina sofinanciranja je do 100 % upravičenih
stroškov za izdelavo prototipa in stroške redno zaposlenih ter do 50 % za najem poslovnih prostorov,
vendar največ do zneska 2.500,00 EUR na posameznega upravičenca.
7. Ukrep: Sofinanciranje stroškov promocije in
internacionalizacije poslovanja
Namen sofinanciranja stroškov promocije je
spodbuditi sodelovanje podjetnikov in obrtnikov na
strokovnih sejmih in razstavah doma in v tujini in na ta
način promovirati razvoj novih proizvodov in storitev.
Namen sofinanciranja stroškov internacionalizacije je povečanje mednarodnega gospodarskega
sodelovanja (predvsem izvoza), podporo iskanju tujih naložb v gospodarstvo v regiji, podporo graditvi
lastnih blagovnih znamk poslovnih subjektov v regiji,
podporo in ozaveščanje novih načinov sodelovanja ter
iskanja razvojnega kapitala.
Upravičeni stroški so:
– stroški najetja, postavitev in delovanje stojnice
na določenem strokovnem sejmu ali razstavi doma
ali v tujini;
– stroški organizacije gospodarskega sodelovanja s poudarkom na krepitvi internacionalizacije in
povečanju izvoza.
Upravičeni stroški se upoštevajo za obdobje od
1. 11. 2013 do 31. 10. 2015.
Upravičenci do pomoči so podjetja iz točke IV.
tega javnega razpisa, ki imajo poslovni sedež na območju občine.
Višina sofinanciranja je do 50 % upravičenih stroškov, vendar največ do zneska 2.500,00 EUR na posameznega upravičenca.
VI. Rok oddaje vlog in način prijave
Vloga mora prispeti ne glede na način prispetja
v glavno pisarno Mestne občine Celje, Trg celjskih
knezov 9, 3000 Celje najkasneje do petka, 13. 11.
2015, do 12.30.
Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na
obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije in
mora biti izpolnjena v slovenskem jeziku.
Prijavitelj se lahko prijavi na enega ali več ukrepov, navedenih v tem razpisu. Vsak ukrep zahteva samostojno vlogo na predpisanih obrazcih v samostojni
zaprti pisemski ovojnici.
Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu.
Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna.
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Vlogo – prijavne obrazce z zahtevano dokumentacijo je potrebno dostaviti v zaprti pisemski ovojnici
za vsak ukrep posebej na naslov Mestne občine Celje,
Trg Celjskih knezov 9, 3000 Celje.
Na sprednjo stran pisemske ovojnice je potrebno
prilepiti pravilno izpolnjen in označen obrazec št. 0 iz
razpisne dokumentacije.
VII. Poraba sredstev
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila
porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena,
ali so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov
ali je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je
občina na predlog pristojnega občinskega upravnega
organa upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi
za obdobje od dneva nakazila dalje.
VIII. Reševanje vlog
Odpiranje pravočasno prispelih in pravilno označenih vlog bo strokovna komisija opravila v roku 8
dni od roka za dostavo vlog. Zaradi večjega števila razpisanih programov ter zainteresiranih vlagateljev odpiranje ponudb na podlagi tretjega odstavka
222. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07,
114/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13) ne bo
javno. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno
izpolnjene in označene pisemske ovojnice. Nepravilno
označene vloge ne bodo obravnavane in bodo vrnjene
pošiljatelju.
Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj obveščen s
pozivom na dopolnitev po elektronski pošti. Vloge, ki
bodo pravočasno dopolnjene se štejejo za prispele z
datumom prispetja dopolnitve. S tem datumom bodo
tudi uvrščene v vrstni red prispelih vlog. Nepopolne
vloge, ki jih prijavitelj ne bo dopolnil v določenem
roku, bo komisija zavrgla. Vloge, ki ne izpolnjujejo
pogojev razpisa, se kot neustrezne zavrnejo. Vloge,
ki ne bodo prispele v predpisanem roku, se zaprte
vrnejo vlagateljem in ne bodo obravnavane.
Natančni postopek določitve višine sofinanciranja
ter merila za ocenjevanje so določeni v razpisni dokumentaciji, ki je sestavni del tega razpisa.
Na posamezen ukrep se lahko odda le ena vloga
po posameznem vlagatelju. V primeru oddaje 2 ali več
vlog se šteje tista, ki je bila oddana zadnja.
IX. Izid razpisa
Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo
imenuje župan. O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni s sklepom v roku 15 dni od obravnave
vlog na komisiji.
Mestna občina Celje lahko javni razpis po svoji
prosti presoji brez kakršnih koli posledic razveljavi ali
dodeli le določen del razpoložljivih sredstev.
X. Dodatne informacije: brezplačno razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo v sprejemni
pisarni Mestne občine Celje, Trg Celjskih knezov 9,
3000 Celje. Objavljena je tudi na spletnih straneh
Mestne občine Celje, www.celje.si, rubrika »Javna
naročila, razpisi, Zbiranje ponudb po evidenčnem postopku in javni natečaji za delovna mesta«. Za dodatne informacije lahko pokličete na Mestno občino
Celje, tel. 03/42-65-748 ali pišete na elektronski naslov: mestna.obcina.celje@celje.si, z navedbo »Razpis gospodarstvo«.
Mestna občina Celje
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Na podlagi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o
skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni
razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem
skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o
splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni
razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem
skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo
ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006
(v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 1303/2013
Evropskega parlamenta in Sveta), Uredbe (EU)
št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
17. decembra 2013 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006
(v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 1304/2013
Evropskega parlamenta in Sveta), Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13), Zakona o
izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti
2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 9/14 –
ZRTVS-1A, 25/14 – ZSDH-1, 38/14, 84/14, 95/14 –
ZUJF-C, 95/14 in 14/15), Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13),
Uredbe o postopku, merilih, in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in
prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11), Uredbe
o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020
za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list
RS, št. 29/15), Operativnega program za izvajanje
Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020
(št. CCI 2014SI16MAOP001, z dne 13. 11. 2014, Odloka o izvedbenem načrtu Operativnega programa za
izvajanje evropske kohezijske politike za programsko
obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 50/15), Odloka
o spremembah Odloka o izvedbenem načrtu Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske
politike za programsko obdobje 2014–2020 (Uradni
list RS, št. 50/15 in 58/15) ter odločitve o podpori
št. 11-4/1/MJU/0 z dne 29. 10. 2015, Ministrstvo za
javno upravo objavlja
javni razpis
za krepitev zmogljivosti NVO za zagovorništvo
in izvajanje javnih storitev 2015–2019
1. Posredniški organ in izvajalec razpisa: Republika
Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 1000
Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
2. Predmet javnega razpisa
Javni razpis za izbor projektov1 delno financira
Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor projektov se izvaja v okviru
11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020,
prednostne naložbe 11.4. Krepitev zmogljivosti za vse
zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju
izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja
in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform
na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1:
Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.
1
Projekt = operacija, skladno z opredelitvijo izraza v
2(9) členu Uredbe EU 1303/2013 Evropskega parlamenta
in Sveta.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov
horizontalne mreže NVO na nacionalni ravni, regionalnih stičišč NVO ter vsebinskih mrež NVO2 na nacionalni
ravni in je razdeljen v tri sklope:
– Sklop 1: Sofinanciranje projekta horizontalne mreže NVO na nacionalni ravni;
– Sklop 2: Sofinanciranje projektov regionalnih stičišč NVO;
– Sklop 3: Sofinanciranje projektov vsebinskih mrež
NVO na nacionalni ravni.
V okviru predmetnega javnega razpisa je:
– horizontalna mreža NVO na nacionalni ravni opredeljena kot: nevladna organizacija, ki združuje več NVO
z različnih področij delovanja in jim zagotavlja podporo
na področjih informiranja, povezovanja, partnerskega
sodelovanja, zagovorništva, čezvsebinskih tem ter strokovne podpore pri reševanju splošnih vprašanj, ki zadevajo nevladni sektor kot so pravni in sistemski pogoji za
delovanje in razvoj NVO;
– regionalno stičišče NVO opredeljeno kot: nevladna organizacija, ki združuje več NVO z različnih področij delovanja in deluje na regionalni ravni (statistična regija, klasifikacija NUTS 3) s ciljem povezovanja, partnerskega sodelovanja, zagovorništva na lokalni/regionalni
ravni ter zagotavljanja strokovne podpore za delovanje
in razvoj NVO;
– vsebinska mreža NVO na nacionalni ravni opredeljena kot: nevladna organizacija, ki združuje NVO z
istih vsebinskih področij delovanja ter deluje na nacionalni ravni, in sicer s ciljem povezovanja, partnerskega
sodelovanja, zagovorništva na področju sektorskih politik in zagotavljanja strokovne podpore NVO, ki delujejo
na istem vsebinskem področju.
V okviru tega razpisa je projekt opredeljen kot ekonomsko nedeljiva celota aktivnosti, ki prispevajo k rezultatom in vnaprej določenim ter jasno opredeljenim
ciljem, na podlagi katerih je mogoče presojati izpolnjevanje vnaprej določenih meril. Projekt ima opredeljeno
trajanje, ki je določeno z datumom začetka in konca
projekta.
3. Namen in cilji javnega razpisa
3.1 Namen javnega razpisa
Namen razpisa je krepitev zmogljivosti NVO za zagovorništvo, za organizacijski razvoj NVO in za izvajanje
javnih storitev tj. krepitev čezsektorskega sodelovanja,
povezovanja in vzpostavljanja partnerstev z namenom
reševanja družbenih izzivov.
V okviru te prednostne naložbe se bodo nadaljevale
in nadgradile storitve podpornega okolja za NVO z namenom dolgoročnega razvoja in učinkovitega sodelovanja nevladnih organizacij pri pripravi in izvajanju javnih
politik. Projekti se bodo izvajali v vzhodni in zahodni
kohezijski regiji
3.2 Specifični cilji javnega razpisa
Prijavitelji morajo v izvedbenem načrtu projekta
(Obrazec 4.5 razpisne dokumentacije) predvideti aktivnosti za doseganje vseh navedenih pričakovanih rezultatov v okviru navedenih specifičnih ciljev javnega razpisa. Iz opisa aktivnosti morajo biti razvidne načrtovane
vrednosti vseh kazalnikov učinka.
Doseganje kazalnikov se bo preverjalo periodično, in sicer, doseganje kazalnikov učinka na eno leto,
doseganje kazalnikov rezultata na dve leti. Ministrstvo
bo opravilo tudi zunanjo evalvacijo izvajanja projektov.
2

NVO = nevladna organizacija
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3.2.1. Specifični cilji za Sklop 1 – Sofinanciranje
projekta horizontalne mreže NVO na nacionalni ravni
Specifični cilji javnega razpisa
1. Okrepiti informiranost, organizacijski razvoj NVO, usposobljenost za zagovorništvo in trajnostno krepitev NVO mrež/stičišč in
NVO s potencialom3 in s tem prispevati k večji trajnosti NVO ter k njihovi večji usposobljenosti za oblikovanje, izvajanje in spremljanje javnih politik.
2. Izboljšati pravno in sistemsko okolje za razvoj NVO4, transparentnih procesov odločanja ter večjega vpliva NVO na oblikovanje politik, s krepitvijo zagovorniškega položaja in zagovorniških aktivnosti NVO.
3. Okrepiti čezsektorsko povezovanje z javnimi institucijami, gospodarstvom in drugimi akterji za razvoj novih rešitev za naslavljanje posameznih družbenih izzivov/potreb in prenos dobrih praks na vsebinske mreže, regionalna stičišča in NVO s potencialom
4. Okrepiti vlogo horizontalne mreže NVO v okolju.
5. Okrepiti usposobljenost horizontalne mreže za organizacijski razvoj na področjih, kjer je krepitev smiselna oziroma potrebna
in s tem prispevati k njeni trajnosti in stabilnosti ter usposobljenosti za zagotavljanje storitev NVO s potencialom in NVO mrežam/stičiščem.
3.2.2. Specifični cilji za Sklop 2 – Sofinanciranje
projektov regionalnih stičišč NVO

Specifični cilji javnega razpisa
1. Okrepiti informiranost, organizacijsko, strokovno in zagovorniško usposobljenost NVO, ki imajo potencial za naslavljanje lokalnih potreb in s tem prispevati k trajnosti NVO in njihovi večji vlogi pri izvajanju javnih storitev.
2. Prispevati k večji vlogi NVO pri oblikovanju lokalnih/regionalnih politik.
3. Okrepiti čezsektorsko povezovanje in sodelovanje za reševanje lokalnih potreb (npr. na področju izobraževanja, usposabljanja, zdravja, zaposlovanja, varstva okolja/narave, urejanja prostora, socialnih storitev, dostopnosti kulturnih dobrin,
ipd.).
4. Okrepiti vlogo regionalnega stičišča z namenom izboljšanja položaja ter pogojev za delovanje NVO (v odnosu do občin, kjer so sedeži upravnih enot, do regionalnih razvojnih agencij, ipd.).
5. Okrepiti usposobljenost koordinatorja regionalnega stičišča NVO za organizacijski razvoj in s tem prispevati k njegovi
trajnosti, stabilnosti in usposobljenosti za zagotavljanje storitev predvsem za NVO s potencialom.
3.2.3. Specifični cilji za Sklop 3 – Sofinanciranje
projektov vsebinskih mrež NVO na nacionalni ravni

Specifični cilji javnega razpisa
1. Okrepiti informiranost, strokovno in zagovorniško usposobljenost NVO na posameznem vsebinskem področju in s tem
prispevati k večji strokovni usposobljenosti za izvajanje javnih politik
2. Prispevati k večji vlogi NVO pri oblikovanju sektorskih politik, k bolj usklajenim politikam in k boljšemu sodelovanju
med resornimi ministrstvi in NVO
3. Okrepiti čezsektorsko povezovanje in sodelovanje za razvoj novih rešitev pri naslavljanju posameznih družbenih izzivov (npr. na področju izobraževanja/usposabljanja, zaposlovanja, varstva okolja/narave/zdravja, urejanja prostora, kulture in prostovoljstva ipd.)
4. Okrepiti vlogo vsebinske mreže NVO
5. Okrepiti usposobljenost NVO koordinatorke vsebinske mreže za organizacijski razvoj in s tem prispevati k trajnosti in
stabilnosti njenega delovanja ter usposobljenosti za zagotavljanje storitev NVO
4. Pogoji upravičenosti
Na javni razpis lahko kandidira prijavitelj sam ali/in
v projektnem partnerstvu. Pri tem mora biti v prijavi
jasno razvidna vloga in doprinos partnerjev k izvedbi
projekta. Projektno partnerstvo lahko sestavljajo največ
štiri nevladne organizacije (prijavitelj in trije projektni
partnerji).
3
V nadaljevanju NVO s potencialom pomeni, da NVO
izraža interes za zadovoljevanje določene potrebe v lokalni
skupnosti in interes za lasten strokovni in organizacijski
razvoj.
4
npr. na področjih kot so: predpisi za finančno poslovanje, davčne politike glede NVO, transparentno dodeljevanje
sredstev NVO s strani pristojnih resorjev, odnos: prostovoljstvo - zaposlovanje, davčne olajšave za korporativne in
individualne donatorje NVO, vključevanje NVO v postopke
sprejemanja zakonov itd.
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Prijavitelji in partnerji morajo predpisane pogoje
dokazati s predložitvijo ustreznih obrazcev in dokazil
(prilog) v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije.
V primeru dvoma v izpolnjevanje pogojev katerega
koli prijavitelja ali projektnega partnerja lahko Ministrstvo
za javno upravo zahteva dodatna pojasnila in dokazila.
Ministrstvo bo za potrebe tega javnega razpisa dokazila glede izpolnjevanja nekaterih pogojev pridobilo iz
uradnih evidenc.
Če pogoji upravičenosti niso izpolnjeni, komisija
za javni razpis projekt izloči iz nadaljnjega ocenjevanja.
4.1 Ustreznost ter sposobnost prijaviteljev
4.1.1. Upravičeni prijavitelji za Sklop 1 so:
– pravne osebe, registrirane v skladu z Zakonom o
društvih, Zakonom o ustanovah ali Zakonom o zavodih;
– nevladne organizacije s sedežem v Republiki Sloveniji, ki združujejo nevladne organizacije z različnih vsebinskih področij delovanja, delujejo na nacionalni ravni
in s ciljem zagotavljanja podpore za NVO na področju
informiranja, partnerskega sodelovanja, usposabljanja,
promocije, zagotavljanja različnih vrst tehnične, strokovne
pomoči in izvajajo aktivnosti z namenom reševanja širših
vprašanj NVO sektorja (npr. pravni okvir, financiranje
NVO, zaposlovanje v NVO sektorju, zagovorništvo);
– nevladne organizacije, ki so imele v letu 2014
najmanj 20.000,00 evrov prihodka;
– pravne osebe, ki v skladu z Zakonom o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (Uradni list
RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08 in
57/12); v nadaljnjem besedilu: ZOPOKD) niso pravnomočno obsojene zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki
so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS,
št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem
besedilu: KZ-1): nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, sprejemanje koristi za nezakonito
posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje; poslovna goljufija ali za enakovrstna kazniva dejanja
po prejšnjem kazenskem zakoniku.
4.1.2. Neupravičeni prijavitelji za Sklop 1 so:
– pravne osebe, ustanovljene kot javni zavodi;
– nevladne organizacije, katerih člani so posamezniki in ne nevladne organizacije;
– pravne osebe ustanovljene po Zakonu o ustanovah, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Republika Slovenija;
– nevladne organizacije, ki ne delujejo na nacionalni ravni, temveč je njihovo delovanje omejeno na
geografsko območje statistične regije, nekaj lokalnih
skupnosti tj. npr. regionalne ali lokalne zveze;
– nevladne organizacije, ki združujejo nevladne
organizacije z istega vsebinskega področja tj. npr. vsebinske mreže NVO.
4.1.3. Upravičeni prijavitelji za Sklop 2 so:
– pravne osebe, registrirane v skladu z Zakonom o
društvih, Zakonom o ustanovah ali Zakonom o zavodih;
– nevladne organizacije s sedežem v eni izmed 12
statističnih regij v skladu s klasifikacijo NUTS 3 (Pomurska, Podravska, Koroška, Savinjska, Zasavska, Posavska, Jugovzhodna Slovenija, Osrednjeslovenska, Gorenjska, Primorsko-notranjska, Goriška, Obalno-kraška),
ki delujejo z namenom razvoja filantropije, povezovanja
in partnerskega sodelovanja, zagovorništva oziroma zagotavljanja strokovne podpore za razvoj nevladnih organizacij na območju statistične regije oziroma na območju
najmanj dveh občin;
– nevladne organizacije, ki bodo projekt izvajale v
statistični regiji, v kateri so registrirane;
– nevladne organizacije, ki so imele v letu 2014
najmanj 20.000,00 evrov prihodka;
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– pravne osebe, ki v skladu z ZOPOKD niso pravnomočno obsojene zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki
so opredeljena v KZ-1: nedovoljeno sprejemanje daril,
nedovoljeno dajanje daril, sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito
posredovanje; poslovna goljufija ali za enakovrstna kazniva dejanja po prejšnjem kazenskem zakoniku.
4.1.4. Dodaten pogoj za prijavitelje za Sklop 2 – Podravska, Savinjska, Jugovzhodna Slovenija, Osrednjeslovenska, Gorenjska
Poleg pogojev navedenih v poglavju 4.1.3 morajo upravičeni prijavitelji za Sklop 2, ki imajo sedež v
statistični regiji, ki obsega 5 ali več upravnih enot, za
izvedbo projekta pridobiti najmanj enega do največ tri
partnerje, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: (1) so pravne osebe, registrirane v skladu z Zakonom o društvih,
Zakonom o ustanovah ali Zakonom o zavodih, (2) so
registrirani v različnih upravnih enotah – v regiji, kjer
ima sedež prijavitelj, vendar ne v isti upravni enoti kot
prijavitelj.
4.1.5. Neupravičeni prijavitelji za Sklop 2 so:
– pravne osebe, ustanovljene kot javni zavodi.
4.1.6. Upravičeni prijavitelji za Sklop 3 so:
– pravne osebe, registrirane v skladu z Zakonom o
društvih, Zakonom o ustanovah ali Zakonom o zavodih;
– nevladne organizacije s sedežem v Republiki Sloveniji, ki delujejo na nacionalni ravni ter na vsebinskem
področju, za katerega podajajo vlogo na javni razpis, in
sicer: (1) podpora prostovoljstvu, (2) okolje, (3) prostor,
in (4) kultura (dokazilo: priložena fotokopija ustanovnega
akta in/ali drugega ustreznega splošnega dokumenta iz
katerega je razvidno geografsko in vsebinsko področje
delovanja prijavitelja;
– nevladne organizacije, ki so imele v letu 2014
najmanj 20.000,00 evrov prihodka;
– pravne osebe, ki v skladu z ZOPOKD niso pravnomočno obsojene zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki
so opredeljena v KZ-1: nedovoljeno sprejemanje daril,
nedovoljeno dajanje daril, sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito
posredovanje; poslovna goljufija ali za enakovrstna kazniva dejanja po prejšnjem kazenskem zakoniku.
4.1.7. Dodaten pogoj za prijavitelje za Sklop 3 – področje (1) podpora prostovoljstvu
Poleg pogojev navedenih v poglavju 4.1.6 morajo
upravičeni prijavitelji za področje (1) podpora prostovoljstvu izpolnjevati dodaten pogoj statusa prostovoljske
organizacije.
Za Sklop 3, področje (1) podpora prostovoljstvu so
upravičene nevladne organizacije, ki so bile najkasneje
na dan oddaje vloge na javni razpis vpisane v vpisnik
prostovoljskih organizacij.
4.1.8. Neupravičeni prijavitelji za Sklop 3 so:
– pravne osebe, ustanovljene kot javni zavodi;
– pravne osebe ustanovljene po Zakonu o ustanovah, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Republika Slovenija;
– nevladne organizacije, ki ne delujejo na nacionalni ravni, temveč je njihovo delovanje omejeno na geografsko območje lokalne skupnosti, nekaj lokalnih skupnosti ali statistično regijo tj. npr. regijske zveze društev.
4.1.9. Pogoji za partnerje – Sklop 1, Sklop 2,
Sklop 3
Partnerji morajo, ne glede na sklop javnega razpisa,
izpolnjevati naslednje pogoje:
– so nevladne organizacije s sedežem v Republiki
Sloveniji registrirane v skladu z Zakonom o društvih,
Zakonom o ustanovah ali Zakonom o zavodih (samo
zasebni zavodi);
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– so bili registrirani najkasneje na dan objave javnega razpisa;
– pravne osebe, ki v skladu z ZOPOKD niso pravnomočno obsojene zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki
so opredeljena v KZ-1: nedovoljeno sprejemanje daril,
nedovoljeno dajanje daril, sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito
posredovanje; poslovna goljufija ali za enakovrstna kazniva dejanja po prejšnjem kazenskem zakoniku.
4.1.10. Dodatna pogoja za partnerje za Sklop 2
– Podravska, Savinjska, Jugovzhodna Slovenija, Osrednjeslovenska, Gorenjska
– so registrirani v različnih upravnih enotah – v regiji, kjer ima sedež prijavitelj;
– so registrirani v drugi upravni enoti kot prijavitelj.
4.2 Skladnost s ciljem prednostne naložbe in cilji
javnega razpisa
– rezultati projekta morajo prispevati h krepitvi in
razvoju nevladnega sektorja in k doseganju cilja prednostne naložbe;
– prijavitelji morajo predvideti izvedbo aktivnosti za
doseganje vseh pričakovanih rezultatov opredeljenih v
razpisni dokumentaciji (poglavje 2: Specifični cilji, pričakovani rezultati, kazalniki učinka (output) in kazalniki
rezultata (outcome) ter opis sredstev za preverjanje/verifikacijo kazalnikov).
4.3 Ustreznost ciljnih skupin
– predlog projekta mora naslavljati ustrezne ciljne
skupine tj. NVO v vseh fazah razvoja.
4.4 Realna izvedljivost v obdobju, za katerega velja
podpora
– predlog projekta mora biti izvedljiv v obdobju
upravičenosti (od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS oziroma datuma začetka projekta), ki ne
more biti pred dnevom objave javnega razpisa v Uradnem listu RS, do datuma zaključka projekta, ki ne sme
biti pred 30. 4. 2019 oziroma najkasneje do 30. 9. 2019
za vse sklope.
5. Dodatni pogoji in odgovornosti prijaviteljev, izbranih na javnem razpisu
Kolikor bo prijavitelj izbran za sofinanciranje, bo
moral pri izvajanju projektov upoštevati EU zakonodajo,
Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za
sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014–
2020 ter Navodila upravičencem Javnega razpisa za
krepitev zmogljivosti NVO za zagovorništvo in izvajanje
javnih storitev 2015–2019 za poročanje in dokazovanje
stroškov.
Izbrani prijavitelji bodo pri izvajanju projekta morali
med drugim upoštevati tudi naslednje pogoje, vezane na
izvajanje projektov sofinanciranih s sredstvi Evropskega
socialnega sklada:
– zagotavljati obveščanje in komuniciranje javnosti
o projektu skladno s členoma 115 in 116 Uredbe (EU)
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št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
17. 12. 2013 in skladno z Navodili organa upravljanja
na področju komuniciranja vsebin kohezijske politike v
programskem obdobju 2014–2020 ter navodili posredniškega organa;
– zagotoviti hrambo in vpogled v dokumentacijo
operacije za preverjanje upravljanja in revizijske postopke skladno s 140. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. 12. 2013 in
z nacionalno zakonodajo, in sicer do 31. 12. 2023;
– posredniškemu organu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim
nacionalnim in evropskim nadzornim in revizijskim organom zagotavljati informacije o morebitnih prihodkih
povezanih z izvajanjem projekta skladno s 65. členom
Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 17. 12. 2013;
– zagotoviti spremljanje in vrednotenje projekta
skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe (EU)
št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
17. 12. 2013, 5. in 19. členom ter Prilogo I in če je relevantno Prilogo II Uredbe 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 spremljati
in ministrstvu zagotavljati podatke o doseganju ciljev in
kazalnikov projekta, vključno z osebnimi podatki;
– zagotoviti, da se med celotnim izvajanjem projekta upošteva in spodbuja trajnostni razvoj, nediskriminacijo, enake možnosti in dostopnosti, vključno z dostopnostjo za invalide, ter enakost moških in žensk;
– posredniškemu organu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nacionalnim in evropskim nadzornim in revizijskim organom
zagotavljati dostop do dokumentacije o projektu skladno
s pravili skupnosti (14. člen Uredbe 1303/2013/EU) in z
nacionalno zakonodajo;
– v primeru ugotovitve o nenamenski porabi sredstev, nespoštovanju pogodbenih določil ali dvojnem financiranju projekta s strani drugih proračunskih virov RS
ali EU vrniti vsa prejeta sredstva, skupaj s pripadajočimi
obrestmi od datuma nakazila do datuma vračila.
6. Merila za izbor
Ministrstvo za javno upravo bo projekte za sofinanciranje izbralo po postopku, kot ga določa Uredba
o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za
spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog
(Uradni list RS, št. 56/11) ter skladno s to objavo in razpisno dokumentacijo za predmetni javni razpis.
Skladno z merili se bodo ocenjevale pravočasno
prispele, pravilno označene in popolne vloge, ki jih bodo
predložili upravičeni prijavitelji na predpisanih obrazcih.
V primeru, da prijavitelj ali kateri izmed projektnih
partnerjev ne bo izpolnjeval pogojev za kandidiranje,
določenih v javnem razpisu, bo vloga zavrnjena in ne
bo uvrščena v ocenjevanje.

6.1 Merila ocenjevanja
Merilo

Opis

Relevantnost pri opredelitvi strateških
in specifičnih ciljev

Analiza stanja in opredelitev ključnih izzivov upošteva potrebe NVO. Dolgoročni cilji so načrtovani na podlagi SWOT
analize. Iz strategije razvoja mreže je razviden nadaljnji
razvoj mreže NVO, vključno z notranjim razvojem mreže.
Identificirani so koraki in aktivnosti za doseganje posameznega strateškega cilja. Načrt evalvacije strategije je ustrezen.

Maksimalno
št. točk

20
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Ustreznost operacije, vključevanje celovitih in ino- Projekt je relevanten glede na specifičen cilj prednostne
vativnih storitev in procesov, zagotavljanje kom- naložbe: Okrepljena zmogljivost NVO za zagovorništvo in
plementarnosti storitev med izvajalci
izvajanje javnih storitev ter cilje predmetnega javnega razpisa. Analiza in pomembnost problema, ki ga projekt rešuje
je ustrezna.
Ciljne skupine, njihove potrebe oziroma obseg/pokritost
potreb so identificirane. Metodologija za reševanje njihovih
potreb je ustrezna. Opredeljeni so odgovornost in načela
za medsebojno sodelovanje akterjev in partnerskih organizacij pri izvedbi projekta.
Razvidna je nadgradnja dosedanjih praks na področju partnerskega sodelovanja, zagovorništva in izvajanja storitev
NVO.
Predvidene aktivnosti so skladne s pričakovanimi rezultati.
Metodologija za izvedbo aktivnosti je ustrezna.
Razvidna je komplementarnost storitev med prijavitelji.
Načrt za krepitev usposobljenosti organizacije, zaposlenih/prostovoljcev je skladen z aktivnostmi in strateškimi
izhodišči.
Finančna konstrukcija je podrobno opredeljena, predlagani
stroški so ustrezni.
Izvedljivost in finančna vzdržnost projekta

Trajnost predvidenih rezultatov

50

Predlagane aktivnosti so skladne s terminskim in stroškovnim načrtom. Predvidena so tveganja in ukrepi za njihovo
obvladovanje.

15

Način za doseganje trajnosti rezultatov projekta po zaključku projekta je opredeljen – nadaljevanje delovanja in financiranja mreže/stičišča.

5

Trajnostni razvoj, s poudarkom na enakih možno- Projekt ima pozitiven vpliv na trajnostni razvoj z vidika nestih in okoljski dimenziji
diskriminacije, enakih možnosti in dostopnosti, vključno
z dostopnostjo za invalide, ter enakosti moških in žensk.
Projekt izkazuje tudi pozitiven vpliv na okolje.

5

Usposobljenost upravičencev za izvedbo projekta Izkušnje prijavitelja pri izvajanju projektov sofinanciranih iz
EU sredstev, sredstev bilateralne pomoči in drugih mednarodnih virov.

