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Javni razpisi

Št. 4301-1/2012 Ob-1265/13

Obvestilo
Na podlagi 11. člena Uredbe o izvajanju postopkov 

pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Re-
publiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 
(Uradni list RS, št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10, 79/10) in 
219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje pro-
računa Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 
114/07, 61/08, 99/09-ZIPRS1011) objavljamo obvestilo 
v zvezi z javnim razpisom za sofinanciranje operacij za 
energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti, 
v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in 
prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, šeste 
razvojne prioritete Trajnostna raba energije, prve pred-
nostne usmeritve Energetska sanacija javnih stavb, ob-
javljenega v Uradnem listu RS, št. 71/12, dne 21. 9. 
2012 ter št. 82/12, dne 2. 11. 2012.

Skladno z določilom javnega razpisa, po katerem je 
razpis odprt do porabe sredstev, drugega roka za oddajo 
vlog, predvidenega za 31. 1. 2013, ne bo. Razpisana 
sredstva v višini 52 mio € zadoščajo za vloge, ki so pri-
spele na prvo odpiranje in so po merilih za ocenjevanje 
vlog dosegle zadostno število točk.

Kolikor bo ministrstvo zagotovilo dodatna sred-
stva za razpis, bo rok za oddajo vlog objavljen v Ura-
dnem listu RS in na spletni strani ministrstva na naslovu 
http://www.mzip.gov.si/.

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor

Št. 430-5/2012 Ob-1225/13

Spremembe in dopolnitve
Na podlagi 46. in 48. člena Zakona o javno-zaseb-

nem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; ZJZP) in 
36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Ura-
dni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 
38/2010 ZUKN in 57/11; ZGJS) ter v skladu z Odlokom 
o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opra-
vljanje lokalne gospodarske javne službe odvajanja in 
čiščenja komunalne in odpadne vode v Občini Lenart 
(Medobčinski uradni vestnik, št. 20/11) naročnik spreje-
ma spremembe in dopolnitve javnega razpisa za »po-
delitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospo-
darske javne službe opravljanja odvajanja in čiščenja 
komunalne in odpadne vode v Občini Lenart«

V najavi javnega razpisa za podelitev koncesije za 
opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe 
opravljanja odvajanja in čiščenja komunalne in odpa-
dne vode v Občini Lenart, ki je bil objavljen v Uradnem 

listu RS, št. 96/12, se spremenijo in dopolnijo naslednja 
določila:

Točka 6. Način, kraj in čas oddaje vloge, se spre-
meni in podaljša rok oddaje ponudb tako, da se četrti 
odstavek spremeni in dopolni tako da odslej glasi:

»Vloge je potrebno oddati najkasneje do 12. 2. 
2013 do 12. ure, v glavni pisarni Občine Lenart.«

Točka 3. Čas trajanja koncesijskega razmerja se 
dopolni in spremeni tako, da odslej glasi: Čas trajanja 
koncesijskega razmerja: deset let po sklenitvi koncesij-
ske pogodbe, v primeru da se naročnik odloči za sofi-
nanciranje izgradnje čistilne naprave v Občini Lenart pa 
petnajst let.

Spremembe in dopolnitve bodo uradno objavljene 
v Uradnem listu RS, dne 25. 1. 2013.

Občina Lenart

Št. 3313-20/2007 Ob-1216/13

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Republike Slove-
nije, Dunajska 22, 1000 Ljub ljana (v nadaljnjem besedi-
lu: MKO), na podlagi in v skladu z:

– Uredbo o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja 
podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 
v letih 2011–2013 (Uradni list RS, št. 28/11, 37/11 – 
popr., 103/11 in 87/12) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 
PRP),

– Uredbo Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 20. sep-
tembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evrop-
skega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) 
(UL L št. 277 z dne 21. 10. 2005, str. 1), zadnjič spreme-
njene z Uredbo (EU) št. 1312/2011 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 19. decembra 2011 o spremembi 
Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 glede nekaterih določb 
o finančnem upravljanju za nekatere države članice, 
ki imajo ali jim grozijo resne težave v zvezi z njihovo 
finančno stabilnostjo (UL L št. 339 z dne 21. 12. 2011, 
str 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1698/2005/ES),

– Uredbo Komisije (ES) št. 1974/2006 z dne 
15. decembra 2006 o podrobnih pravilih glede uporabe 
Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj 
podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja (EKSRP) (UL L št. 368 z dne 23. 12. 2006, 
str. 15), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Ko-
misije (EU) št. 679/2011 z dne 14. julija 2011 o spre-
membi Uredbe (ES) št. 1974/2006 o podrobnih pravilih 
glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 o pod-
pori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 185 
z dne 15. 7. 2011, str. 57), (v nadaljnjem besedilu: 
Uredba 1974/2006/ES),
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– Uredbo Komisije (EU) št. 65/2011 z dne 27. janu-
arja 2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Ured-
be Sveta (ES) št. 1698/2005 glede izvajanja kontrolnih 
postopkov in navzkrižne skladnosti v zvezi z ukrepi pod-
pore za razvoj podeželja (UL L št. 25 z dne 28. 1. 2011, 
str. 8), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komi-
sije (EU) št. 937/2012 z dne 12. oktobra 2012 o spre-
membi uredb (ES) št. 1122/2009 in (EU) št. 65/2011 
glede načina za določanje uporabljene obrestne mere 
za neupravičena plačila, ki se izterjajo od upravičencev 
sheme neposrednih podpor za kmete iz Uredbe Sveta 
(ES) št. 73/2009, podpore za razvoj podeželja iz Uredbe 
Sveta (ES) št. 1698/2005 in podpore za vinski sektor iz 
Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 (UL L št. 280 z dne 
13. 10. 2012, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 
65/2011/EU),

– Programom razvoja podeželja Republike Sloveni-
je za obdobje 2007–2013 (CCI 2007 SI 06 RPO 001), ki 
ga je potrdila Komisija EU z odločbo št. K (2007) 4136 
z dne 12. 9. 2007, zadnjič spremenjen dne 7. 6. 2012 (v 
nadaljnjem besedilu: PRP 2007–2013) objavlja,

V. javni razpis
za UKREP 125 – izboljšanje  

in razvoj infrastrukture, povezane  
z razvojem oziroma prilagoditvijo 

kmetijstva, predmet podpore št. 1. komasacije  
oziroma predmet podpore št. 2. agromelioracije  

na komasacijskih območjih
1. Osnovni podatki o javnem razpisu

Predmet javnega razpisa: Predmet podpore javnega razpisa za dodelitev nepovratnih sredstev iz 
naslova ukrepa 125 so komasacije oziroma agromelioracije na komasacijskih 
območjih.

Razpisana sredstva: Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 4.000.000 EUR, 
od tega je za predmet podpore št. 1. komasacije namenjeno 2.500.000 EUR 
in za predmet podpore št. 2 agromelioracije na komasacijskih območjih 
1.500.000 EUR. Sredstva se zagotavljajo s proračunskih postavk MKO, in 
sicer:

– do 1.875.000 EUR za predmet podpore št. 1 komasacije s proračunske 
postavke 920010 PRP 2007–2013 – EU.

– do 1.125.000 EUR za predmet podpore št. 2 agromelioracije na 
komasacijskih območjih s proračunske postavke 920010 PRP 2007–2013 – 
EU.

– do 625.000 EUR za predmet podpore št. 1 komasacije s proračunske 
postavke 920110 PRP 2007–2013 – slovenska udeležba.

– do 375.000 EUR za predmet podpore št. 2 agromelioracije na komasacijskih 
območjih s proračunske postavke 920110 PRP 2007–2013 – slovenska 
udeležba.

Delež javnega financiranja znaša 100 odstotkov upravičenih stroškov. Od 
tega znaša delež Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 75 
odstotkov, delež Republike Slovenije pa 25 odstotkov. 

Kolikor razpisana sredstva na predmetu podpore št. 1 komasacije 
ali predmetu podpore št. 2 agromelioracije na komasacijskem območju ne 
bodo porabljena, se lahko ostanek sredstev v skladu s petim odstavkom 
109. člena Uredbe PRP, prerazporedi na drug predmet podpore.

Vrsta javnega razpisa ZAPRT

Objava in zaključek javnega 
razpisa: 

Javni razpis je odprt od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu RS, do 
vključno dne 27. 3. 2013 do 24. ure (zaključek javnega razpisa).

Vnos vlog v prijavni obrazec 
in predložitev vlog

Vnos vloge v elektronski sistem in predložitev vloge poteka od 11. 3. 2013 do 
vključno 27. 3. 2013 do 24. ure
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Obdobje upravičenosti stroškov Skladno s četrtim odstavkom 40. člena Uredbe PRP, so upravičeni 
stroški za naložbe iz prve točke prvega odstavka in prve točke drugega 
odstavka 40. člena Uredbe PRP, stroški, nastali od datuma izdaje odločbe 
o pravici do sredstev do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Kot 
začetek stroška se šteje prevzem obveznosti vlagatelja na račun morebitnih 
dodeljenih sredstev (sklenitev katerekoli pogodbe, naročanje materiala, 
opreme, storitev ali del).

Skladno s petim odstavkom 40. člena Uredbe PRP se za upravičene stroške 
štejejo tudi morebitni splošni stroški iz druge točke prvega odstavka in druge 
točke drugega odstavka 40. člena Uredbe PRP, nastali od 1. januarja 2007 do 
vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.

Cilj ukrepa: Izboljšanje konkurenčnosti kmetijstva in gozdarstva

Informacije o razpisu: – INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj 
podeželja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP) (Dunajska 160, 1000 Ljub ljana) 
tel. 01/580-77-92, faks: 01/478-92-06, e-mail: aktrp@gov.si.

2. Predmet podpore
2.1. Skladno s prvo in drugo točko prvega od-

stavka 39. člena Uredbe PRP so predmet podpore v okviru 
tega javnega razpisa komasacije in agromelioracije na ko-
masacijskih območjih (vlagatelj lahko v okviru tega javnega 
razpisa pridobi sredstva za komasacije oziroma agromelio-
racije na komasacijskem območju).

3. Vlagatelji
3.1. Skladno s prvo točko 41. člena Uredbe PRP 

so vlagatelji za predmet podpore iz 1. točke prvega od-
stavka 39. člena Uredbe PRP (komasacije) občine, v katerih 
se izvaja večinski del komasacije.

3.2. Skladno z drugo točko 41. člena Uredbe PRP 
so vlagatelji za predmet podpore iz 2. točke prvega od-
stavka 39. člena Uredbe PRP (agromelioracije na koma-
sacijskih območjih) občine, v katerih se izvaja večinski del 
agromelioracije in jih lastniki zemljišč pooblastijo za vodenje 
investicije.

4. Pogoji in obveznosti
4.1. Splošni pogoji
4.1.1. Skladno z drugim odstavkom 39. člena Ured-

be PRP, se pri predmetu podpore iz prve točke prvega 
odstavka 39. člena Uredbe PRP (komasacije) podpirajo 
aktivnosti komasacij, ki se izvajajo v skladu s predpisi, ki 
urejajo kmetijska zemljišča. V komasacijsko območje v skla-
du z občinskimi prostorskimi akti ne sme biti vključenih več 
kot 30 odstotkov nekmetijskih zemljišč.

4.1.2. Skladno s tretjim odstavkom 39. člena Ured-
be PRP se pri predmetu podpore iz 2. točke prvega od-
stavka 39. člena Uredbe PRP (agromelioracije na koma-
sacijskih območjih), podpirajo aktivnosti agromelioracij na 
komasacijskih območjih, ki se izvajajo v skladu s predpisi, 
ki urejajo kmetijska zemljišča. Podpirajo se samo tiste agro-
melioracije, ki se izvajajo na komasacijskih območjih in se 
z njimi dosega cilj celovitega urejanja kmetijskega prostora. 
Predmet podpore so naložbe v ureditev poljskih poti (neka-
tegorizirane občinske poti), odstranitev kamnitih osamelcev, 
spreminjanje konfiguracije zemljišč, izboljšanje dostopa na 
kmetijska zemljišča in krčenje grmičevja. Infrastruktura, ki 
se izgradi v okviru agromelioracije in ni neposredno poveza-
na z razvojem kmetijstva, ni upravičena do podpor v okviru 
tega ukrepa.

4.1.3. Agromelioracijska dela, ki so se ali se izvajajo 
na komasacijskih območjih in so bila financirana iz drugega 
ukrepa PRP 2007–2013 ali iz proračuna lokalne skupno-
sti, niso upravičena do podpore iz naslova tega javnega 
razpisa.

4.1.4. Skladno s prvim odstavkom 120. člena Uredbe 
PRP, vlagatelj pred datumom začetka upravičenosti stro-
škov ne sme začeti z deli, niti prevzeti nobenih obveznosti 
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na račun morebitnih dodeljenih sredstev (sklenitev katere-
koli pogodbe, naročanje materiala, opreme, storitev ali del). 
Zbiranje ponudb se ne šteje kot prevzem obveznosti, s tem 
da dobavitelj oziroma izvajalec ne sme biti izbran pred za-
četkom datuma upravičenosti.

4.1.5. Skladno s tretjim odstavkom 120. člena Uredbe 
PRP, mora vlagatelj za izvedbo naložbe, ki zahteva prido-
bitev gradbenega dovoljenja, pridobiti gradbeno dovoljenje, 
iz katerega je razvidna namembnost objekta, ki mora biti 
v skladu z dejavnostjo prijavljene naložbe.

4.1.6. Skladno s četrtim odstavkom 120. člena Uredbe 
PRP, mora vlagatelj imeti poravnane vse obveznosti do 
države.

4.1.7. Skladno s sedmim odstavkom 120. člena Ured-
be PRP, mora biti iz dokumentacije vlagateljev, ki kandidi-
rajo za pridobitev sredstev za naložbe, razvidna zaprtost 
finančne konstrukcije za priznani in nepriznani del naložbe. 
Vlagatelj mora priložiti dokazilo, da ima za predlagano ko-
masacijo oziroma agromelioracijo na komasacijskem obmo-
čju zagotovljena finančna sredstva.

4.1.8. Skladno z osmim odstavkom 120. člena Uredbe 
PRP, če vlagatelj kandidira za pridobitev sredstev samo za 
del naložbe, morajo biti iz priložene projektne dokumenta-
cije razvidni:

– popis del in stroškov, ki se nanaša na celotno na-
ložbo;

– ločen popis del in stroškov, s katerim se vlagatelj 
prijavlja na javni razpis;

– predloženo dokazilo (popis) o vrednosti že izvedenih 
del in stroškov ter popis del in stroškov.

4.1.9. Skladno z drugim, tretjim in četrtim odstavkom 
35. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08 
in 57/12 in 90/12 – ZdZPVHVVR; v nadaljnjem besedi-
lu: ZKme-1), se stranki, ki ima v Republiki Sloveniji odprt 
transakcijski račun, sredstva nakažejo na račun iz registra 
transakcijskih računov, ki ga stranka ARSKTRP sporoči. 
Če stranka transakcijskega računa ne sporoči, se sredstva 
nakažejo na račun, razviden iz registra transakcijskih raču-
nov. Kadar transakcijski račun stranke ni razviden iz registra 
transakcijskih računov ali stranka ne ravna v skladu s prej-
šnjim odstavkom, ARSKTRP zahteva odpravo pomanjkljivo-
sti. Če stranka v roku iz zahteve za odpravo pomanjkljivosti 
ne sporoči transakcijskega računa, ARSKTRP vlogo stranke 
zavrže (kot stranka se šteje vlagatelj iz točke 3.1. in točke 
3.2. tega javnega razpisa).

4.1.10. Skladno s trinajstim odstavkom 120. člena 
Uredbe PRP, nepremičnina, na kateri se opravlja izvršba 
v skladu s predpisi, ki urejajo izvršbo in zavarovanje, ne 
more biti predmet podpore tega javnega razpisa.

4.1.11. Skladno z dvanajstim odstavkom 121. člena 
Uredbe PRP se morajo vsi predračuni, računi in druga do-
kazila glasiti na upravičenca.

4.1.12. Skladno s trinajstim odstavkom 121. člena 
Uredbe PRP, morajo biti vsi računi in vsa dokazila predlo-
žena v slovenskem jeziku.

4.2. Specifični pogoji
4.2.1. Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za pridobitev 

sredstev za komasacije ob vložitvi vloge na javni razpis
4.2.1.1. Skladno s prvo točko prvega odstavka 42. čle-

na Uredbe PRP, mora vlagatelj priložiti ustrezna dovoljenja 
za operativno izvedbo komasacije.

4.2.1.2. Skladno z drugo točko prvega odstavka 42. čle-
na Uredbe PRP mora v vlagatelj priložiti finančno ovredno-
tenje komasacije.

4.2.1.3. Skladno s tretjo točko prvega odstavka 42. čle-
na Uredbe PRP mora vlagatelj priložiti časovno opredelitev 
operativne izvedbe komasacije, ki mora biti zaključena do 
vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Kot doka-
zilo o zaključku projekta se šteje predajni zapisnik upravne 

enote o zaključku komasacije oziroma izdelavi elaborata 
komasacije.

4.2.1.4. Skladno s četrto točko prvega odstavka 42. čle-
na Uredbe PRP in skladno z Uredbo o enotni metodologiji 
za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 
področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10), 
mora vlagatelj predložiti Investicijski program ali dokument 
identifikacije investicijskega projekta, iz katerega mora biti 
razvidno, da so s komasacijo predvideni pozitivni ekonom-
ski učinki. Projekt mora z izračunano bruto dodano vredno-
stjo (v nadaljnjem besedilu: BDV) izkazati pozitivno oceno 
pričakovanih ekonomskih učinkov.

4.2.1.5. Skladno s peto točko prvega odstavka 42. čle-
na Uredbe PRP mora vlagatelj iz točke 3.1. tega javnega 
razpisa prevzeti pravice, obveznosti in odgovornosti, ki iz-
hajajo iz naložbe (projekta) komasacije.

4.2.1.6. Skladno s šesto točko prvega odstavka 42. čle-
na Uredbe PRP, so do podpor upravičena tista komasacij-
ska območja, pri katerih je povprečno število parcel na ha 
višje od dveh parcel na ha.

4.2.2. Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za pridobitev 
sredstev za agromelioracije na komasacijskih območjih ob 
vložitvi vloge na javni razpis

4.2.2.1. Skladno s prvo točko drugega odstavka 42. čle-
na Uredbe PRP, mora vlagatelj v skladu z zakonodajo, 
ki ureja kmetijska zemljišča, Zakonom o graditvi objektov 
(Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1 (14/05 – popr.), 92/05 
– ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – Odl. US, 120/06 – Odl. 
US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 – popr.), 20/11 
– Odl. US in 57/12; v nadaljnjem besedilu: ZGO-1) in Zako-
nom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 (8/03 – 
popr.), 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C, 
79/10 – Odl. US, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.); v na-
daljnjem besedilu ZUreP-1), priložiti ustrezna dovoljenja 
za operativno izvedbo agromelioracije na komasacijskem 
območju, v skladu z zahtevami javnega razpisa in razpisne 
dokumentacije.

4.2.2.2. Skladno z drugo točko drugega od-
stavka 42. člena Uredbe PRP, mora vlagatelj priložiti ustre-
zno projektno, investicijsko in tehnično dokumentacija ter 
vsa dovoljenja za izvedbo agromelioracije na komasacij-
skem območju v skladu z zahtevani javnega razpisa in 
razpisne dokumentacije.

4.2.2.3. Skladno s tretjo točko drugega od-
stavka 42. člena Uredbe PRP, mora vlagatelj priložiti prav-
nomočno dovoljenje o operativni izvedbi komasacije (prav-
nomočno odločbo o uvedbi komasacijskega postopka). 
Vlagatelj mora priložiti odločbo o uvedbi komasacijskega 
postopka, ki je postala pravnomočna s 1. januarjem 2000 
ali pozneje.

4.2.2.4. Skladno s četrto točko drugega od-
stavka 42. člena Uredbe PRP mora vlagatelj priložiti fi-
nančno ovrednotenje projekta.

4.2.2.5. Skladno s peto točko drugega odstavka 42. čle-
na Uredbe PRP mora vlagatelj priložiti časovno opredelitev 
operativne izvedbe projekta, ki mora biti zaključena do 
vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Kot doka-
zilo o zaključku projekta se šteje pravnomočno uporabno 
dovoljenje in poročilo o opravljenem delu, ki ga podpiše 
upravičenec, oziroma izjava izvajalca gradbenega nadzora, 
da so dela zaključena in poročilo o opravljenem delu, ki ga 
podpiše upravičenec, kadar v skladu z ZGO-1 uporabno 
dovoljenje ni potrebno.

4.2.2.6. Skladno s šesto točko drugega od-
stavka 42. člena Uredbe PRP in Skladno z Uredbo o enotni 
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske doku-
mentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 
in 54/10), mora vlagatelj predložiti Investicijski program in/ali 
dokument identifikacije investicijskega projekta, iz katerih 
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mora biti jasno razvidno, da so s komasacijo predvideni po-
zitivni ekonomski učinki. Projekt mora z izračunanim BDV 
izkazati pozitivno oceno pričakovanih ekonomskih učinkov.

4.2.2.7. Skladno s sedmo točko drugega od-
stavka 42. člena Uredbe PRP, mora vlagatelj prevzeti pra-
vice, obveznosti in odgovornosti, ki izhajajo iz naložbe agro-
melioracije na komasacijskem območju.

4.2.2.8. Skladno z osmo točko drugega od-
stavka 42. člena Uredbe PRP, mora biti komasacijski po-
stopek najmanj v fazi potrditve idejne zasnove ureditve 
komasacijskega območja (idejna zasnova komasacije mora 
biti potrjena s strani upravne enote) skladno s 63. členom 
Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – 
UPB2 in 58/12; v nadaljnjem besedilu ZKZ).

4.2.2.9. Za izvedbo agromelioracijskih del na komasa-
cijskem območju, morajo biti skladno z zakonodajo, ki ureja 
kmetijska zemljišča, pridobljena vsa potrebna dovoljenja.

4.2.2.10. Do podpore so upravičeni tudi tisti agromeli-
oracijski projekti, ki se ne pokrivajo v celoti s komasacijskim 
območjem, vendar pa se kot upravičeni stroški priznajo le 
tisti stroški, ki so vezani na izvedbo agromelioracijskih del 
na samem komasacijskem območju.

4.2.2.11. V primerih, kadar gre za poseg, za katerega 
v skladu z ZGO-1 ni potrebno pridobiti gradbenega dovo-
ljenja, je potrebno priložiti lokacijsko informacijo občine, 
v kateri leži predvidena agromelioracija.

4.2.2.12. Za izvedbo naložbe, ki zahteva pridobitev 
gradbenega dovoljenja, mora vlagatelj pridobiti gradbeno 
dovoljenje, iz katerega je razvidna namembnost objekta, ki 
mora biti v skladu z dejavnostjo prijavljene naložbe.

4.2.3. Pogoji, ki jih mora izpolniti upravičenec od izda-
je odločbe o pravici do sredstev do zaključka projekta (Kot 
upravičenec iz tega javnega razpisa se šteje vlagatelj iz 
poglavja 3.1. oziroma 3.2. tega javnega razpisa)

4.2.3.1. Skladno z drugim odstavkom 121. člena Ured-
be PRP, se mora predmet podpore po Uredbi PRP upo-
rabljati izključno za namen in dejavnost, za katero so bila 
sredstva po Uredbi PRP dodeljena.

4.2.3.2. Ker se upravičenec se v skladu z Zakonom 
o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 
19/10, 18/11, 43/12 – Odl. US in 90/12; v nadaljnjem bese-
dilu: ZJN-2) šteje za naročnika, mora predložiti dokazilo, da 
je bil postopek izbire dobavitelja oziroma izvajalca izveden 
v skladu z navedenimi predpisi.

4.2.3.3. Skladno z desetim odstavkom 121. člena 
Uredbe PRP, mora biti naložba zaključena pred oddajo 
zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.

4.2.3.4. Skladno z enajstim odstavkom 121. člena 
Uredbe PRP je zadnji možni rok za vložitev zahtevka za 
izplačilo sredstev, ki se lahko določi v odločbi oziroma skle-
pu 30. junij 2015.

4.2.3.5. Upravičenec mora najkasneje v desetih dneh po 
prejemu odločbe o pravici do sredstev začeti postopek izbire 
izvajalca geodetskih, gradbenih oziroma ostalih operativnih 
del po ZJN-2. Ker se investitor v skladu z ZJN-2 šteje za 
naročnika, mora predložiti dokazilo, da je bil postopek izbire 
dobavitelja oziroma izvajalca izveden v skladu z navede-
nimi predpisi. Upravičenec mora pri omenjenem postopku 
izbire izvajalca geodetskih in ostalih del uporabili enako spe-
cifikacijo del kot je le-ta opredeljena v projektantskem pred-
računu izvedbe komasacije ali agromelioracije za potrebe 
tega javnega razpisa ter z izbranim izvajalcem del skleniti 
pogodbo o izvedbi del, ki bo skladna s tem javnim razpisom 
in odločbo o pravici do sredstev. Kolikor nihče od ponudnikov 
ne bo ponudil izvedbo del za vrednost nižjo ali enako kot je 
opredeljena v odločbi o pravici do sredstev, mora upraviče-
nec razpis ponoviti oziroma razliko pokriti sam.

4.2.3.6. Upravičenec mora z izbranim izvajalcem ge-
odetskih in ostalih operativnih del skleniti pogodbo, s ka-
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tero se bo izvajalec zavezal, da bo opravil tudi eventualna 
geodetska dela ter dopolnitve elaboratov komasacijskega 
postopka, ki bodo potrebna v fazi reševanja pritožb do 
pravnomočnosti odločbe o novi razdelitvi zemljišč komasa-
cijskega sklada.

4.2.3.7. Upravičenec mora z izvajalcem del podpisali 
pogodbo, na podlagi katere se bo izvajalcu del izplačevalo 
glede na dejansko opravljeno delo. V primeru, da bo dejan-
sko opravljenega dela več, kot pa je to opredeljeno v projek-
tantskem predračunu izvedbe komasacije ali agromelioracije 
za potrebe tega javnega razpisa, upravičenec ne more zah-
tevali dodatnih sredstev, pač pa bo moral razliko pokriti sam.

4.2.3.8. Upravičenec mora najkasneje v petih dneh po 
podpisu pogodbe z izbranim izvajalcem geodetskih, grad-
benih oziroma ostalih operativnih del, le–to skupaj z ob-
vestilom o izbiri najugodnejšega ponudnika in ponudbo 
izbranega izvajalca del, posredovati ARSKTRP.

4.2.4. Obveznosti, ki veljajo za izvedbo komasacije od 
izdaje odločbe o pravici do sredstev do zaključka naložbe

4.2.4.1. Upravičenec se zavezuje, da v primeru spre-
minjanja meje komasacijskega območja, v skladu z 57. čle-
nom ZKZ ne bo zahteval dodatnih sredstev.

4.2.4.2. Upravičenec mora za pogodbena dela vodi-
ti predpisano dokumentacijo, ki je določena s tem javnim 
razpisom in odločbo o pravici do sredstev.

4.2.4.3. Končni prejemnik sredstev mora najkasneje 
v petih letih po zadnjem izplačilu sredstev s strani ARSK-
TRP izvesti in zaključiti agromelioracijska dela oziroma 
projekt izgradnje novo-nastale infrastrukture, ter zagotoviti 
finančna sredstva za novo nastalo infrastrukturo, predvide-
no v idejni zasnovi komasacije. Te obveznosti se vključijo 
v odločbo o pravici do sredstev.

4.2.4.4. Upravičenec mora upoštevati navodila, do-
ločena v Priročniku za obveščanje javnosti in označeva-
nje projektov v okviru PRP 2007–2013, ki je objavljen na 
spletni strani MKO, www.mko.gov.si/ in ARSKTRP, www.
arsktrp.gov.si.

4.3. Pogoji, ki jih mora upravičenec izpolnjevati ob 
vlaganju zahtevka

4.3.1. Skladno s prvim odstavkom 127. člena Uredbe 
PRP, se sredstva izplačajo na podlagi zahtevka upravičenca 
za izplačilo sredstev.

4.3.2. Skladno s tretjim odstavkom 127. člena Uredbe 
PRP, se rok za vložitev posameznega zahtevka za izplačilo 
sredstev določi v odločbi o pravici do sredstev.

4.3.3. Skladno s četrtim odstavkom 127. člena Uredbe 
PRP mora biti pred vložitvijo posameznega zahtevka za iz-
plačilo sredstev naložba/aktivnost, na katero se zahtevek za 
izplačilo sredstev nanaša, zaključena in vsi računi plačani. 
Upravičenec, ki mu je bila izdana odločba o pravici do sred-
stev, mora k zahtevku za izplačilo sredstev obvezno priložiti:

Št. Dokazila, ki jih je potrebno priložiti zahtevku
1. Originalni izvodi računov, ki se upravičencu ne vračajo ali overjene fotokopije računov (overjene 

fotokopije računov se upravičencu ne vračajo).
2. Dokazila o plačilih (overjena kopija položnice oziroma blagajniškega prejemka ali originalno potrdilo 

banke o izvršenem plačilu) (overjene fotokopije računov se upravičencu ne vračajo).
3. Začasne gradbene situacije in končna gradbena situacija pri gradbenih delih, ki jo pooblaščeni 

nadzornik in investitor potrdita z žigom in podpisom ter pripisom, da so dela zaključena, ki se 
investitorju ne vračajo, z originalnimi dokazili o njihovem plačilu (overjena kopija položnice oziroma 
blagajniškega prejemka ali originalno potrdilo banke o izvršenem plačilu), ki se upravičencu ne vračajo. 
Pri komasacijah se namesto gradbene situacije priloži obračunsko situacijo, ki jo potrdita upravna enota 
in upravičenec (Kot investitor se šteje vlagatelj iz točke 3.1. in 3.2. tega javnega razpisa).

4. Poročilo o opravljenem delu, ki ga podpiše upravičenec, ki se ne vrača.
5. Zadnjemu zahtevku je potrebno priložiti ustrezna dokazila o zaključku naložbe iz naslednjega odstavka 

tega poglavja. 
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4.3.4. Kot dokazilo o zaključku naložbe, za katero je 
bila upravičencu izdana odločba o pravici do sredstev, se 
šteje:

Št. Naložba Dokazilo o zaključku

1. Komasacija Predajni zapisnik upravne enote o zaključku komasacije oziroma izdelavi 
elaborata komasacije.

Komasacija mora izpolnjevati vse pogoje, skladno z ZKZ, da lahko upravna 
enota izda odločbo o novi razdelitvi zemljišč komasacijskega sklada. 
Priložiti je potrebno tudi tehnično poročilo v digitalni obliki. Podrobna 
vsebina tehničnega poročila je opredeljena v razpisni dokumentaciji, in 
sicer v dokumentu Razdelitev komasacijskih del na pod-faze in dokazila 
o opravljenem delu. (Navodila: kot zaključena komasacijska dela se skladno 
z 63. členom ZKZ štejejo takrat, ko izvajalec del preda celoten elaborat 
komasacije upravni enoti in pristojni območni geodetski upravi).

2. Agromelioracija, za 
katero je potrebno 
gradbeno dovoljenje 
(manj zahtevni objekt)

Pravnomočno uporabno dovoljenje in poročilo o opravljenem delu, ki ga 
podpiše upravičenec. 

3. Agromelioracija, za 
katero je potrebno 
gradbeno dovoljenje 
(nezahtevni objekt)

Izjava izvajalca gradbenega nadzora, da so dela zaključena in poročilo 
o opravljenem delu, ki ga podpiše upravičenec. Strokovno mnenje 
kmetijskega svetovalca pristojnega Kmetijsko gozdarskega zavoda 
o izvedenih agromelioracijskih delih razen ureditve poljskih poti na podlagi 
izjave izvajalca gradbenega nadzora.

4. Agromelioracija, za 
katero ni potrebno 
gradbeno dovoljenje 

Izjava izvajalca gradbenega nadzora, da so dela zaključena in poročilo 
o opravljenem delu, ki ga podpiše upravičenec. Strokovno mnenje 
kmetijskega svetovalca pristojnega Kmetijsko gozdarskega zavoda 
o izvedenih agromelioracijskih delih razen ureditve poljskih poti na podlagi 
izjave izvajalca gradbenega nadzora.

4.3.5. Skladno s sedmim odstavkom 127. člena Ured-
be PRP, morajo za izplačila sredstev v tekočem letu upravi-
čenci zahtevke za izplačilo sredstev poslati na ARSKTRP, 
na naslov v skladu s prvim odstavkom 114. člena Uredbe 
PRP. Upravičenci vlagajo zahtevke za izplačilo sredstev 
v skladu z roki, opredeljenimi v odločbi o pravici do sredstev. 
Zahtevki za izplačilo sredstev se vlagajo od 1. januarja do 
5. oktobra in od 6. decembra do 31. decembra tekočega 
leta. Zahtevki za izplačilo sredstev, poslani med 6. oktobrom 
in 5. decembrom, se s sklepom zavržejo. Zahtevek za izpla-
čilo sredstev vlagatelj vloži najkasneje v roku, določenem 
v odločbi o pravici do sredstev.

4.3.6. Skladno z devetim odstavkom 127. člena Ured-
be PRP, če razlika med upravičenimi stroški, ki se priznajo 
na podlagi vloženega zahtevka za izplačilo sredstev, in 
višino stroškov, ki jih upravičenec uveljavlja v zahtevku za 
izplačilo sredstev, presega 3 odstotke, se za razliko uporabi 
znižanje zneska v skladu s 30. členom Uredbe 65/2011/EU.

4.3.7. Vlagatelj lahko v roku 30 dni od pravnomoč-
nosti odločbe o pravici do sredstev pošlje na ARSKTRP 
zahtevek za izplačilo predplačila do vključno 20 odstotkov 
odobrene pomoči, ki mu priloži bančno garancijo v višini 
110 odstotkov zneska predplačila. Garancija se sprosti, 
ko dejanski znesek izdatkov, povezan z naložbo, preseže 
znesek predplačila. Preostanek sredstev do višine zneska 
odobrenih sredstev bo ARSKTRP izplačala po dogovorjeni 
dinamiki po predložitvi dokazil o izvedenih in plačanih delih, 
ki presegajo že izplačano predplačilo.

4.3.8. Sredstva se izplačajo na podlagi največ petih 
zahtevkov in sicer do dva zahtevka letno. Zahtevek za 
izplačilo sredstev upravičenec vloži najkasneje v roku do-
ločenem v odločbi o pravici do sredstev. Kadar vlagatelj 
vlaga več zahtevkov, mora posamezni zahtevek zajemati 
posamezno fazo projekta v celoti.

4.3.9. Upravičenec mora ob zaključku komasacijskega 
postopka (pred zadnjim izplačilom) priložiti tehnično poro-
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čilo. Podrobna vsebina tehničnega poročila je določena 
v razpisni dokumentaciji.

4.4. Obveznosti upravičenca in končnega prejemnika 
sredstev (kot končni prejemnik sredstev se šteje vlagatelj iz 
točke 3.1. in 3.2. tega javnega razpisa)

4.4.1. Skladno s prvim odstavkom 121. člena Ured-
be PRP, morajo biti gradbena dela opravljena v skladu 
z ZGO-1, ZUreP-1, z Zakonom o varstvu kulturne dediščine 
(Uradni list RS, št. 16/08 – ZVKD-1 v nadaljnjem besedilu: 
ZVKD-1) in z Zakonom o varstvu okolja (Uradni list RS, 
št. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06 – Odl. US, 112/06 – 
Odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 
108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 97/12 – Odl. US; v na-
daljnjem besedilu: ZVO-1).

4.4.2. Skladno s tretjim odstavkom 121. člena Uredbe 
PRP, se mora naložbena dejavnost za predmet podpore iz 
druge točke prvega odstavka 39. člena Uredbe PRP (agro-
melioracije na komasacijskih območjih) za katero končni 
prejemnik sredstev po tej uredbi prejme sredstva, opravljati 
še najmanj naslednjih pet let po zadnjem izplačilu sredstev. 
V tem obdobju se ne sme uvajati bistvenih sprememb, 
kot so določene v 72. členu Uredbe 1698/2005/ES, oziro-
ma odtujiti naložbe (stanje zemljišča, ki je bilo doseženo 
z agromelioracijo se ne sme poslabšati oziroma mora ostati 
najmanj enako), ter naložbe se ne sme uporabljati v na-
sprotju z namenom dodeljenih sredstev, sicer mora končni 
prejemnik sredstev vsa prejeta sredstva vrniti v proračun 
Republike Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrest-
mi v skladu s 57. členom ZKme-1.

4.4.3. Skladno s četrtim odstavkom 121. člena Uredbe 
PRP, mora končni prejemnik sredstev na ARSKTRP poro-
čati o doseganju ciljev in izpolnjevanju obveznosti še pet let 
od zadnjega izplačila sredstev. Skladno s petim odstavkom 
42. člena Uredbe PRP mora končni prejemnik sredstev 
poročilo poslati na ARSKTRP do 31. marca tekočega leta 
za preteklo leto, na predpisanem obrazcu. Obrazci za pri-
pravo poročila se objavijo na spletni strani ARSKTRP www.
arsktrp.gov.si.

4.4.4. Skladno s sedmim odstavkom 121. člena Ured-
be PRP, mora končni prejemnik sredstev omogočiti dostop 
do dokumentacije o projektu ter omogočiti kontrolo projekta 
na kraju samem ARSKTRP, MKO, revizijskemu organu in 
drugim nadzornim organom.

4.4.5. Skladno z osmim odstavkom 121. člena Uredbe 
PRP, se končni prejemniki sredstev, ki so pravne osebe, 
opis aktivnosti oziroma naložbe in znesek odobrenih javnih 
sredstev objavijo na spletni MKO www.mko.gov.si in ARSK-
TRP www.arsktrp.gov.si.

4.4.6. Skladno s štirinajstim odstavkom 121. člena 
Uredbe PRP, mora končni prejemnik sredstev zagotoviti 
obveščanje javnosti o izvedenih naložbah in projektih, so-
financiranih iz naslova ukrepov PRP 2007 – 2013, z ustre-
zno označitvijo v skladu z navodili, ki bodo objavljena na 
spletni strani MKO, in podrobnimi pravili o informiranju in 
obveščanju javnosti, ki so določena v Prilogi VI Uredbe 
1974/2006/ES.

4.4.7. Skladno s 124. členom Uredbe PRP morajo 
končni prejemniki sredstev, ki pridobijo sredstva na podlagi 
tega javnega razpisa, vso dokumentacijo, ki je bila podlaga 
za pridobitev sredstev, hraniti še najmanj pet let od dneva 
zadnjega izplačila sredstev.

5. Omejitev sredstev
5.1. Skladno s prvim odstavkom 119. člena Uredbe 

PRP lahko upravičenci pridobijo sredstva za iste aktivnosti 
ali naložbe na podlagi posamezne vloge na javni razpis 
samo iz enega ukrepa po Uredbi PRP.

5.2. Skladno z drugim odstavkom 119. člena Uredbe 
PRP se sredstva ne odobrijo in izplačajo upravičencu, ki je 
za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi na javni 
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razpis in v zahtevku za izplačilo sredstev, že prejel sred-
stva državnega proračuna Republike Slovenije ali sredstva 
Evropske unije oziroma druga javna sredstva.

5.3. Skladno s četrtim odstavkom 119. člena Uredbe 
PRP, če je upravičenec po Uredbi PRP občina, se lastna 
sredstva sofinanciranja z vidika Evropske unije ne štejejo 
za že prejeta javna sredstva Republike Slovenije.

5.4. Skladno s tretjim odstavkom 119. člena Uredbe 
PRP, ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko za 
namen izvajanja ukrepov Posodabljanje kmetijskih gospo-
darstev – ukrep 121, Dodajanje vrednosti kmetijskim in 
gozdarskim – ukrep 123, Izboljšanje in razvoj infrastrukture, 
povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva – 125, Di-
verzifikacija v nekmetijske dejavnosti – ukrep 311 in Podpo-
ra ustanavljanju in razvoju mikro-podjetij – 312 upravičenci 
pridobijo druga javna sredstva v Republiki Sloveniji, vendar 
seštevek podpor ne sme presegati zgornje vrednosti po-
moči iz Priloge 1 k Uredbi 1698/2005/ES. Med druga javna 
sredstva se šteje tudi višina državne pomoči iz naslova ugo-
dnejše oziroma subvencionirane obrestne mere.

5.5. Skladno s petim odstavkom 119. člena Uredbe 
PRP, se sredstva ne dodelijo za naložbe zunaj območja 
Republike Slovenije.

6. Upravičeni stroški
6.1. Skladno s prvim in drugim odstavkom 40. člena 

Uredbe PRP so upravičeni stroški:

Št. Upravičeni strošek

Stroški izvedbe projekta

1. Komasacije:

Stroški izvedbe komasacije – geodetska dela

2. Agromelioracije na komasacijskih območjih:

Stroški izvedbe agromelioracije (pripravljalna dela, zemeljska dela, gradbena dela, obrtniška dela, 
betonska dela, geodetska dela in zaključna dela). Pri posameznih gradbenih in obrtniških delih se 
priznavajo tudi stroški dobave gotovih elementov (nakup in prevoz) in njihove montaže ali stroški 
izvedbe del na kraju samem (stroški materiala, prevoza in opravljenih del).

 Splošni stroški

3. Komasacije:

Splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe, do vključno 20 odstotkov 
upravičenih stroškov geodetskih del. Splošni stroški so zlasti honorarji inženirjem in svetovalcem, 
študije izvedljivosti in ekonomske upravičenosti, priprava idejne zasnove komasacijskega območja, 
priprava ostale dokumentacije, ki je potrebna za uvedbo komasacije, priprava idejnih projektov, 
stroški strokovnih sodelavcev pri pripravi in izvedbi komasacije, stroški, nastali v zvezi s pripravo 
projektantskega predračuna komasacije v razpisni dokumentaciji, stroški za pripravo druge 
tehnične dokumentacije opredeljene v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji, stroški projektne 
in investicijske dokumentacije, stroški izvedbe javnega razpisa za izvedbi komasacije v skladu 
s predpisi, ki urejajo javno naročanje, in stroški inženiringa.

4. Agromelioracije na komasacijskih območjih:

Splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe do vključno višine 20 
odstotkov upravičenih stroškov projekta. Splošni stroški so zlasti honorarji arhitektom, inženirjem in 
svetovalcem, študije izvedljivosti in ekonomske upravičenosti, priprava ostale dokumentacije, ki je 
potreba za uvedbo agromelioracije, priprava idejnih projektov, strokovnih sodelavcev pri pripravi in 
izvedbi komasacije, stroški, nastali v zvezi s pripravo popisa del s pred-izmerami in ovrednotenjem 
agromelioracije, opredeljene v razpisni dokumentaciji, stroški za pripravo druge tehnične 
dokumentacije, opredeljene v razpisni dokumentaciji, stroški projektne in investicijske dokumentacije, 
stroški priprave ostale dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja oziroma za izvedbo na 
podlagi lokacijske informacije, stroški izvedbe javnega razpisa za izvedbo agromelioracije v skladu 
s predpisi, ki urejajo javno naročanje, stroški inženiringa in zunanjega nadzora pri gradnji, stroški 
strokovnih mnenj o načrtovanju in izvedenih agromelioracijskih delih.

6.2. Skladno s četrtim odstavkom 40. člena Uredbe 
PRP, se kot upravičeni stroški za naložbe iz prve točke prve-
ga in prve točke drugega odstavka 40. člena Uredbe PRP, 
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v okviru tega javnega razpisa, štejejo samo stroški, nastali 
od datuma odločbe o pravici do sredstev do vložitve zadnje-
ga zahtevka. Kot začetek stroška upravičenih stroškov se 
šteje prevzem obveznosti upravičenca na račun morebitnih 
dodeljenih sredstev (sklenitev katerekoli pogodbe, naroča-
nje materiala, opreme, storitev ali del). Investitor pa lahko 
začne s postopkom izbire izvajalca skladno z ZJN-2, vendar 
pogodbe z izbranim izvajalcem ne sme skleniti pred izdajo 
odločbe o pravici do sredstev.

6.3. Skladno s petim odstavkom 40. člena Uredbe PRP 
so do podpore upravičeni tudi morebitni splošni stroški iz 
druge točke prvega odstavka in druge točke drugega od-
stavka 40 člena Uredbe PRP, nastali od 1. januarja 2007 do 
vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.

6.4. Skladno s šestim odstavkom 40. člena Uredbe PRP, 
se poleg neupravičenih stroškov iz tretjega odstavka 71. čle-
na Uredbe 1698/2005/ES podpora ne dodeli za:

– plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu,
– stroške tekočega poslovanja (stroški vzdrževanja in 

najema),
– bančne stroški in stroške garancij,
– stroške promocije,
– nakup rabljene opreme in
– stroške arheoloških izkopavanj,
– stroške strokovnih mnenj za ureditev poljskih poti na 

podlagi izjave gradbenega nadzora,
– splošne upravne stroške.
6.5. Skladno s tretjim odstavkom 71. člena Uredbe 

1698/2005/ES DDV ni upravičen strošek.
7. Merila za ocenjevanje vlog
7.1. Skladno s prvim odstavkom 43. člena Uredbe 

PRP, so do sofinanciranja upravičeni izbrani projekti, ka-
terih vloge so popolne, vsebinsko ustrezne in izpolnjujejo 
vse pogoje.

7.2. Skladno z drugim odstavkom 43. člena Uredbe 
PRP se vloge ocenijo na podlagi meril za pridobitev spo-
dnje, vstopne meje točk, določene v tem javnem razpisu in 
razpisni dokumentaciji.

7.3. Vloge bodo ocenjene na podlagi meril za pridobi-
tev spodnje, vstopne meje točk, ki za ta javni razpis za ko-
masacije in za agromelioracije na komasacijskih območjih 
znaša 20. V primeru, da za posamezno merilo vlagatelj ne 
priloži vseh zahtevanih podatkov oziroma so podatki nepra-
vilni, se vloga v tem delu oceni z 0 točk.

7.4. Upoštevajo se naslednja merila:
7.4.1. Za predmet podpore komasacije:

Merila Najvišje možno 
število točk

I. Zemljiško-strukturni vidik 35

1. Neugodna posestna struktura (povprečno število parcel/ha) 20

2. Sovpadanje dveh ali več agrarnih operacij 5

4. Odstotek soglasja strinjanja lastnikov zemljišč z uvedbo komasacije (v površini) 10

II. Ekonomski vidik 27

5. Sofinanciranje projekta s strani lokalne skupnosti oziroma vlagatelja agrarnih operacij 10

6. Kakovost podatkov o zemljiško-katastrskih načrtih (ali parcelah) 5

7. Interna stopnja donosnosti 12

III. Okoljsko prostorski vidik 10

8. Delež najboljših kmetijskih zemljišč v komasacijskem območju 10

IV. Regionalni vidik 5

9. Indeks razvojne ogroženosti razvojne regije 5

SKUPAJ 77
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7.4.2. Za predmet podpore agromelioracije na koma-
sacijskih območjih:

Merila Najvišje možno 
število točk

I. Zemljiško-strukturni vidik 20

1. Komasacijski postopek je že pravnomočno zaključen 10

2. Sovpadanje z izgradnjo velikega namakalnega sistema 10

II. Ekonomski vidik 34

3. Sofinanciranje projekta s strani lokalne skupnosti oziroma vlagatelja agrarnih operacij 12

4. Sofinanciranje komasacijskih del iz PRP 2007- 2013 10

5. Interna stopnja donosnosti projekta 12

III. Okoljsko prostorski vidik 12

6. Velikost agromelioracijskega območja 12

IV. Regionalni vidik 10

7. Indeks razvojne ogroženosti razvojne regije 10

SKUPAJ 76

7.5. Skladno s 118. členom Uredbe PRP velja, da če 
je lokacija naložbe na območju občin Pomurske regije za 
izvajanje 10. člena Zakona o razvojni podpori Pomurski re-
giji v obdobju 2010–2015 (Uradni list RS, št. 87/09), lahko 
pridobijo vloge na tem javnem razpisu, ne glede na ostala 
merila za izbor, še dodatnih deset odstotkov možnih točk.