5

Skupaj:

100
Merila so podrobneje obrazložena v razpisni dokumentaciji.
Skupaj lahko prijavitelj doseže sto (100) točk. Izbran je lahko projekt, ki doseže najmanj sedemdeset
(70) točk.
7. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za
javni razpis
Okvirna razpoložljiva višina nepovratnih sredstev
za javni razpis:

Vir razpisanih
sredstev
(v EUR)

Leto 2016

Leto 2017

Leto 2018

Leto 2019

EU

SI

EU

SI

EU

SI

vzhod

603.340,00

150.835,00

698.400,00

174.600,00

659.600,00

164.900,00

467.387,90 116.846,98 2.428.727,90

607.181,98

zahod

640.660,00

160.165,00

741.600,00

185.400,00

700.400,00

175.100,00

496.298,50 124.074,62 2.578.958,50

644.739,62

skupaj

1.244.000,00

311.000,00

1.440.000,00

360.000,00

1.360.000,00

340.000,00

963.686,40 240.921,60 5.007.686,40 1.251.921,60

Skupaj

1.555.000,00

1.800.000,00

1.700.000,00

EU

Skupaj
SI

1.204.608,00

Namenska sredstva EU, opredeljena v Operativnem programu za izvajanje Evropske kohezijske politike
v obdobju 2014–2020, predstavljajo 80,00 % celotnih
upravičenih javnih izdatkov za upravičene stroške projekta. Namenska sredstva slovenske udeležbe (proračuna Republike Slovenije – Ministrstva za javno upravo)

EU

SI

6.259.608,00

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
pa 20,00 % celotnih upravičenih javnih izdatkov za upravičene stroške projekta.
Namen javnega razpisa je zagotovitev podpornega
okolja za NVO sektor na nacionalni ravni. Vzpostavljene bodo podporne strukture (horizontalna mreža NVO,
regionalna stičišča NVO in vsebinske mreže NVO), ki
bodo delovale na celotnem območju Republike Slovenije, se med seboj povezovale in izvajale skupne akcije
ne glede na kohezijski regiji. Projekti bodo financirani
proporcionalno, skladno z opredeljenim ključem v Operativnem programu za izvajanje Evropske kohezijske
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politike 2014–2020 – število nevladnih organizacij v letu
2012 (51,5 % KRZS in 48,5 % KRVS).
V skladu z 98(2) členom Uredbe (EU)
št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta bo
uporabljeno t.i. dopolnilno financiranje. Pri tem financiranje upravičenih stroškov, ki vsebinsko sodijo v
obseg pomoči Evropskega sklada za regionalni razvoj
(nakup IKT opreme), ne sme preseči 9 % upravičenih
stroškov projekta.
Okvirna vrednost financiranja po posameznih sklopih javnega razpisa:

Sklop

EUR

Sklop 1 – Sofinanciranje projektov horizontalnih mrež NVO na nacionalni ravni

1.059.608,00

Sklop 2 – Sofinanciranje projektov regionalnih stičišč NVO

4.140.000,00

Sklop 3 – Sofinanciranje projektov vsebinskih mrež NVO na nacionalni ravni

1.060.000,00

Skupaj

6.259.608,00

Ministrstvo za javno upravo si pridržuje pravico, da
ne sklene pogodb o sofinanciranju v primeru, da za projekte nima zagotovljenih sredstev v proračunu.
Ministrstvo za javno upravo bo sredstva, dodeljena
izbranim prijaviteljem za leto 2015 in 2016, praviloma
izplačalo v proračunskem letu 2016, sredstva dodeljena za leto 2017 v letu 2017, sredstva dodeljena za leto
2018 v letu 2018 in sredstva dodeljena za leto 2019 v
letu 2019, ob upoštevanju razpoložljivih proračunskih
sredstev.
Ministrstvo za javno upravo si pridržuje pravico, da
glede na razpoložljiva proračunska sredstva, izbranim
prijaviteljem predlaga prilagoditev dinamike in višine
sofinanciranja projekta.
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Ministrstvo za javno upravo si pridržuje pravico, da
kolikor za posamezen sklop ne bo predloženih ustreznih
prijav (glede na zastavljena merila ocenjevanja), lahko finančna sredstva preusmeri na drug sklop javnega
razpisa.
8. Višina zaprošenih sredstev za posamezen projekt
Prijavitelj lahko zaprosi za sofinanciranje do 100 %
upravičenih stroškov projekta.
8.1 Sklop 1 – Sofinanciranje projektov horizontalnih
mrež NVO na nacionalni ravni
Najnižja in najvišja vrednost zaprošenih sredstev
za sofinanciranje projektov za SKLOP 1 skupaj za leta
2015, 2016, 2017, 2018 in 2019 je:

Najnižja vrednost zaprošenih sredstev za so- Najvišja vrednost zaprošenih sredfinanciranje posameznega projekta v EUR
stev za sofinanciranje posameznega
projekta v EUR

Sklop 1
Horizontalna mreža

800.000,00

1.059.608,00

V skupno višino finančnih sredstev za horizontalno
mrežo so vključena tudi finančna sredstva za financiranje čezvsebinskih tem v višini 125.000,00 EUR.
8.2 Sklop 2 – Sofinanciranje projektov regionalnih
stičišč NVO
Najnižja in najvišja vrednost zaprošenih sredstev za
sofinanciranje projektov za Sklop 2 skupaj za leta 2015,
2016, 2017, 2018 in 2019 je:

Sklop 2 / Regija

Najnižja vrednost zaprošenih sredstev za
sofinanciranje posameznega
projekta v EUR

Najvišja vrednost zaprošenih sredstev za sofinanciranje posameznega
projekta v EUR

Savinjska

340.000,00

440.000,00

Podravska

310.000,00

410.000,00

Jugovzhodna Slovenija, Osrednjeslovenska

280.000,00

380.000,00
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Najnižja vrednost zaprošenih sredstev za
sofinanciranje posameznega
projekta v EUR

Sklop 2 / Regija

Najvišja vrednost zaprošenih sredstev za sofinanciranje posameznega
projekta v EUR

Gorenjska

250.000,00

350.000,00

Goriška, Koroška, Obalno-kraška, Pomurska, Zasavska

220.000,00

320.000,00

Posavska, Primorsko-notranjska

190.000,00

290.000,00

Višina finančnih sredstev je bila dodeljena v skladu s številom upravnih enot v regiji, oziroma s številom
mestnih središč (občin) z vzpostavljeno administrativno
strukturo, ki omogoča izgraditev in izvajanje sistematičnega in trajnega zagovorništva NVO.
8.3 Sklop 3 – Sofinanciranje projektov vsebinskih
mrež NVO na nacionalni ravni
Najnižja in najvišja vrednost zaprošenih sredstev za
sofinanciranje projektov za Sklop 3 skupaj za leta 2015,
2016, 2017, 2018 in 2019 je:

Sklop 3

Najnižja vrednost zaprošenih sredstev za so- Najvišja vrednost zaprošenih sredstev
financiranje posameznega projekta v EUR
za sofinanciranje posameznega projekta v EUR

Vsebinska mreža

9. Obdobje za porabo sredstev in obdobje upravičenosti
Obdobje, za katerega so namenjena razpisana proračunska sredstva, so proračunska leta 2016, 2017,
2018 in 2019 in morajo biti porabljena v teh letih oziroma
v plačilnih rokih, kot jih določa aktualni Zakon o izvrševanju proračuna RS.
Ministrstvo za javno upravo bo izbranim prijaviteljem sofinanciralo le upravičene stroške, ki bodo nastali
in bodo plačani, od dneva objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS, oziroma datuma začetka projekta,
ki ne more biti pred dnevom objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS, do datuma zaključka projekta, ki ne
sme biti pred 30. 4. 2019 oziroma najkasneje do 30. 9.
2019 za vse sklope.
Roki za izstavitev zahtevkov za izplačilo oziroma
zahtevkov za predplačilo in obdobja upravičenosti izdatkov so opredeljeni v vzorcu pogodbe (Priloga G razpisne
dokumentacije).
Ministrstvo za javno upravo bo upravičene izdatke
plačalo najkasneje do 31. 12. 2019, vendar v skladu s
plačilnimi roki kot jih določa aktualni Zakon o izvrševanju
proračuna RS.
10. Predplačilo za izvedbo projekta: skladno s 13.c
členom in v povezavi z drugim odstavkom 27. člena
Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije
za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 9/14 –
ZRTVS-1A, 25/14 – ZSDH-1, 38/14, 84/14, 95/14 – ZUJF-C, 95/14, 14/15, 46/15 in 55/15), bo Ministrstvo za
javno upravo upravičencem izplačalo predplačila v višini
90 % vrednosti predvidenih posameznih zahtevkov za
izplačilo. Posamezno predplačilo ne sme presegati 30 %
pogodbene vrednosti. Podrobnejši način izplačevanja
predplačila in povračilo le-tega je opredeljen v vzorcu
pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

230.000,00

265.00,00

11. Stroški
Podrobna razčlenitev upravičenih in neupravičenih
stroškov ter dokazil o nastalih stroških je navedena v
razpisni dokumentaciji ter veljavnih Navodilih organa
upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske
kohezijske politike v obdobju 2014–2020.
Prav tako bo Ministrstvo za javno upravo objavilo
Navodila upravičencem za poročanje in dokazovanje
stroškov v okviru Javnega razpisa za krepitev zmogljivosti NVO za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev
2015–2019 (v nadaljnjem besedilu: Navodila upravičencem za poročanje in dokazovanje stroškov).
Sofinanciranje upravičenih stroškov ne predstavlja
državne pomoči.
Prijavitelji lahko zaprosijo za sofinanciranje do
100 % upravičenih stroškov projekta.
Upravičeni stroški so:
– stroški zaposlenih na projektu;
– potni stroški sodelujočih na projektu (zaposleni,
prostovoljci in funkcionarji);
– stroški storitev zunanjih izvajalcev;
– nakup IKT opreme;
– posredni stroški v pavšalnem znesku;
– DDV.
12. Prihodki projekta: prijavitelj mora spremljati in
posredniškemu organu prikazovati prihodke projekta.
Če bodo pri izvajanju projekta ustvarjeni prihodki, bo Ministrstvo za javno upravo za višino ustvarjenih prihodkov
znižalo višino upravičenih stroškov tj. višino zahtevka
za izplačilo.
13. Postopek in način izbire projektov in ocenjevanje
Postopek ocenjevanja vlog bo, na podlagi Poslovnika o delu komisije za izvedbo javnega razpisa, vodila
komisija, ki jo imenuje predstojnik Ministrstva za javno
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upravo. Komisija bo, na podlagi rezultatov ocenjevanja,
oblikovala predlog liste projektov za sofinanciranje – za
vsak sklop posebej. O dodelitvi sredstev po tem razpisu
bo, na predlog komisije, s sklepom odločil predstojnik
Ministrstva za javno upravo.
Za sofinanciranje bodo predlagani projekti, ki bodo
dosegli minimalni kakovostni kriterij tj. da bodo na podlagi ocenjevanja dosegli skupaj najmanj sedemdeset (70)
točk. Prednost bodo imeli projekti z doseženim višjim
številom točk.
13.1 Ocenjevanje predlogov projektov
V okviru Sklopa 1 bo sofinanciran največ en projekt.
V okviru Sklopa 2 bo za eno geografsko območje
(statistična regija klasifikacija NUTS 3) sofinanciran največ en projekt.
V okviru Sklopa 3 bo na posameznem vsebinskem
področju sofinanciran največ en projekt.
13.2 Dodatno določilo za ocenjevanje vseh sklopov
V primeru, da več prijaviteljev v okviru posameznega sklopa doseže enako število točk in bi bilo z njihovo
uvrstitvijo na predlog liste projektov za sofinanciranje
preseženo število predvidenih sofinanciranih projektov,
se o uvrstitvi projektov na predlog liste sofinanciranih
projektov odloči z žrebom, ki ga opravi komisija.
Komisija ima pravico, da od prijaviteljev zahteva dodatna pojasnila oziroma obrazložitve o predvidenih aktivnostih ter načrtovanih stroških. Poziv za posredovanje
dodatnih pojasnil oziroma obrazložitev bo prijaviteljem
posredovan po elektronski pošti na elektronski naslov
prijavitelja navedenem v obrazcu Podatki o projektu, prijavitelju in partnerjih (Obrazec št. 1 razpisne dokumentacije). V primeru, da pojasnila ne bodo posredovana v
roku in na način, določen v pozivu, lahko komisija aktivnosti oziroma načrtovane stroške, za katere se zahteva
dodatno pojasnilo, izloči kot neupravičene ter projekt
ustrezno oceni glede na postavljena merila.
Komisija lahko na podlagi pregleda vlog oceni, da
posamezne predlagane aktivnosti niso upravičene do
sofinanciranja in od prijavitelja zahteva prilagoditev izvedbenega načrta ter finančnega načrta projekta.
Komisija ima pravico do znižanja posameznih postavk v finančnem načrtu, za katere meni, da so ocenjene nerealno in zahteva prilagoditev finančnega načrta
prijavitelja. V takem primeru bo poziv za prilagoditev
finančnega načrta prijavitelju posredovan po elektronski pošti na elektronski naslov prijavitelja navedenem
v obrazcu Podatki o projektu, prijavitelju in partnerjih
(Obrazec št. 1 razpisne dokumentacije). V primeru, da
prilagoditev finančnega načrta ne bo posredovana v
roku in na način, določen v pozivu, se šteje, da prijavitelj
odstopa od vloge.
V primeru, da bo prijavitelj v prijavi kot upravičene
navedel tudi neupravičene stroške, bo komisija ustrezno
znižala višino sofinanciranja ter prijavitelju predlagala
nižjo višino sofinanciranja od prvotno zaprošene.
V primeru, da bo prijavitelj v vlogi prijavil prihodke
projekta, bo komisija ustrezno znižala višino sofinanciranja ter izbranemu prijavitelju predlagala nižjo višino
sofinanciranja od zaprošene.
Če se prijavitelj ne bo strinjal s predlogi komisije, se
šteje, da odstopa od vloge.
Posredniški organ lahko preostala razpoložljiva
sredstva ponudi naslednjemu najvišje pozitivno ocenjenemu prijavitelju.
14. Rok in način prijave na razpis
Vloge na razpis morajo, ne glede na način oddaje,
prispeti na naslov: Ministrstvo za javno upravo, glavna
pisarna, Tržaška 21/V, 1000 Ljubljana, najkasneje do
1. 12. 2015 do 15. ure.
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Vloga mora biti oddana na prijavnih obrazcih, ki so
del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane priloge in podatke, določene v javnem razpisu in
razpisni dokumentaciji.
Vlogo je potrebno predložiti v treh tiskanih izvodih:
(1) izvirnik in dveh kopijah, ki so označeni z besedo
»Original«, »Kopija 1« in »Kopija 2«. Prijavitelj mora
Obrazec št. 1, Obrazec št. 3, Obrazec št. 4, Prilogo A
oziroma Prilogo B ter Prilogo C (podatki o projektu, prijavitelju in partnerjih, strateške usmeritve razvoja mreže
NVO, izvedbeni in finančni načrt, dinamika posameznih
zahtevkov za izplačila) predložiti tudi na elektronskem
nosilcu podatkov (npr. CD, DVD ali USB). Drugih obrazcev in prilog ni potrebno predložiti na e-nosilcu.
Vlogo je potrebno poslati v zaprti ovojnici, ki mora
biti označena: »Ne odpiraj! Vloga za javni razpis za
krepitev zmogljivosti NVO za zagovorništvo in izvajanje
javnih storitev 2015–2019«, Sklop 1, 2 ali 3. Uporabite
lahko obrazec za označbo vloge iz razpisne dokumentacije (Priloga I).
Posamezni prijavitelj lahko na javni razpis, ne glede
na sklop, predloži eno vlogo za sofinanciranje. Kolikor
bo prijavitelj predložil več vlog za sofinanciranje, bo
upoštevana tista vloga, ki bo na ministrstvu evidentirana
kot prva prispela.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji razpisa in merili za ocenjevanje.
Prepozno prispele vloge se ne bodo obravnavale in
bodo s sklepom zavržene ter zaprte vrnjene prijavitelju.
15. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog bo potekalo 3. 12. 2015 ob 10. uri, v
prostorih Ministrstva za javno upravo, Tržaška 21, 1000
Ljubljana in bo javno. V primeru velikega števila prejetih vlog, lahko komisija odloči, da odpiranje vlog ne bo
javno. O tej odločitvi se prijavitelje obvesti en dan pred
predvidenim datumom odpiranja z obvestilom na spletni
strani ministrstva http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/nevladne_organizacije/aktualno/.
Odpirale se bodo samo v roku dostavljene in pravilno označene vloge, in sicer v vrstnem redu, v katerem
so bile predložene.
16. Popolnost vlog: vloga je popolna, če prijavitelj
do predpisanega roka za oddajo prijav predložil izpolnjene in, kjer je to posebej navedeno, žigosane dokumente.
16.1 Popolnost vlog za Sklop 1, Sklop 2 in Sklop 3
Prijavitelj mora vlogi priložiti naslednje obrazce in
priloge:
– Obrazec št. 1: Podatki o projektu, prijavitelj in
partnerjih;
– Obrazec št. 2: Izjava prijavitelja/partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev;
– Obrazec št. 3: Strateške usmeritve razvoja mreže
NVO;
– Obrazec št. 4: Izvedbeni načrt projekta;
– Obrazec št. 5: Reference prijavitelja pri izvajanju
projektov, ki so se financirali iz EU sredstev, sredstev bilateralne pomoči in drugih mednarodnih virov v obdobju
od 1. 1. 2010–31. 12. 2014;
– Priloga A: Finančni načrt projekta – v primeru, če
prijavitelj projekt izvaja sam,
– Priloga B: Finančni načrt projekta – v primeru, če
projekt prijavitelj izvaja s partnerji,
– Priloga C: Dinamika posameznih zahtevkov za
izplačila;
– Priloga D: Fotokopija ustanovnega akta in/ali drugega splošnega dokumenta;
– Priloga E: Podatki iz izkaza prihodkov in odhodkov v obdobju od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014;
– Priloga F: CD, DVD ali USB;
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– Priloga H: Konzorcijska pogodba – v primeru, če
prijavitelj projekt izvaja s partnerji.
17. Dopolnjevanje vlog
V primeru nepopolnih vlog bo komisija najkasneje v roku 8 dni od odpiranja vlog prijavitelje pozvala,
da vloge dopolnijo v roku, ki ga bo v pozivu določila
komisija.
Poziv za dopolnitev vlog bo prijaviteljem posredovan po navadni in elektronski pošti. Od prijaviteljev se
pričakuje, da bodo v tem času dostopni za dvig pošte.
Če prijavitelj v roku, ki ga določa komisija, vloge ne bo
dopolnil, bo komisija takšno vlogo zavrgla.
V skladu z 10. členom Uredbe o postopku, merilih
in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS,
št. 56/11) v vlogi ni mogoče dopolniti ali spreminjati: (1)
višine zaprošenih sredstev, (2) dela vloge, ki se veže na
tehnične specifikacije predmeta vloge, (3) elementov
vloge, ki bi lahko vplivale na razvrstitev vlog.
Prijavitelji bodo v okviru predmetnega javnega razpisa lahko dopolnjevali naslednje obrazce in priloge:
Obrazec št. 1: Podatki o projektu, prijavitelju in partnerjih, Obrazec št. 2: Izjava prijavitelja/partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev, Prilogo D:
Fotokopija ustanovnega akta in/ali drugega splošnega
dokumenta, Prilogo E: Podatki iz izkaza prihodkov in odhodkov v obdobju od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014, Prilogo
F: CD, DVD ali USB, Prilogo H: Konzorcijska pogodba
(v primeru izvajanja projekta s partnerji).
V primeru, da vlogi ne bo priložen kateri izmed
obrazcev ali prilog, ki v prejšnjem odstavku niso navedeni, komisija prijaviteljev ne bo pozvala k dopolnitvi,
temveč bo takšne vloge ovrednotila z upoštevanjem
predloženih obrazcev in prilog.
V primeru, da bi bili ti prijavitelji izbrani za sofinanciranje, bo Ministrstvo za javno upravo zadeve pred podpisom pogodbe o sofinanciranju zahtevalo dopolnitev
manjkajočih podatkov.
18. Zavrnitev in zavržba vlog
18.1 Zavržba vlog
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku predpisanem v 14. poglavju predmetnega javnega razpisa;
– ki bodo nepravilno označene glede na določila
razpisne dokumentacije (ovojnica ni pravilno označena);
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije za razpisno področje in ne bodo dopolnjene v
roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge).
18.2 Zavrnitev vlog
Zavrnjene bodo vloge:
– prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevali pogojev upravičenosti, določenih v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije;
– prijaviteljev, če kateri izmed partnerjev ne bo izpolnjeval pogojev določenih v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije;
– prijaviteljev, ki bodo v konzorcijskem partnerstvu
predvideli več kot tri partnerje oziroma bodo za izvedbo
projekta predvidene več kot štiri nevladne organizacije;
– prijaviteljev, ki ne bodo predvideli izvedbo aktivnosti za doseganje vseh pričakovanih rezultatov opredeljenih v razpisni dokumentaciji v poglavju 2: Specifični
cilji, pričakovani rezultati, kazalniki učinka (output) in
kazalniki rezultata (outcome) ter opis sredstev za preverjanje/verifikacijo kazalnikov);
– prijaviteljev za sklop 3, področje (1), podpora prostovoljstvu, če na dan oddaje vloge na javni razpis ne
bodo vpisane v vpisnik prostovoljskih organizacij;
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– ki jih bo komisija na podlagi meril za ocenjevanje
izločila oziroma ne bodo dosegle minimalnega kakovostnega kriterija za dodelitev sredstev;
– ki bodo, glede na merila pozitivno ocenjene, vendar bodo razpoložljiva sredstva že razdeljena med relativno bolje ocenjene vloge.
19. Obveščanje prijaviteljev o rezultatih razpisa in
varovanje podatkov ter poslovnih skrivnosti
Ministrstvo za javno upravo bo prijavitelje o izidu
razpisa obvestilo najkasneje v 60 dneh po zaključku
odpiranja vlog.
Rezultati razpisa so informacije javnega značaja
in bodo objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za
javno upravo http://www.mju.gov.si in na portalu www.
eu-skladi.si.
Prijavitelji se s predložitvijo vloge na javni razpis
strinjajo z objavo podatkov o odobrenih in izplačanih
denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o
projektu in prejemniku sredstev v skladu z zakonom,
ki ureja varstvo osebnih podatkov in Navodili organa
upravljanja na področju komuniciranja vsebin kohezijske
politike v programskem obdobju 2014–2020.
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo.
20. Pravno varstvo: zoper sklep o izbiri prejemnikov
sredstev ni dovoljena pritožba, temveč lahko prijavitelji
in stranski udeleženci sprožijo upravni spor zoper sklep
Ministrstva za javno upravo. Upravni spor se sproži s
tožbo, ki se vloži v 30 dneh od prejema sklepa na Upravno sodišče, Fajfarjeva 33, Ljubljana.
21. Razpisna dokumentacija in informacije
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji pridobijo na spletni strani Ministrstva za javno
upravo http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/nevladne_organizacije/aktualno/.
Vse morebitne potrebne dodatne vsebinske informacije (vprašanja) v zvezi z javnim razpisom in dokumentacijo javnega razpisa morajo biti zahtevane v pisni
obliki na naslov: gp.mju@gov.si, in sicer najkasneje do
24. 11. 2015. Prijaviteljem, ki bodo vprašanja posredovali po navedenem datumu, odgovori ne bodo posredovani. Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi
z razpisom bodo objavljeni na spletnih straneh ministrstva http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/nevladne_organizacije/aktualno/.
V zvezi s prijavami na javni razpis bo organizirana predstavitvena delavnica. Datum, kraj ter program
delavnice bo objavljen na spletnih straneh Ministrstva
za javno upravo http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/nevladne_organizacije/aktualno/.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 430-1371/2015/6