8. Finančne določbe
8.1. Skladno s prvo točko prvega odstavka 44. člena 

Uredbe PRP, znaša delež javnega financiranja 100 odstot-
kov upravičenih stroškov.

8.2. Skladno z drugo točko prvega odstavka 44. člena 
Uredbe PRP znaša najnižji znesek pomoči 20.000 EUR 
na vlogo, najvišji znesek dodeljene pomoči pa do vključno 
3.000.000 EUR na vlogo. Za projekte, pri katerih vrednost 
presega 3.000.000 EUR upravičenih stroškov, mora razliko 
do celotne vrednosti projekta, vlagatelj zagotoviti sam.

8.3. Skladno s tretjo točko prvega odstavka 44. člena 
Uredbe PRP, upravičenec lahko v roku 30 dni od pravno-
močnosti odločbe o pravici do sredstev pošlje na ARSKTRP 
zahtevek za izplačilo predplačila do vključno 20 odstotkov 
odobrene pomoči, ki mu priloži bančno garancijo v višini 110 
odstotkov zneska predplačila.

8.4. Skladno z drugim odstavkom 44. člena Uredbe 
PRP se ta javni razpis izvaja z zaprtim javnim razpisom 
v skladu s postopkom iz XXII. poglavja Uredbe PRP.

9. Razpisna dokumentacija in informacije
9.1. Razpisna dokumentacija vsebuje:
– Povabilo k oddaji vloge;
– Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge;
– Merila in točkovalnik za ocenjevanje vlog;
– Seznam upravičenih stroškov;
– Prijavni obrazec;
– Priloge.
9.2. Vlagatelj lahko pridobi informacije o javnem raz-

pisu pri INFO točki ARSKTRP (Dunajska 160, 1000 Ljub-
ljana), tel. 01/580-77-92, faks: 01/478-92-06, elektronska 
pošta: aktrp@gov.si.

10. Rok in način prijave
10.1. Skladno s prvim in drugim odstavkom 114. člena 

Uredbe PRP je potrebno vlogo na javni razpis poslati pripo-
ročeno po pošti ali oddati v vložišču ARSKTRP, v času ura-
dnih ur, na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj 
podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljub ljana,

ali vložiti v skladu z določbo prvega ostavka 117. čle-
na Uredbe PRP, in sicer od naslednjega dne po objavi 
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javnega razpisa v Uradnem listu RS do vključno dne 27. 3. 
2013, do 24. ure.

10.2. Skladno s tretjim odstavkom 114. člena Uredbe 
PRP in 30. členom ZKme-1, se vloga na javni razpis vlaga 
pisno na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, dosto-
pne na spletnih straneh MKO www.mko.gov.si in ARSKTRP 
www.arsktrp.gov.si. Vloga, ki ni vložena na predpisanem 
obrazcu, se zavrže. Sestavni deli vloge na javni razpis mo-
rajo biti speti ali vloženi v mapo po vrstnem redu. Na ovojnici 
vloge na javni razpis morajo biti razvidni datum in čas (ura, 
minuta) oddaje vloge na javni razpis, ki ju označi pošta ozi-
roma vložišče ARSKTRP, naslov vlagatelja ter oznaka jav-
nega razpisa, na katerega se prijavlja: »Ne odpiraj – vloga 
na V. javni razpis za komasacije« (v primeru, da se vlagatelj 
javi za pridobitev sredstev za izvedbo komasacij) oziroma 
»Ne odpiraj – vloga na V. javni razpis za agromelioracije na 
komasacijskih območjih« (v primeru, da se vlagatelj javi za 
pridobitev sredstev za izvedbo agromelioracij).

10.3. Skladno s 117. členom Uredbe PRP se vlo-
ga-prijavni obrazec izpolni v elektronski sistem ARSKTRP 
in natisne z izpisom identifikacijske kode. Prijavni obra-
zec-vloga, ki je izpolnjen in oddan v elektronski sistem, se 
ne šteje za vlogo na javni razpis. Za vlogo na javni razpis 
se šteje natisnjen prijavni obrazec z izpisom identifikacij-
ske kode skupaj z vsemi sestavnimi deli vloge na javni 
razpis, ki jih določata javni razpis in razpisna dokumen-
tacija in ki ga vlagatelj vloži v skladu s prvim odstavkom 
114. člena Uredbe PRP.

10.4. Vnos vloge v elektronski sistem in predložitev 
vloge na ARSKTRP poteka od 11. 3. 2013 do vključno 27. 3. 
2013 do 24. ure.

10.5. V okviru tega javnega razpisa lahko vlagatelj 
vloži do 5 vlog. Posamezna vloga mora predstavljati za-
ključeno celoto, kar pri projektih, pri katerih je potrebno 
pridobiti gradbeno dovoljenje pomeni, da je mogoče izvesti 
ločen tehnični prevzem oziroma pridobiti ločeno uporabno 
dovoljenje. Pri naložbah, za katere pridobitev gradbenega 
dovoljenja ni potrebna, nadzornik in vlagatelj potrdita zaklju-
ček vseh del in gradbeno situacijo.

10.6. Vlagatelj mora predložiti popolno vlogo skladno 
z zahtevami iz tega javnega razpisa in na obrazcih, ki so 
sestavni del razpisne dokumentacije dostopne na spletnih 
straneh MKO, www.mko.gov.si in ARSKTRP, www.arsk-
trp.gov.si, vključno z vsemi zahtevanimi prilogami in doka-
zili, ki so v njej navedeni.

11. Obravnava in postopek odobritve vloge
11.1. Postopek obravnave do odobritve vloge
11.1.1. Postopek za odpiranje in obravnavanje vlog ter 

zahteva za odpravo pomanjkljivosti v zaprtih javnih razpisih 
je določen v XXII. poglavju Uredbe PRP: Zaprti javni razpisi, 
in v XXIII. poglavju Uredbe PRP: Skupne določbe za posto-
pek pri odprtih in zaprtih javnih razpisih, ločeno po predmetu 
podpore št. 1. komasacije in predmetu podpore št. 2. agro-
melioracije na komasacijskem območju.

11.1.2. Skladno s 113. členom Uredbe PRP se vlo-
ge na javni razpis odpirajo in obravnavajo ter se zahteva 
odprava pomanjkljivosti ob sočasni obravnavi vlog na jav-
ni razpis. Sredstva se dodeljujejo do porabe razpisanih 
sredstev na podlagi ponderiranja popolnih vlog ločeno za 
posamezen predmet podpore po tem javnem razpisu, ki 
izpolnjujejo predpisana merila.

11.1.3. Skladno s četrtim odstavkom 115. člena Ured-
be PRP, se vloge na javni razpis, ki so popolne, oceni na 
podlagi meril za pridobitev spodnje, vstopne meje točk. 
Sredstva se odobrijo vlogam na javni razpis, ki dosežejo po-
stavljeni prag minimalnega števila točk, in sicer po vrstnem 
redu višine prejetih točk, do porabe sredstev za posame-
zen predmet podpore in tega javnega razpisa. V primeru, 
da za posamezno merilo vlagatelj ne priloži vseh zahtevanih 

podatkov oziroma so podatki nepravilni, se vloga v tem delu 
oceni z 0 točk. Pri doseganju praga minimalnega števila 
točk se ne upoštevajo pridobljene točke iz naslova lokacije 
naložbe na območjih izvajanja 10. člena Zakona o razvojni 
podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015 (Uradni list 
RS, št. 87/09), 9. člena Zakona o Triglavskem narodnem 
parku (Uradni list RS, št. 52/10) ter 24. in 25. člena Zakona 
o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list 
RS, št. 20/11 in 57/12).

11.1.4. V primeru, da imata na zadnjem mestu sezna-
ma ocenjenih vlog na javni razpis ločeno po predmetu pod-
pore iz tega javnega razpisa dve ali več vlog na javni razpis 
isto število prejetih točk, se vloge na javni razpis odobrijo po 
vrstnem redu prejetja popolnih vlog na javni razpis, glede 
na datum in čas (ura, minuta) označen na ovojnici vloge 
s strani pošte oziroma vložišča ARSKTRP, oddaje popolne 
vloge na javni razpis. Če imata kljub temu na zadnjem me-
stu seznama ocenjenih vlog na javni razpis ločeno po pred-
metu podpore iz tega javnega razpisa dve ali več vlog na 
javni razpis isto število prejetih točk in so bile vloge na javni 
razpis vložene istočasno, se vloge na javni razpis odobrijo 
po rangiranju naslednjih prioritet točkovanja:

– Zemljiško-strukturni vidik;
– Ekonomski vidik naložbe;
– Okoljsko prostorski vidik;
– Regionalni vidik naložbe;
11.1.5. Skladno s šestim odstavkom 115. člena Ured-

be PRP, se vloga na javni razpis, ki je popolna in izpolnjuje 
vstopne pogoje iz javnega razpisa, vendar razpoložljiva 
sredstva ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti, lahko 
odobri do višine razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj s tem 
strinja, sicer se zavrne. Vlagatelj mora v roku osmih dni od 
vročitve obvestila na ARSKTRP poslati izjavo, da se s tem 
strinja, sicer se šteje, da se ne strinja.

11.1.6. Skladno s prvim in drugim odstavkom 116. čle-
na Uredbe PRP se sredstva upravičencu odobrijo z odločbo 
ARSKTRP o pravici do sredstev. Za izplačilo sredstev upra-
vičenci vlagajo zahtevke na ARSKTRP, ki sredstva izplača 
na transakcijski račun upravičenca po opravljeni kontroli in 
nadzoru iz 126. člena Uredbe PRP.

11.1.7. Zoper odločbo ARSKTRP je dopustna pritožba 
v 15 dneh od dneva njene vročitve. Pritožba se vloži pisno 
na način, kot je določen za vlaganje vloge v 114. členu 
Uredbe PRP, na naslov: »Agencija RS za kmetijske trge in 
razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljub ljana«.

11.1.8. Skladno s četrtim odstavkom 116. člena Uredbe 
PRP, je sprememba vloge na javni razpis dopustna do roka 
zaprtja določenega v zaprtem javnem razpisu

11.2. Nadzor nad izvajanjem
11.2.1. Skladno s prvim odstavkom 126. člena Ured-

be PRP se nadzor nad izvajanjem ukrepov izvaja v skladu 
z Uredbo 65/2011/EU.

11.2.2. Skladno z drugim odstavkom 126. člena Ured-
be PRP, lahko MKO v skladu s prvim odstavkom 75. člena 
Uredbe 1698/2005/ES nadzira izvajanje ukrepov iz Uredbe 
PRP.

11.2.3. Skladno s tretjim odstavkom 126. člena Uredbe 
PRP opravljajo nadzor nad izvajanjem določb Uredbe PRP 
kmetijski inšpektorji.

11.2.4. Skladno s četrtim odstavkom 126. člena Ured-
be PRP, mora ARSKTR o ugotovljenih kršitvah, ki so s to 
uredbo ali zakonom, ki ureja kmetijstvo, opredeljene kot 
prekršek, obvestiti pristojni inšpekcijski organ.

11.3. Sankcije in vrnitev sredstev
11.3.1. Skladno s prvim odstavkom 122. člena Ured-

be PRP, se neizpolnitev ali kršitev obveznosti sankcionira 
v skladu z Uredbo 65/2011/EU in ZKme-1

11.3.2. Skladno z drugim odstavkom 122. člena Ured-
be PRP, ARSKTRP v primerih iz točke 11.3.1. tega javnega 



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 7 / 25. 1. 2013 / Stran 247 

razpisa v roku 90 dni od dneva ugotovitve nepravilnosti, 
izda odločbo, s katero zahteva vračilo že izplačanih sred-
stev v proračun Republike Slovenije skupaj z zakonitimi 
zamudnimi obrestmi v skladu s 57. členom ZKme-1.

11.3.3. Skladno s tretjim odstavkom 122. člena Uredbe 
PRP, se določba iz točke 11.3.2. tega javnega razpisa ne 
uporablja:

– če upravičenec zaradi višje sile ali izrednih okoliščin 
zamudi obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev glede 
rokov in predloži ustrezne dokaze v desetih delovnih dneh 
od dneva, ko je to zmožen storiti. ARSKTRP v tem primeru 
lahko podaljša rok, če bi bile s to spremembo obveznosti 
izpolnjene vse zahteve iz predpisov in javnega razpisa ter 
dosežen namen, za katerega je bila dodeljena pravica do 
sredstev, ob smiselni uporabi prvega odstavka 54. člena 
ZKme-1;

– če upravičenec v skladu s prvim odstavkom 54. čle-
na ZKme-1 po izdaji odločbe o pravici do sredstev in pred 
potekom rokov za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev 
na ARSKTRP posreduje utemeljen obrazložen zahtevek 
za spremembo obveznosti (vključno podaljšanje rokov), 
določenih v odločbi o pravici do sredstev in ARSKTRP z od-
ločbo ugotovi, da bodo ne glede na spremembo obveznosti 
izpolnjene vse zahteve iz predpisov in javnega razpisa ter 
dosežen namen, za katerega je bila dodeljena pravica do 
sredstev. Upravičenec lahko na ARSKTRP pošlje največ en 
utemeljen obrazložen zahtevek za spremembo obveznosti, 
ki se nanaša na podaljšanje roka za vlaganje zahtevkov za 
izplačilo sredstev;

– če upravičenec dokaže, da zaradi nepredvidenih 
okoliščin, na katere ni mogel vplivati, ni mogel izpolniti ob-
veznosti iz odločbe o pravici do sredstev.

11.3.4. Skladno s četrtim odstavkom 122. člena Ured-
be PRP, končnemu prejemniku sredstev ni treba vrniti vseh 
že izplačanih sredstev v primeru višje sile ali izrednih okoli-
ščin. Kot višja sila se štejejo zlasti naslednji primeri:

– smrt upravičenca,
– dolgotrajna nezmožnost upravičenca za delo,
– naravna nesreča, ki resno prizadene kmetijsko go-

spodarstvo,
– razlastitev velikega dela kmetijskega gospodarstva 

(v primeru, da tega ni bilo mogoče pričakovati na dan spre-
jetja obveznosti),

– uničenje hlevov na kmetijskem gospodarstvu, zaradi 
nesreče,

– kužna živalska bolezen in
– bolezni oziroma škodljivci v trajnem nasadu, zaradi 

katerih je potrebno ta trajni nasad uničiti.
11.3.5. Skladno s petim odstavkom 122. člena Uredbe 

PRP, mora upravičenec ali njegova pooblaščena oseba 
o višji sili ali izrednih okoliščinah pisno obvestiti ARSKTRP 
in predložiti ustrezna dokazila v desetih delovnih dneh od 
dneva, ko je upravičenec oziroma njegova pooblaščena 
oseba to zmožna storiti.

11.3.6. Skladno z osmim odstavkom 122. člena Uredbe 
PRP, če upravičenec iz neutemeljenih razlogov ne dovoli 
kontrole na kraju samem, se šteje, da ni izpolnil pogojev, ki 
jih določa ta javni razpis in obveznosti iz odločbe o pravici 
do sredstev. V tem primeru mora v proračun Republike 
Slovenije vrniti že izplačana sredstva, skupaj z zakonitimi 
zamudnimi obrestmi v skladu s 57. členom ZKme-1.

11.3.7. Skladno s prvim odstavkom 123. člena Ured-
be PRP, upravičenec vlaga zahtevke za izplačilo sredstev 
v skladu z roki, določenimi v odločbi o pravici do sredstev. 
Kolikor upravičenec ne odstopi od odločbe o pravici do 
sredstev v skladu s 55. členom ZKme-1 in zamudi rok za 
vložitev zahtevka za izplačilo sredstev, se ga izključi iz za-
devnega ukrepa za koledarsko leto neizpolnitve obveznosti 
in naslednje koledarsko leto.

11.3.8. Skladno z drugim odstavkom 123. člena Ured-
be PRP se končnemu prejemniku sredstev, ki v roku, do-
ločenem v okviru posameznega ukrepa iz te uredbe, ne 
posreduje poročila o doseganju ciljev in izpolnjevanju ob-
veznosti iz četrtega odstavka 121. člena Uredbe PRP, AR-
SKTRP izda poziv, v kateri mu določi rok za posredovanje 
poročila o doseganju ciljev in izpolnjevanju obveznosti.

11.3.9. Skladno s tretjim odstavkom 123. člena Uredbe 
PRP, kolikor končni prejemnik sredstev ne posreduje poro-
čila o doseganju ciljev in izpolnjevanju obveznosti iz četr-
tega odstavka 121. člena Uredbe PRP v roku iz poziva iz 
prejšnjega odstavka, mora v proračun Republike Slovenije 
vrniti pet odstotkov izplačanih sredstev.

Ministrstvo za kmetijstvo 
 in okolje Republike Slovenije

Št. 333011-13-0026 Ob-1258/13

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega inte-
resa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, uradno pre-
čiščeno besedilo, 56/08, 94/09 – Odl. US, 4/10, 20/11 
in 100/11 – Odl. US) ter v skladu s Pravilnikom o iz-
vedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kul-
turnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, 
št. 43/10) in s Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni 
list RS, št. 38/12 in 90/12) Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost, kulturo in šport RS objavlja

javni razpis
za izbor kulturnih projektov na področju  
glasbene umetnosti, ki jih bo v letu 2013 

sofinancirala Republika Slovenija  
iz proračuna, namenjenega za kulturo  

(v nadaljevanju: JPR-GUM-2013)
1. Naziv in sedež naročnika razpisa: Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Masarykova 16, 
1000 Ljub ljana.

2. Predmet razpisa, razpisna področja in cilji raz-
pisa

Predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih projek-
tov:

– nevladnih in zasebnih kulturnih organizacij, 
katerih programi niso bili izbrani na javnem razpisu 
JPR-PROG-2010-2013 oziroma prijavljeni projekti niso 
vključeni v sklop večletnih kulturnih projektov, ki so bili 
izbrani na javnem razpisu, oznaka JPR-VP-2010-2013,

– javnih zavodov, ki v letu 2012 niso neposredno 
pozvani k predložitvi programa dela in finančnega načrta 
za leto 2013 s strani Ministrstva,

– ter posameznic in posameznikov, ki delujejo na 
področju umetnosti.

Razpis se nanaša na področje glasbenega, glas-
beno-scenskega, baletnega in folklornega ustvarjanja 
in posredovanja javnih kulturnih dobrin v domačem kul-
turnem prostoru.

Ministrstvo bo kulturne projekte na področju glas-
bene umetnosti v letu 2013 v okviru JPR-GUM-2013, 
podpiralo v skladu z naslednjimi prednostnimi cilji:

– zagotavljanje vrhunskih glasbenih, glasbe-
no-scenskih, baletnih in folklornih vsebin v prostoru, 
kjer kakovostne tovrstne ponudbe primanjkuje,

– spodbujanje izvajanja in predstavljanja del slo-
venskih ustvarjalcev,

– skrb za uveljavljanje mladih slovenskih kakovo-
stnih izvajalcev,

– izkazovanje doprinosa k ohranjanju, razvoju in 
popularizaciji slovenske glasbene ustvarjalnosti in po-
ustvarjalnosti,
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– spodbujanje kulturno-vzgojnega doprinosa k obli-
kovanju in vzdrževanju ozaveščenega in kritičnega ob-
činstva,

– skrb za arhiviranje slovenske glasbene dediščine
in ostalimi dolgoročnimi cilji: podpiranje vrhunskih, 

kakovostnih, izvirnih, prepoznavnih, po izrazu raznolikih 
in prodornih projektov s področja umetnosti v domačem 
kulturnem prostoru, spodbujanje partnerstev, povečanje 
dostopnosti kulturnih dobrin in vrhunske ustvarjalnosti 
na celotnem območju Slovenije, spodbujanje program-
skega in poslovnega sodelovanja med javnim in nevla-
dnim sektorjem, neposredno podpiranje ustvarjalcev in 
poustvarjalcev, postopno vzpostavljanje mreže kulturnih 
središč v posameznih regijah, spodbujanje mobilnosti 
vrhunskih umetnikov in njihovih del.

V razpisu uporabljeni in zapisani izrazi v slovnični 
obliki za moški spol, se uporabljajo kot nevtralni za žen-
ski in moški spol.

3. Pomen izrazov in upravičenost stroškov
Nevladne in zasebne kulturne organizacije s sta-

tusom pravne osebe so: društva, ustanove in druge 
nevladne organizacije ter zavodi in gospodarske organi-
zacije, ki delujejo na razpisnih področjih. Javni zavodi so 
pravne osebe, registrirane za opravljanje javne službe 
s področja kulture. Posamezniki so avtorji in avtorice, 
ki delujejo na razpisnih področjih. Samozaposleni na 
področju kulture so fizične osebe, ki so vpisane v razvid 
Ministrstva in ki delujejo na razpisnih področjih.

Odgovorna oseba prijavitelja projekta je odgovorni 
nosilec projekta v vlogi organizatorja, producenta, av-
torja ali izvajalca, ki poslovno in vsebinsko predstavlja 
in zastopa kulturno organizacijo oziroma nastopa kot 
posameznik.

Projekt je posamična kulturna aktivnost, ki je po 
vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota in bo iz-
veden v letu 2013, njegovo vsebino in celotni obseg je 
mogoče razbrati iz prijaviteljevega v celoti izpolnjenega 
prijavnega obrazca in obveznih prilog.

Neposredna podpora ustvarjalcem v obliki delov-
nih štipendij je namenjena zagotavljanju spodbudnih 
pogojev za ustvarjalno in raziskovalno delo samoza-
poslenih v kulturi in mobilnosti samozaposlenih ume-
tnikov in umetnic ter posledično vzpostavitvi kvalitetne 
umetniške produkcije in razvoju celotnega področja. Kot 
obliko neposredne podpore omogoča projektni razpis 
dodelitev delovnih štipendij, ki so namenjene izključno 
fizičnim osebam s statusom samozaposlenega v kul-
turi. Vrednost delovne štipendije je določena v višini 
8.000,00 EUR bruto. Ministrstvo bo v letu 2013 sofinan-
ciralo predvidoma pet delovnih štipendij.

Zaprošeni znesek financiranja posameznega pro-
jekta ne sme presegati višine in odstotka predvidenih 
stroškov, ki ju določajo posebni pogoji na posameznih 
področjih razpisa.

Finančna uravnoteženost pomeni,
– uravnoteženost upravičenih stroškov projekta 

z njegovim obsegom in vsebino (zlasti glede cenovne 
primernosti in stroškovne učinkovitosti),

– da prihodki projekta ne presegajo odhodkov pro-
jekta.

Stroški, ki so upravičeni za sofinanciranje s strani 
Ministrstva, so sestavljeni izključno iz upravičenih stro-
škov, navedenih v razpisni prijavi prijavitelja. Upravičeni 
stroški so tisti, ki so:

– nujno potrebni za uspešno izvedbo projekta in so 
vezani izključno na izvedbo projekta,

– opredeljeni v prijavi prijavitelja,
– skladni z načeli dobrega finančnega poslovanja, 

zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne učinko-
vitosti,

– dejansko nastali,
– prepoznavni in preverljivi,
– podprti z izvirnimi dokazili,
– niso in ne bodo istočasno sofinancirani s strani 

drugih sofinancerjev projekta.
4. Razpisna področja
Projektni razpis obsega naslednja področja:
– Produkcija in postprodukcija glasbeno-scenskih, 

folklornih in baletnih predstav v Sloveniji,
– Koncertno gostovanje v Sloveniji,
– Mednarodno koncertno gostovanje v Sloveniji,
– Naročilo izvirnega glasbenega dela oziroma ko-

reografije,
– Glasbeno založništvo,
– Delovna štipendija.
5. Splošni in posebni pogoji za sodelovanje na 

razpisu
Na razpis se lahko prijavijo le prijavitelji projektov 

(upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje
5.1. splošne pogoje:
– da so pravne osebe ali samostojni podjetniki, regi-

strirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter 
posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji, ali so samoza-
posleni na področju kulture, vpisani v razvid Ministrstva, 
ali posamezniki oziroma posameznice, ki delujejo na 
razpisanih področjih in imajo stalno prebivališče v RS,

– da kot javni zavodi v letu 2012 niso neposredno 
pozvani k predložitvi programa dela in finančnega načr-
ta za leto 2013 s strani Ministrstva ali da kot prijavitelji 
projekta javnih kulturnih programov niso bili izbrani na 
javnem razpisu JP-PROG-2010-2013 oziroma projekti, 
ki jih prijavljajo niso vključeni v sklop večletnih kul-
turnih projektov, ki so bili izbrani na javnem razpisu 
JPR-VP-2010-2013,

– da prijavljajo projekt s področja glasbene umetno-
sti, ki bo v celoti realiziran v letu 2013,

– da so kot pogodbena stranka ministrstva v letih 
2011 in 2012 izpolnjevali vse pogodbene obveznosti do 
Ministrstva,

– da prijavljajo projekte, katerih zaprošeni znesek fi-
nanciranja ne presega najvišje možne višine zaprošenih 
sredstev oziroma odstotka vseh predvidenih stroškov, 
ki sta opredeljena na posameznih razpisnih področjih,

– da prihodki projekta ne presegajo odhodkov pro-
jekta,

– da ne prijavljajo projektov, ki so bili v letu 2012 
oziroma za leto 2013 že izbrani na katerem od javnih 
letnih in/ali večletnih projektnih razpisov ministrstva,

– da ne prijavljajo projektov, izbranih na razpisih 
Filmskega sklada RS, Javnega sklada RS za kulturne 
dejavnosti in Javne agencije za knjigo RS,

– da dovoljujejo objavo osebnih podatkov z name-
nom vodenja razpisa in objave rezultatov razpisa na 
spletni strani ministrstva, skladno z Zakonom o dosto-
pnosti informacij javnega značaja in Zakona o varstvu 
osebnih podatkov,

– da so edini prijavitelj istega projekta,
– da na razpisu kandidirajo z največ tremi prijavlje-

nimi projekti.
5.2. posebne pogoje na posameznih področjih raz-

pisa:
5.2.1. Produkcija in postprodukcija glasbeno-scen-

skih, folklornih in baletnih predstav v Sloveniji
– da prijavljajo glasbeno-scensko, folklorno in bale-

tno produkcijo s postprodukcijo katere premiera in pono-
vitve bodo realizirane v letu 2013 v Sloveniji,

– da zaprošena vsota za glasbeno-scensko, folklor-
no in baletno produkcijo in postprodukcijo ne presega 
10.000 € in 70 % vseh predvidenih stroškov.
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5.2.2. Koncertno gostovanje v Sloveniji
– da prijavljajo koncertno gostovanje, katerega pro-

storska in terminska določitev je omejena na singularno 
enoto (1 prizorišče, 1 dan). Koncertno gostovanje lahko 
vključuje več glasbenih izvajalcev oziroma izvajalskih 
skupin,

– da prijavljajo koncertno gostovanje, katerega rea-
lizacija bo izvedena v letu 2013 v Sloveniji,

– da prijavljajo koncertno gostovanje slovenskih 
glasbenih izvajalcev oziroma slovenskih izvajalskih sku-
pin. Člani slovenskih izvajalskih skupin so lahko tudi tuji 
državljani,

– da zaprošena vsota za organizacijo posamezne-
ga koncertnega gostovanja ne presega 8.000 € in 70 % 
vseh predvidenih stroškov.

5.2.3. Mednarodno koncertno gostovanje v Sloveniji
– da prijavljajo koncertno gostovanje katere pro-

storska in terminska določitev je omejena na singularno 
enoto (1 prizorišče, 1 dan). Koncertno gostovanje lahko 
vključuje več glasbenih izvajalcev oziroma izvajalskih 
skupin,

– da prijavljajo koncertno gostovanje, katerega rea-
lizacija bo izvedena v letu 2013 v Sloveniji,

– da prijavljajo koncertno gostovanje mednarodnih 
glasbenih izvajalcev oziroma mednarodnih izvajalskih 
skupin. Člani mednarodnih izvajalskih skupin so lahko 
tudi slovenski državljani,

– da zaprošena vsota za realizacijo koncertnega 
gostovanja v mednarodnem kulturnem prostoru ne pre-
sega 10.000 € in 50 % vseh predvidenih stroškov.

5.2.4. Naročilo izvirnega glasbenega dela oziroma 
koreografije

– da prijavljajo naročilo izvirnega slovenskega glas-
benega dela oziroma koreografije, ki bo v letu 2013 naj-
manj enkrat javno predstavljeno ali arhivirano,

– da zaprošena vrednost ne presega višine avtor-
skega honorarja avtorju naročenega dela, usklajenega 
s tarifami sofinanciranja avtorskih honorarjev na po-
dročju glasbene, glasbeno-scenske, plesne in baletne 
ustvarjalnosti (tarifnik je v prilogi prijavnega obrazca).

5. 2. 5. Glasbeno založništvo
– da prijavljajo izdajo na nosilcu zvoka (CD, DVD, 

FLAC,...), ki obsega najmanj 45 minut posnetega ma-
teriala ali. izdajo notnega gradiva, ki obsega najmanj 
pet strani,

– da prijavljajo izdajo fizičnega nosilca zvoka (CD, 
DVD,…) ali izdajo notnega gradiva, ki bo izšla v najmanj 
300 izvodih,

– da prijavljajo izdajo, dostopno v obliki pretočnih 
zvočnih vsebin na zahtevo (on demand) (FLAC), ki bo 
dostopna na ustreznem spletnem mestu, ki zagotavlja 
pretočnost vsebin,

– da prijavljajo izdajo, ki bo uvrščena v založniški 
program prijavitelja oziroma drugega založnika za leto 
2013,

– da zaprošena vsota za izdajo v obliki pretočnih 
zvočnih vsebin na zahtevo (on demand) ne presega 
2.500 € in 70 % vseh predvidenih stroškov,

– da zaprošena vsota za izdajo na fizičnem nosil-
cu zvoka ne presega 3.000 € in 70 % vseh predvidenih 
stroškov,

– da zaprošena vsota za izdajo notnega gradiva 
ne presega 3.000 € in 70 % vseh predvidenih stroškov.

5.2.6. Delovna štipendija
– da so vpisani v razvid samozaposlenih na podro-

čju kulture pri ministrstvu in delujejo na področju glas-
bene, glasbeno-scenske, baletne ali folklorne umetnosti,

– da je bilo vsaj dvajset njihovih del javno predsta-
vljenih ali arhiviranih,
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– da v letu 2011 in 2012 niso prejeli delovne štipen-
dije ministrstva.

6. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za odpira-

nje vlog, ki jo izmed zaposlenih na ministrstvu imenuje 
minister.

Prijavitelji formalno nepopolnih vlog bodo pisno 
pozvani na dopolnitev. Prijavitelj mora vlogo dopolniti 
v petih dneh po prejemu poziva za dopolnitev, sicer se 
bo štela kot nepopolna. Vloge, ki ne bodo pravočasne, 
popolne ali jih ne bodo vložile upravičene osebe, bodo 
izločene iz nadaljnjega postopka in zavržene s sklepom.

Ministrstvo lahko v primeru naknadne ugotovitve 
o neizpolnjevanju pogojev in po že izdani dokončni Od-
ločbi o izboru projekta spremeni odločitev in s prijavite-
ljem projekta ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v pri-
meru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbe-
nih obveznosti razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru 
že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev.

Opozorilo:
V primeru,
– če prijavitelj isti projekt prijavi na ta razpis več 

kot enkrat,
– če isti projekt na razpis prijavi več prijaviteljev,
– če prijavitelj na razpis prijavi več kot tri projekte,
se te vloge prijavitelja, zavržejo iz razloga neizpol-

njevanja splošnih pogojev.
Dokumentacija, ki je priložena vlogi, se ne vrača!
7. Razpisni kriteriji
7.1. Razpisni kriteriji za področja:
– Produkcija in postprodukcija glasbeno-scenskih, 

folklornih in baletnih predstav v Sloveniji,
– Koncertno gostovanje v Sloveniji,
– Naročilo izvirnega glasbenega dela oziroma ko-

reografije

Kriterij: Št. mož.
točk

1. REFERENČNOST IN AKTUALNOST PRIJAVITELJA 15

– Ocena referenčnosti prijavitelja na prijavljenem področju 4+1*

– Ocena aktivnosti in dosežkov prijavitelja na prijavljenem področju v obdobju 2010–2012 5

– Ocena uveljavljenosti prijavitelja v strokovni javnosti 5

2. REFERENČNOST IN AKTUALNOST AVTORJEV IN IZVAJALCEV 15

– Ocena referenčnosti avtorjev in izvajalcev na prijavljenem področju 5

– Ocena aktivnosti in dosežkov avtorjev in izvajalcev na prijavljenem področju v
obdobju 2010–2012 5

– Ocena uveljavljenosti avtorjev in izvajalcev v strokovni javnosti 5

3. PROGRAM PRIJAVLJENEGA PROJEKTA 30

– Ocena utemeljitve zasnove in vsebine projekta 5

– Ocena po prednostnem kriteriju zagotavljanja vrhunskih glasbenih vsebin v
prostoru, kjer kakovostne tovrstne ponudbe primanjkuje 5

– Ocena po prednostnem kriteriju kulturno-vzgojnega doprinosa projekta k
oblikovanju in vzdrževanju ozaveščenega in kritičnega občinstva 5

– Ocena po prednostnem kriteriju spodbujanja izvajanja in predstavljanja del
slovenskih ustvarjalcev 5

– Ocena po prednostnem kriteriju skrbi za uveljavljanje mladih slovenskih
kakovostnih izvajalcev 5

– Ocena po prednostnem kriteriju izkazovanja doprinosa k ohranjanju,
razvoju in popularizaciji slovenske glasbene ustvarjalnosti in poustvarjalnosti 5
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Kriterij: Št. mož.
točk

4. FINANCE 20

– Ocena finančne ovrednotenosti projekta, glede na vsebino in obseg 5

– Ocena sorazmernosti pridobivanja sredstev s strani različnih sofinancerjev in
soudeleženosti prijavitelja z lastnimi finančnimi sredstvi 10**

– Ocena smotrnosti sofinanciranja z vidika dolgoročne efektivnosti projekta 5

5. DOSTOPNOST IN ODMEVNOST PROJEKTA 20

– Ocena predstavitve načrtovanih promocijskih aktivnosti 5

– Ocena dostopnosti projekta zainteresirani javnosti 5

– Ocena medijske odzivnosti projekta 5

– Ocena odmevnosti projekta na nacionalni ravni 5

SKUPAJ: 100

7.2. Razpisni kriteriji za področje Mednarodno koncer-
tno gostovanje v Sloveniji

Kriterij: Št. mož. 
točk

1. REFERENČNOST IN AKTUALNOST PRIJAVITELJA 15

– Ocena referenčnosti prijavitelja na prijavljenem področju 4+1*

– Ocena aktivnosti in dosežkov prijavitelja na prijavljenem področju v obdobju 2010–2012 5

– Ocena uveljavljenosti prijavitelja strokovne javnosti 5

2. REFERENČNOST IN AKTUALNOST AVTORJEV IN IZVAJALCEV 15

– Ocena referenčnosti avtorjev in izvajalcev na prijavljenem področju 5

– Ocena aktivnosti in dosežkov avtorjev in izvajalcev na prijavljenem področju v obdobju 
2010–2012 5

– Ocena uveljavljenosti avtorjev in izvajalcev v strokovni javnosti 5

3. PROGRAM PRIJAVLJENEGA PROJEKTA 30

– Ocena utemeljitve zasnove in vsebine projekta 10**

– Ocena po prednostnem kriteriju zagotavljanja vrhunskih glasbenih vsebin v
prostoru, kjer kakovostne tovrstne ponudbe primanjkuje 10**

– Ocena po prednostnem kriteriju kulturno-vzgojnega doprinosa projekta k
oblikovanju in vzdrževanju ozaveščenega in kritičnega občinstva 10**

4. FINANCE 20

– Ocena finančne ovrednotenosti projekta, glede na vsebino in obseg 5

– Ocena sorazmernosti pridobivanja sredstev s strani različnih sofinancerjev in
soudeleženosti prijavitelja z lastnimi finančnimi sredstvi 10**

– Ocena smotrnosti sofinanciranja z vidika dolgoročne efektivnosti projekta 5

5. DOSTOPNOST IN ODMEVNOST PROJEKTA 20

– Ocena predstavitve načrtovanih promocijskih aktivnosti 5

– Ocena dostopnosti projekta zainteresirani javnosti 5

– Ocena medijske odzivnosti projekta 5

– Ocena odmevnosti projekta na nacionalni ravni 5

SKUPAJ: 100
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Kriterij: Št. mož.
točk

1. REFERENČNOST IN AKTUALNOST PRIJAVITELJA 15

– Ocena referenčnosti prijavitelja na prijavljenem področju 4+1*

– Ocena aktivnosti in dosežkov prijavitelja na prijavljenem področju v obdobju 2010–2012 5

– Ocena uveljavljenosti prijavitelja v strokovni javnosti 5

2. REFERENČNOST IN AKTUALNOST AVTORJEV IN IZVAJALCEV 15

– Ocena referenčnosti avtorjev in izvajalcev na prijavljenem področju 5

– Ocena aktivnosti in dosežkov avtorjev in izvajalcev na prijavljenem področju v obdobju 
2010–2012 5

– Ocena uveljavljenosti avtorjev in izvajalcev v strokovni javnosti 5

3. PROGRAM PRIJAVLJENEGA PROJEKTA 30

– Ocena utemeljitve zasnove in vsebine projekta 5

– Ocena po prednostnem kriteriju kulturno-vzgojnega doprinosa projekta k oblikovanju in 
vzdrževanju ozaveščenega in kritičnega občinstva 5

– Ocena po prednostnem kriteriju spodbujanja izvajanja in predstavljanja del slovenskih 
ustvarjalcev 5

– Ocena po prednostnem kriteriju skrbi za uveljavljanje mladih slovenskih
kakovostnih izvajalcev /ALI/ Ocena po prednostnem kriteriju skrbi za arhiviranje slovenske 
glasbene dediščine 10**

– Ocena po prednostnem kriteriju izkazovanja doprinosa k ohranjanju,
razvoju in popularizaciji slovenske glasbene ustvarjalnosti in poustvarjalnosti 5

4. FINANCE 20

– Ocena finančne ovrednotenosti projekta, glede na vsebino in obseg 5

– Ocena sorazmernosti pridobivanja sredstev s strani različnih sofinancerjev in soudeleženosti 
prijavitelja z lastnimi finančnimi sredstvi 5

– Ocena smotrnosti sofinanciranja z vidika dolgoročne efektivnosti projekta 5

5. DOSTOPNOST IN ODMEVNOST PROJEKTA 20

– Ocena predstavitve načrtovanih promocijskih aktivnosti 5

– Ocena dostopnosti projekta zainteresirani javnosti 5

– Ocena medijske odzivnosti projekta 5

– Ocena odmevnosti projekta na nacionalni ravni 5

SKUPAJ: 100

7.4. Razpisni kriteriji za področje Delovna štipendija

Kriterij: Št. mož. 
točk

1. REFERENČNOST IN AKTUALNOST PRIJAVITELJA 30

– Ocena referenčnosti prijavitelja in njegovega dela 10**

– Ocena obsega in aktualnosti ustvarjalnega opusa prijavitelja v obdobju 2010–2012 oziroma 
izkazana posebna nadarjenost perspektivnega mladega ustvarjalca 10**

– Ocena uveljavljenosti prijavitelja v strokovni javnosti 10**

2. PROGRAM PRIJAVLJENEGA DELOVNEGA NAČRTA 60

– Ocena utemeljitve zasnove in vsebine delovnega načrta 10**

– Ocena obsega in aktualnosti delovnega načrta 10**

7.3. Razpisni kriteriji za področje Glasbeno založništvo
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Kriterij: Št. mož. 
točk

– Ocena realne izvedljivosti prijavljenega delovnega načrta 10**

– Ocena po prednostnem kriteriju kulturno-vzgojnega doprinosa k oblikovanju in vzdrževanju 
ozaveščenega <!>in kritičnega občinstva 10**

– Ocena po prednostnem kriteriju izkazovanja doprinosa k ohranjanju, razvoju in popularizaciji 
specifične slovenske glasbene prakse 10**

– Ocena učinkovitosti načrtovanega dela za nadaljnji razvoj in uveljavljanje prijavitelja 10**

3. DOSTOPNOST IN ODMEVNOST 10

– Ocena dostopnosti in odmevnosti načrtovanega dela v slovenskem in
mednarodnem kulturnem prostoru 10**

SKUPAJ: 100

Obrazložitev točkovanja:
Po posamezni alineji je mogoče prejeti največ 5 točk 

in sicer po sistemu: 5 točk = zelo dobro, 4 točke = dobro, 
3 točke = sprejemljivo, 2 točki = manj sprejemljivo in 1 toč-
ka = nesprejemljivo, razen po alinejah, označenih z (*), kjer 
lahko projekti prejmejo največ 4 točke, in sicer po sistemu: 
4 točke = zelo dobro, 3 točke = dobro, 2 točke = sprejemlji-
vo, 1 točka = manj sprejemljivo in 0 točk = nesprejemljivo, 
dodatno točko pa prejmejo društva s statusom javnega inte-
resa v kulturi in alinejah, označenih z (**), kjer lahko projekti 
prejmejo največ 10 točk, in sicer po sistemu: 10 točk = zelo 
dobro, 8 točk = dobro, 6 točk = sprejemljivo, 4 točke = manj 
sprejemljivo in 2 točki = nesprejemljivo.

8. Uporaba kriterijev
Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v postopku izbire 

ocenjeni oziroma ovrednoteni višje.
Povzetek načina ocenjevanja: razpisni kriteriji za po-

samezna razpisna področja so ovrednoteni s točkami, pri 
čemer je pri posameznem kriteriju navedena najvišja mo-
žna višina doseženih točk. Najvišje možno število prejetih 
točk za projekt je 100 točk, financirani pa so lahko projekti, 
ki prejmejo najmanj 81 točk oziroma najmanj 90 točk na 
področju delovna štipendija.

Višina odobrenih sredstev za projekt je odvisna od 
skupne višine prejetih točk za posamezen projekt, obsega 
in realne finančne zahtevnosti projekta ter okvira sredstev, 
ki so namenjena razpisu.

9. Predvidena vrednost sredstev
Predvidena vrednost razpoložljivih sredstev, namenje-

nih za predmet projektnega razpisa, oznaka JPR-GUM-2013 
je: 150.000,00 EUR, s proračunske postavke 232410 – 
glasbena umetnost;

Dodeljena proračunska sredstva se bodo izplačevala 
skladno z dinamiko izplačil, opredeljeno v pogodbi o sofi-
nanciranju kulturnih projektov in na podlagi izstavljenih zah-
tevkov za izplačilo, katerim bodo priložene kopije računov 
za posamezne upravičene stroške.

10. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena 

v proračunskem letu 2013 oziroma v plačilnih rokih, kot jih 
bo določal Zakon o izvrševanju proračuna RS. Dodeljena 
proračunska sredstva se bodo izplačevala na podlagi izsta-
vljenih zahtevkov za izplačilo, katerim bodo priložene kopije 
računske dokumentacije za posamezne upravičene stroške.

11. Razpisni rok
Razpis se prične 25. 1. 2013 in se zaključi 25. 2. 2013.
12. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavne obrazce po posameznih področjih,

– prilogo 1 (izjave prijavitelja o izpolnjevanju splošnih 
pogojev razpisa),

– prilogo 2 (izjave avtorja in izvajalca na področju 
Naročilo izvirnega glasbenega dela oziroma koreografije 
– samo za področje Naročilo izvirnega glasbenega dela 
oziroma koreografije, oziroma izjave založnika na podro-
čju Glasbeno založništvo – samo za področje Glasbeno 
založništvo),

– tarifnik o sofinanciranju avtorskih honorarjev na 
področju glasbene, glasbeno-scenske, plesne in baletne 
ustvarjalnosti – samo za področje Naročilo izvirnega glas-
benega dela oziroma koreografije).

Prijavitelj mora ob prijavi posameznega projekta na 
razpis priložiti naslednjo dokumentacijo:

– v celoti izpolnjen prijavni obrazec,
– podpisana, ožigosana in datirana priloga 1 (izjave 

prijavitelja o izpolnjevanju splošnih pogojev razpisa),
– podpisana, ožigosana in datirana priloga 2 (izjave 

avtorja in izvajalca na področju Naročilo izvirnega glasbene-
ga dela oziroma koreografije – samo za področje Naročilo 
izvirnega glasbenega dela oziroma koreografije oziroma 
izjava založnika na področju Glasbeno založništvo – samo 
za področje Glasbeno založništvo),

– druge obvezne priloge, navedene na prijavnemu 
obrazcu.

Vsak prijavljen projekt mora biti poslan v ločeni kuverti 
in za vsak projekt je potrebno predložiti popolno razpisno 
dokumentacijo!

Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem 
roku dvignejo v vložišču ministrstva med uradnimi urami 
(vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. 
do 12. ure in od 14. do 16. ure).

Razpisno dokumentacijo si lahko prijavitelji natisnejo 
tudi s spletne strani ministrstva, www.mizks.gov.si, kjer naj-
dejo tudi vse druge podatke, povezane z izvedbo javnega 
razpisa.

Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v času razpisne-
ga roka zainteresiranim prijaviteljem razpisno dokumenta-
cijo tudi poslati.

13. Oddaja in dostava vlog: vloga mora biti v poslov-
nem času ministrstva predložena glavni pisarni na naslov: 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Ma-
istrova 10, 1000 Ljub ljana, najkasneje do 25. 2. 2013, oziro-
ma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena po-
šiljka v zaprti kuverti z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj 
– Prijava na JPR-GUM-2013. Na hrbtni strani ovitka mora 
biti navedba prijavitelja: uradni naziv in naslov (sedež).

14. Izločitev vlog
Za prepozno se šteje vloga (oziroma dopolnitev ali 

sprememba), ki ni bila oddana priporočeno na pošto do 
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vključno 25. 2. 2013 oziroma do tega dne ni bila v poslov-
nem času ministrstva predložena glavni pisarni ministrstva.

Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obve-
znih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne do-
kumentacije. Za nepopolno šteje tudi vloga, ki je na razpis 
prispela kot formalno nepopolna in je prijavitelj ni dopolnil 
v zahtevanem petdnevnem roku.

Za neupravičeno osebo se šteje tisti prijavitelj, katere-
ga vloga ne izpolnjuje pogojev, določenih v besedilu razpi-
sa. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih 
dokazil in vloge prijavitelja.

Dopolnjevanje in spreminjanje vlog je možno le v razpi-
snem roku z oznako, na katero vlogo se dopolnitev nanaša.