Ob-3306/15

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 11/11, 14/13 popr., 101/13) – ZJF-UPB4 in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09, 3/13),
objavlja Ministrstvo za notranje zadeve
javni razpis
za izvedbo projekta Oskrbe žrtev trgovine z ljudmi
– namestitev v varnem prostoru za leti 2016 in 2017,
št. 430-1371/2015
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova
ulica 2, 1501 Ljubljana.
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2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izbira izvajalca, ki bo
izvajal projekt Oskrbe žrtev trgovine z ljudmi – namestitev v varnem prostoru za leti 2016 in 2017, v Republiki
Sloveniji.
Projekt obsega nudenje pomoči žrtvam trgovine z
ljudmi pri njihovem telesnem, psihološkem in socialnem
okrevanju v obliki namestitve v varni prostor, ki vsebuje:
ustrezno namestitev, prehrano in oskrbo, psihološko
pomoč, 24-urno dosegljivost po telefonu za nameščene
žrtve v varnem prostoru in naročnika, pomoč pri urejanju statusa v Republiki Sloveniji v skladu z Zakonom o
tujcih, pomoč pri zagotavljanju osnovnega zdravstvenega varstva v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno
varstvo in zdravstveno zavarovanje, prevajalske storitve
in tolmačenje, če je potrebno, pomoč pri seznanjanju
otrok žrtev z njihovimi pravicami, njihovo vlogo ter z
vsebino in časovnim razporedom in potekom postopkov
ter z razrešitvijo njihovih zadev, pomoč, ki zagotavlja, da
so pravice in interesi žrtev trgovine z ljudmi zastopani
in obravnavani na ustreznih stopnjah kazenskega pregona proti storilcem; pomoč pri zagotavljanju ustrezne
podpore mladoletnim (otrokom) žrtvam trgovine z ljudmi
v celotnem pravnem postopku, svetovanje in nudenje
informacij, zlasti v zvezi z njihovimi pravicami, v jeziku,
ki ga razumejo, pomoč pri urejanju vrnitve žrtve nazaj
v izvorno državo, ostale ukrepe v smislu socializacije
in vključevanja v okolje, zagotavljanje varnosti žrtev in
zaposlenih, ki sodelujejo pri posameznem primeru, če
je to potrebno, osveščanje ciljnih populacij, ki so lahko
potencialne žrtve trgovine z ljudmi – izdelava in distribucija informativnega gradiva v tujih jezikih (25.000 kom).
Prijavitelji morajo ponuditi predmet javnega razpisa
v celoti in se ne morejo prijaviti za izvajanje posameznega dela predmeta javnega razpisa oziroma posameznega dela programa.
Program se bo izvajal v obdobju od podpisa pogodbe do 31. 12. 2017 oziroma do izčrpanja okvirne
pogodbene vrednosti.
Podroben opis predmeta javnega razpisa je podan
v razpisni dokumentaciji.
3. Pogoji za prijavo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo pravne in fizične
osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v RS
pri pristojnem sodišču ali drugem pristojnem organu v
RS in izpolnjujejo sledeče pogoje:
1. prijavljajo projekt, ki je predmet razpisa, kar je
razvidno iz vloge na javni razpis;
2. varen prostor se mora nahajati v Republiki
Sloveniji in je namenjen bivanju in delu z žrtvami trgovanja z ljudmi;
3. projekt se mora izvajati po načelu nepridobitnosti;
4. so registrirane za opravljanje dejavnosti socialnega varstva ali imajo opravljanje dejavnosti opredeljeno v ustanovitvenem aktu ali pa imajo šifro oddelka 87
(Socialno varstvo z nastanitvijo) ali 88 (Socialno varstvo
brez nastanitve) po Uredbi o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02,
št. 111/05 odl. US: U-I-212-03-14, 69/07), (dokazilo za
društva, ki niso registrirana za dejavnosti iz oddelka 87
ali 88: priložen s strani upravne enote overjen statut
društva, iz katerega je razvidno opravljanje dejavnosti);
5. imajo zagotovljene prostorske možnosti za namestitev v varnem prostoru, (dokazilo – predložen opis
in velikost objekta, kjer se bo izvajala varna namestitev);
6. projekt izvajajo v skladu s kodeksom etičnih
načel v socialnem varstvu (dokazilo – podpisana izjava
v razpisni dokumentaciji);
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7. zagotavljajo uporabnicam ali uporabnikom
projekta ter naročniku (t.i. žrtvam trgovine z ljudmi)
24-urno dosegljivost po telefonu (dokazilo – izpolnjeni
obrazci in podpisana izjava v razpisni dokumentaciji);
8. prijavitelj projekta niti njegov zakonit zastopnik,
ni bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih
dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku: goljufija, protipravno omejevanje konkurence, povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem, oškodovanje
upnikov, poslovna goljufija, goljufija na škodo Evropske
unije, ponareditev ali uničenje poslovnih listin, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, davčna
zatajitev, jemanje podkupnine, dajanje podkupnine;
9. nimajo v zadnjih šestih mesecih od datuma
izdaje potrdila s strani poslovne banke blokiranega nobenega transakcijskega računa;
10. v projektu se zagotavljajo sredstva v višini
100 % celotne plače enega zaposlenega delavca. Zaposlitev mora biti obvezno zaposlitev strokovnega delavca po Zakonu o socialnem varstvu z višjo ali visoko
izobrazbo, smeri socialni delavec/socialna delavka ali
psiholog/psihologinja, z najmanj 4 leti delovnih izkušenj
(prvi strokovni delavec). Prvi strokovni delavec mora biti
državljan Republike Slovenije. V primeru povečanega
obsega dela, je dolžan izvajalec na zahtevo naročnika
zagotoviti tudi drugega delavca (drugi strokovni delavec), ki pa bo plačan glede na dejansko število opravljenih ur na projektu, po bruto urni postavki iz finančne
konstrukcije projekta. Drugi strokovni delavec je lahko
vključen preko podjemne pogodbe. Zanj je zahtevana
izobrazba višja ali visoka šola ene od smeri izobrazbe,
ki so naštete v 69. členu Zakonu o socialnem varstvu
(Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2 (23/07 popr., 41/07
popr.); V primeru povečanega obsega dela, je dolžan
izvajalec na zahtevo naročnika, poleg drugega strokovnega delavca, zagotoviti dodatne delavce (vsi nadaljnji
strokovni delavci), ki bodo plačani glede na dejansko
število opravljenih ur na projektu, po bruto urni postavki
iz finančne konstrukcije projekta (kot drugi strokovni delavec). Strokovni delavci (oziroma vsi dodatni delavci)
so lahko vključeni preko podjemnih pogodb. Za njih je
zahtevana enaka izobrazba kot pri drugem strokovnem
delavcu. Vsi dodatni delavci morajo biti potrjeni s strani
skrbnika pogodbe;
11. strokovna delavca (prvi in drugi) iz prejšnje
točke nista bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da
nista bila obsojena na nepogojno zaporno kazen več
kot 6 mesecev (dokazilo – podpisana izjava v razpisni
dokumentaciji in dokument, pridobljen s strani uradne
institucije);
12. zoper strokovna delavca (prvi in drugi) iz 10.
točke tega razpisa ni vložena pravnomočna obtožnica
zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti (dokazilo – podpisana izjava v razpisni dokumentaciji in dokument, pridobljen s strani uradne institucije);
13. sodelujejo z organi odkrivanja oziroma kazenskega pregona Republike Slovenije v predkazenskih
in kazenskih postopkih ter z drugimi pristojnimi državnimi organi pri urejanju statusa žrtev trgovine z ljudmi –
tujih državljanov (dokazilo – podpisana izjava v razpisni
dokumentaciji);
14. sodelujejo z drugimi nevladnimi organizacijami pri izvajanju predmetnega naročila (dokazilo – podpisana izjava v razpisni dokumentaciji);
15. zagotavljajo udeležbo strokovnega delavca na strokovnih usposabljanjih z ostalimi sodelujočimi
subjekti s področja pomoči žrtvam in pregona storilcev
(dokazilo – podpisana izjava v razpisni dokumentaciji);
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16. Prvi in drugi strokovni sodelavec ne smeta
biti prijavljena na javni razpis za enako obdobje na projektu Oskrba žrtev trgovine z ljudmi – krizna namestitev
za leti 2016 in 2017, ki je financiran s strani Ministrstva
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnost.
V primeru, da prijavitelj ne izpolnjuje katerega od
zgoraj navedenih pogojev, se vloga izloči.
4. Merila za izbor programa
Ministrstvo za notranje zadeve bo vloge, ki bodo izpolnjevale razpisne pogoje, ocenilo glede na postavljena
merila in odločilo o izbiri izvajalca.
1. Usposobljenost kadra:
Ocenjujejo se druga znanja ali specializacije,
s področja psiho-socialnega svetovanja. Prvi in drugi
strokovni delavec se ocenjujeta posebej, pri čemer lahko
vloga za prvega strokovnega delavca prejme maksimalno 4 točke, za drugega strokovnega delavca pa lahko
prejme maksimalno 2 točki.
Za prvega strokovnega delavca v primeru udeležbe na izobraževanjih in seminarjih s področja psiho-socialnega svetovanja predvsem s področja dela z
žrtvami trgovine z ljudmi ali s področja dela z ženskami
žrtvami nasilja v obsegu do 20 ur prejme vloga 0 točk,
za vsakih dodatnih 20 ur pa prejme vloga 1 dodatno
točko, pri čemer lahko vloga prejme maksimalno 2 točki.
Za drugega strokovnega delavca v primeru udeležbe na izobraževanjih in seminarjih s področja psiho-socialnega svetovanja predvsem s področja dela z
žrtvami trgovine z ljudmi ali s področja dela z ženskami
žrtvami nasilja v obsegu do 20 ur prejme vloga 0 točk, za
vsakih dodatnih 20 ur pa prejme vloga 0,5 dodatne točke, pri čemer lahko vloga prejme maksimalno 1 točko.
Za prvega strokovnega delavca v primeru univerzitetne ali visokošolske specializacije s področja psiho-socialnega svetovanja ali kontinuiranega izobraževanja
s področja psiho-socialnega svetovanja v trajanju najmanj 80 ur prejme vloga 2 točki, ter za drugega strokovnega delavca prejme vloga 1 točko.
Iz dokazil o izobraževanju mora biti razvidno
število ur izobraževanja.
2. Delovne izkušnje:
Ocenjuje se število let delovnih izkušenj oziroma
delovne dobe. Ocenjuje se drugi strokovni delavec, in
sicer v primeru, da ima drugi strokovni delavec 3 leta ali
več delovnih izkušenj prejme vloga 1 točko, v primeru,
da ima manj kot 3 leta delovnih izkušenj pa prejme 0
točk, pri čemer drugi strokovni delavec ne sme imeti
statusa pripravnika.
3. Višina odhodkov za stroške dela za prvega
strokovnega delavca:
Vloga pri tem merilu lahko prejme maksimalno 4
točke. Ocenjuje se enoletna višina odhodkov za stroške
dela za prvega strokovnega delavca, ki jih prijavitelj navede v vlogi, in sicer prejme vloga z najnižjimi odhodki
za stroške dela 4 točke, ostale vloge pa v odstotnem
deležu manjše število točk glede na odstopanje od najnižjih odhodkov za stroške dela, pri čemer vloga ne
more prejeti manj kot 0 točk.
Prijavitelj naj v ponudbi navede izhodiščni razred
za prvega strokovnega delavca.
4. Cena oskrbnega dne za eno osebo v primeru
Oskrba v varnem prostoru:
Vloga pri tem merilu lahko prejme maksimalno
4 točke. Ocenjuje se cena oskrbnega dne za eno osebo v primeru Oskrba v varnem prostoru, ki jo prijavitelj
navede v svoji vlogi. Cena oskrbnega dne naj zajema
stroške neposredno povezane z oskrbo žrtev trgovine z
ljudmi, navedene v predmetu razpisa. Vloga z najnižjo
ceno oskrbnega dne v varnem prostoru prejme 4 točke,
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ostale vloge pa v odstotnem deležu manjše število točk
glede na odstopanje od najnižje cene oskrbnega dne v
varnem prostoru, pri čemer vloga ne more prejeti manj
kot 0 točk.
Maksimalna vrednost cene oskrbnega dne za
eno osebo v primeru Oskrba v varnem prostoru je 35
EUR.
5. Cena izdelave in distribucije informativnega
gradiva
Vloga pri tem merilu lahko prejme maksimalno
4 točke. Ocenjuje se skupna cena izdelave in distribucije informativnega gradiva, ki jo vlagatelj navede v
svoji vlogi. Vloga z najnižjo ceno prejme 4 točke, ostale
vloge pa v odstotnem deležu manjše število točk glede
na odstopanje od najnižje cene izdelave in distribucije
informativnega gradiva, pri čemer vloga ne more prejeti
manj kot 0 točk.
Informativno gradivo je namenjeno tujcem –
imetnikom in prejemnikom delovnih dovoljenj za rizične poklice (plesalke, poklici v gradbeništvu, zaposlitve v gostinstvu …) ter tujcem, ki: zaprosijo za
izdajo dovoljenj za prebivanje ali vizumov oziroma
se jim izdajajo dovoljenja za prebivanje ali vizumi,
prestopajo mejo ali prijavljajo prebivališča. Informativno gradivo bo na voljo na diplomatsko konzularnih
predstavništvih Republike Slovenije v tujini, mejnih
prehodih, upravnih enotah, centrih za socialno delo
in v azilnem domu.
V ta namen bo izvajalec projekta zadolžen za
produkcijo in distribucijo ustreznih gradiv, namenjenih
osveščanju teh ciljnih populacij. Kolikor je izbrani izvajalec zavezan ravnati v skladu z Zakonom o javnem naročanju in bo za izdelavo informativnega gradiva izbral
zunanjega izvajalca, mora izvesti javno naročilo v skladu
z zakonodajo s področja javnega naročanja.
Maksimalna vrednost izdelave in distribucije informativnega gradiva je 5.000 EUR.
Izbran bo tisti projekt, ki bo dosegel najvišje
število točk. V primeru, da bosta dva projekta dosegla
enako število točk, bo izbran tisti, ki bo pri merilu št. 3
(višina odhodkov za stroške dela prvega strokovnega
delavca) dosegel višje število točk.
5. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za
predmet javnega razpisa
Okvirna višina sredstev za predmetni javni razpis
znaša 80.000,00 EUR za izvajanje v obdobju od podpisa pogodbe do 31. 12. 2017 oziroma do porabe okvirne
pogodbene vrednosti.
Zgoraj navedeni znesek predstavlja višino sredstev,
ki jih namenja naročnik za izvajanje projekta v skladu s
predpisi.
6. Predložitev vloge:
Vloga se šteje za pravočasno, če jo naročnik prejme do dne 2. 12. 2015, najkasneje do 15. ure.
Prijavitelji oddajo vloge s priporočeno pošiljko po
pošti ali osebno na naslov naročnika: MNZ RS, Glavna
pisarna, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana.
7. Odpiranje vlog: odpiranje vlog ni javno. Potekalo
bo predvidoma 3. 12. 2015.
8. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu
javnega razpisa: prijavitelji bodo o izboru programa oziroma izidu javnega razpisa obveščeni v roku 15 dni od
dneva sprejetja odločitve o dodelitvi sredstev. Slednja
bo sprejeta predvidoma v 45 dneh od roka za predložitev vlog.
9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dostopna na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji
meni "O ministrstvu", levi meni "Javna naročila".
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Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge, spremembe ali
dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na
internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/,
zgornji meni "O ministrstvu", levi meni "Javna naročila"
ter preko Uradnega lista RS.
10. Dodatna pojasnila
Prijavitelji lahko v pisni obliki zahtevajo dodatna
pojasnila v zvezi s pripravo vloge. Vprašanja lahko prijavitelji pošljejo po elektronski pošti na naslov: sjnn.mnz@
gov.si ali po faksu 01/428-57-91, s pripisom: "dodatne
informacije – javni razpis za izvedbo projekta oskrbe
žrtev trgovine z ljudmi – namestitev v varnem prostoru
za leti 2016 in 2017", št. 430-1371/2015".
Naročnik bo odgovore objavil na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni "O
ministrstvu", levi meni "Javna naročila", in sicer najkasneje 4 dni pred iztekom roka za oddajo vlog, pod pogojem, da bo naročnik prejel zahtevo za dodatna pojasnila
najkasneje do dne 18. 11. 2015.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 430-466/2015/31

Ob-3291/15

Ministrstvo za notranje zadeve objavlja izbor projekta oziroma izid javnega razpisa, št. 430-466/2015
za izvajanje pravnega svetovanja tujcem v postopkih
vračanja iz Republike Slovenije, št. 430-466/2015, ki se
financira iz Sklada za azil, migracije in vključevanje in
sredstev Ministrstva za notranje zadeve, objavljenega v
Uradnem listu RS, št. 43/15, pod objavo št. Ob-2461/15,
z dne 19. 6. 2015 in na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve.
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova
ulica 2, 1501 Ljubljana, po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izvajanje pravnega svetovanja tujcem v postopkih vračanja iz Republike Slovenije, ki obsega izvedbo projekta s tremi bistvenimi in
med seboj povezanimi aktivnostmi:
1. Informiranje tujcev o postopkih in možnostih
vračanja;
2. Nudenje pravnega svetovanja v postopku vračanja tujcev;
3. Predstavitev projekta in vloge izvajalca v postopkih vračanja.
3. Izid javnega razpisa, izbrani prijavitelj ter vrednost izbranega projekta: za izvajanje projekta po predmetnem javnem razpisu je bila izbrana vloga prijavitelja
Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC
v skupni vlogi s prijaviteljem Mednarodna organizacija
za migracije, IOM-MOM, v vrednosti 62.925,81 EUR.
4. Vir sredstev, iz katerega se projekt financira:
sredstva za izvajanje predmetnega projekta so zagotovljena s strani Sklada za azil, migracije in vključevanje
in sredstev Ministrstva za notranje zadeve.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 430-170/2015/32

Ob-3292/15

Ministrstvo za notranje zadeve objavlja izbor projekta oziroma izid javnega razpisa, št. 430-170/2015
za izvedbo projekta "Pomoč pri integraciji za osebe z
mednarodno zaščito", ki se financira iz Sklada za azil,
migracije in vključevanje in sredstev Ministrstva za notranje zadeve, objavljenega v Uradnem listu Republike
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Slovenije št. 43/15, pod objavo št. Ob-2450/15, z dne
19. 6. 2015 in na spletni strani Ministrstva za notranje
zadeve:
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova
ulica 2, 1501 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je osebam z mednarodno zaščito ter članom njihovih
družin (državljanom tretjih držav) v prvih treh letih od
pridobitve statusa, zagotoviti projekt pomoči, s katerim
bo omogočena holistična obravnava. Projekt predvideva
tako operativno pomoč pri reševanju življenjskih situacij,
učno pomoč ter izvedbo dodatnih integracijskih aktivnosti in ukrepov.
3. Izid javnega razpisa, izbrani prijavitelj ter vrednost izbranega programa: za izvedbo projekta "Pomoč
pri integraciji za osebe z mednarodno zaščito" je bila izbrana vloga prijavitelja Društvo za razvoj in povezovanje
družbenih ved in kultur odnos, v vrednosti 157.210,00
EUR.
4. Vir sredstev, iz katerih se program financira: sredstva za izvajanje predmetnega projekta so zagotovljena
s strani Sklada za azil, migracije in vključevanje in sredstev Ministrstva za notranje zadeve.
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-3301/15
Na podlagi Splošnih pogojev poslovanja Regijske
garancijske sheme Posavja z dne 7. 10. 2015, Pravilnika Slovenskega regionalno razvojnega sklada o delovanju regijskih garancijskih shem (št. dokumenta 01215/2014-13 z dne 2. 4. 2015), Zakona o spodbujanju
skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2, Uradni list
RS, št. 20/11 in 57/12), Zakona o javnih financah (ZJF,
Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12, 46/13
– ZIPRS1314-A in 101/13), Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega regionalno razvojnega sklada št. 0123/2015-3 z dne 19. 3. 2015 (v nadaljevanju: Splošni pogoji), Pravilnika o dodeljevanju spodbud sklada št. 0124/2015-3 z dne 19. 3. 2015 ter spr. in dop. z dne 2. 4.
2015 (v nadaljevanju: Pravilnik o spodbudah), Uredbe
Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim
trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (Uradni list
EU L, št. 187, z dne 26. 6. 2014, str. 1) (v nadaljevanju:
Uredba o splošnih skupinskih izjemah), Uredbe Komisije
(EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi
členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije
pri pomoči de minimis (Uradni list EU L št. 352, z dne
24. 12. 2013) (v nadaljevanju: Uredba »de minimis«),
Proračuna Republike Slovenije za leto 2015 (DP2015,
Uradni list RS, št. 102/13 s spremembami), Zakona
o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti
2014 in 2015 (ZIPRS1415, Uradni list RS, št. 101/13
in 9/14 – ZRTVS-1A), Regionalna razvojna agencija
Posavje v sodelovanju s Slovenskim regionalno razvojnim skladom ter bankami NLB d.d., Banko Koper d.d. in
Delavsko hranilnico d.d. objavlja
javni razpis
za ugodne kredite mikro, malim in srednje velikim
podjetjem v regiji Posavje z garancijami Regijske
garancijske sheme Posavje
I. Predmet razpisa
Predmet tega razpisa je dodeljevanje garancij regijske garancijske sheme v regiji Posavje (v nadaljevanju: RGS Posavje) za bančne kredite, ki jih izvajalec
razpisuje v sodelovanju z bankami NLB d.d., Banko
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Koper d.d. in Delavsko hranilnico d.d. Izvajalec sheme
je Regionalna razvojna agencija Posavje, Cesta krških
žrtev 2, 8270 Krško.
Cilji javnega razpisa so pospeševanje razvoja malega in srednjega gospodarstva in pridobitne dejavnosti upravičencev, povečanje investicijske aktivnosti v
regiji, zmanjšanje stopnje brezposelnosti, vzpostavitve
možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodarstva,
olajšanje dostopa mikro, malim in srednje velikim podjetjem do kreditov z zmanjšanjem obrestnih stroškov
in bančnih zahtev za zavarovanje kreditov na območju
regije Posavje.
Javni razpis je namenjen gospodarskim subjektom,
ki delujejo in vlagajo na območju občin statistične regije
Posavje, in sicer v občinah Bistrica ob Sotli, Brežice,
Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica.
Skupen garancijski potencial je 1.600.000,00
EUR, razpisan je na podlagi dolgoročne finančne vloge Slovenskega regionalno razvojnega sklada v višini 800.000,00 EUR in predvidenega multiplikatorja
4. Skupni kreditni potencial za kredite z garancijami je
3.200.000,00 EUR.
II. Pogoji za dodeljevanje garancij
1. Splošni pogoji
Državna pomoč se po tem razpisu dodeljuje po shemi »de minimis« s št. priglasitve: M001-5940117-2014.
Za kredite bo lahko RGS Posavje dodeljevala garancije v višini do 50 % glavnice kredita vključno s pogodbenimi obrestmi, ki se odplačujejo po amortizacijskem načrtu, vendar višina garancija ne sme presegati
75.000,00 EUR. Najvišji znesek vseh izdanih odprtih garancij na posameznega upravičenca je 120.000,00 EUR.
Krediti z garancijo RGS Posavje se odobrijo za
upravičene stroške investicije, nastale od dneva objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS, št. 81 z dne 30. 10.
2015 do 15. 10. 2018. Strošek nastane s sklenitvijo dolžniško upniškega razmerja. Garancije RGS Posavje se
izdajo najkasneje do 15. 7. 2018.
Črpanje mora upravičenec izvesti najkasneje v roku
treh mesecev od sklenitve pogodbe oziroma do 15. 10.
2018. Projekt se mora zaključiti najkasneje v roku enega
leta od datuma sklepa o odobritvi garancije, najkasneje
do 15. 7. 2019.
Garancije ni mogoče odobriti za tiste bančne kredite, ki nadomeščajo stare kredite.
1.1 Vlagatelji:
Na razpis se lahko prijavijo:
– mikro, male in srednje velike gospodarske družbe, registrirane na sodišču,
– samostojni podjetniki posamezniki vpisani v poslovni register RS oziroma fizične osebe, ki opravljajo
dejavnost vpisano v drug ustrezen register,
– zadruge,
ki imajo sedež podjetja ali registrirano poslovno
enoto v regiji Posavje in so na dan oddaje vloge registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah oziroma po
Zakonu o zadrugah.
Vlagatelji morajo biti člani RGS Posavje ter opravljati dejavnost na območju občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica.
Za opredelitev velikosti podjetij se uporabljajo določbe iz Priloge I Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z
dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči
za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88
Pogodbe (UL EU št. 2014, z dne 9. 8. 2008, v nadaljevanju: Priloga I), in sicer so število zaposlenih in najvišje
finančne vrednosti, ki določajo velikost podjetja sledeča:
– v kategoriji MSP se srednje veliko podjetje opredeljuje kot tisto, ki ima manj kot 250 zaposlenih ter letni

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
promet, ki ne presega 50 mio EUR in/ali bilančno vsoto,
ki ne presega 43 mio EUR;
– v kategoriji MSP se majhno podjetje opredeljuje
kot tisto, ki ima manj kot 50 zaposlenih in ima letni promet in/ali bilančno vsoto, ki ne presega 10 mio EUR;
– v kategoriji MSP se mikro podjetje opredeljuje kot
tisto, ki ima manj kot 10 zaposlenih in ima letni promet
in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 mio EUR.
Ob tem RRA Posavje opozarja na 6. člen Priloge I,
ki pravi, da se podatki za podjetje, ki ima partnerska ali
povezana podjetja, tudi glede števila zaposlenih, določijo na podlagi računovodskih izkazov in drugih podatkov
podjetja ali na podlagi konsolidiranih zaključnih računov
podjetja ali konsolidiranih zaključnih računov podjetja, v
katerega je podjetje vključeno za namene konsolidacije,
če ti obstajajo. Podatkom se prištejejo podatki za vsako
partnersko podjetje.
Ne glede na določila prvega odstavka tega poglavja
do kreditov z garancijami niso upravičena vlagatelji, ki:
– imajo neporavnane zapadle obveznosti do Slovenskega regionalno razvojnega sklada ali do RRA Posavje,
– so izkoristila maksimalno višino poroštva oziroma
garancije,
– so po principu kumulacije izkoristila zgornjo mejo
intenzivnosti državne pomoči,
– v skladu s pravilom de minimis opravlja dejavnosti a) ribištva in akvakulture, b) primarne proizvodnje
kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi
o ustanovitvi Evropske skupnosti, c) predelave in trženja
kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o
ustanovitvi Evropske skupnosti, kolikor je znesek pomoči
določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov,
ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna
podjetja dajo na trg ter če je pomoč pogojena s tem, da
se v celoti ali delno prenese na primarne proizvajalce,
– deluje v aktivnostih, povezanimi z izvozom, ko
je pomoč neposredno vezana na izvozne količine, na
vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na
druge tekoče izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo;
– je pridobil pomoč, ki daje prednost uporabi domačih proizvodov pred uvoženimi;
– ima neporavnane obveznosti do države oziroma
nima poravnanih obveznosti pri Davčni upravi RS, ki jim
je potekel rok plačila;
– je v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči na osnovi določbe Komisije, ki je prejeto
državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo
s skupnim trgom Skupnosti;
– je v težavah v skladu s Smernicami skupnosti o
državni pomoči za reševanje za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C 244, z dne 1. 10. 2004)
ter Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje
gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07),
in sicer je podjetje v težavah (na podlagi bilance stanja
in izkaza poslovnega izida za zadnje leto):
– v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami iz preteklih let
doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba
v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine
osnovnega kapitala,
– v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba
skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let doseže polovico kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci in
je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla
višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodski
evidenci,
– je v postopku prisilne poravnave, stečaja in
likvidacije,
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– je v postopku pridobivanja državnih pomoči za
reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah oziroma je to pomoč prejel in še ni ali je neuspešno zaključil
prestrukturiranje podjetja ali pa je v prestrukturiranju,
– ki so insolventni glede na 2. točko tretjega odstavka 14. člena Zakona o finančnem poslovanju ali v
postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju
(Uradni list RS, št. 13/14 UPB8 – ZFPPIPP);
– ki so v postopku vračanja že dodeljene spodbude
sklada po drugih javnih razpisih,
– ki izvajajo ekološko sporne investicije.
1.2 Nameni dodeljevanja sredstev – splošna določila
Krediti z garancijami se dodeljujejo za sledeče namene:
a) začetne investicije v opredmetena in neopredmetena sredstva, povezane z:
– vzpostavitvijo nove poslovne enote,
– razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote,
– diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote na proizvode in storitve, ki jih na upravičenem območju prej ni
proizvajala ali
– bistveno spremembo proizvodnega procesa v
obstoječi poslovni enoti.
b) za obratna sredstva v povezavi z investicijo.
Projekt mora biti vnaprej časovno opredeljen z začetkom in zaključkom projekta. Projekt se mora izvajati
na lokaciji opredeljeni v eni izmed občin regije Posavje.
Vlagatelj mora biti registriran za dejavnost in imeti
vsa ustrezna dovoljenja za izvedbo projekta ter odvisno
od narave del po zaključku projekta pridobiti uporabno
dovoljenje, kar bo RRA Posavje preverjala pri izvajanju
rednih pregledov.
V primeru, da se projekt izvaja na nepremičnini v
lasti drugih pravnih ali fizičnih oseb, mora imeti vlagatelj
za opravljanje dejavnosti v njej sklenjeno dolgoročno najemno pogodbo (z veljavnostjo najmanj do dokončnega
vračila kredita) in soglasje lastnika k izvedbi projekta.
Investicija mora ostati v statistični regiji najmanj tri
leta po zaključku, razen pri obratnih sredstvih.
RRA Posavje bo na podlagi sklenjenih pogodb z
upravičenci spremljala uresničevanje namenske rabe
in realizacijo projektov v skladu s prijavljenimi projekti,
na podlagi javno dostopnih informacij ter z ogledi na
kraju samem.
Spremljanje bo obsegalo: kontrolo namenske porabe sredstev, finančnega poslovanja upravičenca in
učinkov projektov.
Ob zaključku projekta je upravičenec dolžan predložiti na RRA Posavje končno poročilo o doseženih
rezultatih. Vzorec končnega poročila je sestavni del
razpisne dokumentacije.
1.3 Upravičeni stroški
Upravičeni stroški po pravilu »de minimis« in po
tem razpisu so:
– stroški materialnih investicij, ki pomenijo stroške
nakupa strojev in opreme, nakupa zemljišč, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč,
stroški gradnje in/ali nakupa objekta,
– stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentov, licenc, blagovnih
znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja,
– stroški obratnih sredstev, stroški najema poslovnih prostorov in opreme,
– stroški promocijskih aktivnosti, stroški zagona
podjetja,
– stroški priprave in izdelave razvojne in investicijske dokumentacije ter študije in projektne dokumentacije za pripravo projektov gospodarske, turistične in pod-
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jetniške infrastrukture, ter idejnih ali izvedbenih delov
projektov širšega pomena,
– plače novo zaposlenih v podjetju,
– stroški pridobivanja intelektualnih pravic.
Obratna sredstva morajo biti v povezavi s projektom
in ne smejo presegati 20 % višine odobrenega kredita
oziroma maksimalno 30.000 EUR.
Predmet investicije je dovoljeno kupiti le od tretjih
oseb po tržnih pogojih. Tretja oseba ne sme biti več kot
25 % povezana (lastniški delež ali glasovalne pravice) s
podjetjem – upravičencem; prav tako materialne investicije ne more kupiti od oseb v sorodstvenem razmerju z
lastnikom podjetja ali fizične osebe.
1.4 Neupravičeni stroški
Med neupravičene stroške pri investicijah sofinanciranih po pravilu »de minimis« sodijo:
– nakup prevoznih sredstev in transportne opreme
v podjetjih, ki poslujejo v sektorju transporta,
– poplačilo obstoječih obveznosti upravičencev do
bank, dobaviteljev ali drugih upnikov,
– odkup delnic ali poslovnih deležev gospodarskih
družb,
– davek na dodano vrednost ter drugi davki in dajatve,
– investicije v nakup ali izgradnjo nepremičnin, namenjenih za nadaljnjo prodajo ali oddajo,
– vlaganja v zasebno rabo,
– poplačilo obveznosti med povezanimi osebami po
zakonu, ki ureja gospodarske družbe.
2. Finančni pogoji
2.1 Kreditni in garancijski pogoji za vlagatelje:
–
Maksimalna
višina
bančnega
kredita:
150.000,00 EUR,
– Minimalna višina bančnega kredita: 8.000,00 EUR,
– Črpanje kredita: namensko, v skladu s predloženo
dokumentacijo,
– Rok črpanja: tri mesece od sklenitve kreditne
pogodbe; v primeru daljše ročnosti pa s soglasjem kreditno-garancijskega odbora RGS Posavje,
– Letna obrestna mera za kredit znaša pri banki:
– Delavska hranilnica d.d.: EURIBOR 6-mesečni + 1,95 %,
– NLB d.d.: EURIBOR 6-mesečni + 2,5 %,
– Banka Koper d.d.: EURIBOR 6-meseč
ni + 2,60 %,
– Višina garancije: od 50 % glavnice kredita vključno
s pogodbenimi obrestmi, ki se odplačujejo po amortizacijskem načrtu, vendar višina garancija ne sme presegati 75.000,00 EUR,
– Odplačilna doba kredita: do 8 let, vendar največ
do 15. 7. 2025, za odplačevanje glavnice kredita je
možen moratorij do 12 mesecev, moratorij se šteje v
odplačilno dobo,
– Stroški kredita: se določijo v skladu s pogoji banke, katerih višina je navedena v Navodilu za izdelavo
vloge,
– Zavarovanje kredita: izvede banka v skladu z njenimi pogoji poslovanja ob upoštevanju garancije,
– Zavarovanje garancije: RGS Posavje za zavarovanje garancije zahteva nerazdelno poroštvo fizičnih
oseb v obliki notarskega sporazuma; v primeru srednje
velikih podjetij z veliko varnostjo naložbe in poslovanja
družbe se lahko določi drugo primerno zavarovanje po
presoji kreditno-garancijskega odbora (npr. menica, izvršnica, vpis hipoteke na nepremičnine ali premičnine,
depozit ...).
Višina upravičenih stroškov ni omejena, upoštevajo
se neto stroški investicije brez DDV.
Finančna konstrukcija projekta mora biti zaprta.
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2.2 Pravilo de minimis
Pomoč po tem razpisu se dodeljuje v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra
2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju
Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L
352, 24. 12. 2013), na osnovi katere ni možno združevanje pomoči za posamezen projekt, ki bi presegal zgornjo
mejo pomoči.
Na podlagi tega pravila skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju-upravičencu ne sme presegati
zgornje meje 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter
ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države,
občine ali Unije. Omenjeni znesek se zniža na vrednost
100.000 EUR za podjetja, ki delujejo v tovornem prevozu.
Enotno podjetje pomeni vsa podjetja, ki so med
seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
– podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev
ali družbenikov drugega podjetja,
– podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega
organa drugega podjetja,
– podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv
na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu,
– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki
navedenega podjetja samo nadzoruje večino glasovalnih
pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz alinej navedenih zgoraj preko enega ali več drugih podjetij, prav
tako veljajo za enotno podjetje.
Če je prejemnik za iste upravičene stroške prejel
ali namerava prejeti tudi drugo državno pomoč, skupni
znesek prejete pomoči ne sme preseči dovoljenih intenzivnosti državnih pomoči.
Priglasitelj bo od prejemnika pomoči pred dodelitvijo sredstev pridobil pisno izjavo o
1. že prejetih de minimis pomočeh, vključno z navedbo pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v relevantnem obdobju še kandidiral za de minimis pomoč,
2. drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za
iste upravičene stroške
in zagotovil, da z dodeljenim zneskom pomoči »de
minimis«, ne bo presežena zgornja meja de minimis
pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih.
RRA Posavje bo pisno obvestil upravičenca, da je
pomoč dodeljena po pravilu »de minimis«, navedel bo
št. In naziv sheme ter višino prejete državne pomoči.
III. Merila za izbor upravičencev
Vse formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale
pogoje za kandidiranje in bodo skladne s cilji javnega
razpisa, bo ocenila strokovna služba RRA in jih posredovala v obravnavo kreditno-garancijskemu odboru na
osnovi naslednjih meril:
A) Ocena projekta in podjetja:
– cilj in namen investicije oziroma naložbe,
– vlaganje v tehnologijo,
– zaposleni podjetja,
– tržna naravnanost,
– razvojna naravnanost podjetja.
B) Ocena varnosti investicije oziroma naložbe:
– premoženje in možnost poplačila v primeru unovčitve garancije,
– bonitetna ocena.
C) Velikost prijavitelja
Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del Navodil za izdelavo vloge in merila za ocenjevanje.
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Najvišje možno število točk v okviru dodeljevanja
garancij po pravilu de minimis je 75; pogoj za dodelitev
garancij za kredite je poleg pozitivnega sklepa kreditno-garancijskega odbora, doseženih najmanj 40 točk.
IV. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija vsebuje:
Besedilo javnega razpisa, navodilo za izdelavo vloge in merila za ocenjevanje vlog z naslednjimi obrazci:
– OBR št. 1: Prijavni list za pridobitev garancije
RGS Posavje,
– Priloga št. 1: popis premoženja osebnega poroštva,
– OBR št. 2: Izjava vlagatelja,
– OBR št. 3: Izjava o prejeti višini državnih pomoči,
– OBR št. 4: Vzorec zahtevka za koriščenje kredita,
– OBR št. 5: Vzorec končnega poročila,
– OBR št. 6: Vzorec pogodbe o izdaji garancije,
– OBR št. 7: Besedilo garancije.
– OBR št. 8: Pristopna izjava v RGS Posavje
Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki
na sedežu RRA Posavje, Cesta krških žrtev 2, Krško in
na spletni strani: www.rra-posavje.si.
V. Rok, v katerem morajo biti izdane garancije: garancije po shemi RGS Posavje se odobravajo najkasneje do 15. 7. 2018.
VI. Rok za prijavo: rok za prijavo na razpis je odprt
od dneva objave razpisa v Uradnem listu RS, št. 81 z
dne 30. 10. 2015 do porabe sredstev oziroma do datuma zaprtja razpisa, ki je 15. 6. 2018.
VII. Obravnava vlog
Ustrezne in popolne vloge bo obravnaval kreditno- garancijski odbor RGS Posavje najmanj enkrat
mesečno. Vloge, oddane do vključno 5. v mesecu bodo
praviloma obravnavane in rešene do 5. v naslednjem
mesecu. Odpiranje vlog bo na sedežu RRA Posavja in
ne bo javno.
V primeru, da je vloga nepopolna, se vlagatelja
pozove k dopolnitvi. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni.
Vloge, ki jih vlagatelj v roku osmih dni od prejema poziva k dopolnitvi ne dopolni, se kot nepopolne zavržejo.
Sklep banke o odobritvi kredita na podlagi tega razpisa
ne more biti predmet dopolnitve vloge.
Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem,
bodo kot neutemeljene zavrnjene.
Vloge, ki bodo prispele po porabi sredstev oziroma
po zaprtju razpisa, se bodo prosilcu neodprte vrnile.
Vloge, ki bodo prispele pred objavo razpisa ali po
skrajnem roku za oddajo, bodo s sklepom zavržene in
vrnjene vlagatelju.
V primeru dodelitve sredstev bodo upravičeni prijavitelji pozvani k sklenitvi sporazuma in pogodbe z vsebino kot je razvidna iz vzorca, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije. Prejemniki sredstev bodo prejeli pisni
poziv, da pristopijo k podpisu pogodbe z RRA Posavje.
Če se v roku osmih dni ne bodo odzvali na poziv, se šteje, da so umaknili vlogo za pridobitev garancije.
VIII. Pošiljanje vlog
Vlogo za odobritev garancije pošljite priporočeno na
naslov: Regionalna razvojna agencija Posavje, Cesta
krških žrtev 2, 8270 Krško, s pripisom: »Vloga – RGS
Posavje«.
Merilo za pravočasno prispelo vlogo je poštni žig
odtisnjen na ovojnici, ki ne sme biti pred navedenim rokom za prijavo in ne kasnejši od 5. 5. 2018.
Na ovojnici mora obvezno biti naveden pošiljatelj
oziroma vlagatelj z naslovom.
IX. Črpanje kredita
Črpanje kredita je namensko, na podlagi naslednje
dokumentacije:
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– zahtevka za črpanje kredita,
– kopij računov z navedbo, da je kopija enaka originalu in
– dokazilom o plačilu preostanka predloženih računov.
Zgoraj navedeno dokumentacijo upravičenec predloži v pregled RRA Posavju. RRA Posavje zahtevek s
prilogami v roku 3 dni pregleda in potrdi ter ga posreduje
izbrani banki v plačilo.
V primeru, da upravičenec sam v celoti poravna
račun, se mu koriščenje kredita izvede kot refundacija
plačanega računa na njegov transakcijski račun.
X. Pravno sredstvo: zoper sklep RRA Posavje pritožba ni dovoljena. Zoper sklep je možen upravni spor.
Merila za izbor upravičencev ne morejo biti predmet
pritožbe.
XI. Ostale informacije: vse ostale informacije v zvezi
s tem razpisom dobijo vlagatelji na Regionalna razvojna agencija Posavje, Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško,
tel.07/488-10-40 ali na e-naslovu: agencija@rra-posavje.si, oziroma na spletni strani RRA Posavje, www.rra-posavje.si.
Regionalna razvojna agencija Posavje
Št. 330-11/2015-1
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Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 –
ZIPRS1011 in 3/13), Odloka o proračunu Občine Komen
za leto 2015 (Uradni list RS, št. 15/15, 43/15 in 73/15) in
7. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja
kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Komen
za programsko obdobje 2015–2020 (Uradni list RS,
št. 73/15), Občina Komen objavlja
javni razpis
za dodelitev državnih pomoči na področju
kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini
Komen za leto 2015
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev državnih pomoči za ukrepe na področju kmetijstva, gozdarstva in
podeželja.
Državne pomoči se dodeljujejo na podlagi predpisov o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu (Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Komen za programsko obdobje 2015–2020) ter v skladu z Uredbo Komisije (EU)
št. 702/2014 in Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013.
II. Okvirna višina razpisanih sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine
Komen na postavki 110201 Subvencije v kmetijstvu v
30.000 EUR.
Na podlagi Letnega programa ukrepov, ki ga je
sprejel Odbor za kmetijstvo, turizem, medobčinske in
mednarodne odnose (št. zapisnika 011-3/2015-12 z dne
22. 10. 2015), bo občina v letu 2015 sofinancirala naslednje ukrepe:
A. Ukrepi »skupinske izjeme«
– Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na gospodarstvih v zvezi s primarno
kmetijsko proizvodnjo:
– Posodabljanje kmetijskih gospodarstev v višini
10.000 EUR.
– Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov v višini
5.000 EUR.
B. Ukrepi »de minimis«
– Pomoč na področju predelave kmetijskih proizvodov v višini 5.000 EUR.

Št.

81 / 30. 10. 2015 /

Stran

1933

– Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti
na kmetijah in trženje kmetijskih proizvodov v višini
5.000 EUR.
– Nove investicije za delo v gozdu v višini
5.000 EUR.
Sredstva v proračunu so omejena. Kolikor okvirna
sredstva za posamezen ukrep ne bodo porabljena, se
lahko s sklepom razpisne komisije namenijo za drug
ukrep.
III. Splošna določila
1. Splošna določila, ki veljajo za vse ukrepe:
– pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki so
opredeljeni v okviru posameznega ukrepa,
– vlagatelj ne more pridobiti pomoči za plačilo davkov, taks, prispevkov, stroškov poslovanja, bančnih storitev, garancij, stroškov zavarovanj, stroškov za refinanciranje obresti, investicij v prostore za zasebno rabo
kmetijskih gospodarstev in naložbe izven občine,
– upravičenec, ki je za isto investicijo že prejel denarno pomoč, ne more kandidirati za sredstva iz tega
javnega razpisa oziroma lahko kandidira le do stopnje
intenzivnosti, določene s tem razpisom,
– pomoči, ki jih prejme upravičenec iz kateregakoli
javnega vira se seštevajo ter ne smejo preseči maksimalne višine pomoči določene s pravilnikom,
– vlagatelj je do denarne pomoči za enako investicijo upravičen samo enkrat,
– najvišja skupna višina dodeljenih sredstev za vse
ukrepe skupaj je 5.000 EUR letno,
– če aktivnost (investicija), ki jo je vlagatelj prijavil
traja več let oziroma poteka v več fazah, je vlagatelj za
celotno aktivnost (investicijo), ne glede na čas trajanja
njene izvedbe, upravičen do denarne pomoči v skupnem
znesku do 5.000 EUR. Kolikor je vlagatelj v preteklih
letih že prejel najvišji dovoljeni znesek denarne pomoči
(5.000 EUR) za prijavljeno aktivnost (investicijo), do denarne pomoči za isto investicijo ni upravičen več,
– prejemnik pomoči mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun v Republiki
Sloveniji,
– za vlagatelje, za katere velja 35. člen Zakona o
integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS,
št. 69/11), veljajo omejitve poslovanja v skladu z navedenim členom,
– upoštevajo se le upravičeni stroški, izkazani z
računi oziroma predračuni, ki so bili predloženi v vlogi.
V primeru ugotovljene nenamenske porabe in zakonitosti pridobitve proračunskih sredstev, mora prejemnik
pomoči vrniti odobrena sredstva v celoti s pripadajočimi
zakonitimi zamudnimi obrestmi, če se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti
nenamensko porabljena,
– da je prejemnik za katerikoli namen pridobitve
sredstev navajal neresnične podatke,
– da je prejemnik za isti namen in iz istega naslova
že pridobil finančna sredstva ali
– katerekoli druge kršitve.
V navedenih primerih ugotovljene kršitve, prejemnik
pomoči izgubi pravico do pridobitve sredstev po tem
pravilniku za naslednji dve leti.
Kolikor posamezni prejemnik pomoči ne odda zahtevka v skladu z 9. členom pravilnika, prejemnik pomoči
izgubi pravico do pridobitve sredstev po tem pravilniku
za naslednji dve leti.
Prejemnik mora hraniti vso dokumentacijo, ki je bila
podlaga za odobritev pomoči po tem pravilniku, deset let
od datuma prejema pomoči iz tega pravilnika.
Vloge bodo obravnavane tudi na podlagi dodatnih
pogojev in meril, navedenih pri posameznih ukrepih v
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tem razpisu oziroma Pravilniku o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini
Komen za programsko obdobje 2015–2020.
Pri izračunu pravice do dodelitve sredstev kot tudi
obravnavi vloženega zahtevka se v primeru predložitve
predračuna upošteva predračun priložen vlogi. Kolikor
bo vlagatelj pri izstavitvi zahtevka predložil račun za nakup druge kmetijske mehanizacije oziroma račun, ki ne
bo enak predračunu, mu sredstva ne bodo nakazana.
2. Splošna določila, ki se nanašajo na državne
pomoči po skupinskih izjemah v kmetijstvu (na podlagi
Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014):
– Do pomoči po razpisu za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 niso upravičeni subjekti,
ki so:
– naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na
podlagi predhodnega sklepa Komisije EU, s katerim je
bila pomoč razglašena za nezakonito in nezdružljivo z
notranjim trgom ter,
– podjetja v težavah.
– Določbe o pomoči po tem razpisu se ne uporabljajo za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU)
št. 702/2014 za:
– pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje
države ali države članice, in sicer, če je pomoč neposredno povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo
in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi
stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo ter
– pomoč, ki je odvisna od prednostne uporabe domačega blaga pred uporabo uvoženega blaga.
– Za ukrepe po Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014
se pomoč lahko dodeli, če ima spodbujevalni učinek.
Pomoč ima spodbujevalni učinek, če je vloga za pomoč
priložena pred začetkom izvajanja projekta ali dejavnosti.
– Najvišji zneski pomoči po posameznih ukrepih,
določenih s tem razpisom, ne smejo preseči najvišjih
zneskov pomoči Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014,
ne glede na to ali se podpora za projekt ali dejavnost v
celoti financira iz nacionalnih sredstev ali pa se delovno
financira iz sredstev EU.
– Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU)
št. 702/2014 se lahko kumulira z vsako drugo državno
pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški, ki se deloma ali v celoti prekrivajo samo, če se s tako kumulacijo ne preseže najvišje intenzivnosti pomoči ali zneska
pomoči, ki se uporablja za zadevno pomoč v skladu z
Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014.
– Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU)
št. 702/2014, se ne kumulira s plačili iz člena 81(2) in
člena 82 Uredbe (EU) št. 1305/2013 v zvezi z istimi
upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta
določena v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014.
– Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU)
št. 702/2014, se ne sme kumulirati z nobeno pomočjo
de minimis v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi
bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči
ali znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije
(EU) št. 702/2014.
3. Splošne določbe, ki se nanašajo za ukrepe pomoči »de minimis« (na podlagi Uredbe Komisije (EU)
št. 1407/2013):
– Do de minimis pomoči niso upravičena podjetja
iz sektorjev:
– ribištva in akvakulture;
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz
seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske
skupnosti;
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– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz
seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:
a) če je znesek pomoči, določen na podlagi cene ali
količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih
proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg;
b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v
celoti prenese na primarne proizvajalce.
– Pomoč ne sme biti namenjena izvozu oziroma z
izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države
članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z
izvozno dejavnostjo.
– Pomoč ne sme biti pogojena s prednostno rabo
domačih proizvodov pred uvoženimi.
– Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do občine
ali do države niti ne subjekti, ki redno ne izplačujejo plač
ali socialnih prispevkov.
– Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro,
majhna in srednje velika podjetja, ki so po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in
prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno
prečiščeno besedilo in 10/15 – uradno prečiščeno besedilo popravek) v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji
ter so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je izguba
tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami dosegla
polovico osnovnega kapitala družbe.
– Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu
upravičencu oziroma enotnemu podjetju na podlagi
pravila »de minimis« v skladu z Uredbo Komisije (ES)
št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije
pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12.
2013) ne sme preseči 200.000 EUR (v primeru podjetij,
ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prometu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00
EUR) v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede
na obliko in namen pomoči ter ne glede na to, ali se
pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije. Pomoč »de minimis« se ne uporablja za nabavo vozil za
cestni prevoz tovora.
– Če je podjetje dejavno v sektorjih iz prvega odstavka tega člena, ter je poleg tega dejavno v enem
ali več sektorjih, ali opravlja še druge dejavnosti, ki
sodijo na področje uporabe Uredbe Komisije (ES)
št. 1407/2013, se ta uredba uporablja za pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če
podjetje na ustrezen način, kot je ločevanje dejavnosti
ali razlikovanje med stroški, zagotovi, da dejavnosti v
sektorjih, ki so izključeni iz področja uporabe te uredbe,
ne prejemajo pomoči de minimis na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1407/2013.
– Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno
pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno
pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se
s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči.
– Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo
Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije
(EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi
št. 360/2012.
– Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo
Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami
de minimis do ustrezne zgornje meje (200.000 EUR
oziroma 100.000 EUR).
– Prejemnik pomoči mora k vlogi predložiti:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis,
ki jih je upravičenec oziroma enotno podjetje prejelo na
podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 ali drugih
uredb de minimis v predhodnih 2 poslovnih letih in v
tekočem proračunskem letu;
– pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih)
pomočeh za iste upravičene stroške in zagotovil, da z
dodeljenim zneskom pomoči de minimis, ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti
pomoči po drugih predpisih;
– seznam podjetij, s katerimi je povezan, tako da se
preveri skupen znesek že prejetih de minimis pomoči za
vsa, z njim povezana podjetja;
– izjavo o ločitvi dejavnosti oziroma stroškov vezano na določilo sedmega odstavka 19. člena tega
pravilnika.
– občina bo pisno obvestila prejemnika pomoči:
– da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis v
skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne
18. december 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis
(Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013) ter
– o odobrenem znesku de minimis pomoči.
IV. Obdobje porabe sredstev
Obdobje, za katero so namenjena sredstva iz tega
javnega razpisa, je proračunsko leto 2015.
Ukrepi »skupinske izjeme«: vse investicije oziroma
naložbe se lahko začnejo že pred izdajo upravnega
akta o dodelitvi sredstev, upravičeni stroški pa so tisti,
ki bodo nastali v obdobju od izdaje upravnega akta do
petka, 11. 12. 2015 (rok za oddajo zahtevka za izplačilo
sredstev).
Ukrepi »de minimis«: upoštevajo se investicije oziroma naložbe, izvedene v letu 2015.
V. Ukrepi
A. Ukrepi »skupinske izjeme«
A.1. Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s
primarno kmetijsko proizvodnjo
Z naložbo se skuša doseči vsaj enega od naslednjih ciljev:
– izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov
proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje,
– izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer
ali standardov za dobrobit živali, če zadevna naložba
presega veljavne standarde Unije,
– vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo in izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem z
energijo in vodo.
Pomoč se ne dodeli za:
– nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in
letnih rastlin,
– zasaditev letnih rastlin,
– dela v zvezi z odvodnjavanjem,
– nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč,
– naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo
pomoči, dodeljene mladim kmetom v 24 mesecih od
začetka njihovega delovanja,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne
dokumentacije,
– investicije, ki se izvajajo izven območja občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov
Republike Slovenije ali EU, vključno s sofinanciranjem
prestrukturiranja vinogradov,
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– stroške, povezane z zakupnimi pogodbami,
– obratna sredstva.
Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo se lahko dodeli za:
– A.1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev ter
– A.1.2. Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
A.1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko
in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
– stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijskih gospodarstvih, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev
izpustov (stroški materiala in storitev),
– stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije, priključkov in opreme,
– stroški nove opreme hlevov in gospodarskih poslopij,
– stroški ureditve trajnega nasada,
– stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme
v rastlinjaku,
– stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami (protitočne mreže…),
– stroški nakupa in postavitve opreme za zaščito
pred divjadjo, pticami in velikimi zvermi.
Upravičenci:
– kmetijska gospodarstva, ki so dejavna na področju primarne kmetijske proizvodnje, imajo sedež na
območju Občine Komen, so vpisana v register kmetijskih
gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju Občine Komen ali
sosednjih občin,
– dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 2 ha primerljivih kmetijskih površin.
K prijavi je potrebno priložiti – za vse ukrepe pod
točko A.1.1.:
– fotokopijo zbirne vloge (subvencijske vloge) v tekočem oziroma v preteklem letu, če rok za oddajo zbirne
vloge v tekočem letu še ni potekel ali
– fotokopijo izpisa iz registra kmetijskih gospodarstev (kmetijska zemljišča v uporabi),
– ustrezna dokazila za načrtovano naložbo (predračuni za nakup opreme, strojev oziroma ustrezna dokazila o izvedenih delih),
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba (KSS),
– izjavo o kumulaciji sredstev,
– izjavo o točnosti podatkov,
– parafiran vzorec pogodbe.
K prijavi je potrebno priložiti – naložbe v gradnjo,
rekonstrukcijo ali adaptacijo hlevov in gospodarskih poslopij ter ureditev izpustov:
– dokazilo o lastništvu zemljišča (posestni list, zakupna ali najemna pogodba),
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to
potrebno,
– projektna dokumentacija za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja,
– načrt ureditve hleva s popisom del, opreme in
tehnologijo reje, ki ga opravi za to pooblaščena pristojna
institucija (minimalno 4 GVŽ po vhlevitvi),
– za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 14(5)
člena Uredbe 702/2014, mora biti presoja vplivov na
okolje, če je le ta potrebna.
K prijavi je potrebno priložiti – ureditev trajnega
nasada:
– dokazilo o lastništvu zemljišča (posestni list, zakupna ali najemna pogodba),
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– upoštevati je potrebno državne predpise, ki določajo zasaditev, kar se izkazuje s potrdilom KSS,
– načrt postavitve trajnega nasada s finančno konstrukcijo ter predračuni (načrt postavitve pripravi pristojna institucija).
K prijavi je potrebno priložiti – naložba v nakup rastlinjaka, montaža ter oprema v rastilnjaku:
– dokazilo o lastništvu zemljišča (posestni list, zakupna ali najemna pogodba),
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to
potrebno.
K prijavi je potrebno priložiti – nakup in postavitev
zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami:
– dokazilo o lastništvu zemljišča (posestni list, zakupna ali najemna pogodba).
K prijavi je potrebno priložiti – nakup in postavitev opreme za zaščito pred divjadjo, pticami in velikimi
zvermi:
– dokazilo o lastništvu zemljišča (posestni list, zakupna ali najemna pogodba),
– načrt postavitve zaščite s finančno konstrukcijo
ter predračuni (načrt postavitve pripravi pristojna institucija).
Pogoj za pridobitev sredstev – za vse ukrepe pod
točko A.1.1.:
– kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od navedenih ciljev
ukrepa.
Pogoj za pridobitev sredstev – nakup nove kmetijske mehanizacije, priključkov in opreme ter nova oprema hlevov in gospodarskih poslopij:
Pri izračunu pravice do dodelitev sredstev kot tudi
obravnavi vloženega zahtevka, se upošteva predračun
priložen vlogi. Kolikor bo vlagatelj pri izstavitvi zahtevka
predložil račun za nakup druge kmetijske mehanizacije
oziroma račun, ki ne bo enak predračunu, mu sredstva
ne bodo nakazana.
Višina sofinanciranja: do 50 % upravičenih stroškov
naložb na kmetijskih gospodarstvih brez DDV. Najmanjši
znesek dodeljene pomoči je 200 EUR, najvišji pa 5.000
EUR na gospodarstvo.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži:
– nosilec kmetijskega gospodarstva.
A.1.2. Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč in pašnikov.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča (nezahtevne agromelioracije, pašniki),
– stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije, pašnike,
– stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev
pašnikov z ograjo,
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za
živino,
– stroški nakupa in postavitve opreme za zaščito
pred divjadjo, pticami in velikimi zvermi.
Upravičenci:
– posamezna kmetijska gospodarstva in ali več
kmetijskih gospodarstev, vključenih v skupno naložbo
(pašna skupnost, agrarna skupnost …),
– kmetijska gospodarstva, ki so dejavna na področju primarne kmetijske proizvodnje, imajo sedež
na območju Občine Komen, so vpisana v register
kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v
zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju Občine Komen ali sosednjih občin ter člani kmetijskega
gospodarstva.
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K prijavi je potrebno priložiti – za vse ukrepe pod
točko A.1.2.:
– fotokopijo zbirne vloge (subvencijske vloge) v tekočem oziroma v preteklem letu, če rok za oddajo zbirne
vloge v tekočem letu še ni potekel ali
– fotokopijo izpisa iz registra kmetijskih gospodarstev (kmetijska zemljišča v uporabi),
– dokazilo o lastništvu zemljišča (posestni list, zakupna ali najemna pogodba za obdobje najmanj 5 let),
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe
(v primeru zakupa ali najema zemljišča),
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba (KSS),
– predračun za opremo,
– izjavo o kumulaciji sredstev,
– izjavo o točnosti podatkov,
– parafiran vzorec pogodbe.
K prijavi je potrebno priložiti – Ureditev kmetijskih
zemljišč ali nezahtevna agromelioracija:
– fotokopijo katastrskega načrta in program del, ki
ga pripravi pristojna strokovna služba,
– ustrezna dovoljenja oziroma projektna dokumentacija za izvedbo naložbe, kolikor je potrebna.
K prijavi je potrebno priložiti – Nakup opreme za
ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo, opreme za
ureditev napajališč za živino ter opreme za zaščito pred
divjadjo, pticami in velikimi zvermi:
– izdelan načrt ureditve pašnika s popisom del,
opreme in tehnologije (iz načrta mora biti razvidna površina pašnika in stalež živine, drobnice), načrt pripravi
za to pristojna institucija.
Pogoj za pridobitev sredstev:
– najmanjša velikost je 2 ha, največja 30 ha, obremenitev pašnika je od 0,2 do 1,8 GVŽ/ha,
– nosilec mora imeti ob oddaji vloge v lasti ali zakupu vsaj 2 ha primerljivih kmetijskih zemljišč (šteje se
raba po GERK-ih),
– kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od navedenih ciljev
ukrepa.
Višina sofinanciranja:
do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih
gospodarstvih brez DDV. Najmanjši znesek dodeljene
pomoči je 200 EUR, najvišji pa 5.000 EUR na gospodarstvo.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži:
– nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma
– član kmetijskega gospodarstva oziroma
– pooblaščena oseba, ki jo pooblastijo vsi nosilci
kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni v skupno naložbo.
B. Ukrepi »de minimis«
B.1. Pomoč na področju predelave kmetijskih proizvodov
Cilj je ustvariti pogoje za uvajanje novih tehnologij
pri predelavi kmetijskih proizvodov.
Predmet podpore v skladu s predpisi o dopolnilnih
dejavnostih na kmetiji:
– uvedba nove tehnologije oziroma posodobitev v
predelavi grozdja (kletarska oprema, polnilne linije, ipd.);
– uvedba nove tehnologije oziroma posodobitve v
predelavi mleka, mesa, medu in čebeljih izdelkov, ipd.
Upravičeni stroški:
– stroški, povezani z nakupom nove opreme.
Upravičenci v skladu s predpisi o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji:
– za predelavo grozdja: kmetijski pridelovalci, ki so
vpisani v register pridelovalcev grozdja in vina in imajo
sedež na območju Občine Komen,
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– za predelavo medu in čebeljih izdelkov: registrirani čebelarji oziroma kmetijska gospodarstva, s stalnim
bivališčem v Občini Komen, ki se ukvarjajo s čebelarsko
dejavnostjo (z najmanj 10 čebeljih družin),
– za ostale: nosilci kmetijskih gospodarstev in člani
kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo z dopolnilnimi
dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano
v register kmetijskih gospodarstev ter imajo sedež in
kmetijske površine na območju Občine Komen.
K prijavi je potrebno priložiti:
– fotokopijo zbirne vloge (subvencijske vloge) v tekočem oziroma v preteklem letu, če rok za oddajo zbirne
vloge v tekočem letu še ni potekel ali
– fotokopijo izpisa iz registra kmetijskih gospodarstev (kmetijska zemljišča v uporabi) ali fotokopijo izpisa
iz registra pridelovalcev grozdja in vina ali fotokopijo
potrdila vpisa v register čebelarjev,
– fotokopijo dovoljenja za opravljanje dopolnilne
dejavnosti (izda Upravna enota),
– ustrezna dokazila o nakupu opreme (priložiti je
potrebno račun ali predračun za nakup opreme; kolikor
upravičenec predloži predračun, se v upravnem aktu o
dodelitvi sredstev določi rok, do katerega mora predložiti
dokazila o nabavi opreme),
– mnenje o upravičenosti naložbe, ki ga pripravi
pristojna strokovna služba (KSS),
– izjavo o kumulaciji sredstev,
– izjavo o točnosti podatkov,
– parafiran vzorec pogodbe.
Pogoj za pridobitev sredstev:
– dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne
dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji,
– upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za
opravljanje dopolnilne dejavnosti, določene v javnem
razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o
vrstah, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov brez DDV. Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 500 EU, največji pa
3.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo na leto.
B.2. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti
na kmetijah in trženje kmetijskih proizvodov
Cilj ukrepa je ustvariti pogoje in možnosti za ustvarjanje novih delovnih mest ter realizacijo poslovnih idej.
Namenjen je naložbam, ki so potrebne za začetek
opravljanja dopolnilne dejavnosti na kmetiji ali za posodobitev in modernizacijo že obstoječe dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
Predmet podpore v skladu s predpisi o dopolnilnih
dejavnostih na kmetiji:
– predelava kmetijskih proizvodov (mleka, mesa,
sadja, medu in čebeljih izdelkov, ipd.),
– turizem na kmetiji,
– dejavnost, povezana s tradicionalnimi znanji na
kmetiji, storitvami oziroma izdelki,
– prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov s kmetij,
– predelava gozdnih lesnih sortimentov.
Upravičeni stroški:
– stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta,
– stroški nakupa nove opreme in naprav,
– promocija.
Upravičenci v skladu s predpisi o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji:
– nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmetijskih
gospodarstev, ki se ukvarjajo z dopolnilnimi dejavnostmi
na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisana v register
kmetijskih gospodarstev ter imajo sedež in kmetijske
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površine na območju Občine Komen ter bo naložba izvedena na območju Občine Komen.
K prijavi je potrebno priložiti – za vse ukrepe pod
točko B.2.:
– fotokopijo zbirne vloge (subvencijske vloge) v tekočem oziroma v preteklem letu, če rok za oddajo zbirne
vloge v tekočem letu še ni potekel ali
– fotokopijo izpisa iz registra kmetijskih gospodarstev (kmetijska zemljišča v uporabi) ali fotokopijo izpisa
iz registra pridelovalcev grozdja in vina ali fotokopijo
potrdila vpisa v register čebelarjev,
– fotokopijo dovoljenja za opravljanje dopolnilne
dejavnosti (izda Upravna enota),
– ustrezna dokazila o nakupu opreme oziroma dokazila o izvedenih delih (priložiti je mogoče račun ali
predračun za nakup opreme; kolikor upravičenec predloži predračun, se v upravnem aktu o dodelitvi sredstev
določi rok, do katerega mora predložiti dokazila o nabavi
opreme),
– mnenje o upravičenosti naložbe, ki ga pripravi
pristojna strokovna služba (KSS),
– izjavo kumulaciji sredstev,
– izjavo o točnosti podatkov,
– parafiran vzorec pogodbe.
K prijavi je potrebno priložiti – izgradnja ali obnova
objekta:
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to
potrebno,
– načrt s popisom del in opreme v skladu z veljavno
zakonodajo,
– predložitev plana za izvedbo naložbe s predračunom stroškov.
Pogoj za pridobitev sredstev:
– upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za
opravljanje dopolnilne dejavnosti, določene v javnem
razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o
vrstah, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji,
– dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne
dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji.
Višina sofinanciranja:
– do 50 % upravičenih stroškov brez DDV. Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 500 EUR, največji pa
3.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo na leto.
B.3. Nove investicije za delo v gozdu
Namen ukrepa je prispevati k zmanjšanju nesreč v
gozdu ter k boljši strojni in tehnični opremi kmetijskih gospodarstev, ki imajo v lasti ali zakupu gozdne površine.
Predmet pomoči:
– pomoči bodo dodeljene naložbam v stroje in
manjšo opremo za kvalitetnejše delo v gozdu.
Upravičeni stroški:
– stroški nakupa novih gozdarskih strojev in nove
opreme za delo v gozdu (manjša gozdarska mehanizacija, motorne žage, cepilci in zaščitna oprema za delo
v gozdu itd.).
Upravičenci:
– kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki imajo sedež na območju Občine
Komen in imajo v lasti ali zakupu gozdne površine na
območju Občine Komen.
K prijavi je potrebno priložiti:
– dokazilo o lastništvu gozdnih parcel oziroma najemu najmanj 2 ha gozda (posestni list, najemna pogodba),
– ustrezna dokazila o nakupu opreme oziroma dokazila o izvedenih delih (priložiti je mogoče račun ali
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predračun za nakup opreme; kolikor upravičenec predloži predračun, se v upravnem aktu o dodelitvi sredstev
določi rok, do katerega mora predložiti dokazila o nabavi
opreme),
– dokazilo o poseku lesa (odločba ZGS o odobritvi
poseka izbranih dreves in dokazilo o poseku lesa),
– mnenje o upravičenosti, ki ga pripravi pristojna
strokovna služba (KSS ali Zavod za gozdove Slovenije),
– izjavo o kumulaciji sredstev,
– izjavo o točnosti podatkov,
– parafiran vzorec pogodbe.
Pogoj za pridobitev sredstev:
– s pomočjo pridobljen stroj ali opremo, mora upravičenec uporabljati še vsaj 5 let po zaključeni investiciji,
– fotokopijo potrdila o udeležbi izobraževanja (eden
od tečajev varnega dela z motorno žago) ali izjavo, da
se bodo izobraževanja udeležili v naslednjih dveh letih
od prejema finančnih sredstev,
– za vsako nabavo gozdarske opreme, je potrebno
vezati nabavo osebne varovalne opreme (protivrezne
hlače, čelada z glušniki in mrežico, zaščitne rokavice).
Višina sofinanciranja:
– do 50 % upravičenih stroškov brez DDV. Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 500 EUR, največji pa
3.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo na leto.
VI. Rok za predložitev vlog
Prijava na razpis mora biti vložena na predpisanem
obrazcu z vsemi potrebnimi dokazili in prilogami, ki so
navedene v razpisu. Kolikor prijavitelj odda več vlog,
mora biti vsaka vloga oddana na svojem obrazcu in v
svoji ovojnici.
Rok za vložitev vlog za vse ukrepe je 14 dni od objave v Uradnem listu RS. Rok začne teči z naslednjim
dnem po objavi.
Kot pravočasne se štejejo vloge, ki bodo do roka
navedenega v prejšnjem odstavku osebno oddane v
sprejemni pisarni občine oziroma oddane po pošti na
naslov Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen. Vloga,
oddana na obrazcu, mora biti dostavljena v zapečateni
ovojnici. Na prvi strani mora biti označeno: »ne odpiraj
– javni razpis kmetijstvo«, na hrbtni strani ovojnice, pa
priimek in ime ter naslov vlagatelja.
VII. Pregled, obravnava in ocenitev vlog
Komisija, imenovana s sklepom župana, bo pri svojem delu upoštevala določila Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna RS. Odpiranje vlog ni javno. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in
označene ovojnice, ki vsebujejo vloge in sicer v vrstnem
redu, v katerem so bile predložene. Prepozno vloženih
vlog komisija ne bo odpirala in bodo neodprte vrnjene
vlagateljem. V primeru nepopolne vloge, se vlagatelja
pozove na dopolnitev.
Komisija lahko zaradi pojasnitve oziroma preveritve
v vlogi navedenih podatkov od vlagatelja zahteva tudi
dostavo druge dokumentacije, ki v tem razpisu ni zahtevana. Vloge, ki v postavljenem roku ne bodo dopolnjene, bodo s sklepom zavržene. Na podlagi ocenjevanja
vseh popolnih vlog, višine zahtevanih sredstev s strani
upravičenca in višine razpoložljivih sredstev, bo komisija
določila višino sredstev za sofinanciranje upravičenih
stroškov posamezne investicije oziroma naložbe. Komisija bo pripravila predlog razdelitve sredstev, ki ga podpišejo predsednik in člani komisije. O dodelitvi sredstev
bo odločal direktor občinske uprave.
Sredstva se dodeli le tistemu upravičencu, katerega
odobreni znesek preseže znesek minimalne dodelitve v
skladu s Pravilnikom.
V primeru, da so izkazani stroški ob realizacijo investicije oziroma programa nižji od stroškov, predvidenih v
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vlogi upravičenca, se znesek sofinanciranja sorazmerno
zniža, v skladu z odobrenim odstotkom sofinanciranja.
V primeru, da bo po preteku roka za oddajo zahtevkov za izplačilo ugotovljeno, da je večje število prijaviteljev odstopilo od nameravane investicije, ali da sredstva ne bodo razdeljena v celotnem znesku, komisija
lahko na predlog občinske uprave pripravi nov izračun
dodelitve sredstev, pri čemer mora upoštevati najvišje
dodeljene zneske višine sofinanciranja. Na tej podlagi
lahko pridobijo sredstva tudi tisti prijavitelji, ki so bili do
sredstev sicer upravičeni, vendar se jim niso dodelila zaradi nedoseganja v Pravilniku določenega najmanjšega
zneska dodeljene pomoči.
VIII. Izplačilo sredstev
Upravičencem bo izdan sklep o višini odobrenih
sredstev za posamezen ukrep. Sklep vsebuje tudi opredelitev namena in upravičenih stroškov. Na podlagi sklepa bo z upravičencem sklenjena pogodba.
Za ukrepe pod točko A Skupinske izjeme velja,
da upravičenec pred izdajo sklepa ne sme pričeti z
aktivnostjo, za katero so bila sredstva namenjena oziroma lahko z investicijo prične, vendar so upravičeni
stroški le tisti, ki nastanejo po izdaji upravnega akta o
dodelitvi sredstev. Aktivnost (nakup ali investicija) mora
biti zaključena najkasneje do petka, 11. 12. 2015. Do
11. 12. 2015 mora upravičenec Občini Komen posredovati zahtevek za izplačilo sredstev po sklepu o dodelitvi
sredstev s priloženimi ustreznimi dokazili o namenski
porabi sredstev (priložiti je potrebno originalna dokazila o plačilu – originalen bančni izpisek in podobno, na
vseh dokazilih mora biti razvidna višina plačila in plačnik). Kolikor so priložena dokazila o plačilu investicije
ali opreme nejasna, oziroma obstaja dvom o pristnosti
plačila, lahko komisija od prejemnika sredstev zahteva
dodatna dokazila. Komisija bo upoštevala le dokazila o
izvedeni aktivnosti z datumom po datumu izdaje sklepa.
Na podlagi zahtevka z vsemi predloženimi dokazili, bo
občina s prejemniki sredstev sklenila pogodbe.
IX. Dodatne informacije
Obrazce za prijavo na javni razpis lahko zainteresirani prijavitelji dvignejo od dneva objave razpisa v sprejemni pisarni Občine Komen, Komen 86, 6223 Komen,
dosegljivi so tudi preko spletne strani Občine Komen:
www.komen.si (rubrika Razpisi).
Dodatne informacije posreduje Ana Švagelj, tel.
05/73-10-459, e-pošta: ana.svagelj@komen.si, v času
uradnih ur.
Občina Komen
Št. 671-459/2015-1
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Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 –
ZIPRS1011, 3/13), 10. člena Zakona o športu (Uradni
list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 110/02– ZGO-1 in
15/03- ZOPA), 3. in 77. člena Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS,
št. 98/13) in Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni
list RS, št. 66/07 – UPB, 15/12) objavlja Mestna občina
Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju:
MOL)
2. javni razpis
za dodelitev uporabe prostora programom Letnega
programa športa v MOL za leto 2015
1. Pomen izrazov – povzeti po Pravilniku o pogojih,
merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega
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programa športa v Mestni občini Ljubljana (Uradni list
RS, št. 98/13).
Izvajalec letnega programa športa v MOL (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) je vsakdo, ki je izbran na tem
javnem razpisu. Izvajalcu se lahko poleg statusa izvajalca letnega programa športa v MOL na podlagi tega
razpisa odobri tudi:
– sofinanciranje posameznega programa;
– uporabo javnih športnih objektov.
Konzorcij izvajalcev letnega programa športa sestavljajo izvajalci, ki se za potrebe izvedbe enega ali več
programov povežejo z namenom učinkovitega izvajanja
programa in poslovodenja. Člani konzorcija izmed sebe
določijo nosilca konzorcija. Vsi člani konzorcija morajo
izpolnjevati pogoje za pridobitev statusa izvajalca letnega programa športa v MOL.
Športna panoga je tista panoga, ki je opredeljena v Pogojih, pravilih in kriterijih za registriranje in
kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji in ima
nacionalno panožno športno zvezo z uradnim tekmovalnim sistemom, v katerem lahko športniki oziroma
ekipe napredujejo v tekmovalne sisteme mednarodnih
športnih zvez.
Prednostna športna panoga je: alpsko smučanje,
atletika – stadionska, gimnastika – športna, gimnastika
– ritmična, golf, hokej na ledu, judo, kajak kanu, kolesarstvo – cestno, kolesarstvo – gorsko in bmx, košarka, namizni tenis, nogomet, odbojka, plavanje, rokomet, smučarski skoki, smučarski teki, strelstvo, tenis in vaterpolo.
Skupine športnih panog so štiri, v katerih so združeni športi s sorodnimi značilnostmi:
– I. skupina: izvajalci, ki izpeljujejo programe v individualnih športih, v katerih športniki tekmujejo v uradnih
tekmovalnih sistemih nacionalne panožne športne zveze za naslov državnega prvaka;
– II. skupina: izvajalci, ki izpeljujejo programe v kolektivnih športih, v katerih športniki tekmujejo v uradnih
tekmovalnih sistemih nacionalne panožne športne zveze za naslov ekipnega državnega prvaka;
– III. skupina: izvajalci, ki izpeljujejo različne športno
– rekreativne programe;
– IV. skupina: izvajalci miselnih iger.
Mreža javnih športnih objektov obsega pokrite in
nepokrite športne površine v upravljanju Javnega zavoda Šport Ljubljana. V mreži javnih športnih objektov so
tudi pokrite in nepokrite športne površine v upravljanju
vrtcev in osnovnih šol, vendar v času, ko ne poteka
redni program vzgoje oziroma izobraževanja. V mrežo
javnih športnih objektov se za potrebe izvajanja letnega programa športa lahko vključi tudi športne objekte
v upravljanju srednjih šol, ob soglasju pristojnega ministrstva.
Uporaba prostora v mreži javnih športnih objektov
obsega uporabo pokritih in nepokritih športnih površin
in se podrobneje opredeli z letnim programom športa.
2. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za
dodelitev uporabe prostora športnim društvom in športnim zvezam v javnih športnih objektih.
Vlagatelj poda predloge za dodelitev uporabe prostora športnim društvom in športnim zvezam za leto
2015.
Premoženjska korist, ki jo bodo vlagatelji prejeli
na podlagi predlogov za ta razpis v obliki brezplačne
uporabe prostora, mora biti v celoti namenjena v dobro
končnih uporabnikov.
Sofinancirani izvajalci v vseh Programih športa
otrok in mladine so dolžni brezplačno vključevati v svoje programe socialno ogrožene otroke.
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Dodelitev uporabe prostora, Obrazec 3
Dodelitev uporabe prostora v mreži javnih športnih
objektov za izvedbo programov se izvede, ko je izvajalcem že dodeljen domicil na posameznih javnih športnih
objektih.
Proste kapacitete po posameznih vadbenih enotah v mreži javnih športnih objektov in namen uporabe javnih športnih objektov se za izvedbo Letnega
programa športa opredelita in objavita v razpisni dokumentaciji.
Prednost pri uporabi prostora v mreži javnih športnih objektov imajo Programi interesne športne vzgoje
otrok, mladine in študentov ter Programi športne vzgoje
otrok, mladine in študentov, usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport.
Vadbena enota za dodeljevanje uporabe prostora
je 45 minut.
Na podlagi števila točk, ki so jih programi vlagateljev dosegli v postopku vrednotenja na posameznem
področju Letnega programa športa, in vlog vlagateljev
za uporabo športnih objektov, se na posameznih javnih
športnih objektih izdela prednostni vrstni red, na podlagi
katerega se posameznim vlagateljem – izvajalcem programov določi obseg uporabe športnih objektov, izražen
v urah (45 minutnih enotah).
Vlagatelj lahko zaprosi za dodelitev uporabe prostora v mreži javnih športnih objektov MOL. V vlogi lahko navede želeno in nadomestno lokacijo. V postopku
dodeljevanja uporabe prostora lahko komisija v primeru
zasedenosti želenega in nadomestnega objekta dodeli
katerikoli prost športni objekt, ki je v mreži javnih športnih objektov MOL. Pri tem se upošteva nezasedenost
objektov in deficitarnost oziroma primernost objektov za
posamezne športne panoge.
Obseg uporabe prostora v javnih športnih objektih
se za programe športne vzgoje otrok, mladine in študentov, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, v
katere so vključeni registrirani športniki, določi glede na
starostne kategorije, kot jih opredeljujejo pravila posamezne panoge:
– cicibani in cicibanke v obsegu do 80 ur,
– mlajši dečki in deklice v obsegu do 240 ur,
– starejši dečki in deklice v obsegu do 320 ur,
– kadeti in kadetinje v obsegu do 400 ur,
– mladinci in mladinke v obsegu do 480 ur.
Obseg uporabe prostora v javnih športnih objektih
se za Programe kakovostnega in vrhunskega športa, v
katere so vključeni registrirani športniki, določi v starostni kategoriji:
– člani in članice v kakovostnem športu v obsegu
do 320 ur,
– člani in članice v vrhunskem športu v obsegu do
640 ur.
3. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na razpis za izbor izvajalcev lahko kandidirajo izvajalci, ki spadajo v naslednje kategorije:
– športna društva in zveze športnih društev na podlagi Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno
prečiščeno besedilo); zavodi, registrirani za opravljanje
dejavnosti v športu, na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list RS, – stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 –
ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93,
66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 –
ZPDZC in 127/06 – ZJZP),
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne, na
podlagi Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05
– uradno prečiščeno besedilo);
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– zasebniki, gospodarske družbe in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu;
– vrtci, osnovne šole, poklicne, srednje tehniške in
srednje strokovne šole, gimnazije, višje strokovne šole
in visokošolski zavodi.
Športna društva in njihova združenja imajo pod
enakimi pogoji prednost pri izvajanju letnega programa športa.
Pravico do pridobitve statusa izvajalca ter uporabe prostora v mreži javnih športnih objektov imajo
izvajalci, ki:
– so registrirani za izvajanje dejavnosti v športu;
šifrant SKD: 85.510, 93.120, 93.190, 94.991;
– imajo sedež oziroma stalno prebivališče v MOL,
delujejo za območje MOL in izvajajo dejavnost pretežno za prebivalce MOL;
– delujejo in imajo sedež v MOL najmanj dve leti;
– imajo zagotovljene kadrovske in organizacijske
pogoje za uresničevanje na razpis prijavljenih programov in izvajajo programe športa s svojimi strokovnimi
kadri;
– imajo status športnega društva, katerih člani
plačujejo članarino, in imajo urejeno zbirko članstva in
udeležencev programov;
– imajo status športnega društva in v kolektivnih
športih s svojimi ekipami igrajo domače tekme na območju MOL, razen v primeru, da tega zaradi objektivnih
razlogov ne morejo;
– nimajo neporavnanih zapadlih obveznosti oziroma tekočih sodnih sporov z MOL in njenimi povezanimi
osebami;
– zagotavljajo izvedbo programov športa v skladu
z načeli trajnostnega razvoja;
– izpolnjujejo druge pogoje, določene s Pravilnikom o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje
izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini
Ljubljana (Uradni list RS, št. 98/13), letnim programom
športa in razpisno dokumentacijo.
Status izvajalca lahko dobi vsak izvajalec, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnjega odstavka in se mu dodeli
uporaba prostora v mreži javnih športnih objektov.
Na razpis lahko s programi na posameznih področjih kandidirajo tudi izvajalci, ki so združeni v konzorcij
znotraj posamezne športne panoge, pri čemer morajo
v vlogi na razpis s konzorcijsko pogodbo oziroma izjavo
opredeliti vlogo vsakega posameznega člana konzorcija in način financiranja programa, s katerim kandidirajo.
Konzorcij se v postopku vrednotenja obravnava kot en
vlagatelj. Vsi člani konzorcija morajo izpolnjevati pogoje za pridobitev statusa izvajalca Letnega programa
športa v MOL.
4. Posebni pogoji za kandidiranje na razpisu
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji
za kandidiranje na javnem razpisu za področje Programi vadbe športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene
v kakovostni in vrhunski šport, vadbe kakovostnega
športa ter vadbe vrhunskega športa, Obrazec 3:
Na razpis lahko kandidirajo izvajalci s programi
vadbe v posameznih prednostnih športnih panogah,
ki izvajajo programe športne vzgoje otrok in mladine,
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, v vseh štirih
starostnih kategorijah (mlajši dečki in deklice, starejši
dečki in deklice, kadeti in kadetinje, mladinci in mladinke) oziroma vsaj en program kakovostnega ali vrhunskega športa članov v okviru uradnega tekmovalnega
sistema nacionalne ali mednarodne športne zveze.
Starostne meje starostnih kategorij so opredeljene v
tekmovalnih pravilnikih posamezne športne panoge.
Kandidiranje v višjih starostnih skupinah je možno le
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ob izpolnjevanju pogoja, da izvajalec izvaja program
skladno z vsemi določili v vseh predhodnih starostnih
skupinah, za katere potekajo uradni tekmovalni sistemi
v okviru nacionalnih panožnih športnih zvez.
Starostna kategorija cicibanke in cicibani se ne
upošteva kot pogoj za kandidaturo na programu športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni
in vrhunski šport.
Na področju programov športne vzgoje otrok in
mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport lahko na razpis kandidirajo izvajalci s programi, v katere
so vključeni registrirani športniki in tekmujejo v uradnih
tekmovalnih sistemih v okviru nacionalnih panožnih
športnih zvez.
Na razpis za dodelitev uporabe prostora programom športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport se lahko prijavi izvajalec, ki:
– za izvedbo programa zagotovi strokovni kader,
ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno usposobljenost v skladu z Zakonom o športu;
– zagotovi, da nihče od sodelujočih pri izvedbi posameznega programa, projekta ali aktivnosti ni
evidentiran v kazenski evidenci kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno
nedotakljivost.
Na področju programov kakovostnega športa članov posameznih prednostnih športnih panog lahko na
razpis kandidirajo izvajalci s programi, v katere so
vključeni registrirani športniki in tekmujejo v uradnih
tekmovalnih sistemih v okviru nacionalnih panožnih
športnih zvez v starostni kategoriji člani in članice.
Na področju programov vrhunskega športa članov posameznih prednostnih športnih panog lahko na
razpis kandidirajo izvajalci s programi, v katere so
vključeni registrirani športniki s statusom kategorizacije
mednarodnega, svetovnega ali perspektivnega razreda
po pravilniku OKS, in tekmujejo v uradnih tekmovalnih
sistemih v okviru nacionalnih panožnih športnih zvez v
starostni kategoriji člani in članice.
Pogoj za kandidaturo na programe kakovostnega
in vrhunskega športa članov je izvajanje programov
športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, v vseh starostnih kategorijah.
Hkratna kandidatura z isto ekipo ali z istim tekmovalcem na področju programov kakovostnega športa
in programov vrhunskega športa ni možna. Vlagatelj
lahko kandidira le na enega od navedenih programov
s posamezno ekipo oziroma tekmovalcem.
5. Merila za izbor programov
Merila oziroma kriteriji vsebinskega ocenjevanja,
s pomočjo katerih strokovna komisija izbira med tistimi, ki izpolnjujejo vse pogoje za posamezno razpisno
področje za dodelitev uporabe prostora, so podrobneje
opredeljena v razpisni dokumentaciji za vsako razpisno
področje.
Merila (ne glede na področje) so vsebinska. Ocenjuje se upravičenost programa, kakovost in realnost
programa.
Navedba vrste meril, s pomočjo katerih se med
tistimi, ki izpolnjujejo splošne in posebne pogoje, izberejo izvajalci pomen posameznih meril se nahajajo v
razpisni dokumentaciji za vsako posamezno razpisno
področje posebej.
6. Okviren obseg uporabe javnih športnih objetkov
za izvedbo razpisanih programov
Okviren obseg uporabe javnih športnih objektov
v lasti MOL, ki je namenjen izvedbi razpisanih programov za leto 2015, po posameznih razpisnih področjih
znaša:
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Šifrant