Prijavitelji, ki bodo podali formalno nepopolne vloge, 
bodo pisno pozvani k dopolnitvi vlog. Vloge morajo dopol-
niti v roku petih dni od vročitve poziva k dopolnitvi formalno 
nepopolne vloge, obvezno z oznako na katero vlogo ali del 
vloge se dopolnitev nanaša.

Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi 
pogoji in kriteriji razpisa.

Ministrstvo bo po zaključku odpiranja vlog iz nadaljnje-
ga postopka izločilo vse vloge prijaviteljev:

– ki jih ni vložila upravičena oseba,
– ki so bile vložene prepozno oziroma prepozno do-

polnjene,
– ki po pozivu k dopolnitvi niso bile ustrezno dopol-

njene.
15. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Ministrstvo bo prijavitelje o izidih razpisa obvestilo naj-

kasneje v dveh mesecih po zaključku odpiranja vlog, ki 
se bo pričelo 4. 3. 2013 ob 10. uri. Ministrstvo bo izbra-
lo predloge za sofinanciranje kulturnih projektov po postop-
ku, kot ga določa Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in 
javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih 
projektov, in največ do vrednosti, določenih z javnim pro-
računom.

Opozorilo:
Prijavitelje opozarjamo, da je izvedba postopka 

JPR-GUM-2013, vezana na proračunske zmogljivosti mi-
nistrstva. V primeru, da pride do sprememb v državnem 
proračunu ali finančnem načrtu ministrstva, ki neposredno 
vplivajo na izvedbo postopka JPR-GUM-2013, je ministrstvo 
dolžno ukrepati v skladu s spremembami v državnem prora-
čunu oziroma finančnemu načrtu ministrstva.

Če se v času izvedbe postopka JPR-GUM-2013, 
zmanjša obseg sredstev, ki je v državnem proračunu, na-
menjen za kulturo, do takšne mere, da ne zagotavlja izpolni-
tve ciljev JPR-GUM-2013, lahko ministrstvo iz tega razloga 
postopek razpisa ustavi oziroma v primeru že zaključenega 
izbora kulturnih projektov v skladu s spremembami prora-
čuna zniža obseg sofinanciranja, spremeni ali prekine že 
sklenjeno pogodbo o financiranju projekta.

16. Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in po-
jasnil: Peter Baroš, tel. 01/369-58-43, e-pošta: peter.ba-
ros@gov.si.

Uradne ure za posredovanje informacij po telefonu in 
elektronskih medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sredo 
in petek od 9. do 11. ure. Ministrstvo priporoča, da se prijavi-
telji z vprašanji glede razpisa obrnejo na pristojne uslužben-
ce ministrstva oziroma se udeležijo javnih inštrukcij, ki bodo 
6. 2. 2013 ob 10.30, v prostorih ministrstva na Maistrovi 10, 
sejna soba v pritličju.

17. Vpogled v razpisno dokumentacijo: zainteresirane 
osebe se lahko seznanijo z razpisno dokumentacijo oziro-
ma vpogledajo vanjo na vložišču ministrstva (Maistrova 10, 
1000 Ljub ljana), ali na spletnih straneh ministrstva, www.
mizks.gov.si, kot je navedeno pod točko 12.

Ministrstvo za izobraževanje,  
znanost, kulturo in šport

Št. 333011-13-0026 Ob-1259/13

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega in-
teresa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, uradno 
prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11) ter v skladu 
s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega raz-
pisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov 
(Uradni list RS, št. 43/10) in s Pravilnikom o strokovnih 
komisijah (Uradni list RS, št. 38/12 in 90/12) Ministrstvo 
za izobraževanje, znanost, kulturo in šport RS objavlja

javni razpis
za izbor kulturnih projektov na področju 

uprizoritvene umetnosti, ki jih bo v letu 2013 
sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, 

namenjenega za kulturo 
(v nadaljevanju: projektni razpis,  

oznaka JPR-UUM-2013)
1. Naziv in sedež naročnika javnega razpisa: Repu-

blika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, 
kulturo in šport, Masarykova 16, Ljub ljana (v nadaljeva-
nju: ministrstvo).

2. Predmet in cilji javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kulturnih 

projektov, ki bodo izvedeni v letu 2013 na področju upri-
zoritvene umetnosti.

Razpis se nanaša na področje uprizoritvene ume-
tnosti, ki zajema različne oblike, prakse in izraze gleda-
liške ustvarjalnosti, lutkovno umetnost, eksperimentalne 
in raziskovalne gledališke prakse, ambientalno in ulično 
gledališče ter sodobni ples in fizično gledališče.

Ministrstvo bo kulturne projekte, ki bodo izvedeni na 
področju uprizoritvene umetnosti v letu 2013, v okviru 
projektnega razpisa, oznaka JPR-UUM-2013, izbiralo in 
podpiralo v skladu z naslednjima dolgoročnima ciljema:

– spodbujanje kakovostne ustvarjalnosti na podro-
čju uprizoritvene umetnosti;

– spodbujanje kakovostnega dela mladih, šele uve-
ljavljajočih se kadrov na področju uprizoritvene ume-
tnosti.

V razpisu uporabljeni in zapisani izrazi v slovnični 
obliki za moški spol, se uporabljajo kot nevtralni za žen-
ski in moški spol.

3. Pomen izrazov in upravičenost stroškov
Nevladne kulturne organizacije so pravne osebe, ki 

so ustanovljene kot društva, zasebni zavodi, ustanove 
in druge nevladne organizacije ter so registrirane za 
opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredo-
vanje kulturnih dobrin v Sloveniji. Izpolnjujejo naslednje 
pogoje: niso ustanovljene z namenom pridobivanja do-
bička, morebitnega presežka prihodkov nad odhodki 
pa ne delijo med svoje člane ali uporabnike, temveč ga 
uporabijo za uresničevanje svojega namena; niso usta-
novljene z namenom pridobivanja gospodarske koristi 
svojih članov ali ustanoviteljev; med njihovimi ustanovi-
telji ni več kot polovica pravnih oseb javnega prava; so 
ustanovljene prostovoljno; so pri upravljanju neodvisne 
od organov oblasti, politike ali gospodarstva.

Javni zavodi so pravne osebe, registrirane za opra-
vljanje javne službe s področja kulture.

Posamezniki so avtorji in avtorice, ki delujejo na 
razpisnem področju.

Avtorji so posamezniki, fizične osebe, ki delujejo na 
razpisnem področju.

Mladi avtorji so posamezniki, fizične osebe, ki de-
lujejo na razpisnem področju in ki v letu 2013 ne bodo 
presegli starosti 30 let.

Samozaposleni na področju kulture so posamezni-
ki, fizične osebe, ki so vpisane v razvid ministrstva in ki 
delujejo na razpisnem področju.
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Prijavitelj projekta je nevladna organizacija, gospo-
darska organizacija ali posameznik, ki izpolnjuje vse 
pogoje za sodelovanje na razpisu.

Odgovorna oseba prijavitelja projekta je odgovorni 
nosilec projekta, ki poslovno in vsebinsko predstavlja 
in zastopa kulturno organizacijo, oziroma posameznik 
v vlogi avtorja ali producenta.

Producenti so nevladne organizacije s statusom 
pravne osebe ali fizične osebe, če so samozaposleni na 
področju kulture, vpisani v razvid ministrstva, in delujejo 
na razpisnem področju.

Projekt je posamična kulturna aktivnost na podro-
čju uprizoritvene umetnosti, ki je po vsebini, zasnovi 
in obsegu zaključena celota in bo izveden v letu 2013, 
njegovo vsebino in celotni obseg je mogoče razbrati iz 
prijaviteljevega v celoti izpolnjenega prijavnega obrazca, 
vsebinske utemeljitve in obveznih prilog.

Prvi projekti so projekti mladih avtorjev ali produ-
centov na področju uprizoritvene umetnosti, katerih pro-
jekti še niso bili sofinancirani na razpisnem področju iz 
proračuna Republike Slovenije, namenjenega za kultu-
ro. Projekt je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena 
celota in bo prvič izveden v letu 2013.

Produkcija so projekti, katerih premiera in postpro-
dukcija bosta realizirani v letu 2013. Projekt v prijavi 
pomeni celoten načrtovani obseg realizacije produkcije 
s postprodukcijo projekta (premiera v Sloveniji v letu 
2013 s ponovitvami in gostovanji v letu 2013).

Postprodukcija zajema celoten načrtovani obseg 
realizacije postprodukcije (ponovitve in gostovanja v letu 
2013) projektov, premierno izvedenih do vključno 31. 12. 
2012.

Finančna uravnoteženost projekta pomeni:
– uravnoteženost upravičenih stroškov projekta 

z njegovimi obsegom in vsebino (zlasti glede cenovne 
primernosti in stroškovne učinkovitosti);

– da prihodki projekta ne presegajo odhodkov pro-
jekta.

Stroški, ki so upravičeni za sofinanciranje s strani 
ministrstva, so sestavljeni izključno iz upravičenih stro-
škov, navedenih v razpisni prijavi prijavitelja. Upravičeni 
stroški so tisti, ki so:

– nujno potrebni za uspešno izvedbo projekta in so 
vezani izključno na izvedbo projekta;

– opredeljeni v prijavi prijavitelja;
– skladni z načeli dobrega finančnega poslovanja, 

zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne učinko-
vitosti;

– dejansko nastali;
– prepoznavni in preverljivi;
– podprti z izvirnimi dokazili;
– niso in ne bodo istočasno financirani od drugih 

sofinancerjev projekta.
4. Razpisna področja in podpodročja
Ministrstvo na področju uprizoritvene umetnosti raz-

pisuje dva razpisni področji:
1. Produkcija in Postprodukcija:
– podpodročje Produkcija;
– podpodročje Postprodukcija.
2. Prvi projekti:
– podpodročje Prvi projekt mladega avtorja;
– podpodročje Prvi projekt producenta.

5. Pogoji za sodelovanje na razpisu
5.1. Produkcija in Postprodukcija:
– podpodročje Produkcija;
– podpodročje Postprodukcija.
5.1.1. Pogoji za sodelovanje na razpisnem podro-

čju Produkcija in Postprodukcija: Na razpis se lahko 
na podpodročji Produkcija in Postprodukcija prijavijo le 

prijavitelji projektov (upravičene osebe), ki izpolnjujejo 
naslednje splošne pogoje:

– da kot javni zavodi v letu 2012 niso neposredno 
pozvani k predložitvi programa dela in finančnega načr-
ta za leto 2013 s strani ministrstva ali da kot prijavitelji 
projekta javnih kulturnih programov niso bili izbrani na 
javnem razpisu JPR-PROG-2010-2013 oziroma kate-
rih večletni projekti niso bili izbrani na javnem razpisu 
JPR-VP-2010-2013 na področju uprizoritvene umetno-
sti, z izjemo projektov s podpodročja Organizacija med-
narodnih festivalov in platform;

– da so pravne osebe ali samostojni podjetniki, regi-
strirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter 
posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji, ali so samoza-
posleni na področju kulture, vpisani v razvid ministrstva, 
ki delujejo na razpisanem področju;

– da so v primeru, da so bili pogodbena stranka 
ministrstva v letih 2011 in 2012, izpolnjevali vse pogod-
bene obveznosti;

– da ne prijavljajo projektov, ki so bili v letu 2012 
oziroma za leto 2013 že izbrani na katerem od javnih 
letnih in/ali štiriletnih projektnih razpisov ministrstva ozi-
roma na razpisih Filmskega sklada RS, Javnega skla-
da RS za kulturne dejavnosti in/ali Javne agencije za 
knjigo RS;

– da prijavljajo projekte s področja uprizoritvene 
umetnosti, ki bodo v celoti realizirani v letu 2013;

– da prijavljajo projekte, katerih zaprošeni zneski 
financiranja ne presegajo najvišje možne višine zapro-
šenih sredstev, ki je opredeljena na posameznem pod-
področju;

– da prihodki projekta ne presegajo odhodkov pro-
jekta;

– da so edini prijavitelji projekta;
– da dovoljujejo objavo osebnih podatkov z name-

nom vodenja razpisa in objave rezultatov razpisa na 
spletni strani ministrstva, skladno z Zakonom o dosto-
pnosti informacij javnega značaja in Zakona o varstvu 
osebnih podatkov.

Prijavitelj poda izjavo o izpolnjevanju pogojev iz toč-
ke 5.1.1. s podpisanimi izjavami v predpisanem prijav-
nem obrazcu za področje Produkcija in Postprodukcija.

5.1.2. Posebni pogoji za sodelovanje na razpisnem 
podpodročju Produkcija:

Na razpisu lahko kandidirajo prijavitelji,
– ki so kadarkoli v obdobju 2008-2012 realizirali 

vsaj tri produkcije s področja uprizoritvene umetnosti;
– ki prijavljajo največ dva projekta, ki bosta premi-

erno izvedena v letu 2013;
– ki za izvedbo projekta zaprošajo za največ 70 % 

celotne vrednosti projekta in za največ 15.000,00 €.
5.1.3. Posebni pogoji za sodelovanje na razpisnem 

podpodročju Postprodukcija:
Na razpisu lahko kandidirajo prijavitelji,
– ki so nosilci oziroma producenti projekta (in ne 

zgolj organizatorji postprodukcije);
– ki v okviru enega prijavljenega projekta, premier-

no izvedenega do vključno 31. 12. 2012, zaprošajo za 
sofinanciranje

najmanj treh njegovih ponovitev (postprodukcije) 
v Sloveniji

ali najmanj treh njegovih ponovitev (postprodukcije) 
v Sloveniji in v mednarodnem prostoru

ali najmanj treh njegovih ponovitev (postprodukcije) 
v mednarodnem prostoru;

– ki prijavljajo največ dva projekta, ki bosta v celoti 
realizirana v letu 2013;

– ki za izvedbo projekta zaprošajo za največ 50 % 
celotne vrednosti projekta in za največ 6.000,00 €.
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5.2. Prvi projekti:
– podpodročje Prvi projekt mladega avtorja;
– podpodročje Prvi projekt producenta.
5.2.1. Splošni pogoji za sodelovanju na razpisnem 

področju Prvi projekti:
Na razpis se lahko na podpodročji Prvi projekti mla-

dega avtorja in Prvi projekt producenta prijavijo prijavite-
lji projektov (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje 
splošne pogoje:

– da kot javni zavodi v letu 2012 niso neposredno 
pozvani k predložitvi programa dela in finančnega načrta 
za leto 2013 s strani ministrstva;

– da kot avtorji ali producenti še niso bili sofinanci-
rani na področju uprizoritvene umetnosti iz proračuna 
Republike Slovenije, namenjenega za kulturo;

– da so fizične osebe (samozaposleni na področju 
kulture, vpisani v razvid ministrstva, ali posamezniki) 
s stalnim prebivališčem v RS;

– da kot fizične osebe v letu 2013 ne bodo presegli 
starosti 30 let;

– da so kot pravne osebe registrirani za opravljanje 
kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kultur-
nih dobrin v Sloveniji in niso bili ustanovljeni/registrira-
ni pred letom 2008;

– da so v primeru, da so bili pogodbena stranka 
ministrstva v letih 2011 in 2012, izpolnjevali vse pogod-
bene obveznosti;

– da ne prijavljajo projekta, ki je bil v letu 2012 ozi-
roma za leto 2013 že izbran na katerem od javnih letnih 
in/ali štiriletnih projektnih razpisov ministrstva oziroma 
na razpisih Filmskega sklada RS, Javnega sklada RS za 
kulturne dejavnosti in/ali Javne agencije za knjigo RS;

– da prijavljajo projekt s področja uprizoritvene 
umetnosti, ki bo premierno in v celoti realiziran v letu 
2013;

– da prijavljajo projekt, katerega zaprošeni zne-
sek financiranja ne presega najvišje možne višine za-
prošenih sredstev, ki je opredeljena na posameznem 
podpodročju;

– da so edini prijavitelj projekta;
– da dovoljujejo objavo osebnih podatkov z name-

nom vodenja razpisa in objave rezultatov razpisa na 
spletni strani ministrstva, skladno z Zakonom o dosto-
pnosti informacij javnega značaja in Zakona o varstvu 
osebnih podatkov.

Prijavitelj poda izjavo o izpolnjevanju pogojev iz 
točke 5.2.1. s podpisanimi izjavami v predpisanem pri-
javnem obrazcu za področje Prvi projekti.

5.2.2. Posebni pogoji za sodelovanje na razpisnem 
podpodročju Prvi projekt mladega avtorja:

Na razpis se lahko na podpodročju Prvi projekt mla-
dega avtorja prijavijo prijavitelji:

– avtorji (fizične osebe), ki v letu 2013 ne bodo pre-
segli starosti 30 let in prijavljajo največ en prvi projekt;

– ki za izvedbo projekta zaprošajo za največ 
4.000,00 €.

5.2.3. Posebni pogoji za sodelovanje na razpisnem 
podpodročju Prvi projekt producenta:

Na razpis se lahko na podpodročju Prvi projekt pro-
ducenta prijavijo prijavitelji:

– producenti (s statusom pravne osebe), ki niso bili 
ustanovljeni/registrirani pred letom 2008

in prijavljajo največ en prvi projekt
ali producenti (samozaposleni na področju kulture, 

vpisani v razvid ministrstva), ki prijavljajo največ en prvi 
projekt in v letu 2013 ne bodo presegli starosti 30 let;

– ki za izvedbo projekta zaprošajo za največ 
4.000,00 €.
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6. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za odpira-

nje vlog, ki jo izmed zaposlenih na ministrstvu imenuje 
minister, pristojen za kulturo.

Prijavitelji formalno nepopolnih vlog bodo pisno 
pozvani na dopolnitev. Prijavitelj mora vlogo dopolniti 
v petih dneh po prejemu poziva za dopolnitev, sicer se 
bo štela kot nepopolna. Vloge, ki ne bodo pravočasne, 
popolne ali jih ne bodo vložile upravičene osebe, bodo 
izločene iz nadaljnjega postopka in zavržene s sklepom.

Ministrstvo lahko v primeru naknadne ugotovitve 
o neizpolnjevanju pogojev in po že izdani dokončni od-
ločbi o izboru projekta spremeni odločitev in s prijavite-
ljem projekta ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v pri-
meru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbe-
nih obveznosti razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru 
že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev.

Opozorilo:
V primeru,
– če se prijavitelj z istim projektom prijavi na ta raz-

pis več kot enkrat,
– če prijavitelj prijavi več projektov od dovoljenih 

v okviru pogojev na posameznem področju oziroma 
podpodročju, ali

– če isti projekt na razpis prijavi več prijaviteljev,
se vse vloge prijavitelja, zavržejo iz razloga neiz-

polnjevanja splošnih pogojev (kot neupravičene osebe).
Dokumentacija, ki je priložena vlogi, se ne vrača.
7. Razpisni kriteriji
Predmet projektnega razpisa, oznaka 

JPR-UUM-2013, se ocenjuje s kriteriji. Kriteriji za posa-
mezna razpisna področja in podpodročja so ovrednoteni 
s točkami, pri čemer je pri posameznem kriteriju nave-
dena najvišja možna višina prejetih točk. Najvišje možno 
število prejetih točk za projekt je 100 točk.

7.1. Razpisni kriteriji za področje Produkcija in Po-
stprodukcija

7.1.1. Podpodročje Produkcija:

Kriterij: Število
možnih točk

1. Reference avtorjev in izvajalcev (aktualna in kakovostna ponudba avtorja, avtorskih skupin ter 
ostalih izvajalcev in podizvajalcev projekta); 10

2. Reference prijavitelja projekta (aktivnosti in dosežki prijavitelja, prepoznavnost in uveljavljenost 
prijavitelja v strokovni javnosti); 9+1*

3. Izkazovanje izvirne zasnove ter ustvarjalnosti v pristopu in izvedbi (izvirnost, razvoj in 
nadgradnja umetniških ustvarjalnih postopkov, aktualnost izbrane tematike, sodobnost oblik 
uprizoritvene umetnosti, vsebinska zaokroženost in celovitost projekta, tehtnost vsebinske 
obrazložitve in utemeljitve projekta, …); 30

4. Produkcijska zahtevnost (obseg produkcije, organizacijska zahtevnost, predvideno število 
izvajalcev, …); 5

5. Finančna ovrednotenost projekta (glede na obseg in vsebino finančno realno ovrednoten in 
uravnotežen projekt, višina deleža lastnih in pridobljenih sredstev, realna izvedljivost projekta 
glede na njegovo vsebinsko in finančno zasnovo, …); 10

6. Vključevanje partnerjev in soorganizatorjev; 5

7. Dostopnost projekta (izdelanost terminskega plana realizacije produkcije in postprodukcije 
v letu 2013 s poudarkom na teritorialni in časovni razpršenosti – več ponovitev na različnih 
prizoriščih skozi vse leto 2013, skladnost postprodukcijskega načrta z zasnovo projekta, 
dostopnost obiskovalcem, dostopnost informacij o projektu, …); 10

8. Izkazovanje raznolikosti uprizoritvenega izraza, pomembnost za razvoj uprizoritvene umetnosti 20

Skupaj 100

* Prijavitelj, ki ima status društva v javnem interesu, prejme dodatno točko (36. člen Zakona o društvih, Uradni list RS, št. 64/11).
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7.1.2. Podpodročje Postprodukcija:

Kriterij: Število
možnih točk

1. Reference prijavitelja projekta (aktivnosti in dosežki prijavitelja, prepoznavnost in uveljavljenost 
prijavitelja v strokovni javnosti); 9+1*

2. Stopnja umetniške kvalitete, trajnost in odmevnost projekta (odmevnost projekta s strani 
strokovne in širše javnosti v slovenskem in širšem kulturnem prostoru, priznanja in nagrade, …); 35

3. Produkcijska zahtevnost (obseg produkcije, organizacijska zahtevnost, predvideno število 
izvajalcev, …); 5

4. Finančna ovrednotenost projekta (glede na obseg in vsebino finančno realno ovrednoten in 
uravnotežen projekt, višina deleža lastnih in pridobljenih sredstev, realna izvedljivost projekta 
glede na njegovo vsebinsko in finančno zasnovo, …); 10

5. Dostopnost projekta (izdelanost terminskega plana realizacije postprodukcije v letu 2013 
s poudarkom na teritorialni in časovni razpršenosti – več ponovitev na različnih prizoriščih skozi 
vse leto 2013, skladnost postprodukcijskega načrta z zasnovo projekta, dostopnost obiskovalcem, 
dostopnost informacij o projektu, …); 20

6. Izkazovanje raznolikosti uprizoritvenega izraza, pomembnost za razvoj uprizoritvene umetnosti 20

Skupaj 100

* Prijavitelj, ki ima status društva v javnem interesu, prejme dodatno točko.

7.2. Razpisni kriteriji za področje Prvi Projekti
7.2.1. Podpodročje Prvi projekt mladega avtorja:

Kriterij: Število
možnih točk

1. Izkazana posebna nadarjenost perspektivnega mladega avtorja (študijska produkcija, 
priporočila, medijski odzivi …); 25

2. Izkazovanje izvirne zasnove ter ustvarjalnosti v pristopu in izvedbi (izvirnost, razvoj in 
nadgradnja umetniških ustvarjalnih postopkov, aktualnost izbrane tematike, sodobnost oblik 
uprizoritvene umetnosti, vsebinska zaokroženost in celovitost projekta, …); 50

3. Finančna ovrednotenost projekta (glede na obseg in vsebino finančno realno ovrednoten in 
uravnotežen projekt, višina deleža lastnih in pridobljenih sredstev, realna izvedljivost projekta 
glede na njegovo vsebinsko in finančno zasnovo, …); 10

4. Raznolikost uprizoritvenega izraza projekta; pomembnost za razvoj uprizoritvene umetnosti; 15

Skupaj 100

7.2.2. Podpodročje Prvi projekt producenta:

Kriterij: Število
možnih točk

1. Reference ter aktualna in kakovostna ponudba avtorja, avtorskih skupin ter ostalih izvajalcev in 
podizvajalcev projekta;
ali izkazana posebna nadarjenost mladih izvajalcev in podizvajalcev projekta (študijska produkcija, 
priporočila, medijski odzivi …); 10

2. Izkazovanje izvirne zasnove in ustvarjalnosti v pristopu in izvedbi (izvirnost, razvoj in 
nadgradnja umetniških ustvarjalnih postopkov, aktualnost izbrane tematike, sodobnost oblik 
uprizoritvene umetnosti, vsebinska zaokroženost in celovitost projekta, …); 35

3. Tehtnost vsebinske obrazložitve in utemeljitve projekta; 10

4. Finančna ovrednotenost projekta (glede na obseg in vsebino finančno realno ovrednoten in 
uravnotežen projekt, višina deleža lastnih in pridobljenih sredstev, realna izvedljivost projekta 
glede na njegovo vsebinsko in finančno zasnovo, …); 15

5. Dostopnost projekta (izdelanost terminskega plana realizacije produkcije in postprodukcije 
v letu 2013 s poudarkom na teritorialni in časovni razpršenosti – več ponovitev na različnih 
prizoriščih skozi vse leto 2012, skladnost postprodukcijskega načrta z zasnovo projekta, 
dostopnost obiskovalcem, dostopnost informacij o projektu, …); 15

6. Raznolikost uprizoritvenega izraza projekta; pomembnost za razvoj uprizoritvene umetnosti 15

Skupaj 100
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8. Uporaba kriterijev
Razpisni kriteriji so ovrednoteni s točkami, pri čemer 

je pri posameznem kriteriju navedena najvišja možna vi-
šina doseženih točk. Najvišje možno število prejetih točk 
za projekt je 100 točk, financirani pa so lahko projekti, ki 
prejmejo najmanj 81 točk. Višina odobrenih sredstev za 
projekt je odvisna od skupne višine prejetih točk za po-
samezen projekt (od 81 do 100 točk), obsega in realne 
finančne zahtevnosti projekta ter okvira sredstev, ki so 
namenjena razpisu.

Ministrstvo bo v letu 2013 v okviru projektnega razpisa, 
oznaka JPR-UUM-2013, sofinanciralo predvidoma devet 
projektov.

9. Predvidena vrednost sredstev
Predvidena vrednost vseh razpoložljivih sredstev, na-

menjenih za predmet razpisa, oznaka JPR-UUM-2013, je: 
70.000,00 €, s proračunske postavke 232210 – uprizoritve-
na umetnost.

10. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva za izbrane projekte 

morajo biti porabljena v proračunskem letu 2013 oziroma 
v plačilnih rokih, kot jih bo določal Zakon o izvrševanju 
proračuna RS.

Dodeljena proračunska sredstva se bodo izplačevala 
skladno z dinamiko izplačil, opredeljeno v pogodbi o sofi-
nanciranju kulturnih projektov in na podlagi izstavljenih zah-
tevkov za izplačilo, katerim bodo priložene kopije računov 
za posamezne upravičene stroške.

11. Razpisni rok: razpis se prične 25. 1. 2013 in se 
zaključi 25. 2. 2013.

12. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– Besedilo projektnega razpisa, oznaka 

JPR-UUM-2013,
– prijavni obrazec za področje Produkcija in Postpro-

dukcija (z navedbo obveznih prilog);
– prijavni obrazec za področje Prvi projekti (z navedbo 

obveznih prilog).
Prijavitelj mora ob prijavi posameznega projekta na 

razpis priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec za področje, na 

katero prijavlja projekt (obrazec vključuje identifikacijske po-
datke, izjave o izpolnjevanju pogojev, opredelitve projekta, 
navedbe obveznih prilog);

– obvezne priloge k prijavnemu obrazcu za posame-
zno razpisno področje oziroma podpodročje.

Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem 
roku dvignejo v glavni pisarni ministrstva, Maistrova 10, 
Ljub ljana, med uradnimi urami (vsak ponedeljek in petek 
od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do 
16. ure).

Razpisno dokumentacijo si lahko prijavitelji natisnejo 
tudi s spletne strani ministrstva: www.mizks.gov.si, kjer naj-
dejo tudi vse druge podatke, povezane z izvedbo projektne-
ga razpisa, oznaka JPR-UUM-2013.

Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v času razpisne-
ga roka zainteresiranim prijaviteljem razpisno dokumenta-
cijo tudi poslati.

13. Oddaja in dostava vlog
13.1. Vloga mora biti izpolnjena na predpisanih pri-

javnih obrazcih ter mora vsebovati vse obvezne priloge in 
podatke, določene v razpisni dokumentaciji.

Prijavitelj mora vlogo za vsak projekt poslati v ločeni 
kuverti in za vsak projekt predložiti popolno razpisno do-
kumentacijo.

Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi 
pogoji in kriteriji razpisa.

13.2. Vloga mora biti v poslovnem času ministr-
stva predložena glavni pisarni na naslov: Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost, kulturo in šport RS, Maistrova 10, 
1000 Ljub ljana, najkasneje do 25. 2. 2013, oziroma najka-
sneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka na 
naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in 
šport RS, Maistrova 10, 1000 Ljub ljana. Pošiljka mora biti 
poslana v zaprti kuverti z izpisom na prednji strani: Ne od-
piraj – Prijava na projektni razpis z oznako JPR-UUM-2013 
in z obvezno navedbo osnovnega področja (in podpodročja) 
(področje Prvi projekti, podpodročje Prvi projekt mladega 
avtorja). Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba prijavite-
lja: uradni naziv in naslov (sedež).

14. Izločitev vlog
Za prepozno se šteje vloga (oziroma dopolnitev ali 

sprememba), ki ni bila oddana priporočeno na pošto do 
vključno 25. 2. 2013 oziroma do tega dne ni bila v poslov-
nem času ministrstva predložena glavni pisarni ministrstva, 
Maistrova 10, 1000 Ljub ljana.

Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obve-
znih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne do-
kumentacije. Za nepopolno šteje tudi vloga, ki je na razpis 
prispela kot formalno nepopolna in je prijavitelj ne dopolni 
v zahtevanem pet dnevnem roku.

Za neupravičeno osebo se šteje tisti prijavitelj, katere-
ga vloga ne izpolnjuje pogojev določenih v besedilu razpi-
sa. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih 
dokazil in vloge prijavitelja.

Dopolnjevanje in spreminjanje vlog je možno le v razpi-
snem roku z oznako, na katero vlogo se dopolnitev nanaša.

Prijavitelji, ki bodo podali formalno nepopolne vloge, 
bodo pisno pozvani k dopolnitvi vlog. Vloge morajo dopol-
niti v roku petih dni od vročitve poziva k dopolnitvi formalno 
nepopolne vloge, obvezno z oznako na katero vlogo ali del 
vloge se dopolnitev nanaša.

Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postop-
ka izločilo vse vloge prijaviteljev:

– ki jih ni vložila upravičena oseba,
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog,
– vloge, ki so nepopolne.
15. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Ministrstvo bo prijavitelje o izidih razpisa obvestilo naj-

kasneje v dveh mesecih po zaključku odpiranja vlog, ki 
se bo pričelo 4. 3. 2013 ob 10. uri. Ministrstvo bo izbra-
lo predloge za sofinanciranje kulturnih projektov po po-
stopku, kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in 
javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih 
projektov, in največ do vrednosti, določenih z državnim 
proračunom.

Opozorilo!
Prijavitelje opozarjamo, da je izvedba postopka pro-

jektnega razpisa, oznaka JPR-UUM-2013, vezana na pro-
računske zmogljivosti ministrstva, pristojnega za kulturo. 
V primeru, da pride do sprememb v državnem proraču-
nu ali finančnem načrtu ministrstva, ki neposredno vpli-
vajo na izvedbo postopka projektnega razpisa, oznaka 
JPR-UUM-2013, je ministrstvo dolžno ukrepati v skladu 
s spremembami v državnem proračunu oziroma finančne-
mu načrtu ministrstva.

Če se v času izvedbe postopka projektnega razpisa, 
JPR-UUM-2013, zmanjša obseg sredstev, ki je v držav-
nem proračunu, namenjen za kulturo, do takšne mere, 
da ne zagotavlja izpolnitve ciljev projektnega razpisa, 
JPR-UUM-2013, lahko ministrstvo iz tega razloga postopek 
razpisa ustavi oziroma v primeru že zaključenega izbora 
kulturnih projektov v skladu s spremembami proračuna zni-
ža obseg sofinanciranja, spremeni ali prekine že sklenjeno 
pogodbo o financiranju projekta.

16. Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in poja-
snil v zvezi z razpisom: Staša Cetinski, tel. 01/369-59-73, 
e-pošta: stasa.cetinski@gov.si.
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Uradne ure za posredovanje informacij po telefonu in 
elektronskih medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sredo 
in petek od 9. do 11. ure. Ministrstvo priporoča, da se prija-
vitelji udeležijo javnih inštrukcij, ki bodo potekale 6. 2. 2013 
ob 9.30, v prostorih ministrstva, Maistrova 10, Ljub ljana, 
sejna soba v pritličju.

17. Vpogled v razpisno dokumentacijo: zainteresirane 
osebe se lahko seznanijo z razpisno dokumentacijo oziro-
ma vpogledajo vanjo v glavni pisarni ministrstva, Maistro-
va 10, Ljub ljana, ali na spletnih straneh ministrstva: www.
mizks.gov.si, kot je navedeno pod točko 12.

Ministrstvo za izobraževanje,  
znanost, kulturo in šport

Št. 333011-13-0026 Ob-1260/13

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega inte-
resa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08, 94/09, 
4/10, 20/11) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega 
poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov 
in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10) in s Pra-
vilnikom o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 38/12, 
90/12) Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in 
šport RS objavlja

javni razpis
za izbor kulturnih projektov na področju 

intermedijske umetnosti, ki jih bo v letu 2013 
sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, 

namenjenega za kulturo  
(v nadaljevanju: projektni razpis,  

oznaka JPR-IUM-2013)
1. Naziv in sedež naročnika javnega ciljnega razpi-

sa: Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost, kulturo in šport, Masarykova 16, Ljub ljana (v 
nadaljevanju: Ministrstvo). Poštni naslov in naslov za 
oddajo vlog: Maistrova 10, 1000 Ljub ljana.

2. Predmet razpisa, razpisna področja in cilji raz-
pisa

Predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih projek-
tov na intermedijskem področju (v nadaljevanju: projek-
ti), ki bodo izvedeni v letu 2013:

– nevladnih in zasebnih kulturnih organizacij, 
katerih programi niso bili izbrani na javnem razpisu 
JPR-PROG-2010-2013 oziroma prijavljeni projekti niso 
vključeni v sklop večletnih kulturnih projektov, ki so bili 
izbrani na javnem razpisu, oznaka JPR-VP-2010-2013,

– javnih zavodov, ki v letu 2012 s strani Ministrstva 
niso bili neposredno pozvani k predložitvi programa dela 
in finančnega načrta za leto 2013,

– ter fizičnih oseb, posameznikov ali samozapo-
slenih v kulturi, ki avtorsko delujejo na področju inter-
medijske umetnosti in pri prijavi na razpis ne nastopajo 
v vlogi producenta.

Projekti, ki so že bili izvedeni do 31. 12. 2012 in 
priprave na projekte, ki ne bodo v celoti izvedeni v letu 
2013, izobraževalni projekti, projekti v nastajanju, de-
lavnice, obeležitve dogodkov, retrospektivne razstave, 
promocijske aktivnosti, tiskanje knjig in katalogov, pro-
gramska oprema, avdio vizualna dela in drugi medijski 
izdelki (ki izhajajo iz tržnih razmerij ali so namenjeni 
trženju), digitalna fotografija in oblikovanje spletnih stra-
ni, sodelovanje na sejmih ter druge podporne in komer-
cialno naravnane dejavnosti in prireditve, niso predmet 
tega razpisa.

Razpis se nanaša na ustvarjanje in posredovanje 
javnih kulturnih dobrin v domačem in mednarodnem 
kulturnem prostoru na področju intermedijske umetnosti 
(produkcija in postprodukcija). Sofinanciranje postpro-

dukcij na referenčnih prizoriščih v tujini je vezano na 
vsaj eno predhodno izvedbo projekta v RS v istem letu.

Področje razpisa je sofinanciranje kulturnih projek-
tov na področju intermedijske umetnosti, ki ciljno zaje-
majo različne oblike, prakse in izraze na presečišču so-
dobne umetnosti in znanosti, vključno z biotehnologijo 
in kulturalizacijo vesolja – z izrazito poudarjeno upora-
bo novih tehnologij znotraj umetniških projektov. Gre za 
projekte, ki na umetniški način, reflektivno, ustvarjalno 
in raziskovalno, uporabljajo in predstavljajo procese, 
produkte in vplive sodobnih tehnologij v sodobni družbi.

Ministrstvo bo kulturne projekte, ki bodo izvede-
ni na področju intermedijske umetnosti v letu 2013, 
v okviru projektnega razpisa, oznaka JPR-IUM-2013, 
izbiralo in podpiralo v skladu z naslednjimi dolgoroč-
nimi cilji:

– spodbujanje vrhunske, kakovostne, izvirne, pre-
poznavne, po izrazu raznolike in prodorne ustvarjal-
nosti na referenčnih prizoriščih v domačem in medna-
rodnem kulturnem prostoru na področju intermedijske 
umetnosti – v izbranem vsebinskem okviru na preseči-
šču umetnosti in znanosti;

– spodbujanje mobilnosti in sodelovanja večjega 
števila producentov in vrhunskih ustvarjalcev, poustvar-
jalcev in njihovih del;

– povečanje dostopnosti vrhunske ustvarjalnosti 
na celotnem območju Slovenije v smislu razvoja in 
privabljanja občinstva;

– spodbujanje sodelovanja med nevladnim in jav-
nim sektorjem ter obeh z mednarodnimi partnerji (pred-
vsem v EU);

– spodbujanje kakovostnega dela mladih, šele 
uveljavljajočih se kadrov, na področju intermedijske 
umetnosti;

– spodbujanje projektov, ki so ekološko in trajno-
stno naravnani.

3. Pomen izrazov in upravičenost stroškov
V razpisu uporabljeni in zapisani izrazi v slovnični 

obliki za moški spol, se uporabljajo kot nevtralni za 
ženski in moški spol.

Nevladne in zasebne kulturne organizacije so 
pravne osebe, ki so ustanovljene kot društva, zasebni 
zavodi, ustanove ali druge nevladne organizacije ter so 
registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejav-
nosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji, delu-
jejo pretežno na razpisnem področju in izpolnjujejo na-
slednje pogoje: niso ustanovljene z namenom ustvar-
janja dobička, morebitnega presežka prihodkov nad 
odhodki pa ne delijo med svoje člane ali uporabnike, 
temveč ga uporabljajo za uresničevanje ciljev svojega 
delovanja; niso ustanovljene z namenom pridobivanja 
gospodarske koristi svojih članov ali ustanoviteljev; 
med njihovimi ustanovitelji ni več kot polovica pravnih 
oseb javnega prava; so ustanovljene prostovoljno; so 
pri upravljanju neodvisne od organov oblasti, političnih 
strank ali gospodarstva.

Javni zavodi so pravne osebe, registrirane za 
opravljanje javne službe s področja kulture in niso 
upravičeni do sodelovanja na razpisu. Slednje velja 
tudi za vse izrazito izobraževalne ustanove (univerze 
in akademije).

Avtorji so posamezniki, fizične osebe, ki delujejo 
na razpisnem področju in pri prijavi na razpis ne nasto-
pajo v funkciji producenta.

Mladi avtorji so posamezniki, fizične osebe, ki de-
lujejo na razpisnem področju in ki v letu 2013 ne bodo 
presegli starosti 30 let.

Samozaposleni na področju kulture so fizične ose-
be, avtorji posamezniki, ki so vpisane v razvid mini-
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strstva kot intermedijski umetniki, pri prijavi na razpis 
pa ne nastopajo v funkciji producenta in ki delujejo na 
razpisnem področju.

Prijavitelj projekta je odgovorni izvajalec, nevladna 
organizacija ali posameznik, ki izpolnjuje vse pogoje 
za sodelovanje na razpisu in bo v morebitni sklenjeni 
pogodbi naveden kot pogodbena stranka.

Odgovorna oseba prijavitelja projekta je odgovorni 
nosilec projekta, ki poslovno in vsebinsko predstavlja 
in zastopa kulturno organizacijo, oziroma posameznik 
v vlogi avtorja.

Producenti so nevladne organizacije s statusom 
pravne osebe in delujejo na razpisnem področju.

Projekt je posamična, osnovna oblika kulturne ak-
tivnosti na področju intermedijske umetnosti, ki je po 
vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota in bo izve-
den v letu 2013, njegovo vsebino in celotni obseg pa je 
mogoče razbrati iz prijaviteljevega v celoti izpolnjenega 
prijavnega obrazca, vsebinske utemeljitve, izvedbene-
ga opisa projekta in obveznih prilog, in je v prijavi na 
razpis dokončno poimenovan z ustreznim naslovom 
v slovenskem jeziku, ki ne predstavlja le nekega delov-
nega naslova. Sprememba naslova pomeni bistveno 
spremembo projekta.

Referenčna prizorišča v so tista, katerih primar-
na dejavnost je organiziranje sodobnih intermedijskih 
umetniških projektov in kot taka razpolagajo z medij-
skimi odzivi, ki presegajo lokalne razmere in združujejo 
mednarodno priznane strokovnjake s področja inter-
medijske umetnosti, ki z dosedanjim delom izkazujejo 
usposobljenost za najbolj zahtevne kuratorske naloge.

Referenčni kustosi za področje intermedijske ume-
tnosti so strokovnjaki s področja sodobnih umetnosti, 
ki so s svojim delom v preteklosti izkazali usposo-
bljenost za kritiško presojo in promocijo intermedijske 
umetnosti.

Prvi projekti so projekti mladih avtorjev ali produ-
centov na področju intermedijske umetnosti, katerih 
projekti še niso bili sofinancirani na razpisnem podro-
čju iz proračuna Republike Slovenije, namenjenega za 
kulturo. Vse ostalo je skladno z definicijo projekta, kot 
je to navedeno zgoraj.

Produkcija so projekti, katerih premiera in postpro-
dukcija bosta realizirani v letu 2013. V prijavi pomeni 
celoten načrtovani obseg realizacije projekta in po-
stprodukcijo (premiera v Sloveniji v letu 2013 s pono-
vitvami in gostovanji v letu 2013).

Postprodukcija zajema celoten načrtovani obseg 
realizacije ponovitev in gostovanj projekta v letu 2013.

Koprodukcija je enakovreden odnos dveh ali več 
izvajalcev, ki združijo sredstva in kreativne potenciale 
za uresničitev skupnega projekta. Koprodukcija pome-
ni, da so vsi partnerji odgovorni za realizacijo projekta. 
V takšnem partnerstvu je sporazumni prijavitelj projek-
ta le eden, čeprav vsi partnerji nosijo enako odgovor-
nost glede izvedbe koprodukcijskega projekta.

Za vse partnerje veljajo enaka pravila, kot da gre 
za samostojen projekt enega prijavitelja, to je, da pri-
spevajo tudi dodatni finančni vložek, ki ni vezan na 
njihov siceršnji vložek v prostoru, tehniki, kadrih ali 
storitvah. Koprodukcijska razmerja ureja pogodba, 
v kateri so jasno opredeljene odgovornosti in dolžnosti 
posameznega partnerja ter natančno razmejene vse 
obveznosti (finančne, vsebinske, izvedbene). Podpisa-
na pogodba med partnerji je obvezna priloga k prijavi 
koprodukcijskega projekta. Koprodukcijsko pogodbeno 
razmerje prinaša zato vsem partnerjem enakovredne 
reference.

Soorganizatorstvo je odnos prijavitelja kot nosilca 
projekta, in drugih soorganizatorjev (nevladne in za-
sebne kulturne organizacije s statusom pravne osebe, 
javni zavodi, posamezniki, samozaposleni na področju 
kulture), ki s svojimi deleži (prostor, kadri, storitve, teh-
nična podpora in druga sredstva) pristopijo k realiza-
ciji projekta. Vložek soorganizatorjev je finančno ovre-
dnoten, pravice, odgovornosti in dolžnosti za izvedbo 
projekta nosi izključno prijavitelj. Soorganizatorstvo ni 
koprodukcija, lahko pa je v njej vsebovana.

Finančna uravnoteženost projekta pomeni:
– uravnoteženost upravičenih stroškov projekta 

z njegovim obsegom, vsebino (zlasti glede cenovne 
primernosti in stroškovne učinkovitosti) in predvideno 
dostopnostjo publike;

– da prihodki projekta ne presegajo odhodkov pro-
jekta.

Preseganje prihodkov glede na predvidene odhod-
ke pomeni, da projekt ustvarja dobiček in ne potrebuje 
sofinanciranja iz naslova proračunskih sredstev.

Stroški, ki so upravičeni za sofinanciranje s stra-
ni ministrstva, so sestavljeni izključno iz upravičenih 
stroškov, navedenih v prijaviteljevi prijavi na razpis. 
Upravičeni stroški so tisti, ki so:

– nujno potrebni za uspešno izvedbo projekta in so 
vezani izključno na izvedbo projekta;

– skladni z načeli dobrega finančnega poslovanja, 
zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne učin-
kovitosti;

– konkretno opredeljeni in specificirani v prijavi 
prijavitelja;

– dejansko nastali;
– prepoznavni in preverljivi s pomočjo ustrezne 

obračunske dokumentacije;
– niso in ne bodo istočasno financirani od drugih 

sofinancerjev projekta.
Med neupravičene stroške sodijo na primer stroški 

reprezentance, pogostitev, prehrane, potni stroški in 
stroški bivanja zunanjih izvajalcev, ki bi morali biti zajeti 
v avtorskih pogodbah med njimi in prijaviteljem projek-
ta, ter stroški opreme, ki bi jo bilo za projekt bolj smotr-
no najeti. Predračunska obračunska dokumentacija in 
neizplačane avtorske pogodbe v času izstavitve zah-
tevkov za izplačilo, ne sodijo med upravičene stroške.

Neupravičeni stroški projekta so breme, ki ga nosi 
izključno prijavitelj kot izvajalec projekta.

Zaprošeni znesek financiranja posameznega pro-
jekta ne sme presegati višine in odstotka predvide-
nih stroškov za posamezno podpodročje razpisa; to 
je največ 70 % predvidenih stroškov celotne vredno-
sti projekta, oziroma največ 10.000,00 €. Izjema je 
gostovanje postprodukcij na referenčnih prizoriščih 
v mednarodnem prostoru, kjer lahko zaprošeni znesek 
znaša največ 50 % celotne vrednosti projekta, oziro-
ma 5.000,00 €, drugo polovico pa mora zagotoviti tuj 
partner, ter prvi avtorski projekti mladih avtorjev, kjer 
znaša najvišji možen zaprošen znesek 7.000,00 €. 
Prijavitelj sam jamči za druge načrtovane prihodke v fi-
nančni konstrukciji projekta. Ob morebitnem izpadu jih 
mora nadomestiti sam, zato naknadno ne more nižati 
celotne vrednosti projekta in s tem obsega realizacije.

Na področju intermedijske umetnosti Ministr-
stvo kot upravičene stroške priznava naslednje naj-
nižje bruto obsege avtorskih honorarjev (razstavnin): 
najmanj 300,00 € za osebno razstavo iz tekoče pro-
dukcije, najmanj 1.100,00 € za pregledno razstavo in 
najmanj 2.100,00 € za retrospektivno razstavo. Skla-
dno s prednostnimi kriteriji razpisa bodo višje podprti 
projekti, ki predvidevajo stimulativno vrednotenje av-
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torskega dela. Materialni stroški ne smejo presegati 
50 % celotne vrednosti projekta, oprema, infrastrukturni 
stroški, reprezentanca in prehrana pa niso projektno 
priznani stroški. Potni stroški in stroški bivanja zuna-
njih izvajalcev morajo biti eksplicitno zajeti v njihovih 
avtorskih pogodbah.