Naziv

1.

Program športa otrok in mladine

2.

Šport odraslih
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Okvirni razpisan prostor v 45 minutnih vadbenih
enotah
4900
4460

Dodelitev uporabe javnih športnih objektov programom Letnega programa športa v MOL obsega okvirne
kvote ur na naslednjih javnih športnih objektih za posamezne športne panoge:
Odbojka:
ŠL Park Tivoli/dvorana – igre z žogo / košarka, rokomet

640 ur

Ritmična gimnastika:
ŠL Gimnastični center Ljubljana ritmična gimnastika 1

2100 ur

ŠL Gimnastični center Ljubljana/ritmična gimnastika 2

2100 ur

Športna gimnastika:
ŠL Gimnastični center Ljubljana/športna gimnastika/velika dvorana

2100 ur

ŠL Gimnastični center Ljubljana/športna gimnastika/mala dvorana

2100 ur

Rokomet:
ŠL Dvorana Krim/cela dvorana/rokomet

7. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Vlagatelji morajo izpis vloge oddati izključno po
pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina
Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljubljana, in sicer najkasneje do
vključno 6. 11. 2015 (velja datum poštnega žiga).
Vloga mora biti najprej v celoti izpolnjena in oddana
v elektronski sistem (e- Razpis). Nato mora biti natisnjen
izpis s podatki o vlogi in samo ta izpis, podpisan in žigosan, poslan po pošti skladno z besedilom te točke
razpisa. Vsa dokazila in priloge morajo biti priložena v
e- Razpis v skenirani obliki.
Vloga, ki bo izpolnjena in oddana samo v elektronskem sistemu e- Razpis, izpis s podatki o vlogi pa ne
bo poslan po pošti na način, opredeljen v tej točki, bo
zavržena.
Pri izpolnjevanju bodite natančni in kolikor je mogoče jasni.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev
mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da se
šteje kot formalno popolna:
– pravilno izpolnjen »Prijavni obrazec MOL« v e-Razpisu;
– pravilno izpolnjen »Obrazec vloga« v e-Razpisu;
– izjave, oddane preko e-Razpisa;
– obvezna dokazila in druge priloge, skenirane in
oddane preko e-Razpisa;
– prijavne obrazce je treba izpolnjevati natančno po
obrazcu in v slovenskem jeziku;
– vloga poslana v roku in na način, ki je določen v
tej točki besedila razpisa.
Natisnjeni izpisi vlog morajo biti poslani v zaprti
ovojnici – velikosti A4 ali večja, z obvezno uporabo
»Obrazca ovojnica«, ki vsebuje tudi oznako »Ne odpiraj
– vloga na Javni razpis za dodelitev uporabe prostora
programom Letnega programa športa v MOL za leto
2015«.

320 ur

8. Datum odpiranja vlog, oddanih po pošti
Odpiranje vlog bo opravila razpisna komisija. Pričelo se bo 11. 11. 2015 in ne bo javno.
Kolikor se zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan.
Na odpiranju imenovana razpisna komisija ugotavlja popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi
zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih
vlog oziroma vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo razpisna komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog vlagatelje
pozvala, da vlogo v roku treh dni dopolnijo.
9. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o
izidu razpisa
Na podlagi predloga razpisne komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisanih področjih po pooblastilu župana s sklepom odločila direktorica
Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, o pritožbi zoper
ta sklep pa župan MOL. Merila za izbor programov so
določena s Pravilnikom o pogojih, merilih in postopku za
sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 98/13) in pritožba
glede izbora meril v okviru javnega razpisa ni možna.
Pravilnost vloge se bo preverjala na podlagi časa
prispetja, pravilne opremljenosti ovojnice in popolnosti
vloge.
Vlog, ki ne bodo oddane pravočasno in vloge, katerih ovojnice ne bodo opremljene z »Obrazcem ovojnica«
(razpisna dokumentacija, točka 2) komisija ne bo obravnavala in bodo na zahtevo vrnjene pošiljatelju.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način (razen glede formata ovojnice), ki je določen v 8. točki besedila
tega razpisa,
– ki bodo predložene na drug način (npr. po faksu
ali elektronski pošti) ali bodo naslovljene ali dostavljene
na drug naslov,
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– ki ne bodo vsebovale vseh izjav in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo javnega razpisa in razpisne
dokumentacije za posamezno razpisno področje oziroma te ne bodo oddane v e- Razpis in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge).
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih
in posebnih pogojev, določenih v besedilu javnega razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisno
področje,
– ki jih bo razpisna komisija na podlagi meril za
ocenjevanje ocenila kot neustrezne.
Pristojni organ bo objavil rezultate razpisa in izdal
sklepe o uporabi prostora v mreži javnih športnih objektov.
MOL bo vse vlagatelje o izidu razpisa obvestil o dodelitvi uporabe prostora v mreži javnih športnih objektov
v roku 240 dni po zaključku odpiranja vlog.
Z izvajalci se na podlagi sklepa sklene pogodba.
Seznam izvajalcev z lokacijami izvajanja programov se
objavi na spletni strani MOL. Izvajalci morajo v svojih
komunikacijskih sredstvih s člani in drugimi javnostmi, v
pisnih in elektronskih oblikah navajati, da program sofinancira MOL ter uporabiti znak MOL, skladno s celostno
grafično podobo (CGP), ki je objavljena na spletni strani
MOL – Oddelek za šport.
10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za vsako razpisno področje je od dneva te objave do izteka prijavnega roka
dosegljiva na spletni strani MOL: http://www.ljubljana.
si/si/mol/mestna-uprava/oddelki/sport/razpisi/, kjer jo
vlagatelji »on line« izpolnijo, elektronsko oddajo in natisnejo izpis s podatki o vlogi.
11. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom bodo zainteresirani
dobili pri skrbnikih društev po telefonu oziroma po e-pošti, in na tel. 08/200-39-00, v času uradnih ur.
Mestna občina Ljubljana
Ob-3329/15
Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, ki
jo zastopa župan Boris Popovič, v skladu z Zakonom o
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15),
Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13
in 10/14) in Obligacijskim zakonikom (Uradni list RS,
št. 38/01 in spremembe), objavlja
javni razpis
za oddajo nepremičnin-poslovnih prostorov v
najem v Mestni občini Koper z javnim zbiranjem
ponudb
Predmet najema so naslednji poslovni prostori:
1. Bazoviška ulica 21, Koper, prostor v izmeri
95,1 m2 poslovne površine, ki se nahaja v pritličju poslovno stanovanjske stavbe, stoječe na parcelah št. 222
in 223, obe k.o. Koper (ID znak 2605-1474-1), se oddaja
za gostinsko dejavnost; izklicna mesečna najemnina
znaša 417 € za mesec oktober 2015.
2. Beblerjeva ulica 8, Markovec, prostor v izmeri
33,89 m2 poslovne površine, ki se nahaja v pritličju stavbe na parceli št. 239/47, k.o. Semedela, (ID znak 26065323-19), se oddaja za frizersko, trgovsko ali drugo
mirno storitveno dejavnost; izklicna mesečna najemnina
znaša 175,00 € za mesec oktober 2015.
3. Čevljarska ulica 30, Koper, prostor v izmeri 23,73 m2
poslovne površine, ki se nahaja v pritličju poslovno stano-

vanjske stavbe, stoječe na parcelah št. 689 in 697, obe
k.o. Koper (ID znak 2605-797-13), se oddaja za trgovsko
ali drugo mirno storitveno dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 240,00 € za mesec oktober 2015.
4. Gortanov trg 4, Koper, prostor v izmeri 21,32 m2
poslovne površine, ki se nahaja v pritličju poslovno stanovanjske stavbe stoječe na parcelah št. 961/2 in 961/3,
k.o. Koper, (ID znak 2605-1236), se oddaja za trgovsko
ali drugo mirno storitveno dejavnost; izklicna mesečna
najemnina znaša 200,00 € za mesec oktober 2015.
5. Gortanov trg 15, Koper, na parceli št. 1000/1, k.o.
Koper, št. stavbe 2605-585, se oddaja več pisarniških
prostorov in sicer v:
II. nadstropju pisarne z oznakami:
– 205, v izmeri 26,30 m2 in v
III. nadstropju pisarne z oznakami:
– 302, v izmeri 24,55 m2,
– 303, v izmeri 31,10 m2.
Posamezne pisarne oddajamo za pisarniško ali drugo mirno storitveno dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 8 €/m2, za mesec oktober 2015.
6. Spodnje Škofije 178, Škofije – prostori nekdanje
bencinske črpalke, v izmeri 48,80 m2 poslovne površine, samostojni objekt na parceli št. 1894, k.o. Škofije
in delu parc. št. 1656/6, te k.o., oddajamo za dejavnost
društva oziroma drugo mirno storitveno dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 150,00 € za mesec
oktober 2015.
Izklicne višine mesečnih najemnin poslovnih prostorov, ki so predmet javnega razpisa, so bile določene
s strani pooblaščenih cenilcev in izvedencev gradbene
stroke oziroma izkustveno na podlagi 19. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ter na podlagi in upoštevaje, Elaborat o
analizi cen najemnin poslovnih prostorov v lasti Mestne
občine Koper. Na podlagi navedenega elaborata je bil
s strani Občinskega sveta Mestne občine Koper na seji
z dne 19. 12. 2013, sprejet Sklep o znižanju najemnin
poslovnih prostorov v historičnem mestnem jedru Kopra,
kateri je začel veljati z dne 1. 1. 2014.
Zaradi vsega navedenega, izbrani ponudnik za posamezni poslovni prostor ne bo imel pravice uveljavljati
30 % znižanja najemnine po citiranem sklepu.
Vsi poslovni prostori se oddajo v najem v stanju, v
kakršnem so.
Mestna občina Koper oddaja predmetne poslovne
prostore na način, da najemnik zagotovi lastna finančna
sredstva za morebitno potrebno usposobitev prostorov in nima pravice od Mestne občine Koper zahtevati
povračila nastalih mu stroškov v okviru investicijskih
vlaganj.
Soglasje za morebitno prenovo posameznega poslovnega prostora bo izdano posebej oziroma vključeno
v samo pogodbo, katerega priloga in sestavni del bo tudi
popis gradbenih del v okviru adaptacije oziroma ureditve
prostorov.
Oprema v poslovnem prostoru pod zap. št. 2. in 4.
ni last najemodajalca. Najemnik poslovnega prostora bo
moral po potrebi z lastnikom opreme urediti premoženjskopravna razmerja vezana na le-to.
Pisarniški prostori navedeni pod zaporedno št. 5
tega razpisa se oddajajo v najem posamezno in ne kot
celota. Ponudniki lahko oddajo ponudbo za vsak prostor
posamezno.
Na podlagi petega odstavka 334. člena Energetskega zakona (EZ-1), (Uradni list RS, št. 17/14) so
energetske izkaznice za posamezne poslovne prostore
v izdelavi in bodo pridobljene pred sklenitvijo najemne
pogodbe z izbranim ponudnikom.
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Oddaja ponudb
Ponudniki so dolžni predložiti ponudbe z vso zahtevano razpisno dokumentacijo in potrdilom o plačani varščini za resnost ponudbe v višini treh izklicnih najemnin,
v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – Ponudba za najem, poslovnega prostora v Kopru«, »navede se naslov
prostora, za katerega je najemnik zainteresiran« z oznako
»3528-17/2015« na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, najpozneje do 16. 11. 2015.
Na ovojnici mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. Ponudbe lahko ponudniki v roku za oddajo
ponudb oddajo po pošti ali osebno v sprejemno-informacijski pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 6000
Koper, vsak delovni dan, od 8. do 12. ure in v sredo tudi
od 14. do 17. ure.
Ponudbe, ki bi prispele po poteku roka za oddajo
ponudb ne bodo upoštevane in bodo neodprte vrnjene
pošiljatelju.
Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb prispelih v roku za oddajo ponudb bo javno, dne 19. 11. 2015, ob 10. uri, na naslovu:
Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, sejna
soba/pritličje.
Razpisna dokumentacija za poslovni prostor je na
vpogled na spletni strani Mestne občine Koper na naslovu: www.koper.si
Za dodatne informacije in ogled poslovnih prostorov
lahko zainteresirani ponudniki v času uradnih ur pokličejo Urad za nepremičnine – poslovni prostori, tel. 05/6646-286 ali 05/66-46-375.
Mestna občina Koper
Št. 330-1/2015

Ob-3336/15

Mestna občina Celje na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v
Mestni občini Celje za programsko obdobje 2015–2020
(Uradni list RS, št. 76/15 z dne 9. 10. 2015) in Odloka o proračunu Mestne občine Celje (Uradni list RS,
št. 21/15) objavlja
razpis
o sofinanciranju ukrepov »de minimis« ter
delovanja društev s področja kmetijstva in
podeželja v Mestni občini Celje v letu 2015
I. Predmet javnega razpisa in višina razpisanih
sredstev
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje ukrepov
»de minimis« ter delovanja društev s področja kmetijstva
in podeželja v Mestni občini Celje v letu 2015. Sredstva
se razpisujejo za naslednje ukrepe:
Ukrepi de minimis (Uredba Komisjie
(EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra
2013):
Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov
ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na
kmetiji – de minimis
10.000 EUR
Pomoč za izobraževanje
in usposabljanje na področju
nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter
predelave in trženja

2.000

Ostali ukrepi občine:
Podpora delovanju društev s področja
kmetijstva in razvoja podeželja

8.000 EUR
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Sredstva v proračunu so omejena.
II. Upravičenci: upravičenci do pomoči so določeni
pri vsakem posameznem ukrepu.
III. Ukrepi de minimis
(1) Do de minimis pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 niso
upravičena podjetja iz sektorjev:
– ribištva in akvakulture;
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije;
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije
v naslednjih primerih:
a) če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali
količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih
proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg;
b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v
celoti prenese na primarne proizvajalce.
(2) Pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi
količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske
mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno
dejavnostjo.
(3) Pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.
(4) Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do občine ali do države.
(5) Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro,
majhna in srednje velika podjetja, ki so po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in
prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno
prečiščeno besedilo) v prisilni poravnavi, stečaju ali
likvidaciji ter so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da
je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami
dosegla polovico osnovnega kapitala družbe.
(6) Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu
upravičencu oziroma enotnemu podjetju na podlagi
pravila »de minimis« v skladu z Uredbo Komisije (ES)
št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri
pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013)
ne sme preseči 200.000,00 EUR (v primeru podjetij, ki
delujejo v komercialnem cestnem tovornem prometu,
znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR)
v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na
obliko in namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč
dodeli iz sredstev države, občine ali Unije.
(7) Če je podjetje dejavno v sektorjih iz prvega
odstavka tega člena, ter je poleg tega dejavno v enem
ali več sektorjih, ali opravlja še druge dejavnosti, ki
sodijo na področje uporabe Uredbo Komisije (ES)
št. 1407/2013, se ta uredba uporablja za pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če
podjetje na ustrezen način, kot je ločevanje dejavnosti
ali razlikovanje med stroški, zagotovi, da dejavnosti v
sektorjih, ki so izključeni iz področja uporabe te uredbe,
ne prejemajo pomoči de minimis na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1407/2013.
Kumulacija de minimis pomoči
(1) Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali
državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja,
če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči.
(2) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredba
Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije
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(EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi
št. 360/2012.
(3) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredba
Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami
de minimis do ustrezne zgornje meje (200.000 oziroma
100.000 EUR).
III/1 Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko
dejavnost na kmetiji – de minimis
(1) Cilj pomoči je diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v predelavo in trženje kmetijskih in
živilskih proizvodov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti na
kmetijskih gospodarstvih.
(2) Upravičeni stroški:
– stroški nakupa opreme in naprav za dejavnosti predelave in trženja na kmetijah ter nekmetijske dejavnosti.
(3) Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s predelavo in trženjem oziroma z nekmetijskimi dejavnostmi, s
sedežem dejavnosti in naložbo na območju občine.
(4) Pogoji za pridobitev sredstev:
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti na kmetijskem
gospodarstvu;
– dokazilo o registraciji dejavnosti, kolikor upravičenec pomoči še nima dovoljenja za opravljanje dejavnosti;
– dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 let
po zaključeni naložbi;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
(5) Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov.
(6) Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč
ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni
znesek de minimis pomoči.
(7) Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 500
EUR, najvišji pa 4.000,00 EUR brez DDV na kmetijsko
gospodarstvo na leto. Predračunska vrednost investicije
ne sme biti višja od 15.000 EUR brez DDV.
III/2 Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na
področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave
in trženja
(1) Cilj pomoči je doseganje višje ravni strokovne
izobraženosti in usposobljenosti kmetov in njihovih družinskih članov s področja nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja kmetijskih proizvodov, ki niso
proizvodi primarne kmetijske proizvodnje.
(2) Upravičeni stroški:
– stroški kotizacije in šolnin za tečaje, seminarje,
predavanja in strokovne ekskurzije povezane z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih
proizvodov;
– stroški prevoza in stroški vstopnin za strokovne
oglede povezane z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov;
– stroški strokovnih gradiv, pomembnih za izobraževanje in usposabljanje povezano z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov;
– stroški udeležbe na sejmih, povezanih z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih
proizvodov.
(3) Upravičenci do pomoči:
– pravne in fizične osebe ter njihovi družinski člani,
ki se ukvarjajo z nekmetijsko dejavnostjo ter predelavo
ali trženjem na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano
v register kmetijskih gospodarstev in ima sedež na območju občine.
(4) Pogoji za pridobitev sredstev:
– račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč;
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– program izobraževanja oziroma usposabljanja
povezanega z nekmetijskimi dejavnostmi na kmetiji, predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
(5) Intenzivnost pomoči:
– do 100 % upravičenih stroškov vendar ne več kot
500,00 EUR.
(6) Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli
skupni znesek de minimis pomoči.
Merila za izbor na javni razpis:
Merilo

Število točk

A) Vlagatelj je na podlagi predmetnega razpisa v letih od
2011–2014 za dopolnilno
dejavnost skupaj prejel:
– nad 5.000 do 10.000 EUR
– nad 1.000 do 5.000 EUR
– do 1.000 EUR
– vlagatelj še ni prejel sredstev

0
5
10
20

B) Ali ima kmetijsko gospodarstvo registrirano dejavnost:
– že registrirano
– se bo registrirala v roku enega
leta od izplačila sredstev
se bo registrirala v letu 2015

5
10
15

IV. Podpora delovanju društev s področja kmetijstva
in podeželja
(1) Cilj pomoči je povezovanje in ohranjanje delovanja društev na podeželju ter s tem dvigovati kvaliteto
življenja na podeželju.
(2) Upravičeni stroški:
– finančno ovrednoten program društva.
(3) Upravičenci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo sedež na območju Mestne občine Celje
oziroma izvajajo programe, ki se pretežno nanašajo ali
se odvijajo na območju Mestne občine Celje;
– da programi omogočajo vključevanje članov oziroma uporabnikov iz Mestne občine Celje;
– da imajo jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov ter zagotovljene tudi druge (neproračunske) vire
financiranja;
– da imajo izkušnje ter reference z izvajanjem
programov oziroma projektov na področju kmetijstva
in da imajo svojo delovanje na področju razvoja podeželja in kmetijstva jasno izraženo v ustanovnem
aktu društva;
– da imajo zagotovljene kadrovske in prostorske
pogoje za delo.
(4) Pomoč se ne dodeli:
– za prijavljeni program, za katerega so že bila
pridobljena sredstva na drugih razpisih Mestne občine
Celje oziroma so njihovi programi na kakršenkoli način
že financirani iz proračuna Mestne občine Celje;
– društvom, katerih dejavnost je pridobitnega značaja.
(5) Dodatni pogoj za pridobitev sredstev:
– določeno z javnim razpisom.
(6) Upravičenci do pomoči so:
– registrirana stanovska in interesna združenja
(društva), ki imajo sedež na območju Mestne občine
Celje in katerih dejavnost je nepridobitnega značaja
oziroma izvajajo programe, ki se pretežno nanašajo ali
se odvijajo na območju Mestne občine Celje.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
(7) Intenzivnost pomoči:
– do 50 % prijavljenega programa. Najvišja dodeljena pomoč je 1.000,00 EUR letno.
Merila za izbor prijav na javni razpis
Merilo

Število točk

A) Sedež izvajalca:
– sedež v drugi občini
– v Mestni občini Celje

5
20

B) Število članov društva z
območja Mestne občine Celje:
– do 10
– do 25
– do 45
– nad 45

5
10
15
20

C) Društvo organizira dogodke, ki so:
a. Tradicionalni
b. Pripomorejo k prepoznavnosti Mestne občine Celje

5
10

V. Nadzor in sankcije
(1) Namensko porabo proračunskih sredstev za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini,
pridobljenih po tem pravilniku oziroma javnem razpisu,
spremlja in preverja pri prejemnikih občinska strokovna
služba, pristojna za področje kmetijstva, lahko pa tudi
druga oseba, ki jo pooblasti župan. Namenskost porabe
ugotavlja komisija imenovana s strani župana.
(2) V primeru ugotovljene nenamenske porabe
sredstev, mora prejemnik vrniti odobrena sredstva v
celoti s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi,
če se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti
nenamensko porabljena,
– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve
sredstev navajal neresnične podatke,
– da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova že pridobil finančna sredstva.
(3) V navedenih primerih ugotovljene nenamenske
porabe sredstev, upravičenec izgubi pravico do pridobitve sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti.
VI. Vsebina vloge: upravičenec mora vložiti vlogo
(izpolnjen obrazec z zahtevanimi prilogami). Razpisna dokumentacija bo na razpolago od dneva objave
javnega razpisa na vložišču Mestne občine Celje, Trg
celjskih knezov 9, Celje, na sedežu krajevnih skupnosti
in na spletnih straneh Mestne občine Celje (www.celje.
si), rubrika Mestna občina – javna naročila in razpisi.
VII. Reševanje vlog
Komisija bo obravnavala pravočasno prispele vloge v roku 8 dni od zaključka razpisa. Odpiranje vlog ne
bo javno. Vloge se bodo obravnavale po vrstnem redu
prispetja. V primeru nepopolnih vlog, bodo vlagatelji
pozvani, da jih dopolnijo v 8 dneh. Nepopolne vloge, ki
jih vlagatelji ne bodo dopolnili v roku, bodo zavržene.
Vloge, ki bodo pravočasno dopolnjene, se štejejo za prispele z datumom dopolnitve. Vloge, ki ne bodo prispele
v predpisanem roku, se zaprte vrnejo vlagateljem in ne
bodo obravnavane.
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V primeru, da bo število vlog večje od količine
razpisanih sredstev, bodo imeli prednost vlagatelji, ki
so prejeli višje število točk. V primeru, da imata dva
ali več upravičencev enako število točk, ima v ukrepu
»de minimis« prednost tisti vlagatelj, ki bo prejel višje
število točk po vrstnem redu meril od A do C (najprej se
upošteva merilo A – če je še vedno enako število točk,
B in tako dalje). V primeru, da bodo imeli še vedno isto
število točk, se šteje vrstni red vlog glede na datum in
uro prispetja.
V primeru da imata dva ali več vlagateljev v ukrepu
»Podpora delovanju društev« enako število točk, bodo
imeli prednost vlagatelji, ki bodo prejeli višje število točk
po vrstnem redu meril od A – C (najprej se upošteva merilo A – če je še vedno enako število točk, B in tako dalje). V primeru, da bodo imeli še vedno isto število točk,
se šteje vrstni red vlog glede na datum in uro prispetja.
O dodelitvi sredstev upravičencem po tem razpisu
odloča direktor občinske uprave ali druga od direktorja
pooblaščena oseba s sklepom, na predlog komisije.
Upravičencem se izda odločba o višini odobrenih sredstev, namenu in opravičljivih stroških za posamezen
ukrep.
Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema
sklepa. Odločitev župana je dokončna. Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo
s pogodbo.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 15 dni od datuma odpiranja
prijav. Z izbranimi kandidati na razpisu bodo sklenjene
pogodbe, kjer bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev.
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine
izplačajo na transakcijski račun na podlagi zahtevka.
Zahtevek mora vsebovati dokazila o plačilu obveznosti
in račune oziroma dokumentacijo zahtevano glede na
posamezen ukrep.
V primeru, da se za posamezen ukrep sredstva ne
porabijo, se premestijo na drug ukrep po vrstnem redu
kot so navedeni v tabeli na začetku tega razpisa.
Roki za oddajo zahtevkov
Zahtevki za izplačilo sredstev morajo biti oddani na
Mestno občino Celje, Oddelek za finance in gospodarstvo, najkasneje do 30. 11. 2015.
Račune z datumom po roku za oddajo zahtevka
komisija ne bo upoštevala.
Dodeljena sredstva bodo praviloma izplačana v
letu 2015.
VIII. Rok za oddajo prijav ter način oddaje
Vloge se sprejemajo v glavni pisarni Mestne občine
Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje ali po pošti. Na
ovojnico je obvezno napisati »Razpis kmetijstvo »de
minimis« 2015 – Ne odpiraj«, oziroma »Razpis kmetijstvo »Društvo« 2015 – Ne odpiraj«, na sprednjo stran
kuverte pa naziv in naslov vlagatelja.
Vloga mora vsebovati:
a) vse zahtevane priloge,
b) izpolnjeni obrazci za posamezen ukrep.
Rok za prijavo je 16. 11. 2015 ne glede na način
prispetja.
Dodatne informacije: Mestna občina Celje, Oddelek
za finance in gospodarstvo.
Mestna občina Celje
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Javne dražbe
Ob-3303/15
Stanovanjski sklad RS, Poljanska cesta 31, Ljubljana, na podlagi 20. člena Akta o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Republike Slovenije 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 samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12,
47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 –
ZUUJFO in 76/15) in 30.–34. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in
10/14) razpisuje
elektronsko javno dražbo, št. 6-2015
za prodajo nepremičnin
I. Predmet prodaje in izklicna cena
1. Poslovni prostor z oznako LBR5FL05 v pritličju
poslovno-stanovanjske stavbe z naslovom Ljubljana,
Ulica Angele Vode 7, v izmeri 73,0 m², k.o. Vič (1723) –
identifikator: 1723-9927-54. Vrednost: 79.000,00 EUR,
brez 22 % DDV-ja ter
– pripadajoči parkirni mesti 193 in 194 v 1. etaži
(podzemni garaži), v skupni izmeri 25,0 m², k.o. Vič
(1723) – identifikator: 1723-9926-179 in 1723-9926-180.
Vrednost: 18.400,00 EUR, brez 22 % DDV-ja ter
– nadkrit prostor pred lokalom, v izmeri 21,0 m²,
k.o. Vič (1723), z ID znakom 1723-1393/43-0. Vrednost:
3.500,00 EUR, brez 22 % DDV-ja.
Izklicna cena za nepremičnine pod točko 2. skupaj
znaša 123.098,00 EUR z vključenim 22 % DDV-jem.
Splošen opis
Poslovni prostor se nahaja v novozgrajeni soseski
Zeleni gaj na Brdu v Ljubljani. Nahaja se v sklopu dveh
stanovanjsko-poslovnih stavb. Zgrajen je bil na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja, št. 3512399/2007-38, z dne 5. 2. 2009, izdajateljice Upravne
enote Ljubljana, Izpostava Vič - Rudnik in nima pridobljenega uporabnega dovoljenja, ki ga bo moral pridobiti
novi lastnik glede na dokončanje.
Na nadkriti površini pred poslovnim prostorom –
parc. št. 1393/43, k.o. (1723) Vič, sta vknjiženi dve
nepravi stvarni služnosti, in sicer v korist Elektro Ljubljane, d.d. (za potrebe elektro kabelske kanalizacije)
in v korist Mestne občine Ljubljana (za izgradnjo javne ceste in komunalne infrastrukture) – ID omejitve
11089322 in 14626365. Služnostna pravica pod ID omejitve 14626365 je v postopku izbrisa.
Podrobnejši opis: izhaja iz tehnično komercialnega
opisa in komercialne skice, kar oboje je priloga k besedilu te elektronske javne dražbe in so objavljene na
spletni strani Stanovanjskega sklada RS: http://ssrs.si/
(razdelek razpisi, javne dražbe).
2. Stanovanje na naslovu Podvelka, Janževski vrh,
Janževski vrh 23, v izmeri 51,70 m². Stanovanju pripada
sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah. Identifikator stanovanja: 820-17-6, leto izgradnje:
1850. Izklicna cena: 9.060,00 EUR, ki ne vključuje 2 %
davka na promet nepremičnin;
3. 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;
4. Stanovanje v pritličju na naslovu Podvelka,
Podvelka 22, v izmeri 34,40 m². Stanovanju pripada
sorazmerni 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;
5. Stanovanje v pritličju na naslovu Podvelka,
Podvelka 22, v izmeri 11,35 m². Stanovanju pripada
sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah. Identifikator stanovanja: 821-3-7, leto izgradnje:
1900. Izklicna cena: 1.285,00 EUR, ki ne vključuje 2 %
davka na promet nepremičnin;
6. Stanovanje na naslovu Mestni vrh 31, Ptuj, v izmeri 71,40 m². Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah. Identifikator
stanovanja: 390-350-3. Izklicna cena: 11.850,00 EUR,
ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin;
7. Stanovanje na naslovu Mestni vrh 31, Ptuj, v izmeri 83,30 m². Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah. Identifikator
stanovanja: 390-350-4. Izklicna cena: 21.350,00 EUR,
ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin;
8. Stanovanje v I. nadstropju na naslovu Mestni
vrh 22, Ptuj, v izmeri 53,60 m². Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in
napravah. Identifikator stanovanja: 390-424-3, leto
izgradnje: 1974. Izklicna cena: 18.550,00 EUR, ki ne
vključuje 2 % davka na promet nepremičnin;
9. Stanovanje na naslovu Kočevje, Podgorska
ulica 23, v izmeri 38,30 m². Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah in
na zemljišču s parc. št. 1882/3, k.o. (1577) Kočevje.
Identifikator stanovanja: 1577-1172-6, leto izgradnje:
1930. Izklicna cena: 7.600,00 EUR, ki ne vključuje 2 %
davka na promet nepremičnin;
10. Stanovanje v pritličju na naslovu Prevalje,
Glavarstvo 1, v izmeri 42,90 m² – identifikator 89136-3. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež
na skupnih delih in napravah. Izklicna cena: 9.300,00
EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin;
11. Stanovanje (garsonjera), v I. nadstropju na
naslovu Dominkuševa ulica 10 v Mariboru, uporabne
površine 17,30 m², leto izgradnje 1958 – identifikator
657-590-5. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski
delež na skupnih delih in napravah. Izklicna cena:
8.850,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet
nepremičnin;
12. Pet shramb na naslovu Ljubljana, Mesarska
cesta 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 – identifika-
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tor: 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 odjemnega mesta za električno energijo, ki je trenutno
priključena na skupno odjemno mesto, zato lahko za
nakup kandidirajo le lastniki stanovanj na naslovih Ljubljana, Mesarska cesta 20, 26, 28, 34 in 38.
Predmet javne dražbe so shrambe pod zap. št. 12.)
a)–e) ter njim pripadajoči idealni deleži na zemljiščih
gradbenih parcel večstanovanjskih objektov na naslovu
Ljubljana, Mesarska cesta 20, 26, 28, 34 in 38, in upoštevana 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) Poljansko predmestje.
13.) Štiri parkirna mesta na naslovu Ljubljana, Knobleharjeva ulica 18 (Ljubljana - Bežigrad):
a) Parkirno mesto z oznako 56 v 3. etaži, površine
10,50 m², k.o. (2636) Bežigrad – identifikator: 26362817-56; 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: 26362817-57; 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: 26362817-58; 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: 26362817-60; izklicna cena je 5.600,00 EUR, ki ne vključuje
22 % DDV-ja.
Predmet javne dražbe so parkirna mesta od zap.
št. 13.)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, idealni delež zunanje ureditve – parc. št. 1401/4, 1402/12
in 1402/13, vse k.o. (2636) Bežigrad).
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14. Štirje poslovni prostori dokončani do IV. podaljšane gradbene faze in dve parkirni mesti na Šalari v
Kopru, na naslovu Koper, Dolinska cesta 1h, 1i, 1j:
a) Poslovni prostor z oznako 142 v pritličju (tretja etaža), v izmeri 187,00 m², k.o. (2606) Semedela – identifikator: 2606-5373-142. Izklicna cena znaša
119.000,00 EUR, ki ne vključuje 22 % DDV-ja.
b) Poslovni prostor z oznako 143 v pritličju (tretja etaža), v izmeri 186,50 m², k.o. (2606) Semedela – identifikator: 2606-5373-143. Izklicna cena znaša
119.000,00 EUR, ki ne vključuje 22 % DDV-ja.
c) Poslovni prostor z oznako 144 v pritličju (tretja etaža), v izmeri 202,00 m², k.o. (2606) Semedela – identifikator: 2606-5373-144. Izklicna cena znaša
129.000,00 EUR, ki ne vključuje 22 % DDV-ja.
d) Poslovni prostor z oznako 158 v pritličju (tretja
etaža), v izmeri 112,33 m², k.o. (2606) Semedela – identifikator: 2606-5373-158. Izklicna cena znaša 34.000,00
EUR, ki ne vključuje 22 % DDV-ja.
e) Parkirno mesto z oznako 152 v prvi etaži, v
izmeri 10,58 m², k.o. (2606) Semedela – identifikator:
2606-5373-152. Izklicna cena znaša 5.900,00 EUR, ki
ne vključuje 22 % DDV-ja.
f) Parkirno mesto z oznako 153 v drugi etaži, v
izmeri 10,58 m², k.o. (2606) Semedela – identifikator:
2606-5373-153. Izklicna cena znaša 5.900,00 EUR, ki
ne vključuje 22 % DDV-ja.
Poslovni prostori stojijo na parc. št. 1975/9, skupne
površine 3.915 m², k.o. (2606) Semedela in jim pripada,
poleg sorazmernega lastninskega deleža na skupnih
delih in napravah, tudi idealni delež na zemljišču s parc.
št. 1975/9, k.o. (2606) Semedela.
15. Parkirno mesto št. 255 v stavbi Ob Tacenski cesti v Ljubljani, z identifikatorjem 1753-3211-216, skupaj
s pripadajočim deli in napravami. Izklicna cena znaša:
5.350,00 EUR, ki ne vključuje 22 % DDV-ja.
16. 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 2b. Izklicna cena: 20.000,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na
promet nepremičnin.
II. Ogled nepremičnin, številka sklica, znesek varščine, način poteka elektronske javne dražbe in datum
izvedbe elektronske javne dražbe:
a) Ogled nepremičnin bo možen na samih lokacijah dne 4., 5. in 6. novembra 2015 po predhodnem
dogovoru preko e-naslova: ejavnedrazbe@ssrs.si ali
na tel. 01/471-05-73, in sicer mora biti dogovor o ogledu
potrjen najkasneje do dne 3. 11. 2015 do 10. ure. Možen je tudi ogled izven postavljenega termina, vendar
izključno na podlagi predhodno potrjenega dogovora
preko e-naslova: ejavnedrazbe@ssrs.si – in sicer se bo
lahko zadnji ogled izvedel najkasneje dne 13. 11. 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.

00 7182-2019

12.310,00 EUR

19. 11. 2015, ob 9. uri

2.

00 7188-2016-02

906,00 EUR

19. 11. 2015, ob 10. uri

3.

00 7188-2016-03

464,00 EUR

19. 11. 2015, ob 11. uri
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Nepremičnina
pod zaporedno št.

številka sklica

znesek varščine v višini
10 % izklicne cene

datum in ura izvedbe
elektronske javne dražbe

4.

00 7188-2016-04

650,00 EUR

19. 11. 2015, ob 12. uri

5.

00 7188-2016-05

129,00 EUR

19. 11. 2015, ob 13. uri

6.

00 7188-2016-06

1.185,00

19. 11. 2015, ob 14. uri

7.

00 7188-2016-07

2.135,00 EUR

19. 11. 2015, ob 15. uri

8.

00 7188-2016-08

1.855,00 EUR

20. 11. 2015, ob 9. uri

9.

00 7188-2016-09

760,00 EUR

20. 11. 2015, ob 10. uri

10.

00 7188-2016-10

930,00 EUR

20. 11. 2015, ob 11. uri

11.

00 7188-2016-11

885,00 EUR

20. 11. 2015, ob 12. uri

12.a)

00 7188-2016-12

260,00 EUR

20. 11. 2015, ob 13. uri

12.b)

00 7188-2016-13

275,00 EUR

23. 11. 2015, ob 9. uri

12.c)

00 7188-2016-14

445,00 EUR

23. 11. 2015, ob 10. uri

12.d)

00 7188-2016-15

520,00 EUR

23. 11. 2015, ob 11. uri

12.e)

00 7188-2016-16

260,00 EUR

23. 11. 2015, ob 12. uri

13.a)

00 7188-2016-17

560,00 EUR

23. 11. 2015, ob 13. uri

13.b)

00 7188-2016-18

560,00 EUR

23. 11. 2015, ob 14. uri

13.c)

00 7188-2016-19

560,00 EUR

23. 11. 2015, ob 15. uri

13.d)

00 7188-2016-20

560,00 EUR

24. 11. 2015, ob 9. uri

14.a)

00 7188-2016-21

11.900,00 EUR

24. 11. 2015, ob 10. uri

14.b)

00 7188-2016-22

11.900,00 EUR

24. 11. 2015, ob 11. uri

14.c)

00 7188-2016-23

12.900,00 EUR

24. 11. 2015, ob 12. uri

14.d)

00 7188-2016-24

3.400,00 EUR

24. 11. 2015, ob 13. uri

14.e)

00 7188-2016-25

590,00 EUR

24. 11. 2015, ob 14. uri

14.f)

00 7188-2016-26

590,00 EUR

25. 11. 2015, ob 9. uri

15.

00 7188-2016-27

535,00 EUR

25. 11. 2015, ob 10. uri

16.

00 7188-2016-28

2.000,00 EUR

25. 11. 2015, ob 11. uri

c) Elektronska javna dražba se bo izvedla v skladu z
Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12,
47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 – ZUUJFO in 76/15 – v nadaljevanju: ZSPDSLS) in Uredbo o
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13, 10/14
– v nadaljevanju: Uredba) ter pravili javne e-dražbe objavljenimi na https://edrazbe.si/sl/Splosni-pogoji.
d) Elektronska javna dražba bo potekala skladno z
določilom tretjega odstavka 21. člena ZSPDSLS-ja, in
sicer na spletnem naslovu http://www.edrazbe.si. Javna
dražba bo potekala na način videno – kupljeno.
III. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi
Na e-javno dražbo lahko kot dražitelji pristopijo
subjekti, ki bodo najkasneje do 17. 11. 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-
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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 nepremičninah pod pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna
pogodba, ki jo ratificira Državni zbor.
IV. Varščina
Dražitelji morajo najkasneje do roka, ki je postavljen
za dostavo izpolnjenega obrazca "Podatki o dražitelju" iz
točke III. te objave plačati varščino v višini 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 6-2015".
Dražitelj mora najkasneje do dne 17. 11. 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 zgornjimi zahtevami.
Vse nepremičnine, ki so predmet prodaje po tej
elektronski javni dražbi so v lasti Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada do 1/1 (brez
solastnikov in brez omejitev razpolaganja z lastninsko
pravico) in so proste najemnikov. Če ima posamezni
objekt v katerem se nahaja nepremičnina, ki je predmet
prodaje, dva ali več etažnih lastnikov in nima več kot pet
posameznih delov, imajo pri prodaji posameznega dela
v etažni lastnini drugi etažni lastniki predkupno pravico
(124. člen Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS,
št. 87/02 in 91/13, v nadaljevanju: SPZ)). Za uveljavljanje predkupne pravice se smiselno uporabljajo določila,
ki urejajo predkupno pravico solastnikov (66. člen SPZ).
Če dražitelj uveljavlja predkupno pravico mora to izkazati pisno z ustrezno označitvijo na obrazcu "Podatki o dražitelju" in predložitvijo kopije prodajne ali druge veljavne
pogodbe kolikor ni vknjižen kot zemljiškoknjižni 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 elektronski naslov, naveden na obrazcu "Podatki o dražitelju"
izključno dražiteljem, od katerih bo do dne 17. 11. 2015
do 12. ure na naslov: Stanovanjski sklad RS, Poljanska
cesta 31, 1000 Ljubljana, s pripisom "Javna elektronska
dražba 6-2015", prejel zgoraj navedena dokumenta.
Dražitelji lahko namesto pisnih dokumentov posredujejo
skenirane izpolnjene obrazce tudi na elektronski naslov:
ejavnedrazbe@ssrs.si do dne 17. 11. 2015 do 12. ure.
Prejem dokumentov poslanih s strani dražiteljev na naslov 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 (kupcu) vračunala v kupnino.
Dražiteljem, ki na dražbi ne bodo uspeli, bo varščina vrnjena brez obresti v 10 dneh po končani elektronski
javni dražbi.
V. Pravila elektronske javne dražbe:
1. javna dražba poteka izključno elektronsko preko
portala na spletnem naslovu http://www.edrazbe.si (do-
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stop je mogoč z aktualnim spletnim brskalnikom, kot je
Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari ipd., vse aktualne 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. Dražitelji, ki bodo pravočasno posredovali Stanovanjskemu skladu RS podatke – dokumente na način,
kot je navedeno zgoraj, bodo najkasneje do dne 18. 11.
2015 do 10. ure, na elektronski naslov, ki ga bodo posredovali, prejeli potrebne identifikacijske podatke za
dostop do posamezne elektronske javne dražbe. Identifikacijski 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 dražitelji, 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 identifikacijski podatek (žeton). V elektronskem sporočilu bo
natančno navedeno, za katero dražbo velja identifikacijski 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 identifikacijskimi podatki (žetoni)).
4. V primeru, da dražitelj do navedenega roka ne
bo prejel elektronskega sporočila z identifikacijskimi podatki za dostop do elektronske javne dražbe, naj najprej
preveri, če je bil sporočilo preusmerjeno med "Nezaželena sporočila", sicer naj kontaktira tehnično pomoč (tel.
05/90-75-608 ali podpora@praetor.si). Tehnično pomoč
lahko dražitelj kontaktira tudi za druga tehnična vprašanja.
5. Za elektronsko javno dražbo veljajo splošni pogoji 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
namene 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, kolikor bo vsaj en dražitelj podal v sistem vsaj eno ponudbo, ki bo višja najmanj za najmanjši
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 izkazane
predkupne pravice oziroma v primeru 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 Stanovanjskega 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. 11.
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
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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 dražitelj 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 dražbenem 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 trikratnik 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 dnevnik s potekom draženja, iz katerega je razviden celoten
potek draženja, prejete uspešne in neuspešne ponudbe
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vsakega od dražiteljev s časi draženja, ter najuspešnejši
dražitelj z uspešno ponudbo.
13. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati pisno, priporočeno s povratnico, na naslov:
Stanovanjski sklad RS, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana, najkasneje dva dni po zaključku elektronske javne
dražbe. O rešitvi ugovora bosta obveščena pritožnik in
najugodnejši dražitelj.
VI. Z najugodnejšim dražiteljem se bo sklenila prodajna 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 podpiše 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 prodajne pogodbe.
Vplačana varščina se všteje v kupnino. Kupnina se
vplača na transakcijski račun Stanovanjskega sklada
RS. Z vplačilom celotnega pogodbenega zneska – kupnine, prejme kupec zemljiškoknjižno dovolilo.
Plačilo celotne kupnine v navedenem roku, je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Vračunana varščina v kupnini se od dneva vplačila do dneva vštetja v
kupnino ne obrestuje.
Davčne dajatve in vse ostale stroške, kot npr. overitev 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 elektronske 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 6-2015
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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cena' (kratek opis nepremičnine: ………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….)
________________________________________________________________
Uveljavljanje predkupne pravice etažnih lastnikov / solastnikov, v primeru
morebitnega obstoja:
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
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!