4. Razpisna podpodročja
Ministrstvo na področju intermedijske umetnosti 

razpisuje dve podpodročji:
1. Podpodročje Produkcija in postprodukcija 

v Republiki Sloveniji ter postprodukcija na referenčnih 
prizoriščih v tujini;

2. Podpodročje Prvi avtorski projekti mladih av-
torjev.

5. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo le prijavitelji projektov 

(upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
5.1. Splošni pogoji
Splošni pogoji za sodelovanje na podpodročju Pro-

dukcija in postprodukcija v Sloveniji ter Postprodukcija 
na referenčnih prizoriščih v tujini in na podpodročju Prvi 
avtorski projekti mladih avtorjev:

Na razpis se lahko prijavijo le prijavitelji projektov 
(upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje splošne 
pogoje:

– da kot javni zavodi v letu 2012 niso neposre-
dno pozvani k predložitvi programa dela in finančne-
ga načrta za leto 2013 s strani ministrstva ali da kot 
prijavitelji projekta javnih kulturnih programov niso bili 
izbrani na javnem razpisu JPR-PROG-2010-2013 ozi-
roma katerih večletni projekti niso bili izbrani na javnem 
razpisu JPR-VP-2010-2013 na področju intermedijske 
umetnosti;

– da so pravne osebe ali samostojni podjetniki, 
registrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejav-
nosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji, ali 
so samozaposleni na področju kulture, vpisani v razvid 
Ministrstva, ki delujejo na razpisanem področju, ali po-
samezniki (fizične osebe), ki delujejo na področju inter-
medijske umetnosti in imajo stalno prebivališče v RS;

– da so v primeru, da so bili pogodbena stranka 
Ministrstva v letih 2011 in 2012, izpolnjevali vse po-
godbene obveznosti;

– da ne prijavljajo projektov, ki so bili v letu 2012 
oziroma za leto 2013 že izbrani na katerem od javnih 
letnih in/ali večletnih projektnih razpisov Ministrstva 
oziroma na razpisih Filmskega sklada RS, Javnega 
sklada RS za kulturne dejavnosti in/ali Javne agencije 
za knjigo RS;

– da prijavljajo projekte s področja intermedijske 
umetnosti, ki bodo v celoti realizirani v letu 2013;

– da prijavljajo projekte, katerih zaprošeni zne-
ski financiranja ne presegajo najvišje možne višine 
zaprošenih sredstev, ki je opredeljena za posamezno 
podpodročje razpisa, ter upoštevajo najnižje zneske 
razstavnin (najmanj 300,00 € za osebno razstavo iz 
tekoče produkcije, najmanj 1.100,00 € za pregledno 
razstavo in najmanj 2.100,00 € za retrospektivno raz-
stavo) in avtorski honorarji skupaj ne presegajo 60 % 
celotne vrednosti projekta (razen pri samozaposlenih 
in posameznikih – fizičnih osebah);

– da prihodki projekta ne presegajo odhodkov pro-
jekta;

– da so edini prijavitelji projekta;
– da se prijavitelj z istim projektom na ta razpis 

prijavi samo enkrat;
– da prijavitelj kot samozaposlen ali kot posame-

znik (fizična oseba) ne opravlja funkcije predsednika 

društva ali direktorja zavoda, ki deluje na področju 
kulture;

– da dovoljujejo objavo osebnih podatkov z name-
nom vodenja razpisa in objave rezultatov razpisa na 
spletni strani ministrstva, skladno z zakonom o dosto-
pnosti informacij javnega značaja in zakona o varstvu 
osebnih podatkov.

Prijavitelj poda izjavo o izpolnjevanju pogojev iz 
točke 5.1. s podpisom izjav v originalnem prijavnem 
obrazcu št. 2.

5.2. Posebni pogoji
5.2.1. Posebni pogoji za sodelovanje na podpodro-

čju Produkcija in postprodukcija v Sloveniji ter Postpro-
dukcija na referenčnih prizoriščih v tujini:

Na razpisu lahko sodelujejo prijavitelji, ki poleg 
splošnih izpolnjujejo še naslednje posebne pogoje:

– katerih osnovno področje ustvarjanja je bilo vsaj 
v obdobju 2010–2012 pretežno vezano na področje in-
termedijske umetnosti in so kadarkoli v tem obdobju na 
referenčnih prizoriščih izvedli vsaj 3 odmevne samo-
stojne projekte (produkcije ali postprodukcije) – od tega 
vsaj en projekt, ki se nanaša na različne oblike, prakse 
in izraze na presečišču sodobne umetnosti in znanosti 
ali kulturalizacije vesolja, oziroma biotehnologije;

– katerih najvišja zaprošena vsota za projekt zna-
ša največ 70 % celotne vrednosti projekta in ne prese-
ga 10.000,00 €;

– ki na razpis prijavljajo največ en projekt;
– ki v vsebinski utemeljitvi in izvedbenem načrtu 

projekta izkazujejo skladnost s cilji razpisa, ki zajemajo 
različne oblike, prakse in izraze na presečišču sodobne 
umetnosti in znanosti, s področjem biotehnologije ali 
kulturalizacije vesolja;

– da za isti projekt na razpis poda vlogo le en pri-
javitelj (tudi v primeru koprodukcije);

– ki, v primeru, da je prijavitelj samozaposlen v kul-
turi, zaproša izključno za sofinanciranje lastnega sa-
mostojnega avtorskega projekta;

– ki, v primeru, da je prijavitelj posameznik, ki ni 
vpisan v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministr-
stvu, zaproša izključno za sofinanciranje lastnega av-
torskega honorarja za lastni avtorski projekt;

– da kot fizične osebe ali samozaposleni v kulturi 
ne prijavljajo koprodukcij;

– da imajo kot prijavitelji postprodukcij na referenč-
nih prizoriščih v tujini v obdobju 2010–2012 vsaj dva 
realizirana projekta v okviru gostovanj na referenčnih 
tujih prizoriščih;

– da kot prijavitelji postprodukcije na referenčnih 
prizoriščih v tujini izkazujejo originalno vabilo tujega 
organizatorja ali producenta v okviru referenčnega tu-
jega prizorišča, ta pa z objektivno specifikacijo stroškov 
zavezujoče prevzema vsaj polovico celotne vrednosti 
konkretnega gostovanja v tujini(obvezna priloga: Izjava 
tujega organizatorja ali producenta);

– da kot prijavitelji postprodukcij na referenčnih 
prizoriščih v tujini zagotavljajo strokovno izvedbo pro-
jekta (obvezna priloga: Izjava tujega kustosa, organi-
zatorja ali producenta);

– da kot prijavitelji postprodukcij na referenčnih 
prizoriščih v tujini zaprošajo za največ 50 % celotne 
vrednosti projekta projekta ali največ 5.000,00 €;

– da kot prijavitelji postprodukcij na referenčnih 
prizoriščih v tujini, v primeru, da je prijavitelj samoza-
poslen v kulturi, zaprošajo izključno za sofinanciranje 
gostovanja svojega lastnega avtorskega projekta;

– da kot prijavitelji postprodukcij na referenčnih 
prizoriščih v tujini v primeru, da je prijavitelj posame-
znik (fizična oseba), ki ni vpisan v razvid samoza-
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poslenih v kulturi pri Ministrstvu, zaprošajo izključno 
za sofinanciranje avtorskega honorarja za gostovanje 
lastnega avtorskega projekta.

5.2.2. Posebni pogoji za sodelovanje na področju 
Prvi avtorski projekti mladih avtorjev:

Na razpisu lahko sodelujejo prijavitelji, ki poleg 
splošnih izpolnjujejo še naslednje posebne pogoje:

– ki se prijavljajo kot samostojni avtorji lastnega 
projekta;

– ki v času prijave na razpis še niso dopolnili sta-
rosti 30 let;

– ki so v času prijave na razpis kot intermedijski 
umetniki vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi;

– ki na razpis prijavljajo največ en projekt, ki bo 
v celoti realiziran v letu 2013;

– ki v vsebinski utemeljitvi in izvedbenem načrtu 
projekta izkazujejo skladnost s cilji razpisa, ki zajemajo 
različne oblike, prakse in izraze na presečišču sodobne 
umetnosti in znanosti, vključno s kulturalizacijo vesolja 
in biotehnologijo;

– ki za izvedbo projekta zaprošajo za največ 70 % 
celotne vrednosti projekta in za največ 7.000,00 €;

– ki iz časa študija izkazujejo študijske nagrade ali 
v javnosti odmevne projekte;

– ki niso predsedniki društev ali direktorji zavodov 
s področja kulture;

– da projekta ne prijavljajo kot producenti ali so-
avtorji.

6. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za odpi-

ranje vlog, ki jo izmed zaposlenih na ministrstvu ime-
nuje minister, pristojen za kulturo.

Prijavitelji formalno nepopolnih vlog bodo pisno 
pozvani na dopolnitev. Prijavitelj mora vlogo dopolniti 
v petih dneh po prejemu poziva za dopolnitev, sicer 
se bo štela kot nepopolna. Vloge, ki ne bodo pravoča-
sne, popolne ali jih ne bodo vložile upravičene osebe, 
bodo izločene iz nadaljnjega postopka in zavržene 
s sklepom.

Ministrstvo lahko v primeru naknadne ugotovitve 
o neizpolnjevanju pogojev in po že izdani dokončni 
odločbi o izboru projekta, spremeni odločitev in s prija-
viteljem projekta ne sklene pogodbe. Prav tako lahko 
v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju po-
godbenih obveznosti razveže že sklenjeno pogodbo, 
v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo 
sredstev.

Opozorilo:
V primeru,
– če se prijavitelj z istim projektom prijavi na ta 

razpis več kot enkrat,
– če prijavitelj prijavi več projektov od dovoljenih 

ali
– če isti projekt na razpis prijavi več prijaviteljev,
se vse vloge prijavitelja (oziroma prijaviteljev), za-

vržejo iz razloga neizpolnjevanja splošnih pogojev (kot 
vloge neupravičene osebe).

Dokumentacija, ki je priložena vlogi, se ne vrača.
7. Razpisni kriteriji
Predmet ciljnega projektnega razpisa, oznaka 

JPR-IUM-2013, se ocenjuje s kriteriji. Kriteriji za posa-
mezna razpisna podpodročja so ovrednoteni s točkami, 
pri čemer je pri posameznem kriteriju navedena najviš-
ja možna višina prejetih točk. Najvišje možno število 
prejetih točk za projekt je 100 točk.

7.1. Razpisni kriteriji za podpodročji Produkcija 
in postprodukcija v Sloveniji in Postprodukcija na re-
ferenčnih prizoriščih v tujini ter Prvi avtorski projekti 
mladih avtorjev:
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Vsebinski del vloge Največje možno število točk / dodeljeno število točk

Tehtnost vsebinske obrazložitve in utemeljitve projekta 5

Sodobnost izbrane tematike 5

Sodobnost predvidenih izraznih sredstev 5

Referenčnost vloge na intermedijskem področju 5

Relevantnost vloge glede na vsebinske cilje razpisa 5

Finančna konstrukcija

Glede na obseg in vsebino realno ovrednotena finančna konstrukcija 5

Skrb za stimulativno vrednotenje avtorskega dela 5

Stopnja zavezujočih dodatnih finančnih virov (prihodkov) 5

Izvedljivost projekta

Intermedijski način izvedbe projekta 5

V vlogi izkazane operativne sposobnosti prijavitelja kot producenta 5

Izvedljivost projekta glede na izvedbeni načrt 5

Reference prijavitelja in izvajalcev

Referenčnost prijavitelja na intermedijskem področju ali študijski uspehi in nagrade 
mladega avtorja na področju Prvih avtorskih projektov 5

Izražena možnost za uveljavljanje mladih umetnikov 5

Promocija projekta

Stopnja predvidenih promocijskih aktivnosti 5

Referenčnost prizorišč(a) 5

Učinek in trajnost projekta

Stopnja pričakovane odmevnosti projekta in preseganja lokalnih interesov 5

Povezovanje z vladnimi in nevladnimi organizacijami ter samozaposlenimi 5

Predvideno število postprodukcij 5

Dostopnost

Stopnja vpetosti v mobilnost avtorjev in njihovih del 5

Prispevek k razvoju in privabljanju občinstva 5

Skupaj 100 0

8. Uporaba kriterijev
Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v postopku izbire 

ocenjeni oziroma ovrednoteni višje.
Povzetek načina ocenjevanja: razpisni kriteriji so ovre-

dnoteni s točkami, pri čemer je pri posameznem kriteriju 
navedena najvišja možna višina doseženih točk. Najvišje 
možno število prejetih točk za projekt je 100 točk, financira-
ni pa so lahko projekti, ki prejmejo najmanj 81 točk. Višina 
odobrenih sredstev za projekt je odvisna od skupne višine 
prejetih točk za posamezen projekt (od 81 do 100 točk), 
obsega in realne finančne zahtevnosti projekta ter okvira 
sredstev, ki so namenjena razpisu.

Ministrstvo bo v letu 2013 v okviru ciljnega projektnega 
razpisa, oznaka JPR-IUM-2013, sofinanciralo predvidoma 
do dvajset (20) projektov.

9. Predvidena vrednost sredstev: predvidena vre-
dnost vseh razpoložljivih sredstev, ki so na proračunski 
postavki 234710 namenjena za predmet razpisa, oznaka 
JPR-IUM-2013, je 131.500,00 €.



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 7 / 25. 1. 2013 / Stran 265 

10. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva za izbrane projekte 

morajo biti porabljena v proračunskem letu 2013 oziroma 
v plačilnih rokih in na način, kot jih določa Zakon o izvrše-
vanju proračunov RS za leti 2013 in 2014 (ZIPRS 1314), 
projekti pa prav tako izvedeni v letu 2013.

Dodeljena proračunska sredstva se bodo izplačevala 
skladno z dinamiko izplačil, opredeljeno v pogodbi o so-
financiranju kulturnih projektov in na podlagi izstavljenih 
zahtevkov za izplačilo, katerim bodo priložene kopije obra-
čunske dokumentacije glede dejansko plačane račune in 
izplačane pogodbe ter izključno iz naslova projektno upra-
vičenih stroškov.

11. Razpisni rok: razpis se prične 25. 1. 2013 in se 
zaključi 25. 2. 2013.

12. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo projektnega razpisa, oznaka JPR-IUM-2013,
– prijavni obrazec 1 za podpodročje Produkcija in po-

stprodukcija v Sloveniji ter postprodukcija na referenčnih 
prizoriščih v tujini ali Prvi avtorski projekti mladih avtorjev (z 
navedenimi obveznimi prilogami);

– prijavni obrazec 2 (originalne izjave).
Prijavitelj mora ob prijavi posameznega projekta na 

razpis priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec 1 in 2,
– obvezna dokazila in priloge k prijavnemu obrazcu 1,
– elektronsko verzijo celotne prijavne dokumentacije 

(na CD, DVD ali USB pomnilniku), ki je identična s tiskano 
verzijo vloge (scan v.pdf formatu), izpolnjen obrazec 1 (brez 
dokazil in prilog) pa dodatno tudi v wordovi verziji.

Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem 
roku dvignejo v glavni pisarni ministrstva, Maistrova 10, Ljub-
ljana, med uradnimi urami (vsak ponedeljek in petek od 9. 
do 12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure).

Razpisno dokumentacijo si lahko prijavitelji natisnejo 
tudi s spletne strani ministrstva: www.mizks.gov.si, kjer naj-
dejo tudi vse druge podatke, povezane z izvedbo ciljnega 
projektnega razpisa, oznaka JPR-IUM-2013.

Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v času razpisne-
ga roka zainteresiranim prijaviteljem razpisno dokumentacijo 
tudi poslati.

13. Oddaja in dostava vlog
13.1. Vloga mora biti izpolnjena na predpisanih pri-

javnih obrazcih ter mora vsebovati vse obvezne priloge in 
podatke, določene v razpisni dokumentaciji.

Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi 
pogoji in kriteriji razpisa, v nasprotnem primeru se šteje, da 
prijavitelj prispelo vlogo sam umika.

13.2. Vloga mora biti najpozneje do vključno 25. 2. 
2013 v poslovnem času ministrstva, predložena glavni pisar-
ni na naslov: Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo 
in šport RS, Maistrova 10, 1000 Ljub ljana, oziroma najka-
sneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka na na-
slov: Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport 
RS, Maistrova 10, 1000 Ljub ljana. Pošiljka mora biti poslana 
v zaprti kuverti z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj – prija-
va na projektni razpis z oznako JPR-IUM-2013 in z obvezno 
navedbo osnovnega področja in podpodročja (Produkcija in 
postprodukcija v Sloveniji ter postprodukcija na referenčnih 
prizoriščih v tujini ali Prvi avtorski projekti mladih avtorjev). 
Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba prijavitelja: uradni 
naziv in naslov (sedež).

14. Izločitev vlog
Za prepozno se šteje vloga (oziroma dopolnitev ali 

sprememba), ki ni bila oddana priporočeno na pošto do 
vključno 25. 2. 2013, oziroma do vključno tega dne ni bila 
v poslovnem času ministrstva predložena glavni pisarni mi-
nistrstva, pristojnega za kulturo.

Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obve-
znih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne do-
kumentacije. Za nepopolno šteje tudi vloga, ki je na razpis 
prispela kot formalno nepopolna in je prijavitelj ne dopolni 
v zahtevanem pet dnevnem roku.

Za neupravičeno osebo se šteje tisti prijavitelj, katere-
ga vloga ne izpolnjuje pogojev določenih v besedilu razpi-
sa. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih 
dokazil in vloge prijavitelja.

Dopolnjevanje in spreminjanje vlog je možno le v raz-
pisnem roku z oznako, na kateri razpis in vlogo (naslov 
projekta) se dopolnitev nanaša.

Prijavitelji, ki bodo podali formalno nepopolne vloge 
in jih v razpisnem roku sami ne bodo dopolnili, bodo pisno 
pozvani k dopolnitvi vlog po zaključenem postopku odpira-
nja vlog. Vloge morajo dopolniti v roku petih dni od vročitve 
poziva k dopolnitvi formalno nepopolne vloge, z obvezno 
oznako na kateri razpis in vlogo ali del vloge se dopolnitev 
nanaša (naslov projekta).

Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postop-
ka izločilo vse vloge prijaviteljev:

– ki jih ni vložila upravičena oseba,
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog,
– vloge, ki so nepopolne
– vloge, ki so jih umaknili sami prijavitelji.
15. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Ministrstvo bo prijavitelje o izidih razpisa obvestilo naj-

kasneje v dveh mesecih po zaključku odpiranja vlog, ki 
se bo pričelo 1. 3. 2013 ob 10. uri. Ministrstvo bo izbra-
lo predloge za sofinanciranje kulturnih projektov po po-
stopku, kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in 
javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih 
projektov, in največ do vrednosti, določenih z državnim 
proračunom.

Opozorilo
Prijavitelje opozarjamo, da je izvedba postopka pro-

jektnega razpisa z oznako JPR-IUM-2013, vezana na pro-
računske zmogljivosti ministrstva, pristojnega za kulturo. 
V primeru, da pride do sprememb v državnem proraču-
nu ali finančnem načrtu ministrstva, ki neposredno vpli-
vajo na izvedbo postopka projektnega razpisa, oznaka 
JPR-IUM-2013, je ministrstvo dolžno ukrepati v skladu 
s spremembami v državnem proračunu oziroma finančne-
mu načrtu ministrstva.

Če se v času izvedbe postopka projektnega razpisa, 
JPR-IUM-2013, zmanjša obseg sredstev, ki je v držav-
nem proračunu, namenjen za kulturo, do takšne mere, 
da ne zagotavlja izpolnitve ciljev projektnega razpisa, 
JPR-IUM-2013, lahko ministrstvo iz tega razloga postopek 
razpisa ustavi oziroma v primeru že zaključenega izbora 
kulturnih projektov v skladu s spremembami proračuna zni-
ža obseg sofinanciranja, spremeni ali prekine že sklenjeno 
pogodbo o financiranju projekta.

16. Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil 
v zvezi z razpisom: dr. Matjaž Šekoranja, tel. 01/369-59-57, 
e-pošta: matjaz.sekoranja@gov.si.

Uradne ure za posredovanje informacij po telefonu in 
elektronskih medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sredo 
in petek od 9. do 11. ure. Ministrstvo priporoča, da se prija-
vitelji udeležijo javnih inštrukcij, ki bodo potekale 4. 2. 2013 
ob 11. uri, v prostorih Ministrstva, Maistrova 10, Ljub ljana, 
sejna soba v pritličju.

17. Vpogled v razpisno dokumentacijo: zainteresirane 
osebe se lahko seznanijo z razpisno dokumentacijo oziro-
ma vpogledajo vanjo v glavni pisarni ministrstva, Maistro-
va 10, Ljub ljana, ali na spletnih straneh ministrstva: www.
mizks.gov.si, kot je navedeno pod točko 12.

Ministrstvo za izobraževanje,  
znanost, kulturo in šport
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Št. 333011-13-0026 Ob-1261/13

Na podlagi tretjega odstavka 104. člena Zakona 
o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni 
list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/07, 
– Od. US, 56/08, 4/10, 20/11 in 100/11 – Odl. US; v na-
daljevanju: ZUJIK), Zakona o zagotavljanju sredstev za 
nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi 
(Uradni list RS, št. 14/03, 77/08) in v skladu s 6. členom 
Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpi-
sa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov 
(Uradni list RS, št. 43/10) Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost, kulturo in šport RS (v nadaljnjem besedilu: mi-
nistrstvo) objavlja

redni letni ciljni razpis
za sofinanciranje kinematografske distribucije 

evropskih, avtorskih in svetovnih kinotečnih filmov 
ter mreže art kinematografov  
za leto 2013 – JPR-KT-2013

Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za izobraže-
vanje, znanost, kulturo in šport, Maistrova 10, Ljub ljana.

Predmet razpisa je sofinanciranje kinematografske 
distribucije evropskih, avtorskih in svetovnih kinotečnih 
filmov ter mreže art kinematografov v letu 2013.

I. Sklop A. Kinematografska distribucija:
1. Predmet razpisa:
– sofinanciranje kinematografske distribucije kako-

vostnih, umetniških, nagrajenih evropskih, avtorskih in 
svetovnih kinotečnih filmov, in sicer celovečernih igranih, 
animiranih ali dokumentarnih filmov,

– kinematografska distribucija komercialnih studij-
skih filmov ni predmet razpisa.

2. Cilji razpisa:
– sofinanciranje kinematografske distribucije kako-

vostnih, umetniških, nagrajenih evropskih, avtorskih in 
svetovnih kinotečnih filmov, in sicer celovečernih igranih, 
animiranih ali dokumentarnih filmov z namenom večje 
dostopnosti in večje distribucije teh del na celotnem 
ozemlju Republike Slovenije.

3. Razlaga pojmov:
– kinematografska distribucija pomeni vsako ko-

mercialno dejavnost, povezano z eksploatacijo filma 
v kinematografih, to je nakup distribucijske pravice, na-
kup filmskih kopij, podnaslavljanje ali sinhroniziranje 
kopij, transport kopij in z distribucijo povezane promo-
cijske aktivnosti.

4. Splošni pogoji za sodelovanje v sklopu A
Na javni razpis v sklopu A se lahko prijavijo:
– pravne ali fizične osebe, ki so v Republiki Sloveniji 

registrirani za kinematografsko distribucijo in/ali distri-
bucijo v Uradnem listu RS najkasneje na dan objave 
razpisa do vključno sklenitve pogodbe.

5. Posebni pogoji za sodelovanje v sklopu A:
– filmi, za katere lahko distributer dobi finančno 

pomoč na ciljnem razpisu, morajo biti predvajani v redni 
kinematografski distribuciji v kinodvoranah v Sloveniji na 
najmanj 40 projekcijah najpozneje v obdobju enega leta 
z začetkom kinematografske distribucije, vendar mora 
z redno distribucije začeti najpozneje do 15. 11. 2013,

– filmi, ki so bili uvrščeni v selekcijo vsaj dveh med-
narodnih festivalov in za katere prijavitelj izkazuje pri-
dobljeno pravico za kinematografsko distribuiranje na 
ozemlju Republike Slovenije,

– posamezni prijavitelj lahko kandidira z največ pe-
timi projekti,

– v okviru sofinanciranega projekta mora prijavitelj 
zagotoviti distribucijo in prikazovanje podnaslovljene 
oziroma sinhronizirane kopije v slovenščino.

Prijavitelj mora za vsak projekt oddati samostojno 
vlogo. Kolikor bo prijavitelj prijavil več kot pet projektov, 
se bo obravnavalo tistih pet, ki bodo prispeli prvi, vse 
naslednje vloge pa se zavržejo.

V primeru, da je oddanih več vlog istočasno, se 
zavržejo vse vloge. Kolikor gre za dopolnitev, mora pri-
javitelj to označiti na ovojnici.

6. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, name-
njenih za sklop A: kinematografska distribucije je skupaj 
50.000 EUR. Sredstva so zagotovljena na proračunskih 
postavkah 641410 – art kino in nakup filmov ter 948510 
– art kino in nakup filmov proračuna ministrstva za leto 
2013 v delu, ki se nanaša na sofinanciranje kinemato-
grafske distribucije.

7. Zaprošeni znesek sofinanciranja posameznega 
projekta ne sme preseči 50 % vseh predvidenih stroškov, 
ob upoštevanju 20. točke besedila razpisa in vključu-
joč predvidene prihodke iz deleža od prodaje. Pri so-
financiranju distribucije filma odobreni znesek ne sme 
preseči 6.000 EUR.

Upravičeni stroški so:
– stroški licence, nakupa ali izdelave največ dveh 

35 mm filmskih kopij ali digitalnih kopij po DCI standar-
dih filmov iz 1. točke besedila razpisa

– stroški tehnične obdelave filmov iz prve alineje te 
točke (prevod, podnaslavljanje, sinhroniziranje),

– stroški promocije prijavljenega projekta oziroma 
filma,

– stroški transporta kopije filma.
Med upravičene stroške ne spadajo:
– strošek DDV, razen v višini neuveljavljenega od-

bitka,
– stroški infrastrukturne nadgradnje in stroški naba-

ve osnovnih sredstev.
8. Splošni razpisni kriteriji
V postopku izbire predlaganih projektov s področja 

kinematografske distribucije bodo upoštevani naslednji 
kriteriji:

– kvaliteta filma, 1–10 točk,
– kvaliteta in izvirnost promocije filma, 1–10 točk,
– kritiške ocene in festivalske nagrade, 1–10 točk.
9. Obvezna dokazila so:
– obrazec št. 1 – obrazec vloge za sofinanciranje 

kinematografske distribucije,
– obrazec št. 2 – finančni načrt,
– obrazec št. 3 – rekapitulacija finančnega pred-

računa,
– obrazec št. 4 – distribucijski načrt in promocijski 

načrt za leto 2013,
– obrazec št. 5 – vsebinski opis predloga,
– izjava št. 1 – ali je prijavitelj podjetje, ki izvaja 

program prestrukturiranja na podlagi Smernic Skupnosti 
o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje pod-
jetij v težavah (2004/C 244/02),

– izjava št. 2 – o maksimalnem sofinanciranju pro-
jekta do višine 70 % celotne predračunske vrednosti 
projekta iz državnega proračuna ali proračuna lokalne 
skupnosti ali EU,

– izjava št. 3 – izjava prijavitelja o zagotavljanju 
lastnih sredstev,

– izjava št. 4 – o verodostojnosti navedenih po-
datkov,

– dokazilo o pridobljenih licenčnih pravicah za dis-
tribucijo filma na ozemlju Republike Slovenije,

– dokazila o uvrstitvi filma na najmanj dva med-
narodna festivala in o morebitnih doseženih nagradah,

– dokazila o kritiških odmevih na film.
II. Sklop B. Mreža art kinematografov:
10. Cilj razpisa: cilj razpisa je sofinanciranje mre-

že art kinematografov (v nadaljnjem besedilu: mreža 
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art kinematografov) iz 5. člena Zakona o zagotavljanju 
sredstev za nekatere nujne programe RS v kulturi (Ura-
dni list RS, št. 14/03, 77/08) z namenom spodbujanja 
prikazovanja evropskega in nacionalnega filma, filma 
kinematografij tretjih držav, avtorskega filma in svetovnih 
kinotečnih filmov v okviru enakomernega razvoja art ki-
nematografov na celotnem ozemlju Republike Slovenije.

11. Predmet razpisa: predmet razpisa je sofinanci-
ranje art kino programa posameznega kinematografa 
v okviru mreže art kinematografov.

12. Razlaga pojmov:
– mreža art kinematografov predstavlja kinema-

tografe, ki na celotnem ozemlju Republike Slovenije 
v okviru svoje dejavnosti izvajajo program art kina,

– art kino program je program evropskega in naci-
onalnega filma, filma kinematografij tretjih držav, avtor-
skega filma in svetovnih kinotečnih filmov.

13. Splošni pogoji za sodelovanje v sklopu B
Na javni razpis v sklopu B se lahko prijavijo:
– pravne ali fizične osebe, ki so v Republiki Sloveniji 

registrirane za kinematografsko dejavnost najkasneje na 
dan objave razpisa v Uradnem listu RS.

14. Posebni pogoji za sodelovanje v sklopu B:
– prijavitelj deluje najmanj eno leto pred letom pri-

jave,
– ima eno ali več platen,
– ima predvajalno tehnično opremo, ki omogoča 

izvajanje projekcij s 35 mm filmskih kopij ali digitalnih 
filmskih kopij po DCI standardih in ki ustreza profesi-
onalnim standardom projekcije in udobja ali tehnično 
opremo za predvajanje drugih formatov, ki jih za redno 
kinematografsko distribucijo posameznega filma daje 
distributer,

– v okviru svoje dejavnosti izvaja izključno ali delno 
program art kina, kar mora biti iz vloge finančno in vse-
binsko jasno razvidno,

– poda izjavo, da bo s prejetimi sredstvi v okviru 
sofinanciranega art kino programa zagotovil najmanj 
30 % projekcij iz nacionalne kinematografije in evropskih 
kinematografij ter kinematografij iz tretjih držav.

15. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, name-
njenih za sklop B: mreža art kinematografov je skupaj 
89.138 EUR. Sredstva so zagotovljena na proračunskih 
postavkah 641410 art kino in nakup filmov in 948510 – 
art kino in nakup filmov proračuna ministrstva za leto 
2013 v delu, ki se nanaša na sofinanciranje mreže art 
kinematografov.

16. Zaprošeni znesek sofinanciranja posameznega 
projekta ne sme preseči 50 % vseh predvidenih stroškov, 
ob upoštevanju 20. točke besedila razpisa in vključu-
joč predvidene prihodke iz deleža od prodaje vstopnic.

Odobreni znesek ne sme preseči:
– 10.000 EUR v primeru, da je prijavitelj v preteklem 

letu dosegel število projekcij filmov iz art kino programa 
nad 300 ter da enako oziroma večje število projekcij fil-
mov iz art kino programa načrtuje v letu 2013,

– 7.500 EUR v primeru, da je prijavitelj v preteklem 
letu dosegel število projekcij filmov iz art kino programa 
do 300 ter da enako oziroma večje število projekcij fil-
mov iz art kino programa načrtuje v letu 2013.

Upravičeni stroški so:
– stroški najemnine filmov iz programa art kina, ki 

so v neposredni povezavi z izvedbo projekta,
– stroški promocije art kino programa, ki so v nepo-

sredni povezavi z izvedbo projekta,
– stroški najema digitalne predvajalne tehnike (for-

mati, ki jih za redno kinematografsko distribucijo po-
sameznega filma daje distributer), ki so v neposredni 
povezavi z izvedbo projekta,

– stroški najema prostorov za kinodvorano v dele-
žu, ki se nanaša na art kino program,

– stroški poštnine in transporta, ki so v neposredni 
povezavi z izvedbo projekta,

– stroški storitev zunanjih izvajalcev (kinooperaterji, 
biljeterji), ki so v neposredni povezavi z izvedbo projek-
ta, v deležu, ki se nanaša na art kino program,

– režijski in materialni stroški (stroški elektrike, 
ogrevanja, telefona, vzdrževanja, stroški administracije, 
pisarniški stroški), ki so nastali v povezavi z izvedbo pro-
jekta in predstavljajo do največ 25 % celotnih stroškov 
projekta v času trajanja izvedbe projekte do dokončanja 
projekta.

Med upravičene stroške ne spadajo:
– strošek DDV, razen v višini neuveljavljenega od-

bitka,
– stroški investicijske nadgradnje in stroški nabave 

osnovnih sredstev.
17. Splošni razpisni kriteriji
V postopku izbire predlaganih projektov s področja 

mreže art kinematografov bodo upoštevani naslednji 
kriteriji:

– kvaliteta art kino programa, 1–10 točk,
– kvaliteta promocije art kino programa, 1–10 točk,
– pomembnost prijavitelja za razvoj mreže art kine-

matografov na celotnem ozemlju Republike Slovenije, 
1–20 točk,

– število načrtovanih projekcij v okviru projekta, 
1–5 točk,

(– do 40 projekcij – 1 točka,
– od 41 projekcij do 100 projekcij – 2 točki,
– za vsakih 20 dodatnih projekcij prejme prijavitelj 

1 točko, vendar je najvišje možno število točk 5).
18. Obvezna dokazila so:
– obrazec št. 1 – obrazec vloge za sofinanciranje 

mreže art kinematografov,
– obrazec št. 2 – finančni načrt,
– obrazec št. 3 – rekapitulacija finančnega pred-

računa,
– obrazec št. 4 – distribucijski načrt z načrtom film-

skih predstav oziroma projekcij in promocijskimi dejav-
nostmi za leto 2013,

– obrazec št. 5 – vsebinska predstavitev predloga,
– obrazec št. 6 – poročilo o izvedenem art kino 

programu v predhodnem letu z navedbo števila projek-
cij iz art kino programa, državo izvora filmov in številom 
gledalcev,

– izjava št. 1 – ali je prijavitelj podjetje, ki izvaja 
program prestrukturiranja na podlagi Smernic Skupnosti 
o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje pod-
jetij v težavah (2004/C 244/02),

– izjava št. 2 – o maksimalnem sofinanciranju pro-
jekta do višine 70 % celotne predračunske vrednosti 
projekta iz državnega proračuna ali proračuna lokalne 
skupnosti ali EU,

– izjava št. 3 – da bo s prejetimi sredstvi v okviru 
sofinanciranega art kino programa zagotovil najmanj 
30 % projekcij iz nacionalne kinematografije in evropskih 
kinematografij ter kinematografij iz tretjih držav,

– izjava št. 4 – o kontinuiranem delovanju, številu 
platen, številu projekcij na teden,

– izjava št. 5 – izjava prijavitelja o zagotavljanju 
lastnih sredstev,

– izjava št. 6 – o verodostojnosti navedenih po-
datkov.

III. Splošni pogoji in določila za oba sklopa:
19. Pravilo de minimis:
Sofinancira se po pravilu de minimis pomoči, skla-

dno z Uredbo komisije (ES) 1998/2006 z dne 15. de-
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cembra 2006 o uporabi členov 87. in 88. Pogodbe 
o ustanovitvi Evropske skupnosti za državno pomoč 
de minimis.

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/sl/oj/2006/
l_379/l_37920061228sl00050010.pdf)

20. Kandidirajo lahko tudi prijavitelji, katerih de-
lovanje se v pomembnem delu sofinancira z javnimi 
sredstvi (proračuni lokalnih skupnosti), vendar skupna 
višina sofinanciranja iz državnega ali lokalnih proraču-
nov ali virov EU ne sme presegati 70 % predračunske 
vrednosti projekta.

V primeru, da prijavitelj z istim projektom sodeluje 
na drugih razpisih, ki zagotavljajo sredstva iz državnega 
ali lokalnih proračunov ali virov EU, ali je sredstva že 
pridobil bodisi na javnih razpisih bodisi v okviru redne-
ga financiranja, mora to dejstvo najaviti v obrazložitvi 
finančne konstrukcije projekta.

V primeru kršitve tega določila lahko ministrstvo 
kadarkoli razdre pogodbo s prejemnikom sredstev in 
zahteva vračilo sredstev v skladu s pogodbo.

Če se na razpis prijavi veliko ali srednje podjetje, 
ki izvaja program prestrukturiranja na podlagi Smernic 
Skupnosti za reševanje in prestrukturiranje podjetij v te-
žavah (2004/C 244/02), je tako pomoč pred dodelitvijo 
potrebno priglasiti Evropski komisiji. Podjetja morajo 
o izvajanju oziroma neizvajanju tovrstnega programa 
podati izjavo, ki je sestavni del prijavnega obrazca.

Na razpisu ne morejo kandidirati:
– prijavitelji z istimi projekti, s katerimi kandidirajo 

na kateremkoli javnem razpisu za sredstva, ki so vezana 
na proračun ministrstva, pristojnega za kulturo.

Kolikor bo ministrstvo ugotovilo, da je prijavitelj z is-
tim projektom kandidiral na kateremkoli javnem razpisu 
za sredstva, vezana na proračun ministrstva, pristojnega 
za kulturo, bo vloga prijavitelja zavržena.

Prijavitelji na dan objave razpisa ne smejo biti v ste-
čajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvi-
dacije.

Prijavitelji, ki niso realizirali pogodbenih obvezno-
sti iz preteklih let do ministrstva, ali imajo neurejena 
pogodbena razmerja po lastni krivdi ali neporavnane 
obveznosti z ministrstvom in z njegovimi posrednimi 
proračunskimi uporabniki (npr. Slovenski filmski center, 
javna agencija Republike Slovenije, Filmski studio Viba 
film Ljub ljana, Arhiv Republike Slovenije, ipd), ne morejo 
kandidirati na tem razpisu oziroma ne morejo biti sprejeti 
v sofinanciranje.

21. Povzetek načina ocenjevanja projektov: kriteriji 
so ovrednoteni s točkami.

Najvišje skupno število prejetih točk, ki jih lahko po-
samezni ocenjevalec podeli posameznemu projektu, je 
v segmentu distribucije za tri kriterije 30 točk in v segmen-
tu mreže art kinematografov za štiri kriterije je 45 točk.

22. Ocenjevanje in ovrednotenje projektov, prispelih 
na javni razpis, opravi strokovna komisija za avdiovizual-
no kulturo pri ministrstvu v skladu s 119. členom ZUJIK 
in Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega raz-
pisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov 
(Uradni list RS, št. 43/10).

23. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja komisija 

za odpiranje vlog, ki jo za področje, ki je predmet razpi-
sa, imenuje minister, pristojen za kulturo.

Komisija za odpiranje vlog bo predlagala zavrženje 
vlog predlagateljev, ki ne bodo izpolnjevale razpisnih 
pogojev.

24. Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v postopku 
ocenjevanja ocenjeni višje, torej projekti, ki bodo prejeli 
višje število točk po obeh kriterijih.

Višina financiranja bo dodeljena glede na višino 
ocene ob upoštevanju največ 50 % sofinanciranja pred-
videnih stroškov in dovoljenega najvišjega zneska finan-
ciranja, pri čemer bo strokovna komisija pri oblikova-
nju predloga upoštevala ustreznost finančne izvedljivo-
sti predlaganega projekta. Dokončni izbor bo opravljen 
v skladu z razpoložljivimi finančnimi sredstvi.

25. Rok za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti pora-

bljena v proračunskem letu 2013 oziroma v plačilnih ro-
kih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna RS za 
leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 104/12). Dodeljena 
proračunska sredstva se bodo izplačevala na podlagi iz-
stavljenih zahtevkov za izplačilo, katerim bodo priložene 
kopije računske dokumentacije za posamezne upravi-
čene stroške. Obdobje upravičenih stroškov celotnega 
projekta je od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013.

Sredstva se lahko porabijo le za izvedbo projekta 
na podlagi uveljavljenih in izkazano upravičenih stroškov 
izvedbe projekta, sofinanciranega iz sredstev državnega 
proračuna.

Kot dokazilo o nastanku stroška je potrebno priložiti 
verodostojna dokazila in listine o nastanku stroška (kopi-
je računov, kopije pogodb – kopije morajo biti označene 
s »kopija je enaka originalu«) ter izplačil, ki so neposre-
dno povezani z izvedbo projekta.

V obračunski dokumentaciji prijavitelj prikaže vse 
stroške, potrebne za izdelavo projekta, in na verodo-
stojnih dokazilih prikaže odstotek, s katerim je povezana 
višina financiranja ministrstva. Prijavitelj je dolžan voditi 
prihodke in odhodke izvedbe projekta po načelu stro-
škovnega računovodstva.

Vsako dokazilo mora biti opremljeno tako, da je iz 
njega razvidna neposredna povezava z izvedbo projek-
ta. Za vsak strošek, pri katerem ministrstvo ob pregledu 
zahtevka za izplačilo ne najde neposredne povezave 
med nastankom stroška in izvedbo projekta, ne glede 
na to, ali ta dejansko obstaja, lahko ministrstvo od pre-
jemnika sredstev zahteva dodatna pojasnila ali izjavo, ki 
dokazujejo nastanek stroška za izvedbo projekta. V pri-
meru, da kljub pojasnilu ali izjavi neposredna povezava 
ni razvidna, si ministrstvo pridrži pravico, da stroška ne 
prizna.

Zahtevek za izplačilo dodeljenih proračunskih 
sredstev je potrebno dostaviti ministrstvu za kulturo do 
vključno 1. 11. 2013. Celotno obračunsko dokumentacijo 
projekta je potrebno dostaviti ministrstvu ob dokončanju 
projekta do 28. 2. 2014.

26. Razpis se prične dne 25. 1. 2013, zaključi pa 
dne 25. 2. 2013.

27. Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– razpisno dokumentacijo (obrazce, izjave, dokazi-

la) glede na vsebino vloge,
– navodila prijaviteljem za izdelavo prijave vloge,
– vzorec pogodbe (parafiran na vsaki strani).
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni stra-

ni ministrstva: http://www.mizks.gov.si, prav tako pa jo 
lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo tudi v vlo-
žišču ministrstva (Maistrova 10,1000 Ljub ljana).

28. Oddaja in dostava prijav na razpis
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem prijavnem 

obrazcu in mora vsebovati vse obvezne priloge in podat-
ke, ki so določeni v razpisni dokumentaciji.

Za vsak posamezen projekt mora prijavitelj izpolniti 
prijavni obrazec in prijave predložiti v ločenih kuvertah.

Rok za oddajo vlog je 25. 2. 2013. Naslov za oddajo 
vlog je: Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in 
šport, Maistrova 10, Ljub ljana. Vloge morajo biti oddane 
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v zaprti ovojnici, na prednji strani označene s pripisom: 
Ne odpiraj – Prijava na redni letni ciljni razpis za sofinan-
ciranje kinematografske distribucije evropskih, avtorskih 
in svetovnih kinotečnih filmov ter mreže kinematografov 
v letu 2013 (JPR-KT-2013). Na zadnji strani ovojnice je 
potrebno navesti popolni naslov prijavitelja.

Vloge, ki ne bodo poslane ali predložene do zadnje-
ga dne razpisnega roka v času uradnih ur, ki so obja-
vljene na spletni strani http://www.mizks.gov.si, oziroma 
priporočeno oddane na pošti zadnji dan razpisanega 
roka, se bodo štele za prepozne in bodo zavržene.

V primeru, da komisija za odpiranje vlog ugotovi, da 
je pravočasna vloga upravičene osebe formalno nepo-
polna, bo pristojni uslužbenec pozval prijavitelja, da jo 
dopolni v petih dneh od prejema poziva k dopolnitvi. Koli-
kor prijavitelj v petih dneh od prejema poziva k dopolnitvi 
vloge ne bo dopolnil, bo vloga nepopolna in bo zavržena.

Ministrstvo bo pri odpiranju vlog iz nadaljnjega po-
stopka zavrglo vloge, ki jih ni vložila upravičena oseba.

O datumu odpiranja prispelih vlog bodo obveščeni 
prijavitelji na spletni strani ministrstva. Na odpiranju pri-
spelih vlog je lahko navzoča vsaka oseba, ki kandidira 
na razpisu oziroma njen predstavnik.

29. Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in po-
jasnil: irena.ostrouska@gov.si (tel. 01/369-59-78).

30. Strokovna komisija bo na podlagi ocen in razpo-
ložljivih sredstev ter presoje izdelala predlog sofinanci-
ranih projektov. Na podlagi predloga strokovne komisije 
bo minister, pristojen za kulturo, izdal o vsaki ustrezni 
vlogi, prispeli na razpis, posamično odločbo, s katero bo 
odločil o odobritvi ter deležu sofinanciranja ali o zavrnitvi 
sofinanciranja projekta.

Prijavitelje opozarjamo, da je izvedba postopka pro-
jektnega razpisa, oznaka JPR-KT-2013, vezana na pro-
računske zmogljivosti ministrstva, pristojnega za kulturo. 
V primeru, da pride do sprememb v državnem proraču-
nu ali finančnem načrtu ministrstva, ki neposredno vpli-
vajo na izvedbo postopka projektnega razpisa, oznaka 
JPR-KT-2013, je ministrstvo dolžno ukrepati v skladu 
s spremembami v državnem proračunu oziroma finanč-
nemu načrtu ministrstva.

Če se v času izvedbe postopka projektnega razpi-
sa, JPR-KT-2013, zmanjša obseg sredstev, ki je v držav-
nem proračunu, namenjen za kulturo, do takšne mere, 
da ne zagotavlja izpolnitve ciljev projektnega razpisa, 
JPR-KT-2013, lahko ministrstvo iz tega razloga posto-
pek razpisa ustavi oziroma v primeru že zaključenega 
izbora kulturnih projektov v skladu s spremembami pro-
računa zniža obseg sofinanciranja, spremeni ali prekine 
že sklenjeno pogodbo o financiranju projekta.

31. Ministrstvo bo prijavitelje o izidih razpisa obve-
stilo najkasneje v 60 dneh po zaključku odpiranja vlog. 
Ministrstvo si pridržuje pravico, da preliminarne rezultate 
razpisa posreduje javnosti, takoj po podpisu odločbe.

32. Prijavitelj lahko v roku 30 dni od prejema odloč-
be o (ne)izbiri, ki ga na predlog komisije sprejme mini-
ster, pristojen za kulturo, vloži tožbo. Vložena tožba ne 
zadrži morebitnega podpisa pogodb z drugimi izbranimi 
prijavitelji.

33. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja 
z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.

Ministrstvo za izobraževanje,  
znanost, kulturo in šport

 Ob-1262/13

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega inte-
resa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08, 94/09, 
4/10 in 20/11) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi jav-

nega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih pro-
gramov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10) 
in s Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni list RS, 
št. 38/12 in 90/12), Ministrstvo za izobraževanje, zna-
nost, kulturo in šport (v nadaljevanju ministrstvo) objavlja

javni razpis
za izbor kulturnih projektov na področju likovne 

umetnosti, ki jih bo v letu 2013 sofinancirala 
Republika Slovenija iz proračuna,  

namenjenega za kulturo  
(v nadaljevanju: projektni razpis,  

oznaka JPR-LUM-2013)
1. Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za izobra-

ževanje, znanost, kulturo in šport, Masarykova 16, 1000 
Ljub ljana.