Stanovanjski sklad RS
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Razpisi delovnih mest
Ob-3294/15

Ob-3296/15

Svet Zavoda OŠ Livada Ulica Dušana Kraigherja
2, 1000 Ljubljana, na podlagi 34. in 35. člena Zakona
o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 58. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09,
65/09, 20/11 in 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D) ter
sklepa Sveta javnega zavoda Osnovne šole Livada z
dne, 1. 10. 2015, razpisuje delovno mesto

Svet zavoda Vrtca Ciciban Sevnica, Naselje heroja
Maroka 22, 8290 Sevnica, razpisuje na podlagi sklepa
Sveta zavoda, z dne 15. 10. 2015, delovno mesto

ravnatelja OŠ Livada
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08,
58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 –
ZPCP-2D;)
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda.
Predvideni začetek dela bo dne 1. 2. 2016.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu s področja vzgoje in izobraževanja, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih
izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku) pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na
naslov: Svet zavoda OŠ Livada, Ulica Dušana Kraigherja 2, 1000 Ljubljana, z oznako “Prijava na razpis
za ravnatelja”.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja
zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi
kratek življenjepis na europass obrazcu.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli
v zakonitem roku.
Svet Zavoda OŠ Livada
Ob-3295/15
Na podlagi 20. člena Akta o ustanovitvi Zavoda
invalidskih podjetij Slovenije, Zavod invalidskih podjetij
Slovenije, Linhartova 1, Ljubljana, razpisuje delovno
mesto
poslovodnega sekretarja
Pogoji:
– visoka izobrazba sociološke, organizacijske, ekonomske, pravne ali druge družboslovne smeri,
– najmanj pet let delovnih izkušenj na področju invalidskega ali socialnega varstva.
Delovno razmerje bomo sklenili za štiriletni mandat.
Obvezno je poznavanje sistema invalidskega varstva in pasivno znanje vsaj enega tujega jezika. Poskusno delo bo trajalo tri mesece.
Pisne prijave z opisom dosedanjega dela, kratkim
življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naslovite v 8 dneh od dneva razpisa na Zavod invalidskih
podjetij Slovenije, Linhartova 1, Ljubljana.
O izbiri bomo kandidate obvestili pisno v roku 30
dni po objavi.
Zavod invalidskih podjetij Slovenije

ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/kandidatka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati pogoje v skladu z
Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 –
ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15).
Kandidat/kandidatka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno
vodenje zavoda.
Predviden začetek dela je 1. 3. 2016.
Izbrani kandidat/kandidatka bo imenovan/a za mandatno dobo 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev (o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem
izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu-kandidat/kandidatka lahko kandidira tudi brez ravnateljskega izpita,
mora pa si ga pridobiti najpozneje v enem letu po začetku mandata, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti, ki ne sme biti starejše
od 30 dni, potrdilo sodišča, da kandidat/kandidatka ni v
kazenskem postopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni)
pošljite v 12 dneh po objavi razpisa v zaprti ovojnici na
naslov Svet zavoda Vrtca Ciciban Sevnica, Naselje heroja Maroka 22, 8290 Sevnica, s pripisom Ne odpiraj –
Prijava na razpis za ravnatelja/ravnateljico.
Kandidat/kandidatka mora k prijavi priložiti program
vodenja zavoda za mandatno dobo 5 let, priloži naj tudi
kratek življenjepis o dosedanjih delovnih izkušnjah.
Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan
roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto.
Nepopolne vloge bodo izločene iz nadaljnjega postopka.
Kandidati/kandidatke bodo pisno obveščeni/e o
imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda Vrtca Ciciban Sevnica
Št. 100-189/2015

Ob-3302/15

Svet Vrtca Ledina na podlagi 35. člena Zakona o
zavodih (Uradni list RS, št. 12/91) in v skladu s svojim
sklepom, sprejetim na seji dne 22. 10. 2015, razpisuje
delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo,
36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12
– ZPCP-2D).
Kandidat/ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda.
Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let.
Predvideni začetek dela je april 2016.
Kandidati/ke naj pisno prijavo z dokazili pošljejo v
zaprti ovojnici na naslov: Svet Vrtca Ledina, Čufarjeva
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ul. 14, 1000 Ljubljana, s pripisom "Prijava na razpis za
ravnatelja", in sicer v roku 8 dni od dneva objave tega
oglasa. Vloga bo štela za pravočasno, če bo s priporočeno pošiljko oddana na pošto zadnji dan roka.
Kandidati/ke morajo k pisni prijavi priložiti naslednja
dokazila o izpolnjevanju z zakonom zahtevanih pogojev:
– potrdilo o izobrazbi,
– potrdilo o nazivu,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu –
kandidat/ka lahko kandidira tudi brez ravnateljskega
izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po
začetku mandata,
– potrdilo o nekaznovanosti, ki ne sme biti starejše
od 30 dni,
– potrdilo sodišča, da kandidat/ka ni v kazenskem
postopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
– program vodenja zavoda.
Kandidati/ke naj priložijo tudi kratek življenjepis z
opisom dosedanjih delovnih izkušenj.
Kandidati/ke bodo pisno obveščeni/e o imenovanju
v zakonitem roku.
Svet Vrtca Ledina
Ob-3304/15
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča, Linhartova 51, Ljubljana, na podlagi
14. člena Statuta javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije –
Soča z dne 9. 7. 2009 in 30. 5. 2014 ter sklepa 11. redne
seje sveta inštituta Univerzitetni rehabilitacijski inštitut
Republike Slovenije – Soča, z dne 8. oktobra 2015, razpisuje delovno mesto
generalnega direktorja inštituta
Za generalnega direktorja inštituta lahko kandidira
oseba, ki poleg izpolnjevanja splošnih pogojev po zakonu izpolnjuje tudi naslednje pogoje:
– ima univerzitetno izobrazbo,
– ustrezno prakso in poslovna znanja s področja
dejavnosti inštituta,
– najmanj pet let delovnih izkušenj z ustreznimi organizacijskimi in upravljalskimi znanji,
– znanje enega od svetovnih tujih jezikov.
Pogodbo o zaposlitvi bomo z izbranim kandidatom
oziroma kandidatko sklenili za štiriletni mandat.
Ponudbe z življenjepisi in dokazili o izpolnjevanju
razpisnih pogojev naj kandidati oziroma kandidatke pošljejo v 10 dneh po objavi na gornji naslov s pripisom
»razpis za generalnega direktorja inštituta«. Zaželeno

je, da kandidat oziroma kandidatka predloži vizijo in
strategijo razvoja inštituta.
Kandidati bodo o izboru pisno obveščeni v 8 dneh
po imenovanju izbranega kandidata oziroma kandidatke.
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike
Slovenije – Soča
Št. 1-DIR/2015-923

Ob-3333/15

Na podlagi določil 32.–35. člena Zakona o zavodih,
12. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah in 40. člena Statuta Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah, Svet Zdravstvenega
doma Šmarje pri Jelšah razpisuje naslednje vodstveno
delovno mesto
direktor ZD (m/ž),
šifra delovnega mesta: B017334
Za direktorja ZD (m/ž) je lahko imenovan kandidat,
ki poleg pogojev, predpisanih z zakonom, izpolnjuje še
naslednje pogoje:
– da ima izobrazbo pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje oziroma
raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih,
ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega 3
leta na vodstvenih delovnih mestih,
– da predloži program dela in razvoja zavoda in
opredeli svojo vlogo pri realizaciji le-tega,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev,
– da je državljan RS,
– da ima znanje slovenskega jezika.
Prijava mora vsebovati tudi kratek življenjepis z
navedbo drugih znanj in veščin, ki jih ima kandidat pridobljene in vsa ostala dokazila, ki so navedena v pogojih
razpisa.
Formalno nepopolne prijave se ne bodo uvrstile v
izbirni postopek.
Mandatna doba traja 4 leta.
Rok za prijavo z izkazanimi dokazili o izpolnjevanju
razpisnih pogojev je 15 dni po objavi. Kot pravočasne
se bodo štele vloge, ki bodo prispele do 14. 11. 2015
oziroma bodo poslane po pošti priporočeno z žigom najkasneje z datumom 14. 11. 2015 na naslov: Zdravstveni
dom Šmarje pri Jelšah, Celjska cesta 16, 3240 Šmarje
pri Jelšah. Na ovojnici naj kandidati navedejo, na katero
razpisano delovno mesto se prijavljajo s pripisom »Za
Razpisno komisijo«. Prijavljeni kandidati bodo obveščeni o izbiri v 30 dneh od dneva objave razpisa.
Svet Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah
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Druge objave
Št. 007-798/2015/1

Ob-3343/15

Ministrstvo za finance na podlagi prvega odstavka
8. člena Zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15; v nadaljnjem besedilu: Zakon) objavlja
javni poziv
za vlaganje zahtev za verifikacijo neizplačanih starih
deviznih vlog
Predmet in namen javnega poziva
Vse imetnike neizplačanih starih deviznih vlog s terjatvami do Ljubljanske banke d.d. Ljubljana, Glavne filijale Sarajevo (v nadaljnjem besedilu: Glavna podružnica
Sarajevo) in Ljubljanske banke d.d. Ljubljana, Glavne
filijale Zagreb (v nadaljnjem besedilu: Glavna podružnica
Zagreb) pozivamo k vložitvi zahtev za verifikacijo neizplačanih starih deviznih vlog.
V skladu s prvim odstavkom 21. člena Zakona se
odločanje o zahtevah za verifikacijo neizplačanih starih
deviznih vlog pri Glavni podružnici Sarajevo odloži do
pridobitve podatkov iz četrtega odstavka 9. člena Zakona. Datum pridobitve omenjenih podatkov bo objavljen v
Uradnem listu RS in na spletni strani Sklada Republike
Slovenije za nasledstvo.
Upravičenci
V skladu z Zakonom so upravičenci fizične osebe, ki
imajo terjatev iz naslova neizplačane stare devizne vloge.
Upravičenci so tudi civilne pravne osebe, ki so bile po
predpisih o deviznem poslovanju SFRJ imetniki neizplačane stare devizne vloge. V primeru, da je fizična oseba
pridobila terjatev iz naslova neizplačane stare devizne
vloge na podlagi veljavnega pravnega posla, je upravičena uveljavljati zahtevo za verifikacijo le, če je njena
pridobitev terjatve evidentirana pri Glavni podružnici Sarajevo oziroma Glavni podružnici Zagreb do 1. 12. 2015.
Način in rok vlaganja ter vsebina zahteve za verifikacijo
Zahteva se vloži osebno ali po pošti pri Skladu Republike Slovenije za nasledstvo, javnem skladu, Glinška
3, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: Sklad). Zahtevo
lahko upravičenci vložijo sami, Sklad pa bo na voljo za
pomoč in pojasnila.
Zahtevo za verifikacijo se vloži od 1. 12. 2015 do
31. 12. 2017. Zaradi hitrejšega reševanja vlog priporočamo, da se zahteva vloži na obrazcu, ki je priloga Pravilnika o vsebini in obliki zahteve za verifikacijo neizplačane
stare devizne vloga (Uradni list RS, št. 81), objavljen pa
je tudi na spletni strani Sklada na naslovu www.srsn.si.
Obrazec se izpolni v skladu z navodili, objavljenimi na
spletni strani Sklada na naslovu www.srsn.si.
Zahteva za verifikacijo mora vsebovati:
– podatke o upravičencu, in sicer osebno ime, datum
kraj rojstva, naslov stalnega prebivališča upravičenca oziroma naziv in sedež ter davčno ali drugo identifikacijsko
številko upravičenca;
– osebno ime in naslov stalnega prebivališča morebitnega zakonitega zastopnika oziroma pooblaščenca
upravičenca;
– podatke o neizplačani stari devizni vlogi;
– v primeru pridobitve terjatve z dedovanjem, navedbo pravnega prednika in podlage za dedovanje;
– naslov za vročanje, če ni enak naslovu stalnega
prebivališča upravičenca;

– podpis upravičenca (v primeru vlaganja po pošti
mora biti podpis upravičenca na zahtevi overjen).
Zahtevi je treba priložiti:
– listine o neizplačani stari devizni vlogi (izvirnik ali
kopija devizne hranilne knjižice ali pogodbe o depozitu ali
druge listine, ki izkazujejo obstoj in višino terjatve);
– kopija osebnega dokumenta upravičenca;
– pooblastilo ali drug posamičen akt, ki daje podlago za zastopanje, če upravičenec vlaga zahtevo po
zakonitem zastopniku ali pooblaščencu (če upravičenca
zastopa pooblaščenec, ki ni odvetnik, mora biti pooblastilo overjeno);
– pravni akt, ki je podlaga za pravno nasledstvo;
– dokazilo o imetniku in številki transakcijskega oziroma osebnega računa, na katerega bodo nakazana
sredstva iz neizplačane stare devizne vloge;
– pisna izjava upravičenca s prevzemom materialne
in kazenske odgovornosti, da neizplačana stara devizna
vloga ni bila prenesena na drugo osebo.
Za odločanje v postopku verifikacije je pristojen
Sklad. V postopku verifikacije se bo ugotavljalo upravičence, obstoj in višino posamezne neizplačane stare
devizne vloge ter obračunalo obresti v skladu z določbami Zakona. Če bo Sklad ugotovil, da je zahteva za
verifikacijo utemeljena, bo pripravil informativni izračun,
ki ga bo vročil upravičencu na stalni naslov ali na naslov
za vročanje. Če upravičenec izračunu ne bo ugovarjal,
bo Sklad izplačal pripadajoči znesek 30. dan po pravnomočnosti izračuna.
Dodatne informacije: dodatne informacije v zvezi z
vlaganjem zahtev za verifikacijo lahko upravičenci dobijo
pri Skladu na naslovu MF.Info-SRSN@mf-rs.si ali po tel.
+386/1/369-69-69 ter na spletni strani Sklada na naslovu: www.srsn.si Na spletni strani Sklada bodo objavljena
tudi pojasnila in odgovori na vprašanja glede postopkov
verifikacije.
Ministrstvo za finance
Št. 60404-7/2015-2

Ob-3293/15

Na podlagi Pravilnika o razpolaganju s stvarnim premoženjem – 1 družba SŽ – Tovorni promet d.o.o.: vabi k
nakupu premičnin: odpadno železo.
Vrsta posla: odprodaja odpadnega materiala.
Lokacija:
– sklop 1 Ljubljana – postaja Zalog,
– sklop 2 Jesenice.
Predmet prodaje obsega:
– sklop 1 cca 885,30 t odpadnega železa (53 tovornih vagonov),
– sklop 2 cca 89,90 t odpadno železo (4 tovorni
vagoni).
Ocenjena vrednost predmeta prodaje znaša:
– sklop 1: 123.942,00 EUR brez DDV-ja,
– sklop 2: 12.586,00 EUR brez DDV-ja.
Javno odpiranje ponudb bo opravljeno 12. 11. 2015
ob 12. uri, na naslovu: SŽ, d.o.o., Kolodvorska ul. 11,
1506 Ljubljana, Služba za nabavo in investicije (sejna
soba 606).
Zainteresirani ponudniki so v 12 dneh po objavi vabila dolžni prevzeti navodilo za oblikovanje ponudb, ki vsebuje tudi dodatna pojasnila v zvezi s predmetom prodaje
in v skladu s tem navodilom v 13 dneh po objavi vabila
predložiti svoje ponudbe. Zahtevo za prevzem navodila
so ponudniki dolžni nasloviti na Slovenske železnice,
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d.o.o., Služba za nabavo in investicije, in sicer na elektronski pošti: jelka.kosmac@slo-zeleznice.si. Informacije
na tel. 01/29-14-634.
SŽ – Tovorni promet d.o.o.
Št. 1306/1/1

Ob-3313/15

Na podlagi Zakona o blagovnih rezervah in Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti, objavljamo
javni poziv
za zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za blagovne
rezerve, Dunajska 106, Ljubljana, tel. 01/589-73-00, telefaks 01/589-73-47.
2. Predmet javnega poziva je:
a) Odprodaja nepremičnin na lokaciji Žalec.
b) Kraj: 3310 Žalec, Cesta ob železnici 2, parc.
št. 973/20, 973/21, 973/25, 973/28, k.o. 996 Žalec, ZK
delež last Zavoda 1/1.
c) Vrsta nepremičnine: zemljišče na katerem stoji
devet silosov skupne zmogljivosti 13.500 ton skupaj s
pripadajočo opremo, kot sestavni del večjega skladiščnega kompleksa v lasti podjetja UNIVIT d.o.o., v stečaju.
d) Nepremičnina se odprodaja, po sistemu videnokupljeno. Predpisane davčne dajatve na promet nepremičnin in stroške prepisa plača kupec.
e) Predkupna pravica: vsakokratni morebitni solastniki in občina.
f) Izhodiščna cena je 396.950,00 EUR (brez dajatev).
3. Nepremičnina bo prodana ponudniku, ki bo ponudil najugodnejšo ceno. O izboru bodo ponudniki obveščeni v roku 8 dni od roka za predložitev ponudb. Naročnik
si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega ponudnika.
V primeru več najugodnejših ponudb bo naročnik izvedel
pogajanja.
4. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe o prodaji
nepremičnine, se šteje, da odstopa od pogodbe. V tem
primeru se varščina ne vrača.
5. Način in rok plačila
Najugodnejši ponudnik je dolžan plačati kupnino v
roku 15 dni po podpisu pogodbe na transakcijski račun pri
UniCredit Bank, št. SI56 29000-0055148819.
Položena varščina se všteje v kupnino. Plačilo kupnine v roku, je bistvena sestavina pravnega posla. Naročnik
je dolžan pred podpisom prodajne pogodbe pridobiti soglasje Vlade RS k prodaji.
6. Naročnik dovoljuje, da nepremičninske agencije oglašujejo predmetno prodajo nepremičnin na svojih
spletnih straneh. V primeru, da bo izbran ponudnik, ki ga
je pridobila nepremičninska agencija, bo naročnik agenciji
plačal pripadajočo provizijo v višini do 2 % od prodajne
cene.
7. Višina varščine
Pred odpiranjem ponudb morajo ponudniki položiti
varščino v višini 10 % izhodiščne cene na transakcijski
račun pri UniCredit Bank, št. SI56 29000-0055148819.
Po opravljenem odpiranju ponudb se ponudnikom,
ki s svojo ponudbo ne uspejo, varščina vrne v roku osem
dni, brez obresti.
V primeru, da morebitni predkupni upravičenec v
zakonitem roku (30 dni od poziva) uveljavlja predkupno
pravico, se izbranemu ponudniku varščina vrne v roku
osem dni po preteku tega roka, brez obresti.
8. Ogled nepremičnine je možen po predhodnem
dogovoru z Alojzijem Černetom, tel. 01/589-73-26.
9. Predložitev ponudb.
a) Pisne ponudbe z navedbo ponudbene cene in
veljavnosti ponudbe je potrebno predložiti do 11. 11. 2015
do 8.55.

Ponudbe se označi: »Ponudba za nakup nepremičnin v Žalcu – Ne odpiraj«.
Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačani varščini,
– pooblastilo osebi za zastopanje na odpiranju ponudb za pravne osebe.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve,
Dunajska 106, Ljubljana.
c) Ponudba mora veljati do 31. 12. 2015 oziroma do
sklenitve prodajne pogodbe.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 11. 11. 2015 ob 9. uri, v sejni sobi,
VII. nadstropje, na Zavodu Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana.
Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve
Ob-3319/15
Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije,
d. o. o., Dunajska 167, 1000 Ljubljana, objavlja na podlagi
22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10)
in 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11,
24/13)
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine v lasti Javnega podjetja
Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
1. Ime in sedež prodajalca in organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Javno podjetje Uradni list Republike
Slovenije, d. o. o., Dunajska 167, 1000 Ljubljana. Mat.
številka: 5033284, ID št. za DDV: SI85360040.
2. Opis predmeta javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena
2.1. Predmet javnega zbiranja ponudb je naslednja
nepremičnina:
– vrstna počitniška hiša parc. št. 751, k.o. Poreč, na
naslovu Rožmarin 30, Červar – Porat, v izmeri 51,52 m2
in stavbno zemljišče, v izmeri 93 m2,
– nepremičnina v naravi predstavlja vrstno počitniško
hišo, locirano na stavbnem zemljišču št. 751, k.o. Poreč,
na naslovu Rožmarin 30, Červar – Porat, in sicer stanovanjski objekt, v izmeri 51,52 m2 in stavbno zemljišče, v
izmeri 93 m2,
– nepremičnina je vpisana v zemljiškoknjižni oddelek Poreč, Republike Hrvaške, občinsko sodišče Poreč,
št. vložka 3078, z lastniškim deležem 1/1, v lasti Javnega podjetja Uradni list Republike Slovenije, d. o. o., Dunajska 167, Ljubljana.
Objekt je bil zgrajen leta 1976, pozidan – klasična
gradnja, opeka, beton, na zadnjem delu je delno nadkrita
terasa, pred vhodom je vrt.
Objekt obsega: hodnik, kuhinja z dnevno sobo, predsoba, 2 sobi, kopalnica z WC-jem, terasa.
Vzdrževanje objekta: objekt je dobro vzdrževan, leta
2003 je bila delno zamenjana kritina, obnovljeni žlebovi
in fasada. Leta 2007 je bila v celoti obnovljena kopalnica in zamenjana vsa instalacija, tudi v kuhinji, leta 2010
je bila v celoti obnovljena terasa, izkop, utrditev terena,
nova betonska plošča in nova keramika. Notranja oprema
je bila delno zamenjana 2003, v sobah 2010, dodelava
zunanjega kamina.
2.2. Izhodiščna cena za nepremičnino s parc. št. 751,
k.o. Poreč znaša 93.400,00 EUR.
2.3. V izhodiščno ceno ni vključen davek na promet z
nepremičnino. Davek na promet nepremičnine, ki bo odmerjen na podlagi sklenjene pogodbe in notarsko overitev
podpisa zakonitega zastopnika prodajalca na prodajni
pogodbi, plača kupec.
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3. Pogoji prodaje
3.1. Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki zasebne listine.
3.2. Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno –
kupljeno«.
3.3. Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne sklene
pogodbe v navedenem roku, se najugodnejšemu ponudniku lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar
ne za več kot 15 dni ali pa zadrži njegovo varščino. Če
najugodnejši ponudnik tudi po podaljšanem roku ne podpiše pogodbe se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima
Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
pravico zadržati vplačano varščino.
3.4. Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni po sklenitvi
pogodbe, je bistvena sestavina pogodbe. Položena varščina se všteje v kupnino.
3.5. Po plačilu celotne kupnine bo prodajalec kupcu
izstavil zemljiškoknjižno dovolilo, za vknjižbo lastninske
pravice v zemljiško knjigo. Šteje se, da je kupnina plačana, ko v celoti prispe na račun prodajalca.
4. Način in rok plačila kupnine: kupnino bo kupec
poravnal na transakcijski račun Javnega podjetja Uradni
list Republike Slovenije, d. o. o., št. 02922-0011569767,
v roku 30 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe, v
enkratnem znesku. Kupec je poleg ponujene cene dolžan plačati še strošek davka na promet z nepremičnino,
stroške notarske overitve pogodbe in stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški
knjigi pristojnega sodišča.
5. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja
ponudb:
5.1. Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo,
naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko,
davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv in
naslov banke za vračilo varščine);
– navedbo nepremičnine, na katero se ponudba
nanaša;
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene
izhodiščne cene nepremičnine;
– priloge iz točke 5.4 teh pogojev za udeležbo na
javnem zbiranju ponudb.
Ponudnik sodeluje v postopku na lastne stroške.
5.2. Ponudniki morajo oddati ponudbo v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine Červar – Porat), in sicer lahko ponudbo oddajo
osebno ali priporočeno po pošti na naslov: Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije d.o.o., Dunajska 167,
1000 Ljubljana, tajništvo, 2. nadstropje. Kot pravočasne
se bodo štele vse ponudbe, ki bodo prišle na naveden
naslov pred iztekom roka.
5.3. Ponudbe z vsemi prilogami je treba posredovati prodajalcu na v prejšnjem odstavku naveden naslov
do 3. 12. 2015 do 10.30. V primeru, da ponudba ne bo
oddana v skladu z določili tega razpisa, je pristojna komisija ne bo upoštevala. Prepozno prispele ponudbe
(nepravočasne ponudbe), ponudbe pod izhodiščno ceno
(nepravilne ponudbe) in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale
vseh razpisnih in drugih navedenih pogojev (nepopolne
ponudbe), ne bodo upoštevane in bodo izločene iz nadaljnjih postopkov, o čemer bo prodajalec obvestil ponudnika.
Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb,
bodo neodprte vrnjene ponudniku.
5.4. Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– overjen izpis iz poslovnega registra (samostojni
podjetniki posamezniki) ne starejši od 3 mesecev,
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe) ne
starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
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– izjavo o sprejemanju pogojev javnega zbiranja
ponudb,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 90 dni od
dneva, ko poteče rok za oddajo ponudbe.
6. Varščina:
6.1. Ponudniki morajo do izteka roka za oddajo ponudb vplačati varščino v višini 9.340,00 EUR, ki znaša
10 % izhodiščne cene nepremičnine, na transakcijski račun Javnega podjetja Uradni list Republike Slovenije,
d. o. o., št. 02922-0011569767, z navedbo »plačilo varščin – javno zbiranje ponudb Červar –Porat).
6.2. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom, ki niso uspeli v
postopku zbiranja ponudb, pa se varščina vrne brez obresti v roku 8 dni po opravljenem izboru najugodnejšega
ponudnika.
6.3. Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec obdrži varščino.
7. Dodatne informacije
7.1. Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb in natančnejše podatke o predmetni nepremičnini dobijo interesenti na Javnem podjetju
Uradni list Republike Slovenije, d. o. o., Dunajska 167,
1000 Ljubljana: kontaktna oseba Tomaž Mostar, na tel.
041/560-900.
7.2. Ogled nepremičnine bo dne 23. 11. 2015, med
10. in 12. uro.
8. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
8.1. Prispele ponudbe bo z vidika ustreznosti razpisnim pogojem pregledala komisija prodajalca za javno
zbiranje ponudb, ki jo imenuje direktor. Odpiranje ponudb
ne bo javno.
8.2. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je
najvišja ponujena cena. Prodajalec si po prejemu pravočasnih in popolnih ponudb pridržuje pravico, da kolikor je
to potrebno, s ponudniki, ki so predložili pravočasne in
popolne ponudbe, izvede dodatna pogajanja. V primeru
odločitve, da se pogajanja izvedejo, bodo pogajanja potekala dne 10. 12. 2015 ob 9. uri, na sedežu prodajalca
Dunajska 167, 1000 Ljubljana, 2. nadstropje, velika sejna
soba, ponudniki pa bodo o morebitnih pogajanjih obveščeni po elektronski poti in sicer na elektronski naslov, ki
ga bodo predložili.
8.3. Ponudniki bodo o izboru obveščeni v roku 15 dni
po opravljenem izboru.
8.4. Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni po opravljeni izbiri oziroma najkasneje v dodatnem, podaljšanem
roku, skleniti prodajno pogodbo, ki jo pripravi prodajalec,
v nasprotnem primeru lahko prodajalec pozove k sklenitvi
pogodbi naslednjega najugodnejšega ponudnika.
8.5. Če v postopku javnega zbiranja ponudb v roku
ne prispe nobena ponudba oziroma nobena ponudba ni
pravočasna ali popolna ali ne bo dosežena vsaj izhodiščna cena za predmetno nepremičnino se šteje, da je bilo
javno zbiranje ponudb neuspešno.
8.6. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. Pristojna
komisija lahko s soglasjem direktorja Javnega podjetja
Uradni list Republike Slovenije, d. o. o. postopek prodaje
ustavi vse do sklenitve prodajne pogodbe. V tem primeru
se vsem ponudnikom vrne vplačana varščina najkasneje
v roku 15 dni od dneva prekinitve postopka.
8.7. Ugovor zoper potek postopka javnega zbiranja
ponudb lahko ponudnik poda najkasneje do zaključka
javnega zbiranja ponudb. O ugovoru komisija, ki vodi
postopek, odloči takoj.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno v glasilu Uradnega lista Republike Slovenije, na spletni strani
Javnega podjetja Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
ter na nepremičninskem portalu Nepremičnine.net.
Javno podjetje
Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
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Evidence sindikatov
Št. 101-7/2015-2 (02004)

Ob-3198/15

Upravna enota Ptuj v evidenci hrambe statutov sindikatov pod zaporedno številko 19: Zveza svobodnih
sindikatov Slovenije - Vrtec Ptuj, s sedežem Prešernova 29, 2250 Ptuj, spremeni ime in sedež sindikata
tako, da glasi: Sindikat delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije Sindikat
Vrtec Ptuj, Puhova ulica 6, 2250 Ptuj.
Kratica: VIR Sindikat vrtec Ptuj.
Št. 101-39/2015-4

Ob-3229/15

Statut Sindikata ZŠAM Ljubljana, Metelkova 10,
Ljubljana, ki je v hrambi pri Upravni enoti Ljubljana,
Izpostavi Center, na podlagi odločbe številka 028-27/9304/IO z dne 22. 4. 1993, in je vpisan v evidenco statutov
sindikatov pod zaporedno številko 21, se z dnem 13. 10.
2015 izbriše iz evidence statutov sindikatov.
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Zavarovanja terjatev
SV 897/15

Ob-3305/15

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa opr. št. SV 897/15 notarja Vojka Pintarja iz Kranja,
z dne 23. 10. 2015, je nepremičnina – stanovanje št. 6,
v izmeri 50,60 m2 v mansardi (3. etaži), večstanovanjskega objekta v Tržiču, Slap 7, ki stoji na parc. št. 957/1,
k.o. 2142 – Lom pod Storžičem, z ident. št. dela stavbe
2142-195-6, last dolžnika – zastavitelja Denisa Bakana, Slap 7, 4290 Tržič, na temelju Sklepa o dedovanju Okrajnega sodišča v Kranju, opr. št. D 198/2006 z
dne 30. 6. 2006 ter prodajne pogodbe, sklenjene dne
18. 9. 2015 s prodajalcem Abanka Vipa d.d., Slovenska
cesta 58, 1000 Ljubljana, zastavljeno v korist upnice
Abanke d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana, matična št. 5026024000, za zavarovanje terjatve v višini
16.522,50 EUR, z obrestno mero 6-mesečni Euribor
+ 3,800 odstotnih točk letno, z odplačilom kredita v
120-mesečnih anuitetah, od katerih zadnja zapade v
plačilo dne 31. 10. 2025.
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Objave sodišč
Izvršbe
VL 83589/2015

Os-3279/15

Na podlagi sklepa o izvršbi opr. št. VL 83589/2015
z dne 17. 7. 2015, ki je postal pravnomočen dne 27. 8.
2015 in rubežnega zapisnika izvršitelja Denisa Paternosta, Maistrova 16, Kamnik, je bila nepremičnina, to
je stanovanje v II. nadstropju s št. 9 in številko stavbe
5446, na naslovu Ljubljanska cesta 81, Domžale, ki ni
vpisana v zemljiško knjigo, in je last dolžnika Markov
Zorančo, zarubljena v korist upnika Nova Ljubljanska
banka d.d., Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana, zaradi
izterjave 34.401,67 EUR.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 19. 10. 2015
Z 79/2015

Os-3264/15

Na podlagi sklepa o zavarovanju s predhodno odredbo tukajšnjega sodišča, opr. št. Z 79/2015 z dne
16. 3. 2015 (ki je postal pravnomočen dne 14. 4. 2015),
je bil dne 27. 8. 2015 opravljen v korist upnika Hokejska
zveza Slovenije, Celovška cesta 25, Ljubljana, rubež
nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to je poslovnega prostora, v izmeri 128,81 m2, v 1. in 2. etaži v
stavbi, na naslovu Vošnjakova 9, Ljubljana, z identifikacijsko številko stavbe 172-1435, k.o. Ajdovščina 1725,
s pripadajočim deležem na skupnih delih stavbe z začasno identifikacijsko številko 01435-081, last dolžnika
CLASS I d.o.o. do celote.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 9. 2015

Oklici o začetku vzpostavitve
pravnega naslova
II N 69/2014

Os-2545/15

Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici
Mojci Hribar v nepravdni zadevi predlagatelja Javnega
stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, ki ga zastopa direktor Sašo Rink,
njega pa Odvetniška družba Pirnat-Kovačič-Škofič, o.p.,
d.o.o., iz Ljubljane, zoper nasprotne udeleženke Mestne
občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa
Bojan Drobež, odvetnik v Ljubljani, ob udeležbi: 1. SPL
Ljubljana, d.d., Frankopanska ulica 18a, Ljubljana, 2. Republika Slovenija, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo,
3. UniCredit banka Slovenija, d.d., Šmartinska cesta 140,
Ljubljana, 4. IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring, Hajdrihova ulica 4, Ljubljana, 5. Barbara Vrhovec,
Litijska cesta 186d, Ljubljana-Dobrunje, 6. SKB banka,
d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana, 7. Marjana Šenica Jančar,
Medenska cesta 89a, Ljubljana, 8. Sabina Kosednar, Jakčeva ulica 8, Ljubljana, 9. Mojca Šašek Divjak, 10. Sašo
Divjak, oba Ulica Jana Husa 34, Ljubljana, 11. Hypo Alpe-Adria-Bank, d.d., Bleiweisova cesta 1, Kranj, 12. He-

lena Poklukar, Jakčeva ulica 8, Ljubljana, 13. Gorenjska
banka, d.d., Bleiweisova cesta 1, Kranj, 14. Volksbank
Kärnten Süd, E. GEN, Hauptplatz 6, Ferlach, Avstrija,
ki jo zastopa Odvetniška družba Pirnat-Kovačič-Škofič,
o.p., d.o.o., iz Ljubljane, in 15. Stanka Nemanič, Jakčeva
ulica 8, Ljubljana, ki jo zastopa Aleš Pegan, odvetnik v
Ljubljani, zaradi vzpostavitve etažne lastnine in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, dne 18. 6. 2015 izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine pogodbe št. 221/75, sklenjene dne 9. 1. 1976, in
aneksa k tej pogodbi, sklenjenega dne 19. 1. 1976 med
prodajalcem IMOS – poslovno združenje za industrijsko
gradnjo Ljubljana, zanj TOZD IMOS Ljubljana in kupcem
Skupščino socialistične republike Slovenije – Izvršnim
svetom, katerih predmet so bila naslednja tipska stanovanja: garsonjera tip S-G2 nad. III. št. 35, v izmeri 26,80 m2
v objektu SO 4, garsonjera tip SG 2 nad. VI. št. 71, v izmeri 26,80 m2 v objektu SO 4, garsonjera tip SG 2 nad.
XI. št. 131, v izmeri 26,80 m2 v objektu SO 4, garsonjera
tip SG 2 nad. XIII. št. 155 v izmeri 26,80 m2 v objektu SO
4, v stavbi z naslovom Jakčeva ulica 8, Ljubljana, z ident.
št. 1732-711, ki je povezana s parcelo št. 746/0 k.o. 1732
– Štepanja vas.
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 sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka, Republike Slovenije.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 6. 2015

Oklici o začasnih zastopnikih
in skrbnikih
0433 I 41/2013

Os-3025/15

Okrajno sodišče v Brežicah je v izvršilni zadevi
upnika Javni jamstveni in preživninski sklad RS, Kotnikova ulica 28, Ljubljana – dostava, proti dolžniku Urbanu Slatner (nima prebivališča v RS), zaradi izterjave
216,06 EUR sklenilo:
dolžniku Urbanu Slatnerju, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in
zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Izet
Hodžić, Cesta prvih borcev 40, 8250 Brežice.
Začasni zastopnik bo zastopa 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 Brežicah
dne 7. 9. 2015
P 106/2015

Os-3192/15

Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni sodnici-svet
nici Darinki Plevnik, v pravdni zadevi tožeče stranke
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Nade Mušič, Podzemelj 22c, Gradac, zoper toženo stranko: Neznani in neznano kje živeči dediči članov Vidnjevič
Zadruge, Paunoviči 6, Adlešiči, zaradi priznanja lastninske
pravice, pcto 2.000,00 EUR, v smislu 82. člena Zakona
o pravdnem postopku, dne 29. septembra 2015 postavlja začasnega zastopnika toženi stranki: Neznanim in
neznano kje živečim dedičem članov Vidnjevič zadruge,
Paunoviči 6, Adlešiči.
Začasni zastopnik je univ. dipl. prav. – odvetnik Jože
Vardjan, Ulica Staneta Rozmana 4, Črnomelj.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko – neznane in neznano kje živeče dediče članov Vidnjevič zadruge, Paunoviči 6, Adlešiči vse do takrat, dokler
le-ta ali njen pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem
oziroma organ pristojen za socialne zadeve ne sporoči, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 29. 9. 2015
I 301/2015

Os-3132/15

Okrajno sodišče v Domžalah je v izvršilni zadevi upnika Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad RS,
Dunajska cesta 21, Ljubljana – dostava zoper dolžnika
Štefana Učakar, Ljubljanska cesta 70, Domžale, ki ga zastopa zak. zast. Šinkovec Marko - odvetnik, Bevkova ulica
8, Domžale, zaradi izterjave 94,19 EUR s pripadki, dne
24. 9. 2015 sklenilo:
dolžniku Štefanu Učakarju, s prijavljenim bivališčem
na naslovu Centra za socialno delo Domžale, Ljubljanska cesta 70, Domžale, sedaj neznanega prebivališča, se
v tem postopku na podlagi drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku postavi začasni zastopnik,
odvetnik Marko Šinkovec, Bevkova 8, Vir, Domžale, ki bo
v tem postopku zastopal dolžnika, vse dokler dolžnik ali
njegov pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem oziroma
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je dolžniku postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 24. 9. 2015
0963 I 1286/2014

Os-3041/15

Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika
Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad Republike
Slovenije, Dunajska cesta 21, Ljubljana, zoper dolžnika
Janija Baraga, Celovška cesta 150, Ljubljana – dostava,
zaradi izterjave nadomestila preživnine s pp, sklenilo:
dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem
postopku – ZPP postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi Katarina Jesenko,
Komenskega ulica 4, 1000 Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do
takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 9. 2015
0956 I 970/2014

Os-3060/15

Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika
Okrajno sodišče v Ljubljani, opr. št. Ig 5050/02, Miklošičeva
cesta 10, Ljubljana, zoper dolžnika Milana Avbelj, Zaloška
cesta 69, Ljubljana – dostava, ki ga zastopa zač. zast.
Mojca Jesenek, Kersnikova 12, Ljubljana – dostava, zaradi
izterjave 200,00 EUR s pp, sklenilo:
dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem
postopku – ZPP postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi Mojca Jesenek,
Kersnikova 12, 1000 Ljubljana.
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Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do
takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 9. 2015
VL 92033/2015

Os-3168/15

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice NLB d.d.,
Trg republike 2, Ljubljana, ki jo zastopa Edita Vrtovec, Trg
republike 2, Ljubljana, proti dolžnici Vesni Zver, Celovška
cesta 150, Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška pisarna Šafar in partnerji, d.o.o., Resljeva cesta 25, Ljubljana, zaradi
izterjave 1.532,16 EUR, sklenilo:
dolžnici Vesni Zver, Celovška cesta 150, Ljubljana, se
na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o
pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Vesno
Šafar, Resljeva 25, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala 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 1. 10. 2015
N 581/2014

Os-3178/15

Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici Nadji
Podobnik Oblak v nepravdni zadevi predlagateljice Tatjane
Pavlin, Slepšak 4, Mokronog, ki jo zastopa odvetnik Alojz
Bandelj, odvetnik iz Trebnjega, zoper nasprotne udeležence: 1. Zlatko Berdajs, Bežigrad 3, Ljubljana, 2. Apolonija
Steinmann, Trebinjska 6, Ljubljana, 3. Marija Honigsman,
Bežigrad 3, Ljubljana, 4. Jaka Šubic, Zgornje Bitnje 240/a,
Žabnica, ki jih vse zastopa Nives Marinšek, odvetnica v
Ljubljani, 5. Vida Bloudek, Halšat 14, Praga, Češka, 6. Milan Kušar, Salzmann Strasse 24, 8 Muenchen 83, Nemčija
in 7. Božina Lapajne, Nešičeva 19, Zagreb, Hrvaška, zaradi delitve solastnine, s sklepom z dne 16. 5. 2015 nasprotnim udeležencem Vidi Bloudek, Milanu Kušarju in Božini
Lapajne na podlagi 5. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 37. členom Zakona
o nepravdnem postopku, postavilo začasnega zastopnika,
odvetnika Janeza Pejovnika, Slovenska cesta 29, Ljubljana, ker so navedeni nasprotni udeleženci neznanega
prebivališča in nimajo pooblaščenca.
Začasni zastopnik bo nasprotne udeležence Vido Bloudek, Milana Kušarja in Božino Lapajne zastopal vse do
takrat, dokler nasprotni udeleženci ali njihovi pooblaščenci
ne nastopijo pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 10. 2015
VL 74446/2015

Os-3233/15

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Porsche kredit
in leasing SLO, d.o.o., Verovškova ulica 74, Ljubljana, ki
ga zastopa Odvetniška družba Tratnik, Sočan in Bogataj
o.p. d.o.o., Ajdovščina 4, Ljubljana, proti dolžnikom Vulnet
Braimi, Škofjeloška cesta 92, Kranj; Ezan Braimi, Koroška
cesta 19, Kranj; Gazi Braimi, Hallenstrasse 4, Dübendorf,
zaradi izterjave 14.635,14 EUR, sklenilo:
dolžniku Ezan Braimi, Koroška cesta 19, Kranj, se
na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o
pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
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Za začasnega zastopnika se postavi odv. Gregor Kozamernik, Cesta Staneta Žagarja 27, 4000 Kranj.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika Ezan Braimi, Koroška cesta 19, Kranj, 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 29. 9. 2015
VL 144208/2014

Os-3265/15

Okrajno sodišče v Ljubljani – Centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice
Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki jo zastopa
Simona Dolinar, Miklošičeva 19, Ljubljana, proti dolžniku
Muhidinu Humkić, Ulica Tončka Dežmana 10, Kranj, ki ga
zastopa odv. Sanja Vujanović (zak. zast.), Cesta Staneta
Žagarja 27, Kranj – dostava, zaradi izterjave 2.706,69
EUR, sklenilo:
dolžniku Muhidinu Humkić, Ulica Tončka Dežmana 10, Kranj, se na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s
15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi
začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odv. Sanja Vujanović, Cesta Staneta Žagarja 27, Kranj.
Začasna zastopnica bo zastopala 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 14. 10. 2015
N 54/2015

Os-2974/15

Okrajno sodišče na Vrhniki je v nepravdni zadevi predlagatelja KLI Logatec, družba za lesno in strojno proizvodnjo, trgovino in inženiring d.d. – v likvidaciji, Tovarniška 36,
Logatec, ki ga zastopa likvidacijski upravitelj Edvin Makuc,
po pooblastilu pa odvetnik Tomaž Čad iz Ljubljane, proti
nasprotnim udeležencem: Logar Danilo Dušan, Rovtarske
Žibrše 24, Rovte, Rozman Robert, Stopče 21d, Grobelno,
Janez Meze, Stranska pot 5, Logatec, Milovan Jevtić, neznanega prebivališča, Mitrović Melča, Pavšičeva ulica 24,
Logatec, Alfa d.o.o., Glavni trg 12, Celje, Our Space d.o.o.,
Tbilisijska ulica 59, Ljubljana, Modic Andrej, Mali most 1,
Logatec, Perko Jože, Pavšičeva ulica 22, Logatec, zaradi
sodnega depozita, v skladu s prvim odstavkom 82. člena
Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 37. členom Zakona
o nepravdnem postopku postavilo nasprotnemu udeležencu Milovanu Jevtiću, neznanega prebivališča, začasno zastopnico, odvetnico Petro Velkavrh, Sinja Gorica 7,
Vrhnika. Začasna zastopnica bo zastopala nasprotnega
udeleženca Milovana Jevtića v tem postopku vse do takrat,
dokler nasprotni udeleženec ali njegov pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči, da mu je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 1. 9. 2015
P 55/2015

Os-3232/15

Okrajno sodišče na Vrhniki je po sodnici Karmen
Rudolf Božič, v pravdni zadevi tožeče stranke Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, Poljanska cesta 31, Ljubljana, ki jo zastopa Bojan Župevec,
odvetnik v Ljubljani, proti toženi stranki Daliborju Ridjošić, neznanega prebivališča, zaradi odpovedi najemne
pogodbe in izpraznitve ter izročitve nepremičnine (pcto.

3.206,52 EUR), v smislu 82. člena Zakona o pravdnem
postopku, dne 12. 10. 2015 postavilo začasnega zastopnika v Republiki Sloveniji, neznano kje bivajočem
Daliboru Ridjošiću.
Začasni zastopnik je odvetnik Zvone Debevec, Trg
Karla Grabeljška 1, Vrhnika.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko Daliborja Ridjošića, sedaj neznanega bivališča,
vse do takrat, dokler le-ta ali njegov pooblaščenec ne bo
nastopil pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 12. 10. 2015

Oklici dedičem
D 655/2014

Os-3196/15

Pri Okrajnem sodišču v Kopru je v teku zapuščinski
postopek po pok. Andreju Bordon, sina pok. Andreja,
neznanega prebivališča, ki je bil razglašen za mrtvega
s sklepom tega sodišča opr. št. N 32/2012 in določenim
datumom smrti 1. 1. 1963. Sodišče je ugotovilo, da bi
kot zakoniti dedinji po pok. dedovali sestri Ana Olenik in
Marija Bordon, ki pa sta po podatkih sodišča pokojni in
niso znani njuni dediči.
Glede na navedeno sodišče na podlagi 206. člena
Zakona o dedovanju (ZD) poziva dediče, da se priglasijo
sodišču v enem letu od objave tega oklica. Po preteku
tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo
ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. Sodišče je neznanim dedičem
postavilo skrbnico zapuščine Bistro Podgornik Tonello,
Dekani 209/a, 6271 Dekani.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 25. 8. 2015
II D 3/2015

Os-3072/15

Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščinski postopek po pok. Svetislavu Krstić, roj. 20. 6.
1927, umrl 21. 11. 2014, nazadnje stanujoč Bratovševa
ploščad 4, Ljubljana.
Sodišče ne razpolaga z nobenim podatkom o zapustnikovih sorodnikih, ki bi prišli v poštev kot njegovi
dediči.
Glede na navedeno sodišče na podlagi 206. člena
Zakona o dedovanju (ZD) poziva vse, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine po pok. Svetislavu Krstiću, da se
priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica. Po
preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 8. 2015
II D 1568/2014

Os-3220/15

Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščinski postopek po pok. Matku Janežič, sinu Matka
Janežič, roj. 5. 1. 1930, umrlem 27. 8. 2005, nazadnje
stanujočem Erjavčeva cesta 26, Ljubljana, državljanu
Republike Slovenije.
Zapustnikova nečaka po pokojnem bratu Aleksandru Janežiču, Aleš Janežič in Aleksandra Janežič sta
se priglasila k dedovanju. Po njunem vedenju naj bi bil
zapustnik razvezan in imel otroke Matthiasa Janezic,
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Anne Janezic, Thomasa Janezic in Barbaro Janezic.
Vsi navedeni otroci bi bili kot dediči prvega dednega
reda poklicani k dedovanju. Sodišče jih je zato pozvalo
k dedovanju, vendar pa niti zap. nečaka niti sodišče ne
razpolagajo z drugimi podatki o teh dedičih.
Glede na navedeno sodišče na podlagi 206. člena
Zakona o dedovanju (ZD) dediče po pokojnem ter vse
ostale, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po
pok. Matku Janežič poziva, da se priglasijo sodišču
v enem letu od objave tega oklica na sodni deski sodišča in Uradnem listu RS. Po preteku tega roka bo
sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 10. 2015
IV D 2988/2013

Os-3372/14

Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je pod opr. št. IV
D 2988/2013 v teku zapuščinski postopek po pok. Mariji Šlajpah, rojeni dne 21. 2. 1918, umrli dne 25. 10.
2013, nazadnje stanujoči na naslovu Spodnje Gameljne 75, Ljubljana, državljanki Republike Slovenije.
Zapustnica ni napravila oporoke, zato je nastopilo
zakonito dedovanje. Zapustnica je bila ob smrti poročena z Ludvikom Šlajpahom in potomcev ni zapustila.
Starša sta že pokojna, umrla sta pred zapustnico.
Imela je dve sestri, o katerih pa je sodišču znan le
podatek, da sta že pokojni, umrli sta pred zapustnico
ter da je ena od njiju živela v Kanadi. Kot zakoniti dediči bi tako prišli v poštev še morebitni preostali dediči
drugega dednega reda, to so morebitni potomci zapustničinih sester oziroma njihovi potomci, o katerih pa
sodišče nima nobenih podatkov.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o
dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do
dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču
v enem letu od objave tega oklica na sodni deski in
na spletni strani sodišča. Po preteku tega roka bo
sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter izdalo sklep dedovanju na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 8. 2014
D 288/2015

Os-3022/15

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski
postopek po pok. Peloz Ivanu, roj. 24. 6. 1892, z zadnjim stalnim prebivališčem Vrtojba 331, ki je umrl
dne 30. 1. 1951.
Zapustnikovi zakoniti dediči sodišču niso znani.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine 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 razpolagalo in v skladu z določbami Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 27. 8. 2015
D 118/2015

Os-3221/15

Pri Okrajnem sodišču v Postojni se vodi zapuščinski postopek po pokojnem Ivanu Rotarju, rojenem med letom 1901 in 1904, iz Clevelanda, Ohio
19108, Shar Avenue, ZDA, ki je bil s sklepom opr.

Št.

81 / 30. 10. 2015 /

Stran

1963

št. N 8/2014 razglašen za mrtvega in kot dan smrti
določen 1. 1. 1975.
Na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju, poziva
sodišče vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine,
na podlagi zakona, po pokojnem Ivanu Rotarju, da se v
enem letu od objave tega oklica priglasijo k dedovanju.
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo
razpolagalo.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 7. 10. 2015
D 470/2014

Os-3093/15

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek
po dne 13. 5. 1965 umrlem Krivc Matevžu, rojenem
17. 9. 1892, nazadnje stanujočem Bohinjska Bela
št. 52, Bohinjska Bela, in sicer glede premoženja, ki
je bilo vrnjeno zapustniku kot članu nekdanje Agrarne
skupnosti Bohinjska Bela.
Sodišču niso znani podatki o vseh zakonitih dedičih zapustnika oziroma njihovih potomcih, da bi jih
povabilo na narok oziroma jih pozvalo, da podajo dedno izjavo glede sprejema zapuščine.
Vse dediče zgoraj navedenega pokojnika pozivamo, da se v enem letu po objavi tega oklica prijavijo
tukajšnjemu sodišču kot dediči. Po preteku tega roka bo
sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo in izdalo sklep
o dedovanju na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 21. 9. 2015
D 133/2013

Os-3090/15

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pokojni Mariji Habe, poročena Strgar, rojena 22. 2. 1913,
ki je umrla 13. 2. 2000 v Gorici, Italija.
K dedovanju po zakonu so poklicani dediči prvega dednega reda, med katere sodijo tudi morebitni
potomci zapustničinega pok. sina Danijela Strgarja, o
katerih pa sodišče nima nobenih podatkov.
Glede na zgoraj ugotovljeno sodišče s tem oklicem poziva vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico do
njene dediščine, da se v roku enega leta od njegove
objave zglasijo in uveljavijo svojo pravico do dediščine.
Če se po poteku enega leta od objave oklica dediči ne zglasijo, bo sodišče odločilo na podlagi pridobljenih podatkov v sodnem spisu.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 25. 9. 2014
D 136/2013

Os-3091/15

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pokojnem Danijelu Strgar, sinu Luigija, rojen 19. 5. 1939 v
Kanalu, ki je umrl 10. 8. 2003 v kraju Stradella, Italija.
K dedovanju po zakonu so poklicani dediči prvega dednega reda, med katere sodijo tudi morebitni potomci, o katerih pa sodišče nima nobenih podatkov.
Glede na zgoraj ugotovljeno sodišče s tem oklicem
poziva vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico do njegove
dediščine, da se v roku enega leta od njegove objave
zglasijo in uveljavijo svojo pravico do dediščine.
Če se po poteku enega leta od objave oklica dediči ne zglasijo, bo sodišče odločilo na podlagi pridobljenih podatkov v sodnem spisu.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 25. 9. 2014
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Oklici pogrešanih
I N 36/2015

Os-3280/15

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na predlog predlagateljice Tanje Manfreda, Ložice 92, Deskle, ki jo
zastopa notarka Katjuša Gorjan iz Nove Gorice, postopek o razglasitvi za mrtvo, in sicer Marjano Stanič, pok.
Andreja, neznanega bivališča, ki jo zastopa začasna
zastopnica odvetnica Vida Mali Lemut iz Ajdovščine.
O pogrešani razen izpiska iz zemljiške knjige, da
je bila pogrešana oseba živa, ne obstaja noben drug
podatek.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in
smrti pogrešane Marjane Stanič, pok. Andreja naj javijo
tukajšnjemu sodišču v roku treh mesecev po objavi tega
oklica, sicer bo po poteku tega roka sodišče pogrešano
razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 28. 9. 2015
N 58/2015

Os-3275/15

Za sodnika porotnika je lahko imenovan državljan
Republike Slovenije, ki je dopolnil trideset let starosti,
ki ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki
se preganja po uradni dolžnosti in ki je zdravstveno ter
osebnostno primeren za udeležbo pri izvajanju sodne
oblasti in aktivno obvlada slovenski jezik.
Na območju, kjer živi avtohtona italijanska skupnost, je treba predlagati potrebno število kandidatov,
ki aktivno obvladajo italijanski jezik.
Predloge, skupaj z dokazili, da kandidati izpolnjujejo pogoje za imenovanje, ki jih določa zakon, je treba
poslati na naslov: Okrožno sodišče v Kopru, Urad predsednice, Koper, Ferrarska 9, v roku 60 dni od objave
tega poziva.
Okrožno sodišče v Kopru
Su 21/2015

Os-3331/15

Na podlagi drugega odstavka 46. člena Zakona o
sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo s spremembami in dopolnitvami), predsednik
Okrožnega sodišča v Ljubljani objavlja
poziv

Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku nepravdni
postopek predlagateljice Ivanke Maglica, Slivje 12, 6242
Materija in nasprotnega udeleženca Ivana Grdevič, sina
Martina, nazadnje bivajočega na naslovu Golac 105,
6243 Obrov, sedaj neznanega bivališča zaradi razglasitve nasprotnega udeleženca za mrtvega.
Po navedbah predlagateljice naj bi bil pogrešani
Ivan Grdevič že prav gotovo mrtev, čeprav njegova
smrt ni nikjer uradno zaznamovana. Nasprotni udeleženec naj bi bil vknjižen kot solastnik pri nepremičninah s
parc. št. 2679, 2786, 2870, 2965, 3119 in 3120, vse k.o.
2582-Golac, na podlagi kupne pogodbe z dne 1. 7. 1918
in ob upoštevanju, da je kupoprodajno pogodbo z dne
1. 7. 1918 sklenil kot polnoletna oseba, saj v zemljiški
knjigi ni zabeleženo, da bi bil tedaj še mladoleten (po
tedaj veljavnih predpisih je človek dopolnil polnoletnost
s starostjo 21 let), je od njegovega rojstva minilo že več
kot 117 let, od njegovega rojstva, zabeleženega v družinskem listu Župnijskega urada, je minilo že več let.
Zaradi opisanega pozivamo vse, ki bi karkoli vedeli
o pogrešanem in njegovem življenju, naj to sporočijo
Okrajnemu sodišču v Sežani v roku treh mesecev od
objave tega oklica, ker bo sicer sodišče po preteku tega
roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 16. 10. 2015

predstavniškim organom občin in drugim pristojnim
predlagateljem na območju Okrožnega sodišča v Ljubljani, da predlagajo kandidate za 350 sodnikov porotnikov Okrožnega sodišča v Ljubljani.
Za sodnika porotnika je lahko imenovan državljan
Republike Slovenije, ki je dopolnil trideset let starosti,
ki ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki se
preganja po uradni dolžnosti, in ki je zdravstveno ter
osebnostno primeren za udeležbo pri izvajanju sodne
oblasti ter aktivno obvlada slovenski jezik.
Predloge, dokazila (ne starejša od 6 mesecev) in
izjavo s podatki kandidata za sodnika porotnika, je treba poslati na naslov: Okrožno sodišče v Ljubljani, Urad
predsednika sodišča, Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana, v
roku 45 dni od objave tega poziva.
Okrožno sodišče v Ljubljani

Pozivi za predlaganje kandidatov
za sodnike porotnike

predstavniškim organom občin in drugim pristojnim
predlagateljem na območju Okrožnega sodišča v Novi
Gorici, da predlagajo kandidate za 100 sodnikov porotnikov Okrožnega sodišča v Novi Gorici.
Za sodnika porotnika je lahko imenovan državljan
Republike Slovenije, ki je dopolnil trideset let starosti,
ki ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki se
preganja po uradni dolžnosti, in ki je zdravstveno ter
osebnostno primeren za udeležbo pri izvajanju sodne
oblasti ter aktivno obvlada slovenski jezik.
Predloge, skupaj z dokazili, da kandidati izpolnjujejo pogoje za imenovanje, ki jih določa zakon, je potrebno
poslati na naslov Okrožno sodišče v Novi Gorici, Urad
predsednice, Kidričeva 14, Nova Gorica, najkasneje do
15. 12. 2015.
Okrožno sodišče v Novi Gorici

Su 683/2015

Os-3335/15

V skladu z določilom drugega odstavka 26. člena
Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09, 86/10 – ZJNepS,
33/11, 75/12, 63/13 in 17/15), ter presojo predsednice
Višjega sodišča v Kopru, opr. št. Su 166/2015 z dne
27. 10. 2015 predsednica Okrožnega sodišča v Novi
Gorici objavljam
dodaten poziv

Su 154/2015-12

Os-3334/15

V skladu z določilom drugega odstavka 46. člena
Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo s spremembami in dopolnitvami),
predsednica Okrožnega sodišča v Kopru objavlja
poziv
predstavniškim organom občin in drugim pristojnim
predlagateljem na območju Okrožnega sodišča v Kopru,
da predlagajo kandidate za 180 sodnikov porotnikov
Okrožnega sodišča v Kopru.
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Preklici

Zavarovalne polica
Rebell Zavarovalno zastopanje, Leon Lebar s.p.,
številke zavarovalnih ponudb: Tilia d.d.: 6021280-87;
Prva osebna zavarovalnica d.d.: 40216245, 40300523,
40303328, 40303355, 40303471, 40303473, 40303475,
40406888-89, 40507152. Ob-3309/15
Valentina Mendek Radovanovič, zavarovalno zastopanje s.p., številke zavarovalnih ponudb: Prva osebna zavarovalnica d.d.: 40514428, 40507133, 4051066970. Ob-3307/15
Zavarovalno zastopanje, Igor Cimeša s.p., številke
zavarovalnih ponudb: Prva osebna zavarovalnica d.d.:
40530124; Tilia d.d.: NZ0906024330. Ob-3308/15

Spričevala preklicujejo
Hrovat Andrej, Vegova ulica 1, Moravče, indeks,
št. 18050404, izdala Filozofska fakulteta Ljubljana.
gnp‑335956
Jordan Rok, Groblje pri Prekopi 57, Šentjernej,
indeks, št. 23070029, izdala Fakulteta za strojništvo
v Ljubljani. gns‑335953
Kojima Nina, 4C Portman mansion Chiltern, W1U
6NS London, indeks, št. 18940861, izdan na ime Simonič, izdala Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, leto
izdaje 1994. gne‑335967
Kranjec Filip, Liparjeva 36, Mengeš, spričevalo
o hrupu, št. 450, oznaka zrakoplova S5-HCO, izdajatelj
Uprava RS za civilno letalstvo. gng‑335965
Rus Petra, Radecke strasse 39, 81245 München,
diplomo, št. PS-268, izdana na ime Ciglar, izdala DOBA,
Višja strokovna šola Maribor, leto izdaje 2003. gnd‑335968
Šteković Danijela, Na jami 5, Ljubljana, spričevalo o
končani OŠ Prežihov Voranc, izdano leta 1988, izdano
na ime Jovič. gnr‑335954

Drugo preklicujejo
Aberšek Nina, Goriška 40, Velenje, dijaško izkaznico, izdala Srednja zdravstvena šola Celje. gnq‑335955

Bizjak Sebastjan, Otona Župančiča 28, Idrija, potrdilo o opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti za odgovorno osebo, št. 618642DP, izdalo
Ministrstvo za promet, leto izdaje 2007. gnl‑335960
Borut Vauhnik s.p., Mejna ulica 5, Orehova vas,
izvod licence št. 11564-002, za vozilo VOLVO FH
42TB/3800, reg. št. MB CR-068, veljavnost 11. 12.
2017. gnc‑335969
Dušak Marjan, Cesta na Ostrožno 93, Celje, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500015138001,
izdal Cetis Celje, d.d. gnk‑335961
Javeršek Ivan, Turno 11, Gorica pri Slivnici, potrdilo o nacionalni poklicni kvalifikaciji (NPK) gozdar
traktorist, izdala Srednja lesarsko gozdarska šola v
Postojni. gnu‑335951
Koper Trans d.o.o., Cesta Zore Perello-Godina 2, Koper - Capodistria, preklic izvoda licence,
št. GE006557/06864, za vozilo 002, reg. št. KPDF-542,
objavljenega v Uradnem listu RS, št. 78/15, pod oznako GNB-335920. gnj‑335962
Koper Trans d.o.o., Cesta Zore Perello-Godina 2, Koper - Capodistria, izvod licence, št. GE006557/06864/002, za vozilo 002, reg.
št. KPDF-542, veljavnost do 30. 12. 2018. gni‑335963
Lačin Mile, Celjska cesta 47, Rogatec, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500014233004, izdal Cetis Celje, d.d. gno‑335957
Leskovšek Katja, Galicija 22A, Žalec, študentsko
izkaznico, št. 41100146, izdala Medicinska fakulteta,
Univerza v Ljubljani. gnh‑335964
Matic Sopelšek s.p., Mislinjska Dobrava 132, Šmartno pri Slovenj Gradcu, izvod licence, št. 013260/003, za vozilo Iveco Evrocargo
ML 75E, reg. št. SG VA - 010, veljavnost 15. 4. 2019.
gnb‑335970
Prevozi Maček, d.o.o., Stopče 26, Grobelno, licenco za opravljanje prevozov za mednarodni promet, št. GE006640/06893/012, za vozilo MAN TGA
18.350, reg. št. CE RH-240, veljavnost 30. 1. 2019.
gnm‑335959
Širca Klara, Hruševo 19, Dobrova, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Vič. gnn‑335958
Šket Ivan, Cesta v Šmartno 13b, Vojnik, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500040020000, izdal
Cetis Celje, d.d. gnf‑335966
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