2. Predmet razpisa, razpisna področja in cilji raz-
pisa

Predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih projek-
tov:

– nevladnih in zasebnih kulturnih organizacij, 
katerih programi niso bili izbrani na javnem razpisu 
JPR-PROG-2010-2013 oziroma prijavljeni projekti niso 
vključeni v sklop večletnih kulturnih projektov, ki so bili 
izbrani na javnem razpisu, oznaka JPR-VP-2010-2013,

– javnih zavodov, ki v letu 2012 s strani ministrstva 
niso neposredno pozvani k predložitvi programa dela in 
finančnega načrta za leto 2013,

– ter posameznic in posameznikov, ki delujejo na 
razpisnih področjih umetnosti.

Razpis se nanaša na naslednja področja ustvarja-
nja in posredovanja javnih kulturnih dobrin v domačem 
in mednarodnem kulturnem prostoru na področju likovne 
umetnosti:

1. Organizacija študijsko, tematsko ali problem-
sko zastavljenih razstavnih projektov na nacionalni ali 
mednarodni ravni.

2. Delovne štipendije za nadarjene in obetavne 
likovne umetnike do 35 leta starosti.

Prednostno bodo obravnavani projekti z nasle-
dnjih področij: slikarstvo, kiparstvo, grafika, fotografija, 
video, modno oblikovanje in krajinska arhitektura.

Ministrstvo bo kulturne projekte na področju likov-
ne umetnosti v letu 2013 v okviru projektnega razpisa, 
oznaka JPR-LUM-2013, podpiralo v skladu z naslednji-
mi dolgoročnimi cilji:

– podpiranje vrhunskih, izvirnih, po izrazu raznolikih 
in prodornih projektov nacionalnega pomena s področja 
likovne umetnosti v domačem in mednarodnem kultur-
nem prostoru;

– spodbujanje sodelovanja in povezovanja večjega 
števila organizatorjev in ustvarjalcev;

– povečanje dostopnosti kulturnih dobrin in vrhun-
ske ustvarjalnosti na celotnem območju Slovenije;

– neposredno podpiranje vrhunskih umetnikov in 
njihovih del.

3. Pomen izrazov
V razpisu uporabljeni in zapisani izrazi v slovnični 

obliki za moški spol, se uporabljajo kot nevtralni za žen-
ski in moški spol.

Nevladne in zasebne kulturne organizacije s sta-
tusom pravne osebe so: društva, ustanove in druge 
nevladne organizacije ter zavodi in gospodarske organi-
zacije, ki delujejo na razpisnih področjih. Javni zavodi so 
pravne osebe, registrirane za opravljanje javne službe 
s področja kulture. Posamezniki so avtorji in avtorice, 
ki delujejo na razpisnih področjih. Samozaposleni na 
področju kulture so fizične osebe, ki so vpisane v razvid 
ministrstva in ki delujejo na razpisnih področjih.
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Odgovorna oseba prijavitelja projekta je odgovorni 
nosilec projekta v vlogi organizatorja, producenta, av-
torja ali izvajalca, ki poslovno in vsebinsko predstavlja 
in zastopa kulturno organizacijo oziroma nastopa kot 
posameznik.

Projekt je posamična kulturna aktivnost, ki je po 
vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota in bo iz-
veden v letu 2013, njegovo vsebino in celotni obseg je 
mogoče razbrati iz prijaviteljevega v celoti izpolnjenega 
prijavnega obrazca in obveznih prilog.

Neposredna podpora nadarjenim ustvarjalcem 
v obliki delovnih štipendij je namenjena zagotavljanju 
spodbudnih pogojev za ustvarjalno in raziskovalno delo 
samozaposlenih v kulturi in mobilnosti samozaposlenih 
umetnikov in umetnic ter posledično vzpostavitvi kvali-
tetne umetniške produkcije in razvoju celotnega podro-
čja. Kot obliko neposredne podpore omogoča projektni 
razpis dodelitev delovnih štipendij, ki so namenjene 
izključno fizičnim osebam s statusom samozaposlene-
ga v kulturi in še niso dopolnile 36 let starosti. Za de-
lovno štipendijo lahko kandidira le na enem področju 
umetnosti in kdor v letih 2011 in 2012 ni bil prejemnik 
delovne štipendije na področjih umetnosti. Vrednost de-
lovne štipendije je določena v višini 8.000,00 EUR bruto. 
Ministrstvo bo v letu 2013 sofinanciralo predvidoma pet 
delovnih štipendij.

Zaprošeni znesek financiranja posameznega pro-
jekta ne sme presegati višine in odstotka predvidenih 
stroškov, ki ju določajo posebni pogoji na posameznih 
področjih razpisa.

Zaprošeni znesek financiranja posameznega pro-
jekta ne sme presegati 70 % celotnih predvidenih stro-
škov pri projektih v Sloveniji oziroma 50 % v primeru 
gostovanja v tujini, izjema je delovna štipendija, ki je 
nominalno določena z 8.000 € bruto. Fizična oseba 
lahko zaprosi le za svoj avtorski honorar (razstavnino).

Stroški, ki so upravičeni za sofinanciranje s strani 
ministrstva, so sestavljeni izključno iz upravičenih stro-
škov, navedenih v razpisni prijavi prijavitelja. Upravičeni 
stroški so tisti, ki so:

– nujno potrebni za uspešno izvedbo projekta in so 
vezani izključno na izvedbo projekta,

– opredeljeni v prijavi prijavitelja,
– skladni z načeli dobrega finančnega poslovanja, 

zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne učinko-
vitosti,

– dejansko nastali,
– prepoznavni in preverljivi,
– podprti z izvirnimi dokazili,
– in ne bodo istočasno sofinancirani od drugih so-

financerjev projekta.
Ministrstvo priznava največ 50 % stroškov za avtor-

ske honorarje (razen razstavnin) in največ 30 % stroškov 
za katalog.

Razstavnine ali avtorski honorarji za umetnike. Mi-
nistrstvo kot upravičene stroške na področju: Organi-
zacija skupinskih študijsko, tematsko ali problemsko 
zastavljenih razstavnih projektov na nacionalni ali med-
narodni ravni priznava naslednje najnižje bruto obsege 
avtorskih honorarjev (razstavnin): najmanj 300 € za 
osebno razstavo iz tekoče produkcije, najmanj 1.100 € 
za pregledno razstavo in najmanj 2.100 € za retrospek-
tivno razstavo. Skladno s prednostnimi kriteriji razpisa 
bodo višje podprti projekti, ki predvidevajo stimulativno 
vrednotenje avtorskega dela. Izplačevanje razstavnine 
ni pogoj v primeru skupinske razstave, v katero je vklju-
čenih več kot 5 umetnikov.

Finančna uravnoteženost pomeni, da se skupne 
vrednosti predvidenih odhodkov (stroškov) in prihodkov 

celotnega projekta, prikazanih v finančni zgradbi, uje-
majo. V nobenem primeru prihodki ne smejo presegati 
stroškov.

Referenčni prostori so razstavišča, ki so se v stro-
kovni javnosti uveljavila zaradi preteklih razstavnih in 
festivalskih dogodkov na področju likovne umetnosti. To 
izkazujejo z medijskimi odzivi in priporočili strokovnjakov 
s področja sodobne likovne umetnosti.

Referenčni kustosi in kritiki za področje sodobne 
likovne umetnosti (strokovnjaki s področja sodobne li-
kovne umetnosti) so tisti umetnostni zgodovinarji ali stro-
kovnjaki z drugih sorodnih humanističnih področij, ki so 
s svojim delom v preteklosti izkazali usposobljenost za 
kritiško presojo in promocijo sodobne likovne umetnosti.

Avtorski honorarji so namenjeni izključno ustvarjal-
cem različnih generacij ne glede na status in pomenijo 
finančno nagrado za umetniški nastop v javnosti. Vezani 
so na razstavne in festivalske projekte, ki so dogovorje-
ni za leto 2013. Organizator mora zagotoviti vsaj 60 % 
celotne vrednosti projekta, kar izkaže s posebno izjavo.

Soorganizatorstvo je odnos dveh ali več prijaviteljev 
različnih statusov, ki s svojimi deleži (prostor, kadri, sto-
ritve, tehnična podpora ipd) pristopijo k skupni realizaciji 
projekta. Vložek soorganizatorjev je finančno ovredno-
ten, pravice, odgovornosti in dolžnosti za izvedbo pro-
jekta nosi prijavitelj.

Reference v prijavnem obrazcu 1 je potrebno nave-
sti v za to določenih rubrikah po področjih razpisa, pred-
videni pa so tudi strokovni in medijski odzivi v prilogah. 
Ker dokumentacije ne smemo vračati, priporočamo, da 
se prijavitelji izogibajo pošiljanju večjih katalogov in knji-
žnih izdaj, pač pa zadostujejo fotokopije, za prijavitelja 
bistvenih uvodnih študij, bibliografij ter recenzij v revijah 
in časopisih. Mlajši avtorji, ki teh še nimajo ustrezno 
število, morajo priložiti priporočila profesorjev, mentorjev 
in strokovnjakov, ki izkazano poznajo področje sodobne 
likovne umetnosti. Tiski s spleta niso zaželeni, zadošča 
natančna navedba naslova prispevka in spletne strani.

4. Splošni in posebni pogoji za sodelovanje na 
razpisu

Na razpis se lahko prijavijo le prijavitelji projektov 
(upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje

4/1. splošne pogoje:
– da so pravne osebe ali samostojni podjetniki, re-

gistrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti 
ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji (obvezno 
dokazilo: originalna izjava prijavitelja – podpisan obra-
zec 2); ali so samozaposleni na področju kulture, vpi-
sani v razvid ministrstva, ali posamezniki, ki delujejo na 
področju likovne umetnosti in imajo stalno prebivališče 
v RS (obvezno dokazilo: originalna izjava prijavitelja – 
podpisan obrazec 2 in številka vpisa v razvid ali seznam 
del na področju likovne umetnosti);

– da kot javni zavodi v letu 2012 niso neposredno 
pozvani k predložitvi programa dela in finančnega načr-
ta za leto 2013 s strani ministrstva, ali da kot prijavitelji 
projekta javnih kulturnih programov niso bili izbrani na 
javnem razpisu JPR-PROG-2010-2013 oziroma njihovi 
prijavljeni projekti niso vključeni v sklop večletnih kultur-
nih projektov, ki so bili izbrani na javnem razpisu z ozna-
ko JPR-VP-2010-2013 (obvezno dokazilo: originalna 
izjava prijavitelja – podpisan obrazec 2);

– da prijavljajo projekte, ki bodo v celoti realizirani 
v letu 2013 (obvezno dokazilo: originalna izjava prijavi-
telja – podpisan obrazec 2);

– da so v primeru, da so bili pogodbena stranka 
ministrstva v letih 2011 in 2012, izpolnjevali vse pogod-
bene obveznosti (obvezno dokazilo: originalna izjava 
prijavitelja – podpisan obrazec 2);
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– da predlagajo projekte, katerih zaprošeni zne-
sek financiranja ne presega najvišje možne višine za-
prošenih sredstev, ki so opredeljena na posameznih 
področjih, ter upošteva najnižje zneske razstavnin, tj. 
najmanj 300 € za osebno razstavo iz tekoče produkci-
je, najmanj 1.100 € za pregledno razstavo in najmanj 
2.100 € za retrospektivno razstavo, (Obvezno dokazilo 
– podpisan obrazec 2 in navedba razstavnine v finančni 
konstrukciji);

– da ne prijavljajo projektov, ki so bili v letu 2012 
oziroma za leto 2013 že izbrani na katerem od javnih 
letnih in/ali štiriletnih projektnih razpisov ministrstva (ob-
vezno dokazilo: originalna izjava prijavitelja – podpisan 
obrazec 2);

– da ne prijavljajo projektov, izbranih na razpisih 
Filmskega sklada RS, Javnega sklada RS za kulturne 
dejavnosti in Javne agencije za knjigo RS (obvezno 
dokazilo: originalna izjava prijavitelja – podpisan obra-
zec 2);

– avtorski honorarji z izjemo razstavnine skupaj 
ne smejo presegati 40 % zaprošene vrednosti projekta;

– da se prijavitelj z istim projektom na ta razpis 
prijavi samo enkrat;

– da za isti projekt na razpis poda vlogo le en pri-
javitelj;

– da prijavitelj, ki kandidira za delovno štipendijo, 
to prijavlja le na enem področju umetnosti (glasbena, 
intermedijska, likovna in uprizoritvena umetnost);

– da je prijavitelj, ki kandidira za delovno štipendijo, 
vpisan v razvid samozaposlenih na področju likovne 
umetnosti;

– da prijavitelj, ki kandidira za delovno štipendijo, 
ne opravlja funkcije predsednika društva ali direktorja 
zavoda;

– da prijavitelj, ki kandidira za delovno štipendijo, 
te ni prejel že v letih 2011 in 2012;

– da dovoljujejo objavo osebnih podatkov z name-
nom vodenja razpisa in objave rezultatov razpisa na 
spletni strani ministrstva, skladno z Zakonom o dostopu 
do informacij javnega značaja in Zakonom o varstvu 
osebnih podatkov (originalna izjava prijavitelja – pod-
pisan obrazec 2).

4/2. posebne pogoje:
1. Organizacija skupinskih študijsko, tematsko ali 

problemsko zastavljenih razstavnih projektov na nacio-
nalni ali mednarodni ravni

Pogoje za sodelovanje na razpisu izpolnjujejo pri-
javitelji projekta

– ki so pravne osebe;
– ki so kadarkoli v obdobju med 2010 do 2012 

organizirali vsaj tri razstave v *referenčnih prostorih 
(obrazložitev pojma v točki 3: Pojasnila pojmov), ali bili 
na njih aktivno udeleženi. (Ustrezanje pogoju izkazuje 
v celoti izpolnjen obrazec 1);

– ki v vsebinski utemeljitvi izkazujejo ustrezanje 
projekta predmetu razpisa;

– ki prijavljajo samo en projekt na razpisu;
– ki zagotavljajo strokovno izvedbo projekta (Ob-

vezna priloga: podpisana izjava kustosa ali izjava orga-
nizatorja, da redno ali pogodbeno zaposluje kustosa);

– ki prijavljajo projekte, pri katerih zaprošena vsota 
na posamezen projekt znaša največ 70 % celotne vre-
dnosti projekta oziroma 50 % za gostovanja v tujini, in 
ne presega vsote 8.000 €;

– fizične osebe, ki niso vključene v projekte pod 
točko 1) oziroma niso uvrščene v razstavne progra-
me javnih zavodov, ki so s strani ministrstva pozvani 
k predložitvi programa za leto 2013 ali v programe in 
projekte izvajalcev, ki so sofinancirani prek pogodb 



Stran 272 / Št. 7 / 25. 1. 2013 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

o večletnem programskem in projektnem sofinancira-
nju na Ministrstvu, lahko za razstavo prijavijo avtorski 
honorar, ki znaša največ 5.000 EUR.

2. Delovne štipendije za nadarjene in obetavne 
umetnike do 35 leta

Pogoje za sodelovanje na razpisu izpolnjujejo pri-
javitelji projekta

– ki so kot likovni umetniki vpisani v razvid samo-
zaposlenih na področju kulture;

– ki še niso dopolnili 36 let starosti;
– ki so imeli kadarkoli v obdobju 2010–2012 vsaj 

tri osebne razstave doma in/ali v tujini ali bili vključe-
ni v isto število selekcioniranih razstavnih projektov 
(Ustrezanje pogoju izkazuje v celoti izpolnjen obrazec 
1);

– ki niso predsedniki društev ali direktorji zavodov;
– ki v letih 2011 in 2012 niso bili prejemniki delovne 

štipendije na področjih umetnosti.
5. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za odpira-

nje vlog, ki jo izmed zaposlenih na ministrstvu imenuje 
minister za področja, ki so predmet razpisa.

Prijavitelji formalno nepopolnih vlog bodo pisno 
pozvani na dopolnitev. Prijavitelj mora vlogo dopolniti 
v petih dneh po prejemu poziva za dopolnitev, sicer se 
bo štela kot nepopolna. Vloge, ki ne bodo pravočasne, 
popolne ali jih ne bodo vložile upravičene osebe, bodo 
izločene iz nadaljnjega postopka in zavržene s sklepom.

Ministrstvo lahko v primeru naknadne ugotovitve 
o neizpolnjevanju pogojev in po že izdani dokončni Od-
ločbi o izboru projekta spremeni odločitev in s prijavite-
ljem projekta ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v pri-
meru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbe-
nih obveznosti razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru 
že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev.

Opozorilo:
V primeru,
– če se prijavitelj z istim projektom prijavi na ta 

razpis več kot enkrat,
– če prijavitelj prijavi več projektov od dovoljenih, 

ali
– če isti projekt na razpis prijavi več prijaviteljev,
se vse vloge prijavitelja zavržejo iz razloga neizpol-

njevanja splošnih pogojev (kot neupravičene osebe).
Dokumentacija, ki je priložena vlogi, se ne vrača.
Dokumentacije s spletnih strani ni potrebno tiskati, 

zadostuje natančna navedba naslova in prispevka.
6. Razpisni kriteriji
6/1. Organizacija študijsko, tematsko ali problem-

sko zastavljenih razstavnih projektov na nacionalni ali 
mednarodni ravni

Splošni razpisni kriteriji: Možno št. 
točk

kakovost prijavljenega projekta 10

reference avtorja in/ali avtorskih skupin  8

reference prijavitelja projekta in njegova prepoznavnost v slovenskem in/ali
mednarodnem kulturnem prostoru 110

izkazovanje izvirnosti, inovativnosti in aktualnosti 15

realna izvedljivost projekta glede na njegovo vsebinsko in finančno zasnovo,
glede na obseg in vsebino finančno realno ovrednoten in uravnotežen projekt  7

Skupaj 50

1 Prijavitelj s statusom društva v javnem interesu prejme dodatno točko.
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Prednostni razpisni kriteriji Možno št. 
točk

sodobni, kreativni pristopi v predstavljanju in popularizaciji projekta 15

izkazani cilji projekta, ki prispevajo k razvoju in uveljavljanju celotnega področja 10

prispevanje k pluralizmu sodobne likovne umetnosti  5

povezovanje večjega števila organizatorjev in soorganizatorjev v projekt  5

zagotavljanje profesionalne izvedbe projekta in njegove promocije  5

vključevanje samozaposlenih na področju kulture  5

predvidevanje stimulativne neposredne podpore ustvarjalcem v obliki razstavnin  5

Skupaj 50

6/2. Avtorski honorarji likovnih umetnikov

Možno št. 
točk

kakovost prijavljenega projekta 15

reference avtorja 15

reference soorganizatorja in njegova prepoznavnost v slovenskem in/ali
mednarodnem kulturnem prostoru 10

zagotavljanje profesionalne izvedbe projekta in njegove promocije 15

izkazovanje izvirnosti, inovativnosti in aktualnosti 15

izkazani cilji projekta, ki prispevajo k razvoju in uveljavljanju celotnega področja 15

prispevanje k pluralizmu sodobne likovne umetnosti 15

Skupaj 100

6/3. Delovne štipendije za nadarjene in obetavne ume-
tnike do 35 leta

Možno št. 
točk

motivacijsko pismo ali delovni načrt 30

izkazani cilji projekta, ki prispevajo k razvoju in uveljavljanju celotnega področja 20

reference avtorjevega dela, s poudarkom na obdobju 2010–2012 10

obseg in aktualnost njegovega opusa v tem obdobju in/ali izkazana posebna
nadarjenost perspektivnega mladega ustvarjalca (študijska produkcija, priporočila,
medijski odzivi na izbranem področju) 15

kvaliteta in izvirnost avtorjevega dela 15

prepoznavnost avtorja in njegovega dela v slovenskem kulturnem prostoru in/ali
v mednarodnem prostoru 10

Skupaj 100

7. Uporaba kriterijev
Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v postopku izbire 

ocenjeni oziroma ovrednoteni višje.
Povzetek načina ocenjevanja: splošni in prednostni 

razpisni kriteriji za posamezna razpisna področja so ovre-
dnoteni s točkami, pri čemer je pri posameznem kriteriju 
in prednostnem kriteriju navedena najvišja možna višina 
doseženih točk.
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7.1. Organizacija študijsko, tematsko ali problemsko 
zastavljenih razstavnih projektov na nacionalni ali med-
narodni ravni

Najvišje možno število prejetih točk za projekt je 
100 točk, financirani pa so lahko projekti, ki prejmejo naj-
manj 81 točk. Višina odobrenih sredstev za projekt je od-
visna od skupne višine prejetih točk za posamezen projekt 
(od 81 do 100 točk), obsega in realne finančne zahtevnosti 
projekta ter okvira sredstev, ki so namenjena razpisu.

7.2. Delovne štipendije
Za posamezno delovno štipendijo je najvišje število 

prejetih točk 100 točk. Izbrani bodo tisti kandidati, ki bodo 
v postopku izbire prejeli najmanj 90 točk in ki bodo v po-
stopku izbire in vrednotenja ocenjeni višje.

8. Predvidena vrednost
Predvidena vrednost vseh razpoložljivih sredstev, 

namenjenih za predmet projektnega razpisa, oznaka 
JPR-LUM-2013 je: 130.000,00 €. Predvidene razpisne 
vrednosti po razpisnih področjih so naslednje:

– Organizacija študijsko, tematsko ali problemsko za-
stavljenih razstavnih projektov na nacionalni ali mednaro-
dni ravni: 90.000 EUR za največ 25 projektov

– Delovne štipendije za nadarjene in obetavne ume-
tnike do 35. leta: 40.000 EUR za največ 5 projektov po 
8.000 EUR.

9. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porablje-

na v proračunskem letu 2013 oziroma v plačilnih rokih, kot 
jih bo določal Zakon o izvrševanju proračuna RS.

Dodeljena proračunska sredstva se bodo izplačeva-
la na podlagi izstavljenih zahtevkov za izplačilo, katerim 
bodo priložene kopije računov za posamezne upravičene 
stroške.

10. Razpisni rok: razpis se prične 25. 1. 2013 in za-
ključi 25. 2. 2013.

11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa
– prijavni obrazec 1 po področjih razpisa,
– prijavni obrazec 2 (originalne izjave o realizaciji in 

izpolnjevanju pogojev).
Prijavitelj mora ob prijavi posameznega projekta na 

razpis priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjena prijavna obrazca 1 in 2;
– obvezna dokazila in priloge, navedene v prijavnem 

obrazcu 1.
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem 

roku dvignejo v vložišču Ministrstva med uradnimi urami 
(vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 
9. do 12. ure in od 14. do 16. ure).

Razpisno dokumentacijo si lahko prijavitelji natisnejo 
tudi s spletne strani Ministrstva www.mizks.gov.si, kjer 
najdejo tudi vse druge podatke, povezane z izvedbo jav-
nega razpisa.

Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v času razpi-
snega roka zainteresiranim prijaviteljem razpisno doku-
mentacijo tudi poslati.

12. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na predpisanih razpisnih 

obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podat-
ke, določene v razpisni dokumentaciji.

Vloga mora biti najkasneje do 25. 2. 2013 predložena 
glavni pisarni na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, zna-
nost, kulturo in šport, Maistrova 10, 1000 Ljub ljana, oziro-
ma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena po-
šiljka v zaprti kuverti z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj 
– prijava na projektni razpis z oznako JPR-LUM-2013. Na 
hrbtni strani ovitka mora biti razločno naveden prijavitelj: 
uradni naziv in naslov (sedež).

13. Izločitev vlog
Za prepozno se šteje vloga (oziroma dopolnitev ali 

sprememba), ki ni bila oddana priporočeno na pošto do 
vključno 25. 2. 2013 oziroma do tega dne ni bila v poslov-
nem času predložena glavni pisarni ministrstva.

Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obve-
znih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne do-
kumentacije. Za nepopolno šteje tudi vloga, ki je na razpis 
prispela kot formalno nepopolna in je prijavitelj ne dopolni 
v zahtevanem pet dnevnem roku.

Za neupravičeno osebo se šteje tisti prijavitelj, katere-
ga vloga ne izpolnjuje pogojev določenih v besedilu razpi-
sa. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih 
dokazil in vloge prijavitelja.

Dopolnjevanje in spreminjanje vlog je možno le v razpi-
snem roku z oznako, na katero vlogo se dopolnitev nanaša.

Prijavitelji, ki bodo podali formalno nepopolne vloge, 
bodo pisno pozvani k dopolnitvi vlog. Vloge morajo dopol-
niti v roku petih dni od vročitve poziva k dopolnitvi formalno 
nepopolne vloge, obvezno z oznako na katero vlogo ali del 
vloge se dopolnitev nanaša.

Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi 
pogoji in kriteriji razpisa.

Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postop-
ka izločilo vse vloge prijaviteljev:

– ki jih ni vložila upravičena oseba,
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog,
– vloge, ki so nepopolne.
14. Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in po-

jasnil: Mojca Jurič, tel. 01/369-58-74, e-pošta: mojca.ju-
ric@gov.si.

Uradne ure za posredovanje informacij po telefonu in 
elektronskih medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sredo 
in petek od 9. do 11. ure. Ministrstvo priporoča, da se prijavi-
telji z vprašanji glede razpisa obrnejo na pristojne uslužben-
ce ministrstva v času od 25. 1. 2013 do 25. 2. 2013 oziroma 
se udeležijo javnih inštrukcij, ki bodo: 4. 2. 2013 ob 10. uri, 
v prostorih ministrstva na Maistrovi 10, sejna soba v pritličju.

15. Vpogled v razpisno dokumentacijo: zainteresirane 
osebe se lahko seznanijo z razpisno dokumentacijo oziro-
ma vpogledajo vanjo na vložišču ministrstva (Maistrova 10, 
1000 Ljub ljana), ali na spletnih straneh ministrstva, www.
mizks.gov.si, kot je navedeno pod točko 11.

16. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: ministrstvo 
bo prijavitelje o izidih razpisa obvestilo najkasneje v dveh 
mesecih po zaključku odpiranja vlog, ki se bo pričelo 1. 3. 
2013, ob 10. uri. Ministrstvo bo izbralo predloge za sofinan-
ciranje kulturnih projektov po postopku, kot ga določa Pra-
vilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa in največ 
do vrednosti, določenih z državnim proračunom.

Opozorilo
Prijavitelje opozarjamo, da je izvedba postopka pro-

jektnega razpisa, oznaka JPR-LUM-2013, vezana na pro-
računske zmogljivosti ministrstva, pristojnega za kulturo. 
V primeru, da pride do sprememb v državnem proračunu 
ali finančnem načrtu ministrstva, ki neposredno vplivajo na 
izvedbo postopka projektnega razpisa, je ministrstvo dolžno 
ukrepati v skladu s spremembami v državnem proračunu 
oziroma finančnemu načrtu ministrstva.

Če se v času izvedbe postopka projektnega razpisa 
JPR-LUM-2013 zmanjša obseg sredstev, ki je v državnem 
proračunu, namenjen za kulturo, do takšne mere, da ne 
zagotavlja izpolnitve ciljev projektnega razpisa, lahko mi-
nistrstvo iz tega razloga postopek razpisa ustavi oziroma 
v primeru že zaključenega izbora kulturnih projektov v skla-
du s spremembami proračuna zniža obseg sofinanciranja, 
spremeni ali prekine že sklenjeno pogodbo o financiranju 
projekta.

Ministrstvo za izobraževanje,  
znanost, kulturo in šport
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Št. 333011-13-0026 Ob-1263/13

Na podlagi 7. in 10. člena Zakona o športu (Ura-
dni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 110/02 – ZGO-1 
in 15/03 – ZOPA; v nadaljevanju: Zakon) in 4. člena 
Pravilnika o načinu in postopku sofinanciranja izvajal-
cev letnega programa športa (Uradni list RS, št. 95/99, 
11/06), v skladu z Letnim programom športa v Re-
publiki Sloveniji za leto 2013, ki ga je sprejela Vlada 
Republike Slovenije na svoji 46. redni seji 24. 1. 2013, 
objavlja Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo 
in šport

javni razpis
za izbor izvajalcev  

in sofinanciranje vsebin  
ter razvojnih in strokovnih nalog  

letnega programa športa na državni ravni  
v Republiki Sloveniji v letu 2013

1. Naziv in sedež neposrednega uporabnika: Mi-
nistrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, 
Masarykova cesta 16, 1000 Ljub ljana.

2. Na razpis se lahko prijavijo tisti, ki so kot izvajal-
ci letnega programa športa navedeni v 8. členu Zakona 
in izpolnjujejo pogoje, navedene v Pravilniku o merilih 
za sofinanciranje izvajanja letnega program športa na 
državni ravni (Uradni list RS, 90/12; v nadaljevanju: 
Pravilnik).

3. Predmet javnega razpisa so naslednje vsebine 
ter strokovne in razvojne naloge v športu:

A. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov:
– športni oddelki v osnovnih šolah,
– športni oddelki v gimnazijah,
– športni oddelki v srednjih strokovnih in poklicnih 

šolah,
– priprave in nastopi mlajših in mladinskih repre-

zentanc na evropskih in svetovnih prvenstvih, Evrop-
skem olimpijskem festivalu mladih, Mladinskih olim-
pijskih igrah, Mladinskih športnih igrah Alpe Jadran in 
Mladinskih igrah treh dežel,

– štipendije nadarjenih športnikov.
B. Vrhunski šport:
– priprave in nastopi reprezentanc, vrhunskih 

športnikov na evropskih in svetovnih prvenstvih,
– nadstandardno zdravstveno zavarovanje vrhun-

skih športnikov,
– tekmovanja športnikov.
C. Športna rekreacija:
– programi na področju športne rekreacije na dr-

žavni ravni, ki imajo za cilj povečanje oziroma ohra-
njanje števila gibalno, športno dejavnega prebivalstva,

D. Šport invalidov:
– vključevanje in sodelovanje športnikov invalidov 

v mednarodnih organizacijah ter priprave in udeležba 
na mednarodnih tekmovanjih.

E. Razvojne in strokovne naloge v športu:
– spremljanje pripravljenosti športnikov in sveto-

vanje treninga,
– preprečevanje uporabe nedovoljenih poživil in 

postopkov,
– delovanje:

– nacionalnih panožnih športnih zvez,
– olimpijskega komiteja Slovenije – združenja 

športnih zvez
– zamejskih športnih zvez ter

– mednarodna dejavnost v športu.
4. Pogoji in merila, po katerih se izberejo izvajalci 

letnega programa športa na državni ravni v letu 2013, 

so za razpisane vsebine ter razvojne in strokovne na-
loge določeni v Pravilniku.

5. Okvirna višina sredstev, ki bo zagotovljena v fi-
nančnem načrtu Ministrstva za izobraževanje, znanost, 
kulturo in šport za leto 2013 in bo na razpolago za 
sofinanciranje navedenih vsebin ter razvojnih in stro-
kovnih nalog v športu, je 7.064.049 EUR, in sicer: iz 
PP 561910 Šport otrok in mladine ter športna rekre-
acija 2.073.108 EUR, iz PP 710010 Program vrhun-
skega športa 4.050.215 EUR in iz PP 715910 Strokov-
ne in razvojne naloge v športu 940.726 EUR; ukrepa 
3311-11-0023 in 3311-11-0024.

6. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 
2013.

7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge: 
vloge morajo biti poslane ali dostavljene na naslov: 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, 
Direktorat za šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljub-
ljana, najkasneje do 11. februarja 2013. Šteje se, da 
je vloga prispela pravočasno, če je bila (najkasneje) 
zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti pripo-
ročeno ali do 12. ure oddana v vložišču Ministrstva za 
izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Masarykova 
cesta 16, 1000 Ljub ljana. Vloga mora biti predložena 
v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti na sprednji 
strani označen z napisom »Ne odpiraj – LPŠ 2013 
(6712-3/2012)«. Na hrbtni strani ovitka mora biti ozna-
čen polni naslov pošiljatelja. Vloga mora biti dosta-
vljena skupaj z zahtevano dokumentacijo in prilogami 
v ovojnici, označeni na zgoraj predpisani način. Vloge, 
ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih, ki so del 
razpisne dokumentacije, bodo izločene iz nadaljnjega 
postopka.

8. Datum odpiranja vlog: strokovna komisija bo 
začela odpirati vloge 12. februarja 2013. Zaradi velike-
ga števila predvidenih vlog odpiranje vlog ne bo javno.

9. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o iz-
idu javnega razpisa: vlagatelji bodo o izidu javnega 
razpisa obveščeni najkasneje v 60 dneh od datuma 
odpiranja vlog.

10. Vse informacije, razpisna dokumentacija in 
navodilo, kako izpolniti in oddati obrazce preko sple-
tne aplikacije, so na voljo na spletnem naslovu, www.
mizks.gov.si. Za dodatne informacije lahko vlagate-
lji pokličejo Ksenijo Cesar (01/400-53-53). Vlagate-
lji izpolnijo razpisne obrazce preko spletne aplikaci-
je. Za pomoč pri vnosu podatkov v spletno aplikaci-
jo se vlagatelji lahko obrnejo na mag. Saša Grujića, 
tel. 01/400-52-89. Izpolnjene razpisne obrazce vlaga-
telji natisnejo. Natisnjene obrazce ožigosa in podpiše 
pooblaščena oseba vlagatelja. Podpisane in ožigo-
sane obrazce vlagatelji pošljejo ali dostavijo v skladu 
s 7. točko razpisa.

Ministrstvo za izobraževanje,  
znanost, kulturo in šport

Št. 15/2013 Ob-1217/13

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega inte-
resa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08, 04/10), 
Pravilnika o izvedbi javnega razpisa in javnega poziva 
(Uradni list RS, št. 43/10), Zakona o javnem skladu RS 
za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/10), Akta 
o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 72/10) ter v skladu s Splošnimi pogoji 
poslovanja Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti 
z dne 19. 1. 2011 (www.jskd.si), Javni sklad RS za kul-
turne dejavnosti (v nadaljevanju JSKD), objavlja
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javni razpis
za izbor kulturnih projektov  

na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,  
ki jih bo v letu 2013 sofinanciral  

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti  
(v nadaljevanju: razpis, oznaka PR 2013)

Naziv in sedež naročnika: Javni sklad RS za kultur-
ne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljub ljana.

1. Predmet razpisa in področja dejavnosti
Predmet razpisa je sofinanciranje projektov kultur-

nih društev in njihovih zvez (v nadaljevanju: projekti), ki 
bodo izvedeni kot:

– prireditve (koncerti, predstave, razstave, projek-
cije in druge javne kulturne prireditve) na navedenih 
področjih dejavnosti, ki jih pripravljajo in izvajajo kulturna 
društva in skupine na neprofiten način in so v interesu 
širše družbene skupnosti;

– izobraževanja in strokovna usposabljanja za po-
trebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti;

– založniški, filmski in video projekti.
Področja dejavnosti so: zborovska, inštrumentalna, 

gledališka in lutkovna, folklorna, filmska, plesna, likovna 
ter literarna dejavnost. Pri prijavi projekta, ki vključu-
je različne dejavnosti, se mora predlagatelj odločiti za 
nosilno dejavnost. Na obrazcu A mora označiti samo to 
(eno) dejavnost. Vlogo bo obravnavala komisija, pristoj-
na za dejavnost, ki jo je označil predlagatelj.

2. Cilji razpisa
Cilji razpisa so:
– spodbujanje ustvarjalnosti;
– podpiranje kakovostnih projektov, ki so pomembni 

za splošni kulturni razvoj in promocijo v tujini;
– povečanje raznolikosti kulturnih dogodkov in po-

večanje dostopnosti kulturnih vsebin;
– podpiranje kakovostnih programov kulturne 

vzgoje.
3. Okvirna vrednost razpisa
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sred-

stev za predmet razpisa znaša 342.000,00 EUR, 
od tega predvidoma 63.000,00 EUR za zborovsko, 
30.400,00 EUR za inštrumentalno, 51.000,00 EUR za 
gledališko in lutkovno, 31.000,00 EUR za folklorno, 
14.000,00 EUR za filmsko, 27.600,00 EUR za plesno, 
31.000,00 EUR za likovno ter 14.000,00 EUR za lite-
rarno dejavnost. Predvidoma 80.000,00 EUR bo name-
njeno sofinanciranju projektov krovnih zvez društev na 
nacionalnem nivoju v Republiki Sloveniji ali v zamejstvu.

Višina okvirno razpisanih sredstev se lahko spremi-
nja in je omejena z veljavnim proračunom ter morebitnim 
rebalansom proračuna RS.

4. Roki razpisa: razpis prične teči 25. 1. 2013. Za-
ključi se 25. 2. 2013.

5. Pomen izrazov
Upravičene osebe po tem razpisu so kulturna dru-

štva in njihove zveze s statusom pravne osebe v Re-
publiki Sloveniji, ki delujejo na področju razpisa; za 
kulturno delovanje Slovencev, ki živijo v zamejstvu, pa 
ustrezne krovne organizacije v kulturi.

Projekt je zaokrožena programska enota, ki je v ce-
loti in v svojih delih dostopna javnosti (npr. koncert, li-
kovna kolonija s sklepno razstavo, plesna predstava, 
publikacija, izobraževanje, kulturni dogodek).

6. Pogoji razpisa
Vloge na razpis lahko predložijo upravičene osebe, 

ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so kulturna društva ali njihove zveze, registrira-

ne kot pravne osebe v RS, ki izvajajo kulturne projekte 
s področja tega razpisa ali krovne organizacije sloven-

skih kulturnih društev in skupin iz zamejstva, ki izvajajo 
kulturne projekte s področja tega razpisa (to dokažejo 
z ustreznim potrdilom države, kjer delujejo);

– zagotavljajo dostopnost programskih sklopov 
in programskih enot javnosti in medijem (to dokažejo 
s podpisano izjavo predlagatelja, da bo omogočil javno 
dostopnost);

– so v primeru, da so bile v letu 2012 pogodbena 
stranka JSKD, izpolnile vse svoje obveznosti do JSKD 
(to dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja);

– so v primeru, da so bile v letu 2012 pogodbe-
na stranka sofinancerjev kulturnih programov iz javnih 
sredstev, izpolnile vse pogodbene obveznosti do njih (to 
dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja).

7. Splošni kriteriji razpisa
Predlagatelj posameznega projekta ustreza splo-

šnim kriterijem, če:
– trajneje, vsaj že eno leto, deluje na področju raz-

pisa (datum se ugotavlja v registru AJPES);
– ima ustrezen obseg kakovostnega kulturnega 

programa (v preteklem letu je poleg redne dejavnosti 
samostojno pripravil in izvedel vsaj en dodatni projekt);

– je v zadnjih treh letih sodeloval na strokovno spre-
mljanih regijskih ali državnih prireditvah (je prepoznaven 
v slovenskem kulturnem prostoru in/ali v mednarodni 
javnosti);

Predlagani projekt ustreza splošnim kriterijem tega 
razpisa, če:

– sodi na področje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti;
– ne spada na druga področja, kot so šolstvo, muze-

alstvo, šport, znanost, gospodarstvo, domoznanstvo ipd.;
– je zaokrožen, aktualen, ustvarjalen in inovati-

ven ter ima jasno in kvalitetno vsebinsko in oblikovno 
osnovo;

– ni komercialen; člani izvajalske skupine za izved-
bo ne prejemajo plačila;

– ima uravnoteženo finančno konstrukcijo (prihodki 
= odhodki);

– ima realno finančno konstrukcijo;
– je izvedljiv glede na razpoložljive vire;
– zaprošeni znesek sofinanciranja ni manjši od 

10 % in ni večji od 50 % vseh predvidenih stroškov;
– zaprošeni znesek sofinanciranja ni nižji 

od 200,00 EUR in ni višji od 5.000,00 EUR;
– bo v celoti izveden v letu 2013.
Predlagani projekt ne ustreza splošnim kriterijem 

tega razpisa, če je:
– osnovno delovanja kulturnega društva;
– po zahtevnosti presega izvajalske zmožno-

sti predlagatelja;
– izobraževanje, ki ga ne izvajajo ustrezno uspo-

sobljeni mentorji;
– jubilejna slavnost ali razstava;
– novoletna ali božična prireditev;
– prireditev ob krajevnem ali državnem prazniku;
– program na prireditvi, ki ima pretežno zabavno 

družabni značaj, turistični ali narodnozabavni prireditvi 
ali veselici;

– gostovanje po Sloveniji ali v tujini;
– promocija projekta ali društva (koledarji, razgle-

dnice, jubilejni zborniki);
– izdaja nosilcev zvoka ali slike ali postavitev in 

oblikovanje spletne strani;
– publikacija, ki ni povezana z delovanjem kulturnih 

društev in njihovih zvez;
– razstava posameznega avtorja, pregledna letna 

razstava društva, ex-tempore, likovno srečanje ali nate-
čaj (z denarnimi nagradami in odkupi), likovna kolonija 
(če morajo udeleženci prepustiti dela organizatorju);
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– samostojna knjiga posameznega ustvarjalca, šol-
sko glasilo, literarni časopis ali revija, ki nima izdane vsaj 
ene številke, literarni natečaj;

– založniški projekt na literarni dejavnosti, ki nima 
leposlovne vsebine.

Ne glede na določila tretjega odstavka tega člena 
sklad lahko sofinancira:

– jubilejno slavnost ali razstavo, ki vsebuje po-
membne novosti v pristopu in programu prireditve ali 
gre za zelo pomembno obletnico;

– gostovanje po Sloveniji ali v tujini, če je bistvene-
ga pomena za slovensko ljubiteljsko kulturno dejavnost;

– izdajo nosilcev zvoka ali slike ter postavitev in 
oblikovanje spletne strani, če gre za vrhunske zasedbe 
z izvirnim programom, ki zagotavlja odmevno promocijo 
slovenske ustvarjalnosti v mednarodnem prostoru.

8. Posebni kriteriji razpisa
Projekti bodo ocenjeni na podlagi posebnih kriteri-

jev glede na:
a) obseg in učinke realizacije projektov predlagate-

lja v preteklih letih – do 25 točk:
– produkcija in postprodukcija predlagatelja/so-

delovanje na strokovno spremljanih regijskih in držav-
nih prireditvah ter mednarodnih tekmovanjih in festi-
valih/prepoznavnost v slovenskem kulturnem prosto-
ru/odmevnost v medijih in strokovni javnosti/zgled dobre 
prakse/širjenje dejavnosti.

b) zasnovo in izvedbo predlaganega projekta – do 
50 točk:

– inovativnost v pristopu in izvedbi/kakovost av-
torskega pristopa/tematska izvirnost in vsebinska teh-
tnost/aktualnost/delež domače ustvarjalnosti/reference 
izvajalcev projekta/povezovanje tradicije z novejšimi 
umetniškim trendi/navezanost na raziskave in interpre-
tacije virov.

c) uresničevanje ciljev nacionalnega programa skla-
da (www.jskd.si) s predlaganim projektom – do 25 točk:

– prispevek k dvigu kakovosti društvene ustvar-
jalnosti/spodbujanje kulturnega razvoja/dopolnjevanje 
programske ponudbe/razvojna in trajnostna naravna-
nost/uresničevanje ciljev, ki so pomembni v regijskem, 
nacionalnem ali mednarodnem merilu/izobraževal-
ni/promocijski/postprodukcijski učinki/prispevek h kul-
turni raznolikosti/spoznavanje kultur/ohranjanje izroči-
la/integrativnost/interkulturalnost/sodelovanje z javnimi 
organizacijami s področja kulture/vključevanje v javno 
infrastrukturo.

Ocenjevalni listi po posameznih dejavnostih po-
sebne kriterije podrobneje razčlenjujejo in so objavljeni 
na www.jskd.si in na sedežu JSKD, Štefanova 5, 1000 
Ljub ljana.

9. Uporaba kriterijev
Projekte bodo presojale strokovno programske ko-

misije za posamezna področja dejavnosti na podlagi 
podatkov iz vloge. Za sofinanciranje bodo predlagale 
tiste projekte, ki bodo v postopku ocenjevanja v celoti 
izpolnjevali splošne kriterije razpisa in bodo na podlagi 
posebnih kriterijev uvrščeni višje.

10. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti pora-

bljena v proračunskem letu 2013 oziroma v plačilnih 
rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračunov RS 
za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 104/12).

11. Dokumentacija razpisa
Dokumentacija razpisa je dostopna na domači stra-

ni JSKD, www.jskd.si in obsega:
– besedilo razpisa;
– prijavne obrazce: A (splošni podatki), A/1 (podatki 

o predlagatelju), B (osnovni podatki o projektu, sinopsis, 

finančni načrt), B1 (utemeljitev ciljev in učinkov projek-
ta), I (izjave).

12. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti oddana v elektronski obliki na: 

https://razpis.jskd.si in v tiskani obliki poslana na naslov: 
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, p. 
p. 1699, 1000 Ljub ljana, do 25. 2. 2013 oziroma najpo-
zneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka.

Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja 
z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.

Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici in obvezno 
označena po predlogi.

Posamezni predlagatelj lahko na razpis predloži 
skupaj največ tri vloge za posamezno področje de-
javnosti (glasbena, gledališka …), razen če je predla-
gatelj zveza kulturnih društev ali krovna organizacija 
slovenskih kulturnih društev in skupin iz zamejstva, ki 
lahko predloži največ šest vlog za posamezno področje 
dejavnosti. Če bodo predlagatelji vložili večje število vlog 
od predpisanih, bo komisija z žrebom določila projekte, 
ki jih bo obravnavala.

Posamezni predlagatelj mora predložiti vsako vlo-
go v ločenem ovitku. Vsaka od predloženih vlog mora 
ustrezati pogojem popolne vloge.

13. Popolne vloge
Vloga na razpis je popolna, če:
– je predložena na prijavnih obrazcih razpisa PR 

2013;
– je izpolnjena v slovenskem jeziku;
– vsebuje vse predpisane obrazce: A (splošni po-

datki), A/1 (podatki o predlagatelju), B (osnovni podatki 
o projektu, sinopsis, finančni načrt), B1 (utemeljitev ciljev 
in učinkov projekta), I (izjave);

– vsebuje vse zahtevane podatke;
– je na ustreznem mestu podpisana in žigosana.
Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne vloge, bodo 

pozvani, da v določenem roku vloge dopolnijo.
Za neupravičeno osebo se šteje tisti predlagatelj 

vloge, ki ne izpolnjuje pogojev razpisa.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila predložena po 

določilih prvega odstavka 12. točke razpisa. Rok oddaje 
se ugotavlja iz poštnega žiga.

Izpolnjevanje pogojev razpisa PR 2013 ugotavlja 
pristojni uslužbenec za vodenje postopka, ki ga imenuje 
direktor JSKD.

Vloge, ki niso bile oddane v predpisanem roku, ki jih 
ni vložila upravičena oseba, in nepopolne vloge, ki kljub 
pozivu niso bile pravočasno dopolnjene, bodo zavržene.

14. Pristojni uslužbenci
Pristojna uslužbenca za dajanje informacij in vse-

binskih pojasnil sta: Urška Bittner Pipan, urska.bit-
tner@jskd.si, 01/241-05-02, Matej Maček, matej.ma-
cek@jskd.si, 01/241-05-18.

Uradne ure (po telefonu) so vsak ponedeljek, sredo 
in petek od 9. do 11. ure.

15. Obravnava vlog in obveščanje o izboru
Strokovna presoja vlog, prispelih na razpis PR 2013 

bo potekala v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega 
razpisa in javnega poziva ter Splošnimi pogoji poslo-
vanja JSKD.

JSKD bo predlagatelje o svojih odločitvah obveščal 
praviloma v 30-tih dneh po zasedanju in odločitvi stro-
kovne komisije.

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

Št. 15/2013 Ob-1218/13

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega inte-
resa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08, 04/10), 
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Pravilnika o izvedbi javnega razpisa in javnega poziva 
(Uradni list RS, št. 43/10), Zakona o javnem skladu RS 
za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/10), Akta 
o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 72/10) ter v skladu s Splošnimi pogoji 
poslovanja Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti 
(www.jskd.si) Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (v 
nadaljevanju JSKD) objavlja

javni razpis
za izbor kulturnih projektov na področju  
različnih manjšinskih etničnih skupnosti  
in priseljencev v RS, ki jih bo v letu 2013 

sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti 
(v nadaljevanju: razpis, oznaka Etn 2013)

Naziv in sedež naročnika: Javni sklad RS za kultur-
ne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljub ljana.

1. Predmet razpisa in področja dejavnosti
Predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih pro-

jektov kulturnih organizacij s statusom pravne osebe 
zasebnega prava na področju manjšinskih etničnih 
skupnosti in priseljencev v RS ter kulturnih projektov 
ustvarjalcev pripadnikov manjšinskih etničnih skupnosti 
in priseljencev v RS s statusom samozaposlenih v kul-
turi (v nadaljevanju: projekti). Predmet razpisa ni sofi-
nanciranje projektov italijanske in madžarske narodne 
skupnosti in romske skupnosti, kajti njim so namenjeni 
posebni razpisi Ministrstva za izobraževanje, znanost, 
kulturo in šport.

2. Cilji razpisa
Cilji razpisa so:
– spodbujanje kakovostne kulturne ustvarjalnosti 

pripadnikov različnih manjšinskih etničnih skupnosti in 
priseljencev;

– ohranjanje kulturne identitete pripadnikov različ-
nih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev skla-
dno z izraženimi kulturnimi potrebami;

– podpiranje kakovostnih projektov, ki so pomembni 
za kulturni razvoj manjšinskih etničnih skupnosti;

– povečanje raznolikosti kulturnih dogodkov in po-
večanje dostopnosti kulturnih vsebin;

– predstavljanje manjšinskih skupnosti širšemu 
okolju;

– vključevanje ustvarjalnosti manjšinskih etničnih 
skupnosti v slovenski kulturni prostor;

– razvijanje kakovostnih programov kulturne 
 vzgoje.

3. Področje razpisa
Področje razpisa je kulturna dejavnost različnih 

manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v Repu-
bliki Sloveniji, ki se izvaja na neprofiten način in je v inte-
resu širše družbene skupnosti. Ožja področja: glasbena, 
gledališka, folklorna, filmska, plesna, likovna in literarna 
dejavnost ter dejavnosti, ki vključujejo več navedenih 
področij ljubiteljskega kulturnega delovanja hkrati.

Kulturna dejavnost po posameznih področjih ob-
sega zlasti:

– premierno produkcijo koncertov, gledaliških in ple-
snih predstav, samostojnih in skupinskih filmskih, literar-
nih, likovnih in večzvrstnih projektov;

– mednarodna sodelovanja;
– izdajo rednih in posebnih publikacij, prve izdaje 

nosilcev zvoka in slike, izdaje literarnih zbornikov in 
druge oblike založništva za potrebe manjšinskih etnič-
nih skupnosti;

– dejavnosti, namenjene kulturni vzgoji.
4. Okvirna vrednost razpisa
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev 

za predmet razpisa znaša 175.638,00 EUR.

Višina okvirno razpisanih sredstev se lahko spremi-
nja in je omejena z veljavnim proračunom ter morebitnim 
rebalansom proračuna RS.

5. Roki razpisa: razpis je odprt od 25. 1. 2013 do 
25. 2. 2013.

6. Pomen izrazov
Upravičene osebe po tem razpisu so kulturna dru-

štva in njihove zveze, zasebni zavodi in druge nevladne 
organizacije s statusom pravne osebe zasebnega pra-
va ter ustvarjalci z veljavnim statusom samozaposlenih 
v kulturi, ki delujejo na področju razpisa.

Projekt je zaokrožena programska enota, ki je v ce-
loti in v svojih delih dostopna javnosti (npr. koncert, li-
kovna kolonija s sklepno razstavo, plesna predstava, 
publikacija, izobraževanje, kulturni dogodek).

Finančna uravnoteženost pomeni, da se v finančni 
strukturi projekta skupne vrednosti predvidenih odhod-
kov ujemajo s prihodki (odhodki = prihodki).

7. Pogoji razpisa
Vloge na razpis lahko predložijo upravičene osebe, 

ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so kulturna društva, zasebni zavodi in druge ne-

vladne organizacije, registrirani za opravljanje kultur-
no-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih do-
brin v Sloveniji (datum se ugotavlja v registru AJPES), 
ali ustvarjalci s statusom samozaposlenih v kulturi (kar 
dokažejo s kopijo potrdila o vpisu v razvid samozapo-
slenih v kulturi);

– zagotavljajo dostopnost programskih sklopov 
in programskih enot javnosti in medijem; to dokažejo 
s podpisano izjavo predlagatelja, da bo v primeru izbora 
omogočil javno dostopnost;

– so izpolnili vse pogodbene obveznosti do sofinan-
cerjev kulturnih programov iz javnih sredstev v preteklih 
letih (to dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja);

– ne prijavljajo istega projekta, ki je bil izbran na 
drugem programskem ali projektnem razpisu ali pozivu 
Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, 
Slovenskega filmskega centra ali Javnega sklada RS 
za kulturne dejavnosti (to dokažejo s podpisano izja-
vo predlagatelja).

8. Splošni kriteriji razpisa
Predlagatelj posameznega projekta ustreza splo-

šnim kriterijem, če:
– trajneje, vsaj eno leto pred začetkom razpisa, 

deluje na razpisnem področju;
– izvaja programe, ki omogočajo ohranitev posebne 

kulturne identitete različnih manjšinskih etničnih sku-
pnosti in priseljencev skladno z izraženimi kulturnimi 
potrebami;

– izvaja programe, namenjene manjšinskim kultur-
nim ustvarjalcem;

– izvaja programe, ki predstavljajo manjšinske sku-
pnosti širšemu okolju.

Predlagani projekt ustreza splošnim kriterijem tega 
razpisa, če:

– sodi na področje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti 
ustvarjalcev manjšinskih skupnosti;

– omogoča ohranitev posebne kulturne identitete 
različnih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev 
skladno z izraženimi kulturnimi potrebami;

– predstavlja manjšinske skupnosti širšemu okolju;
– resorno ne spada na druga področja, kot so šol-

stvo, šport, znanost, gospodarstvo ipd.;
– zaprošeni znesek sofinanciranja ni večji od 90 % 

vseh predvidenih stroškov;
– bo v celoti izveden v letu 2013;
– ima uravnoteženo finančno konstrukcijo (prihodki 

= odhodki);
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– ima realno finančno konstrukcijo (je izvedljiv gle-
de na razpoložljive vire ...).

9. Posebni kriteriji razpisa
– projekt ustreza kriterijem razpisa, če je nov ter 

hkrati vsebinsko in organizacijsko zaokrožen (ponovne 
izvedbe v preteklih letih sofinanciranih akcij niso pred-
met razpisa);

– sofinanciranje osnovne dejavnosti društva 
ni predmet razpisa (npr. vaje ali druga redna letna sre-
čanja brez vsebinskih poudarkov …);

– v primerih, ko je predmet prijave izdaja knjige, 
mora predlagatelj v vlogo vključiti 3-5 strani besedila, 
če gre za prozno delo, 3-5 pesmi, če gre za pesniško 
zbirko, oziroma kazalo, če gre za izdajo zbornika;

– v primerih, ko je predmet prijave izdajanje časo-
pisa, mora predlagatelj priložiti zadnjo številko že izda-
nega časopisa oziroma osnutek novega;

– v okviru literarne dejavnosti se sofinancira izdaje 
kakovostnih zbornikov, samostojne izdaje avtorjev pa le 
v primeru, če gre za vidnega ustvarjalca ali če je iz prilog 
razvidna nadpovprečna kakovost dela;

– ne sofinancira se vzdrževanje že obstoječe sple-
tne strani;

– podpira se priprave izobraževanj z gostujočimi 
strokovnjaki, če se ta organizirajo za več društev hkrati 
(izobraževanj z gostujočimi strokovnjaki, ki jih pripravlja 
društvo zgolj za svoje člane, se v okviru tega razpisa ne 
sofinancira);

– pri pripravi srečanj folklornih, gledaliških in drugih 
skupin, srečanj literatov, likovnikov ipd. imajo prednost 
tista, ki v projekt vključujejo tudi strokovni pogovor po-
znavalca določnega področja z vodji skupin in pisno 
oceno;

– podpira se gostovanja skupin in posameznikov 
v matici, ne podpira se gostovanj zunaj matice;

– predmet razpisa ni sofinanciranje projektov, pri 
katerih je razvidno, da gre zgolj za druženja ob športu 
in zabavi;

predmet razpisa ni sofinanciranje projektov, pri ka-
terih gre za tekmovanja ali izplačevanja nagrad.

Projekti bodo ocenjeni na podlagi posebnih kriteri-
jev, glede na:

a) oceno predlagatelja (skupaj možnih 25 točk):
– strokovno vodstvo predlagatelja (do 3 točke);
– produkcijo in postprodukcijo predlagatelja (do 

5 točk);
– dosežke na strokovno spremljanih preglednih sre-

čanjih v zadnjih treh letih (do 12 točk);
– odmevnost v medijih in strokovni javnosti (do 

3 točke);
– status društva v javnem interesu na področju 

kulture (0/2 točki).
b) zasnovo in predvideno izvedbo predlaganega 

projekta (skupaj možnih 50 točk):
– kakovost avtorskega pristopa/tematska izvirnost 

in vsebinska tehtnost /aktualnost (do 35 točk);
– reference strokovnega vodstva projekta (do 

5 točk);
– starost ali novost predlaganega programa/izdajo 

zbornika, knjige, DVD-ja, CD-ja … v matičnem jeziku/ši-
rina ponudbe izobraževanja/kakovost in učinkovitost so-
delovanja z matico (do 10 točk).

c) pomen projekta za manjšinsko skupnost in splo-
šno kulturno delovanje (skupaj možnih 25 točk):

– spodbujanje kulturnega razvoja; prispevek h kul-
turni raznolikosti, spoznavanje kultur, negovanje in ohra-
njanje izročila; prispevek k dvigu kakovosti društvene 
ustvarjalnosti (do 25 točk).

10. Uporaba kriterijev
Programe bo presojala strokovno programska ko-

misija na podlagi podatkov iz vloge in za sofinanci-
ranje predlagala le tiste projekte, ki bodo v postopku 
ocenjevanja v celoti izpolnjevali splošne kriterije, na 
podlagi posebnih kriterijev pa prejeli višje število točk. 
Pri postopku javnega razpisa se najnižje število točk, 
potrebnih za sofinanciranje, določi po končanem razpisu 
glede na kakovost in število prijav.

11. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti pora-

bljena v proračunskem letu 2013 oziroma v plačilnih 
rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna RS 
za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 104/12).

12. Dokumentacija razpisa
Dokumentacija razpisa je dostopna na domači stra-

ni JSKD in obsega:
– besedilo razpisa;
– prijavne obrazce: A (splošni podatki), A/1 (podatki 

o predlagatelju), B (osnovni podatki o projektu), B1 (ute-
meljitev), I (izjave).

13. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti oddana v elektronski obliki na: 

https://razpis.jskd.si in v tiskani obliki poslana na naslov: 
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, p. 
p. 1699, 1000 Ljub ljana, do 25. 2. 2013 oziroma najpo-
zneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka.

Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja 
z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.

Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici obvezno 
označena po predlogi.

Posamezni predlagatelj lahko na ta razpis predloži 
skupaj največ šest vlog. Na posamezno področje de-
javnosti (glasbena, gledališka...) lahko predloži največ 
tri vloge. Če bodo predlagatelji vložili večje število vlog 
od predpisanih, bo komisija z žrebom določila projekte, 
ki jih bo obravnavala.

Posamezni predlagatelj mora predložiti vsako vlo-
go v ločenem ovitku. Vsaka od predloženih vlog mora 
ustrezati pogojem popolne vloge.

14. Popolna vloga
Vloga na razpis je popolna, če:
– je predložena na navedenih prijavnih obrazcih 

Etn 2013;
– je izpolnjena v slovenskem jeziku;
– vsebuje vse predpisane obrazce: A (splošni po-

datki), A/1 (podatki o predlagatelju), B (osnovni podatki 
o projektu), B1 (utemeljitev), I (izjave);

– vsebuje vse zahtevane podatke;
– je na ustreznem mestu podpisana in žigosana.
Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne vloge, bodo 

pozvani, da v določenem roku vloge dopolnijo.
Za neupravičeno osebo se šteje tisti predlagatelj 

vloge, ki ne izpolnjuje pogojev razpisa.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila predložena po 

določilih prvega odstavka 13. točke tega razpisa. Rok 
oddaje se ugotavlja iz poštnega žiga.

Izpolnjevanje pogojev razpisa ugotavlja pristojni 
uslužbenec za vodenje postopka, ki ga imenuje direktor 
JSKD.

Vloge, ki niso bile oddane v predpisanem roku, ki jih 
ni vložila upravičena oseba, in nepopolne vloge, ki kljub 
pozivu niso bile pravočasno dopolnjene, bodo zavržene.

15. Pristojni uslužbenci
Pristojna uslužbenca za dajanje informacij in vse-

binskih pojasnil sta: Urška Bittner Pipan, urska.bit-
tner@jskd.si, 01/241-05-02, Matej Maček, matej.ma-
cek@jskd.si, 01/241-05-18.
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Uradne ure (po telefonu) so vsak ponedeljek, sre-
do in petek od 9. do 11. ure.

16. Obravnava vlog in obveščanje o izboru
Strokovna presoja vlog, prispelih na javni razpis 

Etn 2013, bo potekala v skladu s Pravilnikom o izvedbi 
javnega razpisa in javnega poziva ter Splošnimi pogoji 
poslovanja JSKD.

JSKD bo predlagatelje o svojih odločitvah obve-
ščal praviloma v 30-tih dneh po zasedanju in odločitvi 
strokovne komisije.

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

 Ob-1219/13

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tr-
žaška cesta 2, 1000 Ljub ljana, na podlagi Zakona 
o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 112/07), Zakona o uresničevanju javnega 
interesa v kulturi (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 
56/08, 4/10 in 20/11), Pravilnika o izvedbi postopkov 
javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige 
(Uradni list RS, št. 19/09 in 90/11) ter Pravilnika o stro-
kovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 19/09) objavlja Javni 
razpis za izbor večletnih knjižnih projektov naci-
onalnega pomena za obdobje 2013–2015 (oznaka: 
JR2–VKP–2013–2015).

Prijavitelji morajo vlogo oziroma razpisne obrazce 
izpolniti s prijavo v spletno aplikacijo, ki je objavljena 
na naslovu: https://jakrs.e-razpisi.si, povezava do nje 
pa tudi na naslovu: www.jakrs.si. Podrobnejša navodila 
za uporabo aplikacije in izpolnjevanje vloge se naha-
jajo na spletnem naslovu: https://jakrs.e-razpisi.si in 
www.jakrs.si. Rok za oddajo prijav začne teči z dnem 
objave obvestila v Uradnem listu RS in se izteče dne 
25. 2. 2013.

Javna agencija za knjigo RS

 Ob-1220/13

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije na 
podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07), 56. člena Zako-
na o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 93/01, 96/02), 
Pravilnika o izvajanju knjižničnega nadomestila (Uradni 
list RS, št. 42/04, št. 14/09), Zakona o uresničevanju 
javnega interesa v kulturi (Uradni list RS, št. 77/07 
– UPB1, 56/08, 4/10 in 20/11), Pravilnika o izvedbi 
postopkov javnega poziva in javnega razpisa s po-
dročja knjige (Uradni list RS, št. 19/09 in 90/11) ter 
Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za 
knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/09) 
objavlja Javni ciljni razpis za izbor izvajalcev na po-
dročjih podeljevanja delovnih štipendij iz naslova 
knjižničnega nadomestila 2013–2015 (oznaka: JR3–
KN–2013–2015). Celotna razpisna dokumentacija je 
na voljo na spletni strani, www.jakrs.si. Rok za oddajo 
prijav začne teči z dnem objave obvestila v Uradnem 
listu RS in se izteče dne 25. 2. 2013.

Javna agencija za knjigo RS

 Ob-1189/13

Socialna zbornica Slovenije na podlagi sedme 
alinee drugega odstavka in tretje alinee tretjega od-
stavka 77. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni 
list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 5/08, 
73/08, 8/09, 53/09, 7/10, 56/10, 3/11, 57/11, 61/10 – 
ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A in 40/11 

– ZSVarPre-A) 8. člena Pravilnika o načrtovanju, spre-
mljanju in izvajanju supervizije strokovnega dela na 
področju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 117/03) 
objavlja

javni razpis
za pridobitev licence za supervizorja  

v socialnem varstvu
1. Naročnik: Socialna zbornica Slovenije, Ukmarje-

va 2, 1000 Ljub ljana (v nadaljevanju: zbornica).
2. Predmet in namen javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je podelitev licence su-

pervizorja v socialnem varstvu.
Namen razpisa je s podelitvijo licenc supervizorja 

v socialnem varstvu vzpostaviti mrežo ustrezno stro-
kovno usposobljenih supervizorjev za izvajanje super-
vizije strokovnega dela na področju socialnega varstva 
ter javna objava liste supervizorjev.

3. Pogoji za prijavo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo izvajalci supervi-

zije, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. zaključen verificiran program za supervizor-

ja; ali pridobljen naziv supervizor v eni od terapevtskih 
šol; ali stalno strokovno izobraževanje, izpopolnjeva-
nje in usposabljanje iz znanj za delo supervizorja po 
pridobljeni ustrezni strokovni izobrazbi v obsegu vsaj 
270 ur – 80 ur teorije in 190 ur izkustvenega učenja za 
supervizorja;

2. opravljen strokovni izpit za delo v socialnem 
varstvu;

3. najmanj 8 let strokovnega dela z ljudmi;
4. zagotovljena supervizija ali metasupervizija 

ali intervizija za supervizijsko prakso.
Vlagatelji morajo vlogi priložiti ustrezno dokumen-

tacijo, s katero izkazujejo izpolnjevanje pogojev iz prej-
šnjega odstavka, kot izhaja iz 6. točke predmetnega 
javnega razpisa.

4. Rok in način oddaje vlog
Kandidati pošljejo vloge priporočeno po pošti naj-

kasneje do ponedeljka, 25. 2. 2013 do 24. ure, v za-
prti kuverti na naslov: Socialna zbornica Slovenije, 
Koseška cesta 8, 1000 Ljub ljana, s pripisom: »Ne 
odpiraj – prijava na javni razpis za pridobitev licence 
supervizorja v socialnem varstvu« v levem zgornjem 
kotu na naslovni strani kuverte ter s polnim nazivom in 
naslovom vlagatelja na hrbtni strani kuverte.

V enako označeni zaprti kuverti, kot navedeno 
v prejšnjem odstavku, lahko vlagatelji oddajo vloge 
tudi osebno na zgoraj navedenem naslovu, v tajništvu 
zbornice, vsak delovni dan od 8. do 15. ure, vendar 
najkasneje do ponedeljka, 25. 2. 2013, do 14. ure.

Vsak vlagatelj mora svojo vlogo na razpis posre-
dovati v posebni in pravilno opremljeni kuverti.

Nepravilno opremljene in nepravočasno oddane 
kuverte oziroma vloge bodo izločene, ne bodo upošte-
vane v nadaljnjem postopku ter bodo vrnjene vlagate-
ljem. Pravilno opremljene ter pravočasno in pravilno 
oddane vloge so vloge, opremljene in oddane v skladu 
s prvim, drugim in tretjim odstavkom 4. točke tega 
razpisa.

Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja s po-
goji javnega razpisa in merili za ocenjevanje.

5. Odpiranje in preverjanje formalne popolnosti 
vlog

Postopek izbire (odpiranje in ocenjevanje vlog) 
bo vodila tričlanska razpisna komisija (v nadaljeva-
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nju: komisija), imenovana skladno s Statutom Socialne 
zbornice Slovenije.

Odpiranje vlog bo potekalo v prostorih zbornice, 
Koseška cesta 8, 1000 Ljub ljana, v petek, 1. 3. 2013, 
s pričetkom ob 9. uri. Odpiranje ne bo javno.

Razpisna komisija bo na odpiranju vlog najprej 
preverila formalno popolnost predloženih vlog. Odpira-
le se bodo samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene 
in označene vloge, in sicer v vrstnem redu, v katerem 
so bile predložene.

Vlagatelji, ki bodo posredovali formalno nepopolno 
vlogo, bodo v roku 8 dni od zaključka odpiranja vlog 
pozvani k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo dopolnjene 
skladno s pozivom in predmetnim razpisom ter oddane 
oziroma dostavljene v pozivu k dopolnitvi v navedenem 
roku, bodo zavržene.

6. Popolna vloga
Formalno popolna vloga mora vsebovati:
a) Izpolnjen obrazec Obr. SZS SU-1, iz katerega 

so razvidni podatki:
– izobrazba; dodatna znanja; delovne izkušnje pri 

delu z ljudmi; področja dela, za katera je kandidat pri-
pravljen izvajati supervizijo; izvajanje supervizije v za-
dnjih petih letih; drugi podatki za potrebe evidence 
zbornice;

– dokazila o izpolnjevanju pogojev za prijavo iz 
3. točke tega razpisa;

– predstavitev lastnega koncepta supervizije.
b) Izpolnjen obrazec Obr. SZS SU-2.
Vloga mora biti pripravljena in izpolnjena izključno 

na obrazcih Prijava na javni razpis za pridobitev licence 
supervizorja v socialnem varstvu (Obr. SZS SU-1, Obr. 
SZS SU-2), ki so priloga in del razpisne dokumentacije 
ter mora vsebovati vse priloge in podatke, določene 
v razpisni dokumentaciji.

Vloga je formalno popolna, če so vsi zahteva-
ni dokumenti oziroma podatki predloženi in izpolnjeni 
skladno z razpisno dokumentacijo oziroma navodili za 
izpolnjevanje vloge.

V vlogi mora biti jasno predstavljeno področje su-
pervizije strokovnega dela.

Dokazila o izpolnjevanju pogojev morajo biti prilo-
žena v izvirniku oziroma v notarsko ali upravno overjeni 
kopiji.

Obrazci Obr. SZS SU-1 in Obr. SZS SU-2 morajo 
biti opremljeni z lastnoročnim podpisom kandidata.

7. Ocenjevanje vlog
Razpisna komisija bo ocenjevala le pravilno ozna-

čene, pravočasno oddane in formalno popolne vloge.
V prvi fazi ocenjevanja bo razpisna komisija pre-

verila upravičenost kandidatov oziroma izpolnjevanje 
pogojev za kandidiranje na javnem razpisu, ki so dolo-
čeni v 3. točki predmetnega javnega razpisa.

Kolikor iz predloženih dokumentov ne bo razvidno 
izpolnjevanje pogojev, bo strokovna komisija vlagatelja 
pisno pozvala, da vlogo v roku 8 dni dopolni.

Če bo razpisna komisija ugotovila, da vlagatelj ne 
izpolnjuje pogojev javnega razpisa, bo takšna vloga 
zavržena.

V nadaljnji postopek ocenjevanja na podlagi meril 
za izbor se bodo uvrstile le vloge, ki bodo izpolnjevale 
vse pogoje za kandidiranje na javnem razpisu.

8. Merila za izbor
Razpisna komisija bo formalno popolne vloge, ki 

izpolnjujejo pogoje razpisa, ocenila na podlagi nasle-
dnjih meril:
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Merila za izbor Maksimalno  
št. točk

1
strokovne izkušnje za delo z ljudmi:
– izpolnjuje v celoti (10 točk)
– izpolnjuje v večji meri (5 točk)
– ne izpolnjuje (0 točk)

10

2
jasnost ciljev koncepta supervizije:
– izpolnjuje v celoti (10 točk)
– ne izpolnjuje (0 točk)

10

3
vsebinski koncept supervizije:
– izpolnjuje v celoti (10 točk)
– izpolnjuje v večji meri (5 točk)
– ne izpolnjuje (0 točk)

10

Skupaj število točk 30

8.1. Podrobnejše obrazložitev meril
1. Strokovne izkušnje za delo z ljudmi:
– izpolnjuje v celoti – celovita predstavitev strokovnih 

referenc za strokovno delo z ljudmi – vsaj 8 let strokovne-
ga dela z ljudmi, izkustveno učenje s poznavanjem različ-
nih oblik supervizije, sodelovanje pri izvedbi izobraževanj 
na področju supervizije in objave strokovnih prispevkov 
(10 točk);

– izpolnjuje v večji meri – zadovoljiva predstavitev 
strokovnih referenc – vsaj 8 let strokovnega dela z ljudmi, 
razvidno izkustveno učenje v različnih oblikah supervizije 
(5 točk);

– ne izpolnjuje – pomanjkljiva predstavitev strokovnih 
referenc – manj kot 8 let strokovnega dela z ljudmi, neak-
tivnost na področju supervizije (0 točk).

2. Jasnost ciljev koncepta supervizije:
– izpolnjuje v celoti – jasna opredelitev najmanj 4 ciljev 

supervizije, določenih v 4. členu Pravilnika o načrtovanju, 
spremljanju in izvajanju supervizije na področju socialnega 
varstva (10 točk);

– ne izpolnjuje – pomanjkljiva opredelitev manj kot 3 
ciljev supervizije, določenih v 4. členu Pravilnika o načr-
tovanju, spremljanju in izvajanju supervizije na področju 
socialnega varstva (0 točk).

3. Ustreznost vsebinskega koncepta supervizje:
– izpolnjuje v celoti – celovita predstavitev vsebinskega 

koncepta supervizije s predstavitvijo najmanj štirih ciljev su-
pervizije ter pričakovane vplive supervizije na supervizante 
in njihovo delo, določenih v 4. členu Pravilnika o načrtovanju 
ter vizijo prispevka supervizije k razvoju socialnega varstva 
(10 točk);

– izpolnjuje v večji meri – zadovoljiva predstavitev vse-
binskega koncepta supervizije s predstavitvijo najmanj dveh 
ciljev supervizije ter možnih učinkov na supervizante ter 
njihovo delo, določenih v 4. členu Pravilnika o načrtovanju 
brez vizije prispevka supervizije k razvoju socialne (5 točk);

– ne izpolnjuje – pomanjkljiva predstavitev koncepta 
supervizije v celoti (0 točk).

V predlog za podelitev licence supervizorja v soci-
alnem varstvu se bodo uvrstile le vloge, ki bodo dosegle 
najmanj 20 točk, vendar pri prvem merilu in tretjem merilu 
vsaj 5 točk ter pri drugem merilu 10 točk. Kolikor kandidat 
pri enem od meril doseže 0 točk, se njegova vloga zavrne.

8.2. Obvestilo o izidu javnega razpisa in podelitev 
licence

Razpisna komisija bo na podlagi rezultatov ocenjeva-
nja do 31. 5. 2013 oblikovala Predlog kandidatov za pode-
litev licence supervizorja v socialnem varstvu ter ga skupaj 
s popolnimi in strokovno dokumentiranimi vlogami predloži-
la Upravnemu odboru SZS v odločanje, ki ob izpolnjevanju 
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vseh razpisnih pogojev in meril razpisa za izbor oziroma 
podelitev licence izda sklep o podelitvi licence supervizorja 
v socialnem varstvu. V nasprotnem primeru Upravni odbor 
SZS izda sklep o zavrnitvi vloge, v katerem pojasni razloge 
za zavrnitev. Zbornica javno objavi Listo supervizorjev z li-
cenco najkasneje do 30. 6. 2013.

O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni pisno naj-
kasneje do 30. 6. 2013, s pisnim sklepom, izid razpisa bo 
objavljen tudi na spletni strani zbornice: www.soczbor-sl.si.

8.3. Pravno varstvo
Zoper sklep, izdan v okviru predmetnega razpisa, lah-

ko kandidat v roku 15 dni od prejema sklepa pri zbornici vlo-
ži pritožbo. V pritožbi je potrebno natančno navesti razloge, 
zaradi katerih izpodbija sklep. Predmet pritožbe ne morejo 
biti pogoji in merila za ocenjevanje vlog.

O pritožbah zoper sklepe odloča Strokovni svet SZS, 
v 30 dneh od prejema pritožbe. Zoper sklep Strokovnega 
sveta SZS ni pritožbe.

9. Podelitev licence supervizorja v socialnem varstvu
Na podlagi predmetnega razpisa izbranim kandidatom 

bo izdan sklep o podelitvi licence supervizorja v socialnem 
varstvu.

Licenca se podeljuje do preklica.
Socialna zbornica Slovenije bo javno objavila Listo su-

pervizorjev z licenco najkasneje do 30. 6. 2013.
10. Razpisna dokumentacija
Obrazci, ki so del te razpisne dokumentacije, so v roku 

za prijavo na predmetni razpis objavljeni in dostopni na 
spletni strani zbornice: www.soczbor-sl.si.

Informacije o razpisu in izpolnjevanju razpisne doku-
mentacije lahko prijavitelji v času teka roka za oddajo vlog 
na javni razpis pridobijo na sedežu zbornice, pri kontak-
tni osebi mag. Ursi Borisek Groselj, na tel. 01/581-93-14, 
ursa.borisek@soczbor-sl.si in pri mag. Tei Smonker, na 
tel. 01/581-93-15, tea.smonker@soczbor-sl.si, vsak delovni 
dan od 8. do 15. ure.

Razpisna dokumentacija za javni razpis vsebuje:
1. Prijavne obrazce in obvezne priloge:
– Obr.: SZS SU-1: Vloga na razpis za pridobitev licen-

ce supervizorja v socialnem varstvu
Priloga 1. Dokazila (A 3.,4.,5)
Priloga 2: Strokovne reference (A 6)
Priloga 3: Predstavitev koncepta supervizije (B 4).
– Obr.: SZS SU-2: Izjava vlagatelja.
2. Navodila za izpolnjevanje vloge.

Socialna zbornica Slovenije

Št. 14/2013 Ob-1196/13

Center za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke 
Boštjančič, Draga, Draga 1, 1292 Ig, objavlja na podlagi 
20. člena Zakona o stvarnem premoženju države in sa-
moupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 
75/12) in smiselni uporabi 35. člena Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11, 42/12),

poizvedovalni razpis
za najem poslovnih prostorov za potrebe VDC

a) Prostorski pogoji
1. Prostori morajo biti prilagojeni osnovni dejavnosti 

varstveno delovnega centra (storitev vodenje in varstvo 
ter zaposlitev pod posebnimi pogoji), v skladu s Pra-
vilnikom o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce 
socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 67/06). 
Zaželeno je, da so prostori svetlejši in zračni.

2. Dostop do prostorov mora biti brez arhitekturnih 
ovir oziroma z možnostjo manjših prilagoditev, kot je to 
določeno z veljavnimi predpisi.

3. Prostori se morajo nahajati na območju, kjer je 
urejena prometna infrastruktura z možnostjo javnega 
prevoza ter na področju urbanega naselja. Prostori se 
morajo nahajati na področju Mestne občine Ljub ljana 
(od središča mesta oddaljeni največ 5 km).

4. Potrebna skupna tlorisna površina za dejavnost 
je cca 1.200,00 m2, in bo zajemala:

– delavnice,
– skladišče,
– jedilnico z razdelilno kuhinjo,
– dnevni ali večnamenski prostor s čajno kuhinjo,
– sobe za pomirjanje,
– garderobe za uporabnike in zaposlene,
– toaletne prostore za uporabnike in zaposlene,
– toaletne prostore za invalide,
– negovalno higienski prostor,
– pisarniški prostori,
– sejna soba,
– arhiv,
– pomožni prostori.
Prostori morajo imeti zagotovljenih tudi najmanj 

8 parkirnih mest, od tega morata biti najmanj 2 parkirni 
mesti namenjeni parkiranju invalidov, kar je vključeno 
v ceno najema.

Ponudbi je potrebno priložiti tloris prostorov, iz ka-
terega bo razvidna tudi celotna površina ponujenih pro-
storov.

5. V objektu mora biti zagotovljena trifazna napelja-
va električnega toka.

6. Objekt mora biti priključen na kanalizacijsko in 
vodovodno omrežje. Zagotovljeno mora biti ogrevanje 
in vgrajene morajo biti klimatske naprave. Omogočena 
mora biti priključitev na telekomunikacijske naprave. 
Za odčitavanje porabe mora biti zagotovljeno ločeno 
odčitavanje.

7. Prostori se morajo nahajati v eni etaži (zaradi 
lažje organizacije dela), ki mora imeti v primeru, da ima 
objekt več nadstropij urejeno dvigalo ali možnost nepo-
srednega dostopa z invalidskim vozičkom.

b) Drugi pogoji
1. Prostori oziroma stavba morajo imeti uporabno 

dovoljenje, izkazano pa mora biti tudi lastništvo prosto-
rov oziroma stavbe.

2. Zagotovljen mora biti dolgoročen najem prosto-
rov (najmanj 10 let) z možnostjo podaljšanja pogodbe 
in odpovednim rokom najmanj 6 mesecev in vselitvijo 
najkasneje s 1. 4. 2013.

3. Ponudnik naj v ponudbi navede ceno za 1 m² 
(celoten najem) in oceno stroškov obratovanja na 1 m².

4. Rok za zbiranje ponudb je 15 dni od dneva obja-
ve v Uradnem listu RS.

5. Ponudbe je potrebno posredovati na naslov: 
CUDV Draga, Draga 1, 1292.

6. Dodatne informacije lahko pridobite na 
tel. 01/420-26-70 ali neposredno pri naročniku (CUDV 
Draga, Draga 1, 1292 Ig).

CUDV Draga

Št. 04-18/9 Ob-1203/13

Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o. na podlagi 
24. člena Akta o ustanovitvi družbe SENG d.o.o. Nova 
Gorica objavljajo

razpis
za izbiro izvajalca za dobavo in vgradnjo sistema 

za trajni monitoring agregatov v HE Doblar I
1. Naročnik: Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o., 

Erjavčeva 20, 5000 Nova Gorica, Slovenija.
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2. Predmet naročila: dobava in vgradnja sistema za 
trajni monitoring agregatov v HE Doblar I.

3. Kraj dobave in izvedbe del: HE Doblar I.
4. Vrsta del, ki jih je potrebno izvesti: dobava, vgra-

dnja, konfiguracija in zagon opreme za trajni monitoring 
agregatov v HE Doblar I.

5. Datum dobave in izvedbe: po terminskem planu 
v razpisni dokumentaciji, najkasneje do konca leta 2013.

6. Dvig razpisne dokumentacije: dvig razpisne do-
kumentacije je možen po elektronski pošti na podla-
gi predhodne zahteve na mail: seng@seng.si ali faks: 
05/339-63-15.

7. Dodatne informacije: pri mag. Ivan Zagožen, 
tel. 05/339-63-46, mail: ivan.zagozen@seng.si.

8. Datum in ura do kdaj je potrebno predložiti po-
nudbo: ponudbo je potrebno predložiti do 4. 3. 2013, 
do 12. ure.

9. Naslov, kamor je treba predložiti ponudbo: Soške 
elektrarne Nova Gorica d.o.o., Erjavčeva 20, 5000 Nova 
Gorica, Slovenija.

10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 4. 3. 2013 
ob 13. uri, na sedežu družbe Soške elektrarne Nova 
Gorica, Erjavčeva 20, 5000 Nova Gorica, sejna soba, 
prvo nadstropje.

11. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini najmanj 3 % 
ponudbene vrednosti z DDV.

12. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik: po 
razpisni dokumentaciji.

13. Merila za ocenjevanje ponudb: po razpisni do-
kumentaciji.

14. Druge zahteve: po razpisni dokumentaciji.
15. Ogled lokacije: dne 6. 2. 2013 ob 10. uri, 

po predhodni najavi.
Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o.

 Ob-1206/13

Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo na pod-
lagi Statuta društva in v skladu s pravilnikom, objavlje-
nim na spletni strani društva, objavlja

javni razpis in poziv
za predlaganje kandidatov  

za nagrado in priznanja Izidorja Cankarja
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo v skla-

du s Pravilnikom o podelitvi nagrad, priznanj in častnih 
priznanj Izidorja Cankarja objavlja javni razpis in poziv 
za predlaganje kandidatov za nagrado, priznanja in ča-
stna priznanja Izidorja Cankarja.

Kandidate za nagrado, priznanja in častna prizna-
nja lahko predlagajo strokovne organizacije, ki opravljajo 
strokovne naloge, posamezniki na področju umetnostne 
zgodovine in varstva kulturne dediščine ter člani društva.

Pisne predloge z utemeljitvijo pošljite v zaprtih ovoj-
nicah na naslov: Slovensko umetnostnozgodovinsko 
društvo, Aškerčeva 2, 1000 Ljub ljana, s pripisom: Za 
nagrade Izidorja Cankarja – Ne odpiraj!

Rok za preložitev predlogov je 15. 3. 2013.
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo

 Ob-1228/13

Slovenska odškodninska družba, d.d., obvešča, da 
je dne 21. 1. 2013 na svojih spletnih straneh objavila 
podaljšanje roka za oddajo izkaza interesa za nakup 
100 % lastniškega deleža delnic družbe Peko, tovarna 
obutve, d.d., Tržič.

Javni razpis za zbiranje ponudb za nakup 100 % 
lastniškega deleža delnic Peko, d.d., je bil objavljen 
v Uradnem listu RS, št. 88/12 in na spletnih straneh 
Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike 
Slovenije dne 23. 11. 2012 (http://www.auknrs.si). V jav-
nem razpisu je bil določen rok za oddajo izkaza interesa 
3. 12. 2012. Rok za oddajo izkaza interesa je bil z ob-
javo v Uradnem listu RS, št. 93/12 z dne 7. 12. 2012 in 
na spletnih straneh Agencije za upravljanje kapitalskih 
naložb Republike Slovenije dne 6. 12. 2012 podaljšan 
do dne 17. 12. 2012.

Z namenom, da se v postopek pritegne čim širši 
krog interesentov za nakup družbe Peko, d.d., Sloven-
ska odškodninska družba, d.d., ki je na podlagi prvega 
odstavka 38. člena Zakona o Slovenskem državnem 
holdingu (Uradni list RS, št. 105/12) z dnem 28. 12. 2012 
pridobila pristojnost upravljanja kapitalskih naložb Repu-
blike Slovenije, podaljšuje rok za oddajo izkaza interesa 
do vključno 30. 1. 2013, do 12. ure.

Celotno besedilo javnega razpisa in podrobnejše 
informacije so na voljo na spletni strani: http://www.
so-druzba.si/ (rubrika: AKTUALNO).

Slovenska odškodninska družba, d.d.

Št. 430-0001/2013-1 Ob-1188/13

Občina Moravske Toplice na podlagi 5. člena Pra-
vilnika o sofinanciranju programov na področju turizma 
društvom v Občini Moravske Toplice (Uradni list RS, 
št. 39/06) in določil Odloka o proračunu Občine Mora-
vske Toplice za leto 2013 (Uradni list RS, št. 109/12) 
objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov na področju turizma 
društvom in zvezam turističnih društev v letu 2013

1. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje letnih 

programov na področju turizma društvom v Občini Mora-
vske Toplice in zvezam turističnih društev za leto 2013, 
z naslednjimi vsebinami:

– spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelova-
nje pri aktivnostih pospeševanja turizma,

– akcije na področju ohranjanja kulturne dediščine 
in druge dediščine kraja,

– akcije na področju urejanju okolja,
– organiziranje in sodelovanje na s turizmom pove-

zanih prireditvah,
– izvajanje promocijskih in drugih aktivnosti društva.
2. Pogoji za sodelovanje oziroma prijavo na javni 

razpis: za sofinanciranje programov morajo društva iz-
polnjevati naslednje pogoje:

– da so registrirana po Zakonu o društvih,
– da imajo sedež v Občini Moravske Toplice in da 

delujejo na območju Občine Moravske Toplice,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu in uvedeno 

članarino,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, ka-

drovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtova-
nih aktivnosti na področju turizma.

Po tem javnem razpisu se zagotavljajo tudi sred-
stva za delovanje zveze turističnih društev, ki povezuje 
in usklajuje programe dela turističnih društev z območja 
Občine Moravske Toplice ter izvaja projekte s področja 
turizma Občine Moravske Toplice, v okviru skupne pro-
mocije širšega turističnega območja ali pokrajine, s se-
dežem zveze izven območja Občine Moravske Toplice, 
če na območju Občine Moravske Toplice za to področje 
ni registrirane zveze.
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3. Višina razpoložljivih sredstev razpisa: 7.200,00 
EUR.

4. Merila in kriteriji za sofinanciranje programov na 
področju turizma: programi se ocenijo v skladu z merili 
in kriteriji, ob upoštevanju specifičnosti posameznih pro-
gramov. Vrednost točke se izračuna na podlagi razpo-
ložljivih proračunskih sredstev in skupnega števila točk 
ovrednotenih programov.

Pri izboru za sofinanciranje programov na področju 
turizma društvom in zvezi, komisija upošteva naslednja 
merila in kriterije:

1. spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelo-
vanje pri aktivnostih pospeševanja turizma

a) organizacija delavnic ali 
izobraževalnih predavanj za občane – za 
vsako delavnico ali sklop predavanj 200 točk
b) organizacija drugih aktivnosti za 
občane – za vsako aktivnost 100 točk
c) udeležba na seminarju ali delavnici 
drugih izvajalcev – za vsakega 
udeleženca 50 točk
d) organizacija projektov s področja 
pospeševanja turizma – za vsak projekt 200 točk

2. akcije na področju ohranjanja kulturne dediščine 
in druge dediščine kraja oziroma območja
a) organizacija projektov s področja 
ohranjanja dediščine kraja oziroma 
območja – za vsak projekt 200 točk
b) sodelovanje pri drugih projektih 
ohranjanja dediščine kraja oziroma 
območja – za vsak projekt 100 točk

3. akcije na področju urejanju okolja
a) izvedba čistilnih akcij v kraju – za 
vsakega udeleženca (največje možno 
število je 100 točk) 5 točk
b) olepšanje kraja z zasajanjem rož 100 točk
c) urejanje in vzdrževanje s turizmom 
povezanih objektov v kraju – za vsak 
objekt 100 točk

4. organiziranje in sodelovanje na s turizmom po-
vezanih prireditvah
a) organizacija s turizmom povezane 
prireditve – za vsako prireditev 200 točk
b) sodelovanje na s turizmom povezanih 
prireditvah v občini – za vsako 
sodelovanje 100 točk
c) sodelovanje na s turizmom povezanih 
prireditvah izven občine – za vsako 
sodelovanje 100 točk

5. izvajanje promocijskih in drugih aktivnosti društva 
oziroma zveze
a) pavšal za programske in materialne 
stroške na leto 200 točk
b) izdaja biltenov ali drugega 
informativnega in promocijskega 
materiala – za vsako izdajo 400 točk
c) izvedba aktivnosti za zagotavljanje 
turističnega podmladka – za vsako 
aktivnost 100 točk

5. Vsebina vloge: prijave morajo biti podane na pri-
javnih obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki jo dobite ves 
čas razpisa v času uradnih ur v vložišču Občine Moravske 

Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice in na spletni 
strani, www.moravske-toplice.si.

6. Rok in način prijave: pisne prijave na originalnih 
obrazcih morate poslati najkasneje do 8. marca 2013, na 
naslov Občina Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Mo-
ravske Toplice v zaprtih ovojnicah s svojim naslovom in 
s pripisom »Javni razpis Turizem 2013 – Ne odpiraj«. Šteje 
se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila oddana 
zadnji dan roka za oddajo prijav na pošti, s priporočeno 
pošiljko ali 8. 3. 2013 oddana do 12. ure v vložišču Občine 
Moravske Toplice.

7. Obravnava vlog: pravočasno prispele in popolne 
prijave bodo vrednotene na podlagi meril in kriterijev za vre-
dnotenje programov na področju turizma društvom in zvezi 
društev, ki se sofinancirajo iz proračuna občine Moravske 
Toplice. Prijavitelji bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 
30 dni po končanem razpisu. Z izvajalci programov na po-
dročju turizma bo župan Občine Moravske Toplice sklenil 
pogodbe o sofinanciranju.

8. Informacije in navodila: informacije in navodila za 
sodelovanje pri razpisu dobijo prijavitelji na Občini Mora-
vske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice, kontak-
tna oseba: Sandra Sukič, tel. 02/538-15-19, vsak delovni 
dan od 8. do 13. ure.

Občina Moravske Toplice

Št. 3/2013 Ob-1194/13

Mestna občina Velenje, Titov trg 1, Velenje, 3320 
Velenje, Slovenija, na podlagi 22. člena Zakona o stvar-
nem premoženju države in samoupravnih lokalnih sku-
pnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12) in Sklepa 
o ravnanju z nepremičnim premoženjem MOV v letu 
2013 (Uradni vestnik Mo Velenje, št. 23/12)

javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim zbiranjem ponudb

I. Prodajalec: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 
3320 Velenje.

II. Predmet prodaje je nepremičnina, trosobno sta-
novanje s pripadajočo kletjo štev. 27, Cesta zmage 12, 
Zagorje ob Savi v 5. nadstropju, ID stavbe št. 401 
(1886-401-27), parc. št. 1175/4, k.o. 1886 Zagorje, 
v kvadraturi 70,10 m2, cena 56.000,00 EUR.

Stanovanje je predmet prodaje s pripadajočim ze-
mljiščem, brez davka na promet nepremičnin in stroškov 
zemljiško knjižnega urejanja prenosa lastninske pravice.

III. Pogoji prodaje
1. Nepremičnina se prodaja za najmanj izhodiščno 

ceno.
2. Davek od prometa nepremičnine, stroške overi-

tve pogodbe pri notarju ter stroške vpisa nepremičnine 
v zemljiško knjigo, plača kupec.

3. Nepremičnina se prodaja po sistemu »videno-ku-
pljeno«.

4. Kupec mora skleniti pogodbo v 15 dneh po opra-
vljeni izbiri najugodnejšega ponudnika. Kolikor izbrani 
ponudnik ne podpiše prodajne pogodbe v tem roku, 
zapade vplačana varščina v korist prodajalca.

5. Kupec mora plačati kupnino v roku 8 dni od datu-
ma izstavitve računa. Plačilo kupnine v navedenem roku 
je bistvena sestavina prodajne pogodbe.

6. Nepremičnina ni obremenjena z najemnim raz-
merjem za nedoločen čas in je prazna.

7. Kolikor bo med prejetimi ponudbami več najugo-
dnejših ponudnikov, bo Komisija za razpolaganje, upra-
vljanje in pridobivanje stvarnega premoženja Mestne 
občine Velenje, pozvala vse najugodnejše ponudnike 
k oddaji nove ponudbe.
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IV. Pogoji sodelovanja
1. Kot ponudniki lahko sodelujejo pravne in fizične 

osebe:
– pravne osebe s sedežem na območju Republi-

ke Slovenije ali druge države Evropske unije in fizične 
osebe, ki so državljani Republike Slovenije ali druge 
države članice Evropske unije. Dokazilo o državljanstvu 
fizične osebe si, po pooblastilo ponudnika, pridobi pro-
dajalec pri pristojnem upravnem organu. Sedež pravne 
osebe se izkazuje z izpisom iz AJPES, ki si ga pridobi 
prodajalec,

– kolikor je ponudba podana po pooblaščencu, je 
potrebno predložiti pisno pooblastilo overjeno pri no-
tarju.

2. Ponudnik je dolžan vplačati varščino (kavcijo) za 
resnost ponudbe v višini 10 % od izhodiščne vrednosti 
nepremičnine na podračun EZR Mestne občine Velenje, 
št. SI56 0133 3010 0018 411, z obveznim sklicem na 
št. 28 76333-7141998-10022013, koda namena OTHR, 
in sicer do roka za oddajo ponudbe. Izbranemu ponu-
dniku bo varščina všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom 
se varščina vrne v roku 30 dni po izboru najugodnejšega 
ponudnika. Znesek varščine se v nobenem primeru ne 
obrestuje.

V. Vsebina pisne ponudbe
Ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je 

ponudnik fizična oseba;
– firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna 

oseba;
– matično in davčno številko ponudnika;
– fizične osebe: pooblastilo ponudnika prodajalcu, 

da le-ta pridobi dokazilo o državljanstvu;
– pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se 

ponudba poda po pooblaščencu;
– navedbo nepremičnine, ki je predmet ponudbe;
– ponujeno ceno za nepremičnino, ki ne sme biti 

nižja od izhodiščne cene;
– dokazilo o plačilu varščine v višini 10 % od izho-

diščne vrednosti nepremičnine;
– lastnoročno podpisano pisno izjavo ponudnika, 

da se strinja z vsemi pogoji razpisa;
– lastnoročno podpisano izjavo ponudnika, da po-

nudba velja še 90 dni od dneva odpiranja ponudb;
– številko transakcijskega oziroma osebnega raču-

na ponudnika za morebitno vračilo vplačane varščine in 
naziv banke ponudnika.

VI. Postopek zbiranja ponudb in izbire najugodnej-
šega ponudnika:

1. Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo pri-
spela najpozneje do 11. 2. 2013, do 12. ure, na naslov 
Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, z ozna-
ko: »Ne odpiraj – javno zbiranje ponudb za prodajo ne-
premičnine – stanovanje Cesta zmage 12, Zagorje«. 
Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov 
pošiljatelja ponudbe. Ponudbe lahko ponudniki oddajo 
v sprejemni pisarni Mestne občine Velenje (pritličje) ali 
jih pošljejo priporočeno na zgoraj navedeni naslov.

2. Nepravočasne ponudbe ali pravočasne, vendar 
nepopolne ponudbe, bo Komisija za razpolaganje, upra-
vljanje in pridobivanje stvarnega premoženja Mestne 
občine Velenje izločila in o tem obvestila ponudnika. 
Ponudnik, ki je oddal ponudbo, ki vsebuje vse sestavi-
ne ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo, tako 
ponudbo dopolni do odpiranja ponudb.

3. Odpiranje ponudb je javno in bo potekalo v sejni 
sobi št. II/Urada za razvoj in investicije Mestne občine 
Velenje, dne 11. 2. 2013, ob 12.30. Predstavniki po-
nudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju 

ponudb izkazati z osebnim dokumentom in pooblastilom 
ponudnika.

4. Izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila 
Komisija za razpolaganje, upravljanje in pridobivanje 
stvarnega premoženja Mestne občine Velenje. Komisi-
ja bo vse ponudnike obvestila o izboru v roku 30 dni po 
odpiranju ponudb.

5. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran tisti, ki bo 
ponudil najvišjo ponudbeno ceno.

6. Prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni 
zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine 
z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti po-
stopek do sklenitve pogodbe ustavi.

VII. Informacije: vse informacije in pojasnila v zvezi 
s prodajo in ogledom nepremičnine v času razpisa lahko 
zainteresirani ponudniki dobijo na Mestni občini Velenje 
pri Blaženki Čujež, od ponedeljka do petka, med 9. in 
12. uro, na tel. 03/89-61-674.

Mestna občina Velenje

Št. 4/2013 Ob-1199/13

Na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Ve-
lenje za leto 2013 (Uradni vestnik MOV, št. 23/12) in 
Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na 
področju turizma v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik 
MOV, št. 19/08) Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 
Velenje objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov in projektov  

na področju turizma v Mestni občini Velenje  
za leto 2013

I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpi-
sa je sofinanciranje programov in projektov na področju 
turizma v Mestni občini Velenje z naslednjimi vsebina-
mi: promocijsko-informativne aktivnosti, izdajanje pro-
mocijskega materiala, dejavnosti na področju ohranjanja 
naravne in kulturne dediščine, dejavnosti urejanja in 
varstva okolja, osveščanje in spodbujanje lokalnega 
prebivalstva za pozitiven odnos do turistov in turizma, 
organizacija izobraževanj, seminarjev, predavanj in de-
lavnic z namenom pospeševanja razvoja turizma, spod-
bujanje razvoja celovitih turističnih pro izvodov, aktivnosti 
za zagotavljanje turističnega podmladka in organizacija 
ter izvajanje turističnih prireditev.

II. Razpisna področja
A: Sofinanciranje programov in projektov turističnih 

društev, turistične zveze in članov turistične zveze
Na razpisno področje A se lahko prijavijo turistična 

društva, ki imajo sedež v Mestni občini Velenje, Turi-
stična zveza Velenje in člani Turistične zveze Velenje.

B: Organizacija in izvedba Silvestrovanja na pro-
stem, 31. 12. 2013

Na razpisno področje B se lahko prijavijo fizične 
osebe in druge pravne osebe, ki izvajajo projekt s podro-
čja turizma in imajo sedež na območju Mestne občine 
Velenje.

C: Sofinanciranje programov turističnih podmlad-
kov, ki delujejo v okviru turističnih društev ali turistične 
zveze

Na razpisno področje C se lahko prijavijo turistični 
podmladki, ki delujejo v okviru Turistične zveze Velenje 
ali v okviru turističnih društev, ki imajo sedež v Mestni 
občini Velenje.

Predmet sofinanciranja na podlagi tega javnega 
razpisa niso:

– programi in projekti, ki se ne izvajajo na območju 
Mestne občine Velenje. Izjema so programi in projekti, 
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katerih vsebina je promocija oziroma trženje turistične 
ponudbe Mestne občine Velenje,

– programi in projekti, ki se sofinancirajo s posebnih 
proračunskih postavk oziroma ki so že pridobili prora-
čunska sredstva Mestne občine Velenje,

– stroški dela oziroma plač prijaviteljev,
– stroški vlaganj v nakup oziroma vzdrževanje ne-

premičnin ali opreme, ki jih ima prijavitelj v lasti, najemu 
ali upravljanju,

– materialni stroški, potrebni za delovanje prijavite-
lja (stroški telefona, elektrike, vode, ogrevanja...).

III. Pogoji za dodelitev sredstev:
Za kandidiranje na javnem razpisu mora prijavitelj 

izpolnjevati naslednje pogoje:
– imeti mora sedež na območju Mestne občine 

Velenje,
– imeti morajo, skladno z veljavno zakonodajo, ure-

jeno vso potrebno dokumentacijo,
– imeti morajo zagotovljene pravne, organizacijske, 

materialne, prostorske, kadrovske in druge pogoje za 
realizacijo prijavljenih programov in projektov.

IV. Merila za ocenjevanje in vrednotenje prijav
Komisija za sofinanciranje programov in projektov 

na področju turizma v Mestni občini Velenje (v nadalj-
njem besedilu: komisija) bo pri ocenjevanju prijav upo-
števala naslednja merila:

a) Za razpisno področje A – Programi in projekti
Splošna merila
(1) Število članov društva.
(2) Kontinuiteta delovanja društva.
(3) Število sodelovanj na javnih turističnih priredi-

tvah v organizaciji Mestne občine Velenje ali Turistične 
zveze Velenje v preteklem letu.

Posebna merila
Program
(1) Promocijsko–informativna aktivnost.
(2) Izdajanje promocijskega materiala.
(3) Dejavnosti na področju ohranjanja naravne in 

kulturne dediščine ter urejanju in varstvu okolja.
(4) Spodbujanje razvoja celovitih turističnih pro-

izvodov.
(5) Aktivnosti za zagotavljanje turističnega pod-

mladka.
(6) Organizacija in izvedba izobraževanj, seminar-

jev, predavanj in delavnic z namenom pospeševanja 
turizma.

(7) Osveščanje in spodbujanje lokalnega prebival-
stva za pozitiven odnos do turistov in turizma.

Projekti
(1) Organizacija in izvajanje turističnih prireditev.
(2) Predviden doseg projekta.
(3) Pomembnost projekta za promocijo Mestne ob-

čine Velenja.
(4) Uspešna prijava na razpise za pridobitev držav-

nih sredstev oziroma sredstev EU.
(5) Usklajenost z razvojnimi smernicami razvoja 

turizma.
Prednostno bodo ovrednoteni tisti dogodki in prire-

ditve, ki bodo imeli nacionalni ali mednarodni značaj in 
tisti, ki bodo s svojimi vsebinami prispevali k povečanem 
obisku turistov v Mestni občini Velenje.

b) Za Razpisno področje B – Organizacija in izved-
ba Silvestrovanja na prostem, 31. 12. 2013

(1) Inovativnost, ustvarjalnost in kakovost projekta.
(2) Predviden doseg projekta.
(3) Finančna konstrukcija projekta.
Najvišje število možnih točk pri posameznem oce-

njevalcu je 100.

S 24. silvestrovanjem v letu 2013 na Titovem trgu bi 
nadaljevali s kvalitetno vsebino in bogatim programom, 
ki privabi čim večje število obiskovalcev.

c) Za razpisno področje C – Programi turističnih 
podmladkov

Splošna merila
(1) Število članov turističnega podmladka.
(2) Kontinuiteta delovanja turističnega podmladka.
(3) Število sodelovanj na javnih turističnih priredi-

tvah v organizaciji Mestne občine Velenje ali Turistične 
zveze Velenje v preteklem letu.

Posebna merila
Program
(1) Promocijsko-informativna aktivnost.
(2) Izdajanje promocijskega materiala.
(3) Dejavnosti na področju ohranjanja naravne in 

kulturne dediščine ter urejanju in varstvu okolja.
(4) Spodbujanje razvoja turističnih pro izvodov na-

menjenih otrokom.
(5) Sodelovanje v projektu – Turizmu pomaga la-

stna glava.
(6) Sodelovanje na turističnih prireditvah v doma-

čem kraju.
V. Priloge
Vloga mora vsebovati naslednje podatke in doka-

zila:
– za II. A točko Sofinanciranje programov in pro-

jektov turističnih društev, turistične zveze in članov tu-
ristične zveze:

– Izpolnjene obrazce (obrazec 1, obrazec 2, obra-
zec 3, obrazec 4, obrazec 5, obrazec 6) razpisne do-
kumentacije za sofinanciranje programov in projektov 
turističnih društev, turistične zveze in članov turistične 
zveze,

– parafiran vzorec pogodbe (priloga 1),
– fotokopijo temeljnega akta društva (v primeru, da 

je društvo prijavilo program in projekte na razpis v letu 
2012 in v letošnjem letu ni sprememb v društvu, se poda 
le izjava, da se akt ni spremenil) (priloga 2),

– potrdilo o sodelovanju na javnih turističnih priredi-
tvah v organizaciji Mestne občine Velenje ali Turistične 
zveze Velenje.

Vse obrazce razpisne dokumentacije podpiše in 
žigosa zakoniti zastopnik društva oziroma od njega po-
oblaščena oseba.

– za II. B točko Organizacija in izvedba Silvestrova-
nja na prostem, 31. 12. 2013:

– Izpolnjene obrazce (obrazec 1, obrazec 2, obra-
zec 3) razpisne dokumentacije za sofinanciranje projek-
tov fizičnih oseb in drugih pravnih oseb,

– parafiran vzorec pogodbe (priloga 1)
– predvideni stroški projekta in delež financiranja 

(priloga 2),
– reference prijavitelja oziroma izvajalca v obdobju 

zadnjih 3 let (priloga 3),
– izdelan projekt prireditve ali dispozicija vsebine 

projektne naloge v primeru, ko gre za pripravo zasnove
prireditve, z navedbo načina izvedbe projekta in 

izvedbenih rokov (priloga 4).
– za II. C točko Sofinanciranje programov turističnih 

podmladkov:
– Izpolnjene obrazce (obrazec 1, obrazec 2, obra-

zec 3, obrazec 4, obrazec 5, obrazec 6) razpisne doku-
mentacije za sofinanciranje programov turističnih pod-
mladkov, ki delujejo v okviru turističnih društev, turistične 
zveze in članov turistične zveze,

– parafiran vzorec pogodbe (priloga 1),
– fotokopijo temeljnega akta društva (v primeru, da 

je društvo prijavilo program in projekte na razpis v letu 
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2012 in v letošnjem letu ni sprememb v društvu, se poda 
le izjava, da se akt ni spremenil) (priloga 2),

– potrdilo o sodelovanju na javnih turističnih priredi-
tvah v organizaciji Mestne občine Velenje ali Turistične 
zveze Velenje.

Vse obrazce razpisne dokumentacije podpiše in 
žigosa zakoniti zastopnik društva oziroma od njega po-
oblaščena oseba.

VI. Višina razpisanih sredstev
Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago v prora-

čunu za izvedbo javnega razpisa so:
– za razpisno področje A: 17.000 €,
– za razpisno področje B: 14.000 €,
– za razpisno področje C: 3.000 €.
Višina dodeljenih sredstev
Na podlagi ocenjevanja vlog komisija pripra-

vi predlog prejemnikov sredstev in razdelitve razpisanih 
sredstev ter ga posreduje županu Mestne občine Vele-
nje, ki na podlagi predloga komisije izda sklepe o izboru 
prejemnikov sredstev.

Prijavitelj je dolžan na Urad za razvoj in investicije 
Mestne občine Velenje po zaključenem programu oziro-
ma projektu v letu 2013, dostaviti vsebinsko in finančno 
poročilo ter priložiti pisna dokazila (vabila, fotografije) 
o izvedenih aktivnostih. Prijavitelj lahko dostavi vsebin-
sko in finančno poročilo za zaključeni posamezni del 
programa, ki ga je opredelil v svoji vlogi na javni razpis.

Upoštevana bodo vsebinska in finančna poročila, 
ki jih bo Urad za razvoj in investicije Mestne občine 
Velenje prejel do 30. novembra 2013. Izjema velja za 
projekte, ki bodo izvedeni točno na 30. novembra ali pa 
v mesecu decembru 2013. V tem primeru je prijavitelj 
dolžan na Urad za razvoj in investicije Mestne občine 
Velenje v roku 8 dni po zaključenem projektu, dostaviti 
vsebinsko in finančno poročilo ter priložiti pisna dokazila 
o izvedenih aktivnostih.

Prijavitelju se bodo izplačala sredstva v višini, ki 
bodo izkazana s predloženim vsebinskim in finančnim 
poročilom, vendar največ v višini, določeni s sklepom.

Komisija lahko zmanjša delež sofinanciranja pri 
obravnavanju vlog zaradi zmanjšanja načrtovanih pri-
hodkov proračuna občine za leto 2013.

VII. Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sred-
stva porabljena

Dodeljena proračunska sredstva morajo biti po-
rabljena v proračunskem letu 2013. Izjema velja za 
projekte, ki bodo izvedeni točno na 30. novembra ali pa 
v mesecu decembru 2013.

VIII. Rok za vložitev vlog
Prijavitelji morajo prijave oddati do 25. februarja 

2013 (velja datum poštnega žiga) na naslov Mestna ob-
čina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje. Prepozne vloge 
bodo s sklepom zavržene.

Vloga mora biti označena na naslovni strani z vidno 
oznako posebej za vlogo za točko II. A Sofinanciranje 
programov in projektov turističnih društev, turistične zve-
ze in članov turistične zveze, posebej za točko II. B Or-
ganizacija in izvedba Silvestrovanja na prostem, 31. 12. 
2013 ter II. C Sofinanciranje programov turističnih pod-
mladkov, in sicer: “Ne odpiraj – Vloga na javni razpis za 
sofinanciranje programov in projektov na področju turiz-
ma v MOV, ki jih organizirajo turistična društva, turistična 
zveza in člani turistične zveze za leto 2013 – II. A točka” 
ali “Ne odpiraj – Vloga na javni razpis za organizacijo 
in izvedbo Silvestrovanja na prostem, 31. 12. 2013 – II. 
B točka” ali “Ne odpiraj – Vloga na javni razpis za sofi-
nanciranje programov turističnih podmladkov na podro-
čju turizma v MOV za leto 2013 – II. C točka”.

Na hrbtni strani mora biti naveden prijavitelj in nje-
gov naslov.

Prijavitelj iz točke II. A se lahko prijavi za izvedbo 
največ štirih projektov. Turistična zveza Velenje lahko 
prijavi največ pet projektov. Prijavitelj lahko kot partner 
sodeluje v več projektih.

IX. Odpiranje in obravnava vlog
Odpiranje vlog bo dne 27. februarja 2013, ob 10. uri, 

v prostorih Vile Biance. Za vsako vlogo komisija ugotovi, 
ali je pravočasna, ali jo je podala upravičena oseba in ali 
je glede na besedilo javnega razpisa popolna. Odpiranje 
vlog je javno. O odpiranju vlog komisija sproti vodi zapi-
snik. Prepozne vloge bodo s sklepom zavržene.

Prijavitelje, katerih vloge na razpisu ne bodo po-
polne, bo komisija v roku osmih delovnih dni od dneva 
odpiranja vlog pisno pozvala, naj vloge dopolnijo. Rok 
za dopolnitev ne sme biti daljši od petnajstih delovnih 
dni. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji v postavljenem 
roku ne bodo dopolnili, bo Urad za razvoj in investicije 
Mestne občine Velenje zavrgel s sklepom.

Prijavitelj lahko vloži pritožbo za preveritev uteme-
ljenosti sklepa v roku 8 dni od prejema sklepa, in sicer 
na naslov: Mestna občina Velenje, Urad za razvoj in 
investicije, Titov trg 1, Velenje. Vložena pritožba ne 
zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji. V pritožbi 
morajo biti natančno opredeljeni razlogi, zaradi katerih 
je vložena pritožba. Predmet pritožbe ne morejo biti 
postavljena merila za dodelitev sredstev. O pritožbi 
odloča župan.

X. Obvestilo o izidu razpisa: prijavitelji bodo obve-
ščeni o izidu razpisa najkasneje v 45 dneh po poteku 
roka za predložitev vlog.

XI. Podpis pogodbe: Urad za razvoj in investicije 
Mestne občine Velenje posreduje prejemniku sredstev 
sklep o odobritvi sredstev ter ga hkrati pozove k podpi-
su pogodbe. Če se prejemnik sredstev v roku petnajstih 
dni od prejema poziva nanj ne odzove, se šteje, da je 
umaknil vlogo na razpis.

XII. Nadzor nad porabo sredstev: nadzor nad iz-
vajanjem programov oziroma projektov in nad porabo 
dodeljenih sredstev opravlja Urad za razvoj in investicije 
Mestne občine Velenje.

XIII. Razpisna dokumentacija in označitev vlog: 
razpisno dokumentacijo je mogoče dobiti na naslovu 
Mestna občina Velenje, Turistično-informacijski center 
Velenje, Stari trg 3 (Vila Bianca), 3320 Velenje in na 
spletni strani Mestne občine Velenje: http://www.vele-
nje.si (Priložnosti – Javni razpisi, natečaji). Vloga, ki jo 
je potrebno oddati na obrazcih razpisne dokumentacije, 
mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila.

XIV. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse 
dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresi-
rani po telefonu, vsak delovni dan, na tel. 03/896-18-60 
ali po elektronski pošti: urska.gabersek@velenje.si in 
tic@velenje.si.

Mestna občina Velenje

Št. 40/2013 Ob-1200/13

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje 
proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZI-
PRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13) in Pra-
vilnika o vrednotenju in sofinanciranju turističnih prire-
ditev v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 25/09 – UPB, 
103/11), Občina Sevnica objavlja

javni razpis
za sofinanciranje turističnih prireditev  

v Občini Sevnica za leto 2013
1. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 

Sevnica.
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2. Vrednost razpisa: vrednost razpisa za področje 
turizma za leto 2013 znaša 12.775,00 EUR.

3. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpi-
sa je sofinanciranje izvedenih turističnih prireditev v Ob-
čini Sevnica, katerih cilj je povečanje turističnega obiska 
oziroma promocija kraja in prireditev, ki vplivajo na turi-
stični razvoj posameznega kraja ter celotne občine.

Predmet razpisa so prireditve, ki se morajo prijaviti 
oziroma dobiti dovoljenje s strani pristojne policijske po-
staje oziroma pristojne upravne enote (v skladu z Zako-
nom o javnih zbiranjih (Uradni list RS, št. 64/11 – UPB5)). 
Izpolnjevanje navedenega kriterija je izvzeto pri zavaro-
vanju etnološke dediščine.

V sklopu prireditve se sofinanciranje ne odobri za po-
gostitve (komisij, članov društev, izvajalcev, pohodnikov, 
obiskovalcev…), potne stroške ter koordinacije izvajalcev.

4. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji 
na javni razpis

4.1. Na razpis se lahko prijavijo:
– pravne osebe oziroma društva, združenja in zve-

ze, ki so registrirane za izvajanje dejavnosti opredeljenih 
v javnem razpisu in delujejo v Občini Sevnica.

Do sredstev niso upravičena društva, ki so za isto 
prireditev že pridobila sredstva na drugih razpisih, ki jih 
objavlja Občina Sevnica oziroma so z vsebino progra-
ma kandidirala na ostalih državnih oziroma mednarodnih 
razpisih.

4.2. Izvajalci turističnih prireditev morajo izpolnjevati 
naslednje pogoje, da:

– imajo sedež v Občini Sevnica,
– imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članari-

ni in ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakon,
– so registrirani in delujejo najmanj eno leto,
– imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo 

načrtovanih turističnih prireditev,
– vsako leto občinski upravi redno dostavljajo poro-

čila o realizaciji turističnih prireditev in plan aktivnosti za 
prihodnje leto,

– so zveze širšega pomena na področju turizma,
– izpolnjujejo druge pogoje iz tega pravilnika.
Če vlagatelj v razpisanem obdobju pripravlja več raz-

ličnih prireditev, je potrebno izpolniti več prijavnih obraz-
cev (vsaka prireditev na svojem obrazcu).

5. Uporaba kriterijev:
Komisija bo glede na izpolnjevanje kriterijev razpisa 

ocenila posamezno vlogo ter izločila morebitne vloge, ki 
niso v skladu z razpisanim področjem. Prijave na razpis 
bodo ovrednotene na podlagi Pravilnika o vrednotenju 
in sofinanciranju turističnih prireditev v Občini Sevnica 
(Uradni list RS, št. 25/09 – UPB in 103/11).

6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena 
sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti porabljena 
v letu 2013.

7. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijave morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko 

po pošti ali oddati osebno na naslov: Občina Sevnica, 
Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica, najkasneje do 28. febru-
arja 2013. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, 
če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na 
pošti s priporočeno pošiljko (datum poštnega žiga na dan 
28. 2. 2013) ali do konca delavnika oddana v sprejemni 
pisarni Občine Sevnica.

Posamezna prijava na javni razpis mora biti izdelana 
izključno na razpisnih obrazcih razpisne dokumentacije 
naročnika.

Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako 
»Za sofinanciranje turističnih prireditev – Ne odpiraj«. Na 
kuverti mora biti napisan naziv in naslov prijavitelja.

Prijave, ki ne bodo oddane pravočasno oziroma ne 
bodo pravilno opremljene, bodo s sklepom zavržene.
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8. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo raz-
pisno dokumentacijo:

Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od 
dneva objave javnega razpisa do konca razpisnega roka, 
vsak delovni dan med 8. in 14. uro na Občini Sevnica, 
Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, v pisarni št. 118 ali 102, na 
spletni strani Občine Sevnica (www.obcina-sevnica.si) ter 
spletni strani zavoda KŠTM (www.kstm.si).

Pooblaščeni osebi za posredovanje informa-
cij o razpisni dokumentaciji sta Vlasta Kuzmički (vla-
sta.kuzmicki@obcina-sevnica.si), tel. 07/816-12-33 
in Maja Šušterič (maja.susteric@obcina-sevnica.si), 
tel. 07/816-12-05.

9. Datum odpiranja prijav za dodelitev sredstev: 
strokovna komisija, imenovana s sklepom župana Ob-
čine Sevnica, bo z odpiranjem vlog začela 6. 3. 2013, 
v prostorih Občine Sevnica. Odpiranje vlog ne bo jav-
no. V primeru nepopolno izpolnjenih prijav bo komisija 
prijavitelje pozvala, da v roku 8 dni dopolnijo vlogo. Ne-
popolne vloge, ki jih prijavitelj v tem roku ne dopolni, se 
zavržejo s sklepom.

10. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega 
razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 60 dni od 
datuma odpiranja prijav. Z izbranimi kandidati bodo skle-
njene pogodbe, s katerimi se bodo uredili podrobnejši 
pogoji koriščenja sredstev.

Občina Sevnica

Št. 39/2013 Ob-1201/13

Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, na 
podlagi sprejetega Odloka o proračunu Občine Sevni-
ca za leto 2013 (Uradni list RS, št. 106/12), Pravilnika 
o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list 
RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZI-
PRS1011 in 3/13) in Pravilnika o ohranjanju in spodbu-
janju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Sevnica 
za programsko obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, 
št. 57/07), objavlja

javni razpis
o dodeljevanju proračunskih sredstev za 

ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in 
podeželja v Občini Sevnica za leto 2013

I. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 
Sevnica.

II. Predmet javnega razpisa: Občina Sevnica (v 
nadaljevanju: občina) razpisuje nepovratna finančna 
sredstva za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja 
kmetijstva in podeželja za leto 2013, ki se dodeljujejo 
po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, 
skladno z Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006 in Uredbo 
komisije (ES) št. 1998/2006.

III. Okvirna višina razpisanih sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu za leto 2013. 

Okvirna višina sredstev znaša 68.500 EUR.
Vrsta ukrepa (po pravilniku):

Skupinske izjeme za kmetijstvo Višina sredstev
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno pro izvodnjo (8. člen – posodabljanje kmetij 
21.000 EUR, urejanje pašnikov in izvedba agromelioracijskih del kmetijskih zemljišč 21.000 EUR) 42.000 EUR
2. Pomoč za zaokrožitev zemljišč (11. člen) 1.000 EUR
3. Zagotavljanje tehnične podpore kmetijskemu sektorju (12. člen) 8.000 EUR
Pomoči de minimis
4. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah (14. člen) 5.000 EUR
5. Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev (16. člen) 6.500 EUR
Druge vrste pomoči
6. Podpora za delovanje strokovnih društev (18. člen) 6.000 EUR.
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Sredstva v proračunu so omejena. Kolikor sredstva 
na posamezni proračunski postavki ne bodo porabljena, se 
lahko prerazporedijo na ostale proračunske postavke v skla-
du z Odlokom o proračunu Občine Sevnica za leto 2013.

IV. Splošna določila – pogoji za upravičence
1. Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki so 

opredeljeni v okviru posameznega ukrepa.
2. Pomoč ne sme biti omejena na določene kmetijske 

pro izvode.
3. Pomoč se ne sme dodeliti podjetju v težavah v smi-

slu smernic skupnosti o državni pomoči za reševanje in 
prestrukturiranje podjetij v težavah.

4. Če se upravičenec v skladu s predpisi o javnih na-
ročilih šteje za naročnika, mora predložiti dokazilo, da je bil 
postopek izbire dobavitelja izveden v skladu z Zakonom 
o javnem naročanju.

5. MSP ne sme uporabljati naložbe v nasprotju z na-
menom dodelitve sredstev.

6. Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega pravilnika, 
mora voditi predpisano dokumentacijo, ki je določena z jav-
nim razpisom in pogodbo o dodelitvi sredstev ter jo hraniti 
še najmanj 5 let po zadnjem izplačilu sredstev.

7. Če je upravičenec majhno ali srednje veliko pod-
jetje (samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba), 
mora predložiti dokazilo, da je registriran za opravljanje 
kmetijske dejavnosti, ki je predmet podpore.

8. Upravičencu se ne dodeli pomoč za plačilo davkov 
(DDV ni upravičen strošek, tudi če upravičenec ni davčni 
zavezanec), raznih taks, prispevkov, stroškov poslovanja, 
bančnih stroškov in garancij, stroškov zavarovanj, investicij 
v prostore za zasebno rabo kmetijskih gospodarstev in na-
ložbe izven območja občine.

9. Upravičenec mora predložiti izjavo o prejetih sred-
stvih za isti namen oziroma izjavo, da ni prejel sredstev za 
isti namen iz drugih javnih (državnih ali EU) sredstev.

10. Vloge bodo obravnavane tudi na podlagi dodatnih 
pogojev in meril, ki so navedeni pri posameznih ukrepih 
razpisa.

11. Državne pomoči se ne morejo dodeliti za iste upra-
vičene stroške kot pomoči de minimis. Enako velja tudi za 
pomoči de minimis, ki se ne morejo dodeliti za iste upravi-
čene stroške kot druge državne pomoči.

12. V zvezi z istimi upravičenimi stroški se pomoč ne 
sme kumulirati z drugo državno pomočjo, če bi bila s tako 
kumulacijo presežena največja dovoljena intenzivnost po-
moči, določena z Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006.

13. Kolikor vlagatelj ne bo realiziral 90 % vrednosti pri-
javljene aktivnosti za posamezen ukrep, bo izgubil pravico 
prijave na razpis na isti ukrep za naslednji 2 leti.

Splošna določila za ukrepe pomoči »de minimis«:
– intenzivnost pomoči:
skupna vrednost pomoči dodeljena istemu pod-

jetju na podlagi pravila »de minimis« ne sme preseči 
200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, 
ne glede na obliko ali namen pomoči (v primeru podjetij, ki 
delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja dovo-
ljena meja pomoči 100.000,00 EUR);

– prejemniki pomoči – izključitev sektorjev:
do de minimis pomoči niso upravičena podjetja iz sek-

torjev:
a. ribištva in ribogojstva,
b. premogovništva,
c. primarne pro izvodnje kmetijskih pro izvodov iz se-

znama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske sku-
pnosti,

d. pomoči, dodeljene podjetjem, ki delujejo na podro-
čju predelave in trženja kmetijskih pro izvodov iz seznama 
v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:

– če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali 
količine zadevnih pro izvodov, ki so kupljeni od primarnih 
pro izvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,

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

e. podjetja v težavah;
– pomoč ni pogojena s prednostjo rabe domačega 

blaga pred rabo uvoženega;
– priglasitelj mora od prejemnika pomoči pred dodeli-

tvijo sredstev pridobiti izjavo o:
a. že prejetih de minimis pomočeh ter navesti podatke 

ali je v relevantnem obdobju še kandidiral za de minimis 
pomoč (vključno z navedbo dajalca in zneska),

b. drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste 
upravičene stroške (vključno z navedbo dajalca in zneska)

ter zagotoviti, da z dodeljenim zneskom pomoči »de 
minimis«, ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči 
ter intenzivnost pomoči po drugih predpisih;

– dajalec pomoči pisno obvesti prejemnika, da je po-
moč dodeljena po pravilu »de minimis«.

V. Ukrepi, višina sredstev, predmet podpore, upravi-
čenci, upravičeni stroški

Skupinske izjeme za kmetijstvo
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno pro-

izvodnjo (8. člen pravilnika)
Okvirna višina razpisanih sredstev je 42.000 EUR (pro-

računska postavka 11401) po naslednjih sklopih:
– posodabljanje kmetij 21.000 EUR,
– urejanje pašnikov in izvedba agromelioracijskih del 

kmetijskih zemljišč 21.000 EUR,
Cilji ukrepa:
– zmanjšanje pro izvodnih stroškov,
– izboljšanje in preusmeritev pro izvodnje,
– izboljšanje kakovosti,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izbolj-

šanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje 
živali.

Pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
– investicija mora biti zaključena pred izplačilom sred-

stev, saj se pomoč ne sme dodeliti za že izvedene aktiv-
nosti,

– MSP oziroma kmetijsko gospodarstvo mora biti vpi-
sano v evidenco kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristoj-
no ministrstvo,

– vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva 
ali član kmečkega gospodinjstva ter imeti stalno prebivali-
šče na naslovu kmetijskega gospodarstva,

– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na 
ime nosilca MSP oziroma kmetijskega gospodarstva ali 
člana kmečkega gospodinjstva,

– MSP oziroma kmetijsko gospodarstvo ne sme biti 
podjetje v težavah,

– MSP oziroma kmetijsko gospodarstvo mora z inve-
sticijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od navedenih 
ciljev ukrepa,

– na MSP oziroma kmetijskem gospodarstvu morajo 
biti ob oddaji vloge, glede na vrsto pro izvodnje oziroma sek-
tor kmetijske pridelave, upoštevane vse predpisane zahteve 
glede okoljevarstvenih in veterinarskih pogojev ter zahtev 
za dobrobit živali; če je investicija namenjena izpolnjevanju 
teh zahtev, jih mora kmetijsko gospodarstvo izpolniti najka-
sneje do zaključka investicije,

– nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma MSP 
mora imeti ob oddaji vloge vsaj 1 ha primerljivih kmetijskih 
površin,

– po zaključku investicije bo le-ta v uporabi za namen, 
za katerega je upravičenec pridobil sredstva, vsaj še 5 let 
po izplačilu sredstev.
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Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin se šteje:
– 1 ha njiv ali vrtov ali
– 2 ha travnikov ali ekstenzivnih sadovnjakov ali
– 4 ha pašnikov ali
– 0,25 ha plantažnih sadovnjakov ali vinogradov ali 

hmeljišč ali oljčnikov ali ostalih trajnih nasadov ali
– 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, 

v drevesnicah in pri trsničarstvu ali
– 200 m2 pro izvodnih površin pri pridelavi gob ali
– 8 ha gozdov ali
– 5 ha gozdnih plantaž ali
– 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin.
Kmetijska zemljišča, ki so podlaga za preračun 1 ha 

primerljivih kmetijskih površin, se šteje raba po GERK-ih.
Pomoč se ne odobri za:
– nakup pro izvodnih pravic, živali ter letnih rastlin in 

njihovo zasaditev,
– tekoče stroške pro izvodnje,
– že izvedena dela in investicije,
– nakup enoletnih rastlin,
– investicije, povezane z namakanjem in drenažira-

njem kmetijskih zemljišč,
– investicije, ki se izvajajo izven območja občine.
Bruto intenzivnost pomoči so:
– do 50 % upravičenih stroškov na območjih z omeje-

nimi dejavniki,
– do 40 % upravičenih stroškov za ostala območja,
– v primeru, da uveljavlja delež pomoči za naložbe kme-

tij mladi kmet, je delež javnega financiranja višji za 10 %, 
s tem da mora imeti upravičenec status mladega kmeta, po-
moč se odbori v obdobju 5 let od prvega lastniškega prevze-
ma, naložbe pa morajo biti opredeljene v poslovnem načrtu,

– najvišji znesek dodeljen posamezniku iz naslova 
podpore za naložbe, ne sme preseči 400.000 EUR oziroma 
500.000 EUR na območjih OMD v treh letih, ne glede na to 
iz katerih javnih virov so sredstva dodeljena.

Upravičenci so:
– mala in srednje velika podjetja (MSP) oziroma kme-

tijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, 
investirajo na območju občine Sevnica, so vpisani v register 
kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu 
najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin, ki ležijo na ob-
močju občine Sevnica;

– člani kmečkega gospodinjstva, ki imajo pooblasti-
lo nosilca in imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca 
osnovne kmetijske dejavnosti na kmetiji, kar dokazujejo 
z izpisom iz registra kmetijskih gospodarstev ter imajo kme-
tijska zemljišča na območju občine Sevnica.

Dodatni pogoji:
– vrednost posamezne investicije na upravičenca (za 

sklop naložb za posodabljanje kmetij) mora znašati najmanj 
2.000 EUR in največ 10.000 EUR brez DDV, kar je razvi-
dno iz priloženih predračunov. Skupna vrednost investicije 
je lahko tudi višja od 10.000 EUR brez DDV, vendar se pri 
izračunu subvencije upošteva zgornji limit.

– računi izdani pred dnevom izdaje sklepa o dodelitvi 
sredstev ter računi izdani po 31. 8. 2013 ne bodo upošte-
vani.

Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne velikosti,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo javna sred-

stva za namen investicije,
– ali je kmetijsko gospodarstvo v preteklem letu v pri-

meru prijave na javni razpis (v okviru istega ukrepa) reali-
ziralo 90 % vrednosti prijavljene aktivnosti za posamezen 
ukrep (v primeru da ni, v tem razpisu izgubi pravico prijave 
na razpis na isti ukrep).

Predmet podpore so naslednji sklopi naložb za:
1.1. Posodabljanje kmetij:
pomoč se dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko 

pro izvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški so:
– stroški nakupa kmetijske mehanizacije in priklopne 

mehanizacije za rastlinsko pridelavo (škropilnice, pršilniki, 
česalniki, zgrabljalniki, okopalniki …)

Pomoč se ne odobri za:
– nakup traktorjev.
K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno doku-

mentacijo:
1) zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2012 

Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja,
2) v primeru, da je upravičenec majhno ali srednje ve-

liko podjetje (samostojni podjetnik posameznik ali pravna 
oseba), mora predložiti dokazilo, da je registriran za opra-
vljanje dejavnosti, ki je predmet podpore ter izpis iz Ajpesa, 
da podjetje ni v težavah,

3) če so upravičenci člani kmečkega gospodarstva, 
morajo priložiti pooblastilo nosilca ter izpis iz registra kme-
tijskih gospodarstev,

4) mnenje strokovne osebe o finančni upravičenosti, če 
je naložba večja od 50.000 EUR,

5) predračun(i) oziroma ponudbe za načrtovano in-
vesticijo, pri čemer se morajo vsi dokumenti glasiti na ime 
nosilca kmetijskega gospodarstva ali člana kmečkega go-
spodinjstva oziroma na ime MSP.

1.2. Urejanje pašnikov in izvedba agromelioracijskih 
del kmetijskih zemljišč

Specifični pogoji upravičenosti:
– izdelan načrt ureditve pašnika s popisom del, opreme 

in tehnologijo paše, ki ga izdela strokovna oseba,
– v primeru agromelioracijskih del: kopijo katastrske-

ga načrta in program del, ki ga pripravi pristojna strokovna 
služba,

– predloženi predračuni za izvedbo naložbe (delo in 
material).

Upravičeni stroški so:
a) stroški urejanja pašnikov:
– stroški za nakup opreme za ograditev pašnikov z ele-

ktrično ali leseno ograjo in pregraditev pašnika na pašne 
čredinke,

– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za 
živino.

b) stroški izvedbe agromelioracijskih del kmetijskih ze-
mljišč:

– stroški za manjša zemeljska dela, ki ne pomenijo 
večjega posega v prostor,

– stroški odstranjevanja skal, zarasti, ravnanja zemlji-
šča, nasipanja, stroški strojnih storitev.

K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno doku-
mentacijo:

1) zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2012 
Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja,

2) v primeru, da je upravičenec majhno ali srednje ve-
liko podjetje (samostojni podjetnik posameznik ali pravna 
oseba), mora predložiti dokazilo, da je registriran za opra-
vljanje dejavnosti, ki je predmet podpore ter izpis iz Ajpesa, 
da podjetje ni v težavah,

3) če so upravičenci člani kmečkega gospodarstva, 
morajo priložiti pooblastilo nosilca ter izpis iz registra kme-
tijskih gospodarstev,

4) mnenje strokovne osebe o finančni upravičenosti, če 
je naložba večja od 50.000 EUR,

5) izdelan načrt ureditve pašnika s popisom del, opre-
me in tehnologijo paše, ki ga izdela strokovna oseba,

6) v primeru agromelioracijskih del: kopijo katastrske-
ga načrta in program del, ki ga pripravi pristojna strokovna 
služba.



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 7 / 25. 1. 2013 / Stran 293 

7) predračun(i) oziroma ponudbe, ki se glasijo na ime 
nosilca kmetijskega gospodarstva ali člana kmečkega go-
spodinjstva oziroma na ime MSP.

2. Pomoč za zaokrožitev zemljišč
Okvirna višina razpisanih sredstev je 1.000 EUR (pro-

računska postavka 11413).
Upravičeni stroški so:
– stroški pravnih in upravnih postopkov pri medsebojni 

menjavi (zaokrožitvi) kmetijskih zemljišč.
Splošni pogoji upravičenosti:
– nosilec kmetijskega gospodarstva predloži dokumen-

tacijo, iz katere je razvidno, da je bila izvedena menjava 
zemljišč (notarsko overjena menjalna pogodba o menjavi 
zemljišč).

– vlagatelj mora imeti ob oddaji vloge vsaj 1 ha primer-
ljivih kmetijskih površin,

– najmanjša velikost zemljišč, ki se zaokrožujejo zna-
ša 0,3 ha,

– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v te-
žavah.

Pomoč se ne odobri za aktivnosti, ki se izvajajo izven 
območja občine.

Bruto intenzivnost pomoči:
do 100 % dejansko nastalih stroškov pravnih in uprav-

nih postopkov vključno s stroški pregleda.
Upravičenci so kmetijska gospodarstva, ki so vpisana 

v register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno mi-
nistrstvo in imajo kmetijske površine na območju Občine 
Sevnica.

K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno doku-
mentacijo:

1) zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2012 
Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja,

2) kopijo katastrskega načrta,
3) posestni list,
4) notarsko overjeno pogodbo o menjavi zemljišč,
5) račune oziroma predračune za stroške, nastale pri 

izvedbi pravnega posla od 1. 1. 2013 dalje,
6) v primeru, da se k prijavi priloži predračun za stro-

ške, se račun in notarsko overjena pogodba o menjavi ze-
mljišč predložita pri zahtevku za izplačilo.

Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne velikosti.
3. Zagotavljanje tehnične podpore
Okvirna višina razpisanih sredstev je 8.000 EUR (pro-

računska postavka 11409) in je razdeljena dva sklopa.
Višina in predmet podpore za zagotavljanje tehnične 

podpore:
– 6.000 EUR za tehnično pomoč v okviru društvene 

dejavnosti in njihovih združenj, ki delujejo na področju kme-
tijstva, gozdarstva in prehrane (3.000 EUR se nameni za 
kritje stroškov izobraževanja in usposabljanja predavateljev 
(poljubne teme) ter 3.000 EUR za ostale stroške v okviru 
tehnične pomoči. Skupni znesek sofinanciranja iz sklopa 
tehnične pomoči na upravičenca znaša do 1.000 EUR.

– 2.000 EUR za izobraževanje, usposabljanje in in-
formiranje, svetovanje kmetov in članov njihovih družin za 
ustrezno registrirane strokovne organizacije, ki opravljajo 
storitve na področju tehnične pomoči v kmetijstvu za kme-
tovalce iz občine (izobraževanje izvajajo zaposleni v stro-
kovnih organizacijah) in imajo sedež ali sedež izpostave na 
območju občine Sevnica ter opravljajo svojo dejavnost na 
območju občine Sevnica za naslednji temi izobraževanja:

– predelava mesa,
– čiščenje odpadnih voda v kmetijstvu.
Splošni pogoji upravičenosti:
– finančno ovrednoten program izvajalca izobraže-

vanj oziroma storitev z ustreznimi dokazili (kot so koti-

zacije oziroma participacije kmetov, če se izvajalec za to 
odloči idr.),

– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na 
ustreznem območju na podlagi objektivno opredeljenih po-
gojev,

– če tehnično podporo zagotavljajo skupine pro-
izvajalcev ali druge kmetijske organizacije za vzajemno 
pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme 
biti pogoj za dostop do storitev. Vsak prispevek nečlanov za 
kritje upravnih stroškov skupine ali organizacije se omeji na 
stroške za zagotavljanje storitve.

Pomoč se ne odobri za:
– že zaključene aktivnosti,
– aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine, razen 

za avtobusne prevoze,
– aktivnosti razširjanja znanstvenih dognanj, kakovosti 

za pro izvode iz drugih držav, generičnih pro izvodov in pre-
hranjevalnih koristi generičnih pro izvodov,

– stroške storitve, povezane z običajnimi operativnimi 
stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, re-
dne pravne storitve ali oglaševanje.

Upravičeni stroški so:
(1) Na področju organiziranja in izvedbe programov iz-

obraževanja, usposabljanja in svetovanje kmetom in delav-
cem na kmetijskem gospodarstvu se pomoč dodeli za kritje: 
stroškov organiziranja programov usposabljanja.

(2) Na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo tre-
tje strani se štejejo honorarji za storitve, ki ne spadajo med 
trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi 
operativnimi stroški podjetja (npr. rutinsko davčno svetova-
nje, redne pravne storitve ali oglaševanje).

(3) Na področju organizacije forumov za izmenjavo 
znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter 
sodelovanje na njih se štejejo stroški udeležbe, stroški iz-
daje publikacij, najemnine razstavnih prostorov.

(4) Stroški na področju širjenja znanstvenih do-
gnanj (prikazi in demostracijski poskusi, delavnice, forumi 
in predavanja za širšo javnost) pod pogojem, da posame-
zna podjetja, znamke ali poreklo niso imenovani, razen za 
pro izvode iz Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 in Uredbe 
Sveta (ES) št. 1493/1999, kjer so posamezna podjetja, 
znamke in poreklo imenovani.

(5) Stroški publikacij, katalogov, spletišč, ki predstavlja-
jo dejanske podatke o pro izvajalcih iz dane regije ali pro-
izvajalcev danega pro izvoda, če so informacije in predstavi-
tve nevtralne in imajo zadevni pro izvajalci enake možnosti, 
da se predstavijo v publikaciji (kritje stroškov priprave in ti-
ska katalogov, kritje stroškov vzpostavitve internetne strani).

Bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč se lahko krije do 100 % upravičenih stroškov 

v obliki nepovratnih sredstev,
– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev 

in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju pro-
izvajalcem,

– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na 
območju občine,

– članstvo v nevladnih organizacijah ne sme biti pogoj 
za dostop do storitev.

Upravičenci
– ustrezno registrirane organizacije, ki opravljajo stori-

tve na področju tehnične pomoči v kmetijstvu za kmetovalce 
iz občine,

– registrirana stanovska in interesna združenja, ki de-
lujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na 
območju občine ali regije in območja Slovenije.

K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno doku-
mentacijo:

1) finančno ovrednoten program izvajalca izobraževanj 
oziroma storitev oziroma predračun (i) ali ponudbe, ki se 
glasijo na naziv izvajalca,
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2) dokazilo o registraciji za opravljanje dejavnosti, ki 
so predmet podpore,

3) društva priložijo spisek članov,
4) v primeru, da je upravičenec malo ali srednje pod-

jetje (samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba), 
mora predložiti izpis iz AJPES-a, da podjetje ni v težavah.

Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa.
Pomoči de minimis
Splošna določila za ukrepe pomoči »de minimis«
Pomoč, dodeljena istemu vlagatelju (fizični ali pravni 

osebi) ne sme presegati 200.000 EUR bruto v obdobju 
zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali na-
men pomoči (v primeru podjetij, ki delujejo v cestnopro-
metnem sektorju, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 
100.000,00 EUR). Pomoč ni pogojena s prednostjo rabe 
domačega blaga pred rabo uvoženega.

Do de minimis pomoči niso upravičena podjetja iz 
sektorjev:

a. ribištva in ribogojstva,
b. premogovništva,
c. primarne pro izvodnje kmetijskih pro izvodov iz se-

znama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske sku-
pnosti,

d. pomoči, dodeljene podjetjem, ki delujejo na podro-
čju predelave in trženja kmetijskih pro izvodov iz seznama 
v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:

– če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali 
količine zadevnih pro izvodov, ki so kupljeni od primarnih 
pro izvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,

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

e. podjetja v težavah,
f. pomoči dodeljene podjetjem, ki delujejo v cestno-

prometnem sektorju, ne bodo namenjene za nabavo 
vozil za cestni prevoz tovora.

Pomoč ni namenjena izvozu oziroma z izvozom po-
vezani dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je 
pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, 
z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali dru-
gimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.

4. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na 
kmetijah

Okvirna višina razpisanih sredstev je 5.000 EUR 
(proračunska postavka 11411) za nakup nove opreme 
namenjene opravljanju dopolnilne dejavnosti.

Predmet podpore
Predmet podpore je zagotavljanje pogojev za za-

četek opravljanja dopolnilne dejavnosti na kmetiji ali za 
posodobitev in modernizacijo že obstoječe dopolnilne 
dejavnosti skozi sofinanciranje investicij oziroma na-
kupa nove opreme za opravljanje dopolnile dejavnosti 
usmerjenih v:

– predelavo kmetijskih pro izvodov, opredeljenih 
v Prilogi 1 o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje do-
polnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 61/05), 
kot so: sadje, zelenjave, žita, mleko, meso, les, zelišča, 
med, čebelji izdelki),

– prodaja kmetijskih pridelkov s kmetije,
– prodaja kmetijskih pridelkov z drugih kmetij in iz-

delkov, ki jih druga kmetija pro izvaja v skladu s predpisi 
o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji,

– turizem na kmetiji,
– dejavnost (storitve in izdelki), povezani s tradicio-

nalnimi znanji na kmetiji; domača obrt.
Cilji ukrepa so:
– izboljšanje dohodkovnega položaja kmetijskega 

gospodarstva,
– ustvarjanje novih delovnih mest,

– uveljavljanje podjetniških iniciativ članov kmečke-
ga gospodinjstva.

Splošni pogoji upravičenosti:
– upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za 

opravljanje dopolnilne dejavnosti, določene v javnem 
razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vr-
sti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnile dejavnosti 
na kmetiji,

– dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne 
dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaklju-
čeni investiciji,

– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na 

ime nosilca dopolnilne dejavnosti in biti datirani od 1. 1. 
2013 do 31. 8. 2013;

– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v te-
žavah.

Upravičeni stroški so:
– stroški nakupa nove opreme (upošteva se neto 

vrednost brez DDV), ki je namenjena opravljanju dopol-
nilne dejavnosti (posodobitev opreme, racionalnejša, 
energetsko varčnejša in varna tehnologija, izboljševanje 
kakovosti pro izvodov in storitev).

Pomoč se ne dodeli za nakup:
telefonov, faksov in ostale telekomunikacijske opre-

me.
Bruto intenzivnost pomoči znaša:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih 

sredstev,
– do 50 % upravičenih stroškov,
– skupna vrednost prijavljene investicije (nakupa 

nove opreme) na upravičenca mora znašati najmanj 
2.000 EUR in največ 10.000 EUR, kar je razvidno iz 
priloženih računov oziroma predračunov.

Upravičenci so:
– nosilci kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo ali 

se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetij-
skem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih 
gospodarstev ter imajo sedež in kmetijske površine na 
območju Občine Sevnica,

– člani kmečkega gospodinjstva, ki imajo pooblasti-
lo in imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca osnov-
ne kmetijske ali dopolnilne dejavnosti na kmetiji, kar 
dokazuje z izpisom iz registra kmetijskih gospodarstev.

K vlogi mora upravičenec priložiti še naslednjo do-
kumentacijo:

1) zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2012 
Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja,

2) fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne de-
javnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost 
najpozneje eno leto po zaključeni investiciji v primeru, 
če le-ta še ni registrirana,

3) mnenje o ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi 
pristojna strokovna služba in poslovni načrt, v primeru, 
da je investicija večja od 50.000 EUR,

4) če so upravičenci člani kmečkega gospodarstva, 
morajo priložiti pooblastilo nosilca ter izpis iz registra 
kmetijskih gospodarstev,

5) v primeru, da je upravičenec malo ali srednje 
podjetje (samostojni podjetnik posameznik ali pravna 
oseba), mora predložiti izpis iz Ajpesa, da podjetje ni 
v težavah,

6) predračune, račune in dokazila o plačilu predra-
čunov oziroma računov, ki se glasijo na ime nosilca kme-
tijskega gospodarstva ali člana kmečkega gospodinjstva 
in so z datumom opravljene storitve od 1. 1. 2013 dalje 
(zahtevek za izplačilo občinskih sredstev skupaj z raču-
ni in dokazili o plačilu mora biti na občino dostavljen do 
31. 8. 2013).
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Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo javna 

sredstva za namen investicije.
5. Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz od-

ročnih krajev
Okvirna višina razpisanih sredstev je 6.500 EUR 

(proračunska postavka 11403).
Cilji ukrepa so:
– ohraniti dejavnost transporta in transportne mreže 

na odročnih krajih.
Predmet podpore je:
– financiranje stroškov prevoza za prevoze, ki niso 

ekonomsko upravičeni.
Splošni pogoji upravičenosti so:
– upravičenec/izvajalec transporta mora predložiti 

dokazilo o opravljenih tovornih transportih na odročnih 
območjih, z navedbo razdalj, seznam lokalnih odročnih 
prog z navedbo razdalj in številom prevozov letno ter 
zagotoviti ustrezen in kakovosten transport.

Upravičeni stroški:
– operativni stroški tovornega prevoza/kilometer 

v odročnih krajih, oddaljenih več kot štiri kilometre od 
sofinanciranega kraja do končne lokacije.

Bruto intenzivnost pomoči:
– do 100 % upravičenih operativnih stroškov tovor-

nega transporta.
Območja oziroma prevozi iz krajev, ki so upravičena 

do podpore (odročna območja): Arto, Krajna Brda, Raz-
bor, Leskovec pri Šentjanžu, Jablanica, Vrh pri Bošta-
nju, Žirovnica, Radež, Zabukovje, Podgorica, Podgorje, 
Vranje, Žurkov dol, Prešna Loka, Koludrje, Šentjanž, 
Kal pri Šentjanžu, Polje pri Tržišču, Brezje pri Krmelju, 
Spodnje Mladetiče, Hinje, Kladje pri Krmelju, Kladje 
pri Šentjanžu, Zgornje Mladetiče, Kamenica, Podboršt, 
Mala Hubajnica, Dolnje Orle, Rogačice, Češnjice, Telče, 
Zgornje Vodale, Pavla vas, Malkovec, Krsinji vrh, Velika 
Hubajnica, Zavratec, Mrzla Planina.

Upravičenci so:
– sub jekti, ki so registrirani za opravljanje dejavno-

sti tovornega transporta.
Dodatni pogoji:
– prijavijo se lahko sub jekti, ki so registrirani za 

opravljanje kmetijske dejavnosti (identifikacijska številka 
kmetijskega gospodarstva KMG – MID),

– sedež obratovalnice oziroma podjetja in poslovni 
prostori morajo biti na območju Občine Sevnica,

– zgoraj navedeni upravičenci morajo svojo dejav-
nost opravljati na območju Občine Sevnica,

– računi za dokazila stroškov za katere se uveljavlja 
pomoč z datumom opravljene storitve od 1. 1. 2013 dalje 
do 31. 8. 2013.

– Skupna pomoč »de miminis«, dodeljena kate-
remu koli transportnemu podjetju, ne sme presegati 
100.000 EUR bruto v katerem koli obdobju treh prora-
čunskih let.

Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza predmetu ukrepa.
Druge vrste pomoči
6. Podpora za delovanje strokovnih društev
Okvirna višina razpisanih sredstev je 6.000 EUR 

(proračunska postavka 11407).
Predmet:
Društva predstavljajo temelj za izmenjavo znanj in 

izkušenj med prebivalstvom, zato jih je potrebno spod-
bujati in dolgoročno tudi s tem dvigniti kvaliteto življenja 
na podeželju. Sofinanciranje neprofitnih združenj pove-
zanih s kmetijstvom gozdarstvom in razvojem podeželja 
za pomoč pri stroških delovanja.

Cilji ukrepa so:
– ohraniti delovanje društev in jih spodbujati pri 

njihovem delovanju,
– dvigniti kvaliteto življenja na podeželju.
Splošni pogoji upravičenosti:
– društva morajo biti registrirana za delovanje na 

območju občine ali delovati na območju občine in imeti 
sedež na območju Občine Sevnica,

– sofinancirajo se izključno nepridobitne dejavnosti 
društev.

Upravičeni stroški:
– stroški ustrezne infrastrukture za delovanje (na-

jem prostorov),
– materialni stroški in stroški dela pisarne ter orga-

nov (tudi stroški občnega zbora).
Pomoč se ne odobri za:
– izvajanje izobraževanj in usposabljanj, katerih 

upravičenci so nosilci kmetijske dejavnosti.
Bruto intenzivnost pomoči:
Višina sofinanciranja do 100 % upravičenih stro-

škov.
Upravičenci so:
– registrirana stanovska in interesna združenja, ki 

delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane 
na območju občine.

K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno 
dokumentacijo:

1) plan dela za leto 2013,
2) od 1. 11. 2012 do 31. 10. 2013 napišite oceno 

materialnih stroškov, stroškov ustrezne infrastrukture 
za delovanje (najem prostorov), oceno stroškov dela 
pisarne ter organov (tu lahko vključite tudi stroške obč-
nega zbora). Na podlagi zahtevka, ki mu bodo priloženi 
dejanski računi, boste uveljavljali subvencijo. Na podlagi 
teh podatkov in spodaj navedenih meril bo ovrednotena 
višina sredstev za posamezno društvo.

3) seznam članov društva iz območja Občine Sev-
nica (ime in priimek ter naslov)

4) dokazila za uveljavljanje subvencije (kopije raču-
nov in potrdil o plačanih računih, ki se glasijo na naziv 
društva oziroma njegovega združenja z datumom opra-
vljene storitve od 1. 11. 2012–31. 10. 2013) – podati 
naknadno skupaj z zahtevkom.

Pri izboru neprofitnih aktivnosti za sofinanciranje se 
upoštevajo naslednja merila in kriteriji:

a) Variabilni del: 4.000 EUR se razdeli glede na 
število članov, ki imajo plačano članarino:

Število članov društva
do 50 aktivnih članov 5 točk
od 51–100 aktivnih članov 10 točk
nad 100 aktivnih članov 15 točk

b) Fiksni del 2.000 EUR se razdeli sorazmerno na pri-
spele vloge upravičencev.

Sredstva bodo izplačana na podlagi priloženega zah-
tevka in priloženih računov.

Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza predmetu ukrepa.
VI. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do 25. fe-

bruarja 2013 na naslov: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 
8290 Sevnica. Pošiljke oddane po pošti morajo biti obvezno 
oddane s priporočeno pošto do 25. 2. 2013 (datum poštne-
ga žiga na dan 25. 2. 2013).

Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti, opremljene 
z naslovom pošiljatelja in označene z oznako:

»Ne odpiraj Javni razpis – Naložbe (posodabljanje ali 
urejanje)«,
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»Ne odpiraj Javni razpis – Zaokrožitev zemljišč«,
»Ne odpiraj Javni razpis – Tehnična podpora (društva 

ali pravne osebe)«,
»Ne odpiraj Javni razpis – Dopolnilna dejavnost«,
»Ne odpiraj Javni razpis – Transport«,
»Ne odpiraj Javni razpis – Delovanje društev«.
Prijave, ki ne bodo oddane pravočasno oziroma ne 

bodo pravilno opremljene, bodo s sklepom zavržene.
VII. Obravnavanje vlog
Strokovna komisija, imenovana s sklepom župana Ob-

čine Sevnica, bo z odpiranjem vlog začela 27. 2. 2013, 
v prostorih Občine Sevnica. Odpiranje ne bo javno.

V primeru nepopolno izpolnjenih prijav bo komisija pri-
javitelje pozvala, da v roku 8 dni dopolnijo vlogo. V primeru, 
da predlagatelj v zahtevanem roku ne bo dopolnil vloge, bo 
vloga izločena in s sklepom zavržena kot nepopolna.

Komisija bo opravila strokovni pregled popolnih vlog 
ter jih ocenila na podlagi pogojev in meril navedenih v jav-
nem razpisu.

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni 
s sklepom (o zavržbi, zavrnitvi ali odobritvi sredstev) Obči-
ne Sevnica najpozneje v roku 60 dni od datuma odpiranja 
prijav.

Upravičenec lahko zoper sklep vloži pritožbo pri žu-
panu v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana 
je dokončna. Po pravnomočnosti sklepa se upravičence 
pozove k podpisu pogodbe, s katero se uredijo medseboj-
ne obveznosti pogodbenih strank in opredelijo podrobnejši 
pogoji koriščenja sredstev. Pogodba mora biti podpisana 
v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu, v nasprotnem se 
šteje, da vlagatelj odstopa od vloge za pridobitev sredstev.

Upravičenec za ukrepe naložbe v kmetijska gospo-
darstva in zagotavljanje tehnične podpore ne sme pričeti 
s prijavljeno aktivnostjo pred izdanim sklepom.

Zahtevek mora vsebovati ustrezna dokazila o izvedbi 
prijavljene investicije oziroma račune ali dokumentacijo gle-
de na posamezen ukrep.

Zahtevek z računi in dokazili o plačilu mora biti dosta-
vljen na Občino Sevnica najkasneje:

– do 31. 8. 2013 za naložbe v kmetijska gospodarstva 
za primarno pro izvodnjo, pokrivanje operativnih stroškov 
transporta iz odročnih krajev, pomoč za zaokrožitev ze-
mljišč in naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na 
kmetijah ter

– do 31. 10. 2013 za zagotavljanje tehnične podpore 
kmetijskemu sektorju ter podpora za delovanje strokovnih 
društev.

Dodeljena sredstva bodo upravičencem izplačana na 
transakcijski račun naveden v vlogi oziroma zahtevku, pravi-
loma v letu 2013 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje 
proračuna. Pogoj za dodelitev sredstev je sprejeti Odlok 
o proračunu Občine Sevnica za leto 2013.

VIII. Nadzor in sankcije
Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranja-

nje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Sevnica pri 
prejemnikih spremlja in preverja občinska strokovna služba, 
pristojna za področje kmetijstva, na terenu pa komisija, ki 
jo imenuje župan.

V primeru nenamensko porabljenih sredstev, prido-
bljenih po Pravilniku o ohranjanju in spodbujanju razvoja 
kmetijstva in podeželja v občini Sevnica za programsko 
obdobje 2007–2013, mora prejemnik sredstva vrniti v ce-
loti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi, prav tako izgubi 
pravico do pridobitve drugih sredstev po tem pravilniku za 
naslednji dve leti.

IX. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo razpi-
sno dokumentacijo

Brezplačna razpisna dokumentacija je od dneva obja-
ve razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni 

strani Občine Sevnica: (www.obcina-sevnica.si) ali pa jo 
v tem roku zainteresirani lahko dvignejo na Oddelku za go-
spodarske dejavnosti Občine Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 
Sevnica (Vlasta Kuzmički, tel. 07/81-61-233, elektronska 
pošta: vlasta.kuzmicki@obcina-sevnica.si in Maja Šušterič, 
tel. 07/81-61-205, elektronska pošta: maja.susteric@obci-
na-sevnica.si), vsak delovni dan, v času od 8. do 12. ure.

Občina Sevnica

Št. 39/2013 Ob-1202/13

Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica na 
podlagi sprejetega Odloka o proračunu Občine Sevni-
ca za leto 2013 (Uradni list RS, št. 106/12), Pravilnika 
o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list 
RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZI-
PRS1011 in 3/13), Pravilnika o dodeljevanju finančnih 
sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje ra-
zvoja gospodarstva v Občini Sevnica (Uradni list RS, 
št. 25/09 – UPB, 8/12) ter na podlagi mnenja o shemi »de 
minimis« pomoči št. priglasitve M001-5883008-2011, 
objavlja

javni razpis
o dodeljevanju finančnih sredstev  

iz občinskega proračuna  
za pospeševanje razvoja gospodarstva  

v Občini Sevnica v letu 2013
I. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 

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

tnih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva 
v Občini Sevnica s subvencioniranjem naslednjih ukre-
pov, ki so se izvajali v razpisnem obdobju na območju 
Občine Sevnica:

A. Promocija izdelkov in storitev na sejmih
B. Pospeševanje odpiranja novih delovnih mest
C. Naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih 

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

menjenih za izvedbo javnega razpisa je 65.000,00 EUR 
in so zagotovljena na posameznih proračunskih po-
stavkah.

Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi pogojev 
in meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa. Kolikor 
bodo pri posameznih ukrepih predvidena sredstva osta-
la nerazporejena, se lahko prosta sredstva prenesejo na 
ukrepe, kjer bo prispelo večje število vlog od razpolo-
žljivih sredstev. Kolikor bo, glede na število vlog in odo-
breno višino upravičenih stroškov, predvidenih sredstev 
za javni razpis premalo, se bodo vsem upravičencem 
dodeljena sredstva sorazmerno znižala.

Sedež obratovalnice oziroma podjetja ali poslovni 
prostori morajo biti na območju Občine Sevnica. Nave-
deni upravičenci morajo svojo dejavnost opravljati na 
območju Občine Sevnica. Če ima podjetje sedež de-
javnosti izven Občine Sevnica, lahko poda vlogo samo 
za ukrepe, ki se nanašajo na poslovne enote v Občini 
Sevnica za namen opravljanja dejavnosti v tej poslovni 
enoti.

IV. Pogoji in merila za dodeljevanje sredstev:
Splošni pogoji:
1. Pomoči se dodeljujejo po pravilu »de minimis«. 

Splošna določila za ukrepe pomoči »de minimis« so 
naslednja:

– pomoči se dodeljujejo v skladu z Uredbo Komisije 
(ES) 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi čle-
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nov 87 in 88 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti 
za državno pomoč »de minimis« (Uradni list EU L 379, 
28. 12. 2006, str. 5 – 10),

– skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu pod-
jetju na podlagi pravila »de minimis« ne sme preseči 
200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, 
ne glede na obliko ali namen pomoči (v primeru podjetij, 
ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja 
dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR),

– pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvo-
zom povezane dejavnosti v tretje države ali države čla-
nice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi 
količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske 
mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno 
dejavnostjo,

– dajalec pomoči pisno obvesti prejemnika, da je 
pomoč dodeljena po pravilu »de minimis«.

– priglasitelj mora pred dodelitvijo sredstev od pre-
jemnika pomoči pridobiti pisno izjavo o:

– že prejetih de minimis pomočeh, vključno z na-
vedbo pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v re-
levantnem obdobju še kandidiral za de minimis pomoč,

– drugih že prejetih (ali zaprošenih – v kakšni 
višini in pri katerem dajalcu) pomočeh za iste upravi-
čene stroške in zagotovilo, da z dodeljenim zneskom 
pomoči »de minimis«, ne bo presežena zgornja meja 
de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po dru-
gih predpisih.

– do de minimis pomoči niso upravičena podjetja 
iz sektorjev:

– ribištva in ribogojstva,
– cestno prometnem sektorju za nabavo vozil za 

cestni prevoz tovora,
– premogovništva,
– primarne pro izvodnje kmetijskih pro izvodov iz 

seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske 
skupnosti,

– pomoči, dodeljene podjetjem, ki delujejo na po-
dročju predelave in trženja kmetijskih pro izvodov iz se-
znama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:

· če je znesek pomoči določen na podlagi cene 
ali količine zadevnih pro izvodov, ki so kupljeni od pri-
marnih pro izvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,

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

– podjetja v težavah (podjetje je v težavah, če 
tekoča izguba in izguba iz prejšnjih let dosega polovico 
osnovnega kapitala, ki je izkazan v bilanci predhodnega 
leta ali je podjetje v postopku prisilne poravnave, stečaja 
ali likvidacije).

2. Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti sub-
jekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do Obči-
ne Sevnica in do države.

3. Sredstva se lahko dodelijo upravičencem le za 
ukrepe, ki so se izvajali na območju Občine Sevnica 
v razpisnem obdobju do datuma, ki je določen za od-
dajo vlog.

4. Pri upravičenih stroških se upošteva neto vre-
dnost računa (znesek davčne osnove brez DDV).

5. Občina bo sofinancirala stroške ob predložitvi 
zahtevanih dokazil.

6. V primeru ugotovitve nenamenske porabe sred-
stev je prejemnik subvencijo dolžan vrniti skupaj s pri-
padajočimi zamudnimi obrestmi.

Posebni pogoji in merila za posamezne ukrepe:
Upravičenci do razvojnih sredstev so:
Mikro, majhna in srednja podjetja, ki izpolnjujejo 

pogoje v skladu z zakonodajo o gospodarskih družbah 
in drugih veljavnih predpisih s tega področja ali pa poslu-

jejo kot samostojni podjetniki posamezniki (pri samostoj-
nih podjetnikih posameznikih se smiselno upoštevajo vsi 
pogoji za mikro in majhna podjetja).

Upravičenci do pomoči v primeru promocije izdel-
kov in storitev na sejmih, zaposlitve registrirano brezpo-
selnega iskalca prve zaposlitve in naložb v nakup nove 
opreme in nematerialnih investicij so zgoraj navedena 
podjetja in podjetja, ki imajo poslovni sedež izven obči-
ne, če imajo na območju občine poslovni prostor in za-
poslujejo za namen opravljanja dejavnosti v poslovnem 
prostoru na območju občine.

A. Promocija izdelkov in storitev na sejmih
A.1 Upravičeni stroški:
Občina bo sofinancirala stroške najetja, postavitve 

in delovanja stojnice pri udeležbi na določenem sejmu 
v času od 1. 6. 2012 do 2. 4. 2013.

A.2 Višina razpoložljivih sredstev:
Višina razpoložljivih sredstev znaša 15.000,00 EUR.
Občina bo sofinancirala v višini do 50 % upravičenih 

stroškov oziroma največ do 2.000,00 EUR za udeležbo 
na sejmu.

B. Pospeševanje odpiranja novih delovnih mest
B.1 Upravičeni stroški:
Upravičeni stroški so: stroški za zaposlitev registri-

rano brezposelnega iskalca prve zaposlitve srednje stro-
kovne, višje, visoke ali univerzitetne izobrazbe, v višini 
do 10 minimalnih mesečnih bruto plač v višini do 50 % 
upravičenih stroškov; upošteva se zaposlitev izvedena 
od 1. 6. 2012 do 2. 4. 2013.

Dodatni pogoji:
– zaposlitev brezposelne osebe se mora izvesti na 

območju Občine Sevnica;
– iskalci prve zaposlitve morajo biti prijavljeni na 

Zavodu za zaposlovanje RS;
– brezposelna oseba mora imeti stalno prebivališče 

v Občini Sevnica;
– pogodba o zaposlitvi mora biti sklenjena za naj-

manj 12 mesecev za polni delovni/zavarovalni čas 40 ur 
na teden. V primeru razveljavitve pogodbe o zaposlitvi 
ali sporazumne prekinitve delovnega razmerja, je preje-
mnik sredstev za preostali pogodbeno dogovorjen čas 
ohranitve zaposlitve dolžan v roku 30 dni zaposliti drugo 
brezposelno osebo, ki izpolnjuje pogoje iz razpisa, na 
podlagi katerega je prejemnik pridobil sredstva in nemu-
doma predložiti vsa dokazila. Skupna dolžina obeh/vseh 
zaposlitev, ki so sofinancirana iz te pogodbe, mora trajati 
najmanj 12 mesecev.

B.2 Končno poročilo:
Prijavitelji, ki bodo izpolnjevali vse razpisne pogoje, 

podpisali pogodbo in prejeli nepovratna sredstva bodo 
morali po poteku 12 mesecev od dneva nakazila sred-
stev predložiti končno poročilo, v katerem bodo poročali 
o porabi sredstev ter o uspešnosti realizacije prve zapo-
slitve brezposelne osebe.

V končnem poročilu je potrebno navesti:
– za kakšen namen in koliko nepovratnih sredstev 

je bilo porabljenih,
– ali je bila vključena oseba pri izvajalcu zaposlena 

neprekinjeno 12 mesecev,
– morebitno podaljšanje pogodbe o zaposlitvi z na-

vedbo obdobja podaljšanja zaposlitve,
– kakšne poslovne rezultate dosega podjetje po 

zaposlitvi osebe,
– dokazila o novo zaposlenih, opis povečanja/širi-

tve pro izvodnje, storitev,
– kratek opis nadaljnjih aktivnosti v okviru poslova-

nja podjetja;
in predložiti:
– dokazilo o obstoju podjetja:
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a. za samostojne podjetnike: izpis iz Poslovnega 
registra Slovenije, izdan s strani AJPES, ki ne sme biti 
starejši kot 30 dni,

b. za gospodarske družbe: izpis iz sodnega regi-
stra, ki ne sme biti starejši kot 30 dni;

– kopijo zadnje plačilne liste za osebo, ki je bila 
prijavljena v okviru razpisa in za katero je bila dodeljena 
subvencija.

Kolikor do navedenega roka poročilo ni dostavlje-
no, to pomeni neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti 
in osnovo za zahtevek po vrnitvi dodeljenih sredstev 
s pripadajočimi obrestmi.

B.3 Višina razpoložljivih sredstev:
Višina razpoložljivih sredstev znaša 20.000,00 EUR.
C. Naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih 

investicij
Predmet javnega razpisa je dodeljevanje nepovra-

tnih sredstev za naložbe v nakup nove opreme in ne-
materialnih investicij, opravljenih od 1. 6. 2012 do 2. 4. 
2013.

C.1 Upravičeni stroški:
a) Stroški nakupa nove pro izvajalne in storitvene 

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

– posamezna nabavna vrednost opreme mora pre-
segati 2.000 EUR,

– oprema je lahko sestavljena iz več računov, ko-
likor se nanašajo na isto osnovno sredstvo in skupna 
vrednost te opreme presega 2.000 EUR, pri tem mora 
biti vrednost posameznega računa najmanj 400 EUR,

– subvencije se ne dodeljujejo za nakup: telefonov, 
faksov in ostale telekomunikacijske opreme, pohištva 
(različne police, mize, stoli, omare, regali, pulti, itd.), 
kopirnih strojev, računskih strojev, igralnih avtomatov, 
klimatskih naprav, reklamnih tabel, opreme za varova-
nje in video nadzor; opreme, ki je sestavni del zgradbe 
(npr. vgradna dvigala), transportnih sredstev in osebnih 
vozil, ki so namenjena prevozu oseb ali usposabljanju 
za vozniški izpit in prevozu tovora v cestnem prometu,

– v primeru lizinga se kot skupna vrednost investi-
cije šteje celoten znesek nabavne vrednosti predmeta 
lizing pogodbe, ki je bila sklenjena v razpisnem obdo-
bju, kot upravičen strošek za dodelitev subvencije pa se 
upoštevajo samo dejansko plačani obroki v razpisnem 
obdobju (samo glavnica, brez obresti).

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

Namen ukrepa je spodbujanje investicijskih vla-
ganj v nakup nove pro izvajalne in storitvene opreme za 
opravljanje dejavnosti, za katero je podjetje registrirano 
in ki jo dejansko opravlja ter nakup nematerialnih pra-
vic (patenti, licence, tehnološko znanje). Investicijska 
vlaganja se nanašajo na ustanovitev novega podje-
tja, razširitve obstoječega podjetja ali zaradi uvajanja 
novega pro izvodnega oziroma storitvenega programa 
(produktivnejše, racionalnejše, energetsko varčne in 
ekološko varnejše tehnologije, izboljševanje kakovosti 
pro izvodov in storitev). Investicijska vlaganja se nanaša-
jo na dejavnost podjetij, ki nimajo trgovinskega značaja. 
V primeru, da ima podjetje registriranih več dejavnosti, 
ni upravičeno do sofinanciranja vlaganj za dejavnosti na 
področju trgovine.

C.2 Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prija-
vitelji na javni razpis:

Investicija, ki je predmet subvencije, se mora ohra-
niti v Občini Sevnica vsaj 2 leti po končani investiciji 

oziroma se lahko pred iztekom tega obdobja nadomesti 
z novo sodobnejšo opremo za enako dejavnost.

C.3 Višina razpoložljivih sredstev:
Višina razpoložljivih sredstev znaša 30.000,00 EUR.
– v višini do 25 % upravičenih stroškov posamezne 

investicije,
– višina pomoči na posameznega upravičenca v te-

kočem koledarskem letu ne sme presegati 15 % od zne-
ska skupno razpisanih sredstev za ta ukrep,

– posamezen prijavitelj lahko prijavi maksimalno 
vrednost investicij v višini, ki je v javnem razpisu za 
tekoče leto predvidena za ta ukrep, kolikor prijavi večjo 
vrednost investicij, se upošteva samo maksimalna vre-
dnost, ki je v razpisu predvidena za ta ukrep.

V. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev:
Dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa morajo 

biti porabljena v letu 2013.
VI. Rok za predložitev prijav in način predložitve:
Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do 

vključno 2. 4. 2013 na naslov: Občina Sevnica, Glavni 
trg 19 a, 8290 Sevnica. Pošiljke oddane po pošti morajo 
biti oddane s priporočeno pošto najpozneje 2. 4. 2013 
(datum poštnega žiga na dan 2. 4. 2013).

Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti, opre-
mljene z nazivom in naslovom prijavitelja in označene 
z oznako:

»Ne odpiraj javni razpis – promocija izdelkov in 
storitev«

»Ne odpiraj javni razpis – nova delovna mesta«
»Ne odpiraj javni razpis – naložbe«.
Prijave, ki ne bodo oddane pravočasno oziroma ne 

bodo pravilno opremljene, bodo s sklepom zavržene.
VII. Datum odpiranja prijav za dodelitev sredstev:
Strokovna komisija, imenovana s sklepom župana, 

bo z odpiranjem prijav začela 5. 4. 2013 v prostorih Ob-
čine Sevnice. Odpiranje ne bo javno.

V primeru nepopolno izpolnjenih prijav bo komisija 
prijavitelje pozvala, da v roku 8 dni dopolnijo vlogo. Ne-
popolne vloge, ki jih prijavitelj v tem roku na dopolni, se 
zavržejo s sklepom.

Vse pravočasno prispele in popolne vloge bo ko-
misija ocenjevala na podlagi Pravilnika o dodeljevanju 
občinskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodar-
stva v Občini Sevnica ter pogojev in meril, ki so sestavni 
del tega razpisa.

VIII. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega 
razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 60 dni od 
datuma odpiranja prijav. Z izbranimi kandidati na razpis 
bodo sklenjene pogodbe, kjer bodo navedeni podrobnej-
ši pogoji koriščenja sredstev.

IX. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo raz-
pisno dokumentacijo: celotna razpisna dokumentacija 
je od dneva objave v Uradnem listu RS do izteka prijav-
nega roka dosegljiva na spletni strani Občine Sevnica 
(www.obcina-sevnica.si) ali pa jo v tem roku zainteresi-
rani lahko dvignejo na Oddelku za gospodarske dejav-
nosti Občine Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, pri 
Maji Šušterič ali Vlasti Kuzmički, tel. 07/816-12-05 ozi-
roma 07/816-12-33, e-mail: maja.susteric@obcina-sev-
nica.si, vlasta.kuzmicki@obcina-sevnica.si, vsak delovni 
dan v času od 8. do 12. ure.

Občina Sevnica

Št. 478-1/2013 Ob-1204/13

Občina Piran, Tartinijev trg št. 2, 6330 Piran, na 
podlagi 21. člena v povezavi s 14. členom Zakona 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lo-
kalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12), na 
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podlagi Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem v lasti Občine Piran (sklep občinskega 
sveta 410-2/2012 z dne 18. 12. 2012) ter na podlagi Le-
tnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem 
v lasti Občine Piran, katerega ocenjena vrednost je nižja 
od 50.000,00 € (sklep župana št. 478-348/2012 z dne 
10. 1. 2013) objavlja

razpis javne dražbe
nepremičnin Občine Piran

1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Obči-
na Piran, Tartinijev trg 2, 6320 Piran, tel. 05/671-03-51; 
faks: 05/671-03-39; e-mail: obcina.piran@piran.si.

2. Opis predmetov dražbe in izklicne cene
Predmet dražbe št. 1
Predmet prodaje je nepremičnina:
– parc. št. 6055/2, k.o. 2631-Portorož: njiva 646 m2, 

last Občine Piran do celote.
Parcela se prodaja po izklicni ceni 125.000,00 EUR.
V naravi se nepremičnina nahaja na območju po-

lotoka Seča.
Na predmetnem območju je pridobljeno gradbeno 

dovoljenje za gradnjo javne kanalizacije, vendar rok do-
končne izgradnje trenutno ni poznan. Izgradnja čistilne 
naprave oziroma greznice ter priključitev te na lokalno 
čistilno napravo (na parc. št. 7680, k.o. Portorož) je stro-
šek investitorja. Vodovodno omrežje je v cestnem telesu 
(parc. št. 7749, k.o. Portorož), vodovodni priključek si 
mora investitor zgraditi sam na svoje stroške. Parcelo 
6055/2, k.o. Portorož, prečka daljnovod, katerega pre-
stavitev je breme investitorja.

Predmet dražbe št. 2
Predmet prodaje je kompleks nepremičnin (kot ce-

lota):
– parc. št. 1304/4, k.o. 2631-Portorož: sadovnjak 

281 m2,
– parc. št. 1308/2, k.o. 2631-Portorož: travnik 

342 m2,
– parc. št. 1308/1, k.o. 2631-Portorož: stanovanj-

ska stavba 231 m2 (stavba št. 2174, Obala 17a, Porto-
rož), travnik 68 m2, funkcionalni objekt 14 m2, dvorišče 
258 m2,

– parc. št. 1310, k.o. Portorož: travnik 147 m2, sta-
novanjska stavba 109 m2 (stavba št. 2230, Obala 19, 
Portorož), dvorišče 422 m2,

skupno 1.872,00 m2 zemljišča, last Občine Piran 
do celote.

Kompleks se prodaja po izklicni ceni: 
1.305.000,00 EUR.

V naravi se kompleks nahaja v naselju Fizine med 
Portorožem in Bernardinom. Na nepremičninah parc. 
št. 1308/1 in 1310 je vknjižena služnostna pravica v ko-
rist T2. Dejansko stanje izkazuje obremenjenost parc. 
št. 1308/2 s potekom kanalizacijskega omrežja; vse 
nepremičnine so obremenjene s kabli elektronskih ko-
munikacij; parc. št. 1310, k.o. Portorož, je obremenjena 
z vodovodnim omrežjem. Parcela 1308/2, k.o. Porto-
rož, obkroža parc. št. 1309, k.o. Portorož (ni predmet 
prodaje), na kateri se nahaja transformatorska elektro-
postaja, zato bo pridobitelj zavezan hkrati z nakupom 
k ustanovitvi služnosti za namen dostopa in vzdrževanja 
objekta v korist vsakokratnega lastnika gospodujočega 
zemljišča parc. št. 1309, k.o. Portorož. V teku je posto-
pek priznanja služnostne pravice za izvedbo kanaliza-
cijskega in elektro priključka v breme parc. št. 1310, k.o. 
2631-Portorož, in v korist vsakokratnega lastnika nepre-
mičnine parc. št. 1365/1, k.o. 2631-Portorož. Nepremič-
nine so stavbno zemljišče, v območju, ki je opredeljeno 
kot turizem, centralne dejavnosti, stanovanja – občina 

nepremičnine prodaja za namen bodisi dveh enostano-
vanjskih hiš bodisi za turističen namen (družinski hotel 
ali hostel) ali za pridobitno dejavnost, ki povečuje vre-
dnost prostora, izključena je gradnja apartmajev za pro-
dajo na trgu. Potreben bo sprejem OPPN-ja, katerega 
stroški bremenijo v celoti investitorja.

Predmet dražbe št. 3
Predmet prodaje sta nepremičnini (kot celota oziro-

ma 1 predmet dražbe):
– parc. št.: 7651/0, k.o. 2631-Portorož: vinograd 

289 m2,
– parc. št. 7650/3, k.o. 2631-Portorož: sadovnjak 

303 m2, sadovnjak 76 m2, njiva 178 m2,
skupno: 846 m2 zemljišča, last Občine Piran do 

celote.
Parceli se prodajata po izklicni ceni 169.200,00 EUR.
V naravi se nepremičnini nahajata v zaselku Pader-

na (v bližini Lucije), nasproti Sečoveljskih solin. Skrajno 
S del parc. št. 7651, k.o. Portorož, je obremenjen s po-
tekom kanalizacijskega omrežja. Pridobitelj bo zavezan 
ob sklenitvi posla prodaje dovoliti vknjižbo služnosti za 
namen poteka kanalizacijskega omrežja, obratovanja, 
vzdrževanja, morebitnih potrebnih popravil omrežja in 
nadzora tega, ki vključuje tudi pravico dostopa, vzdrže-
vanja ali gradnje v korist občine.

Predmet dražbe št. 4
Predmet prodaje je kompleks nepremičnin v centru 

Portoroža, to je:
– parc. št. 1432/2, k.o. 2631-Portorož, gozd 471 m2, 

travnik 232 m2,
– parc. št. 1432/12, k.o. 2631-Portorož, sadovnjak 

970 m2,
– parc. št. 1434/1, k.o. 2631-Portorož, pot 55 m2,
– parc. št. 1434/2, k.o. 2631-Portorož, pot 21 m2,
skupno 1749 m2 zemljišča, last Občine Piran do 

celote.
Kompleks se prodaja po izklicni ceni 

399.550,00 EUR.
V naravi se kompleks nahaja v centru Portoroža. 

Kompleks je obremenjen s telekomunikacijskim omrež-
jem. V teku je postopek pridobitve gradbenega dovolje-
nja za rekonstrukcijo javne poti v delu parc. št. 1463/2 
in parc. št. 1437/9, k.o. Portorož, in za gradnjo osnovne 
infrastrukture – vse v telesu javne poti.

Predmet dražbe št. 5
Predmet prodaje je nepremičnina:
– parc. št. 345/9, k.o. 2632-Sečovlje, sadovnjak 

665 m2, last Občine Piran do celote, brez stvarnih/obli-
gacijskih bremen.

Nepremičnina se prodaja po izklicni ceni: 
94.610,00 €.

Nepremičnina se nahaja v Zgornjem Parecagu, 
na grebenu ob cesti Seča–Korte. V teku je izgradnja 
osnovne infrastrukture v telesu dostopne poti na parc. 
št. 345/5, k.o. Sečovlje, s čimer bo omogočen priklop 
oziroma uporaba te, to je izgradnja fekalne, meteorne 
kanalizacije in sek. vodovodnega omrežja.

Predmet dražbe št. 6
Predmet prodaje je nepremičnina:
– parc. št. 2995/106, k.o. 2632-Sečovlje, njiva 

1014 m2, last Občine Piran do celote.
Nepremičnina se prodaja po izklicni ceni: 

158.650,00 EUR.
Nepremičnina se nahaja na območju Sečovlje-Ko-

šta. Nepremičnina je obremenjena s stvarno služnostjo, 
vendar je v teku postopek izbrisa predmetne služnosti.

Predmet dražbe št. 7
Predmet prodaje je nepremičnina:
– parc. št. 1125/5, k.o. 2632-Sečovlje, njiva 847 m2, 

last Občine Piran do celote.
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Nepremičnina se prodaja po izklicni ceni: 
110.110,00 EUR.

Nepremičnina se nahaja v zaselku (Gorgo).
Nepremičnina se nahaja v območju, kjer je priklju-

čitev na elektroenergetske naprave vprašljiva, možna 
pa bo po izgradnji novih EEN na področju Parecaga. 
Elektro Primorska d.d. ima v planu investicij za leto 
2012/13 predvideno projektiranje in pridobitev gradbe-
nega dovoljenja za gradnjo nove transformatorske po-
staje s SN priključkom in NN omrežjem. V teku je posto-
pek prekinitve zakupnega razmerja.

Predmet dražbe št. 8
Predmet prodaje je kompleks nepremičnin (kot ce-

lota):
– parc. št. 5764/8, k.o. 2631-Portorož, njiva 48 m2,
– parc. št. 5764/5, k.o. 2631-Portorož, gospodarsko 

poslopje 58 m2 in dvorišče 96 m2,
– parc. št. 5764/7, k.o. 2631-Portorož, njiva 56 m2,
vse last Občine Piran do celote, brez stvarnih/obli-

gacijskih bremen.
Kompleks se prodaja po izklicni ceni: 

50.000,00 EUR.
Kompleks se nahaja na Seči (Lucija, Portorož).
Kompleks je obremenjen z vodovodnim omrežjem, 

zaradi česar bo pridobitelj zavezan ob sklenitvi posla 
prodaje dovoliti vknjižbo služnosti za namen poteka 
vodovodnega omrežja, obratovanja, vzdrževanja, mo-
rebitnih potrebnih popravil omrežja in nadzora tega, ki 
vključuje tudi pravico dostopa, vzdrževanja ali gradnje 
v korist občine. Na kompleksu se nahaja gospodarski 
objekt, pri čemer sprememba namembnosti v stanovanj-
ski namen ni mogoča. Kupec bo s sklenitvijo prodajne 
pogodbe zavezan v primeru nadaljnje prodaje zemljišča 
o dejstvih: 1. da se na parceli nahaja gospodarski objekt 
in 2. da sprememba namembnosti ni mogoča, obvestiti 
bodočega kupca.

3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja 
je 1.000,00 €.

4. Splošni poslovni pogoji: postopek javne dražbe in 
sklenitev prodajne pogodbe poteka v skladu s splošnimi 
pogoji organizatorja javne dražbe. Potek javne dražbe 
se zvočno in/ali video snema.

5. Vrsta pravnega posla, ki je predmet dražbe
Prodajna pogodba – besedilo te je del splošnih po-

gojev organizatorja javne dražbe – osnutek je sestavni 
del razpisne dokumentacije.

Prodajna pogodba se uspelemu dražitelju predloži 
v podpis v roku 5 dni po zaključku javne dražbe. Prodaj-
na pogodba mora biti sklenjena v roku 15 dni po končani 
dražbi oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne 
pravice. Če kupec ne podpiše pogodbe v navedenem 
roku, mu prodajalec lahko podaljša rok za sklenitev 
pogodbe s ponovnim pozivom, vendar ne za več kot 
15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če kupec ne 
podpiše pogodbe v podaljšanem roku, prodajalec zadrži 
njegovo varščino in se šteje, da je kupec od sklenitve 
pogodbe odstopil.

6. Način in rok plačila kupnine: kupnino v enkra-
tnem znesku kupec poravna na podračun enotnega 
zakladniškega računa Občine Piran, pri Upravi za javna 
plačila Urad v Kopru, št. 01290-0100005871, v roku 
30 dni od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računa 
s strani prodajalca. Plačilo celotne kupnine v roku je 
bistvena sestavina pogodbe.

7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo po-
tekala dne 13. 2. 2013, na sedežu organizatorja, to je 
občinska mestna palača, Tartinijev trg št. 2, 6330 Piran, 
dvorana Domenica Tintoretta, s pričetkom ob 10. uri.

8. Pogoji za udeležbo na javni dražbi, predregistra-
cija in registracija

Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja prav-
na ali fizična oseba, ki se pravočasno in pravilno prijavi, 
tako da:

– plača varščino in predloži dokazilo o njenem pla-
čilu;

– predloži pravilno izpolnjeno in podpisano pisno 
izjavo o pristopu k splošnim pogojem javne dražbe (glej 
razpisno dokumentacijo);

– predloži, kolikor se bo v imenu ponudnika javne 
dražbe udeležil pooblaščenec, neomejeno specialno po-
oblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe in ga 
je podpisala fizična oseba ali zakoniti zastopnik pravne 
osebe – pri čemer mora biti podpis overjen pri notarju;

– v primeru, ko se prijavi pravna oseba, predloži 
izpisek iz sodnega registra ali Agencije RS za javnoprav-
ne evidence ter storitve (AJPES), lahko tudi v ne overje-
ni fotokopiji, ki ne sme biti starejši od treh mesecev šteto 
od dneva razpisa javne dražbe.

Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine in izpi-
ska iz sodnega registra ali Ajpesa) je potrebno predložiti 
v originalu ali pa overjeno kopijo listine. Organizator bo 
pravočasno potrdil vse pravilne in pravočasne prijave.

Na dan dražbe se mora ponudnik oziroma njegov 
pooblaščenec ali zakoniti zastopnik registrirati pri poo-
blaščenih osebah organizatorja v kraju in poslopju kjer 
se bo izvedla javna dražba, najkasneje 30 min. pred 
začetkom javne dražbe, tako da predloži pooblaščeni 
osebi organizatorja dražbe v vpogled veljaven oseben 
dokument.

9. Varščina: ponudniki morajo do dne 12. 2. 2013, 
do 12. ure, vplačati varščino, ki znaša 10 % izklicne 
cene posameznega predmeta javne dražbe, navedene 
v 2. točki tega razpisa. Varščino je potrebno vplača-
ti na podračun enotnega zakladniškega računa Ob-
čine Piran, pri Upravi za javna plačila Urad v Kopru 
št. 01290-0100005871, s sklicem: 20101-1 (fizične ose-
be) oziroma 20100-1 (pravne osebe in s pripisom za 
javno dražbo).

10. Rok za prijavo: ponudniki morajo osebno ali po 
pošti predložiti organizatorju pravilno prijavo najkasneje 
do dne 12. 2. 2013, do 12. ure, na naslov organizatorja, 
Tartinijev trg 2, 6330 Piran, oziroma v vložišče, ki se na-
haja v pritličju stavbe. Javne dražbe se lahko udeleži le 
kdor se pravočasno in pravilno prijavi.

11. Vrnitev, vračunane ali pridržanje varščine: ponu-
dnikom, ki ne bodo uspeli na javni dražbi, se varščina 
vrne najkasneje v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. 
Ponudniku, ki uspe (kupcu), se varščina vračuna v ku-
pnino. Kolikor kupec ne sklene pogodbe ali ne plača 
kupnine, organizator obdrži varščino.

12. Razpisna dokumentacija, informacije o podrob-
nejših pogojih

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni 
strani Občine Piran, www.piran.si. Sestavni del razpisne 
dokumentacije je: povabilo k udeležbi na javni dražbi, 
navodilo za udeležbo na javni dražbi, opis nepremičnin 
in dejansko stanje ter lokacijska informacija, splošni 
pogoji javne dražbe, obrazec izjave, da se ponudnik 
prijavlja na javno dražbo in da brezpogojno sprejema 
splošne pogoje javne dražbe, obrazec specialnega po-
oblastila, osnutek prodajne pogodbe.

Dodatne informacije o pogojih in predmetu javne 
dražbe se lahko pridobi na sedežu Občine Piran, vsak 
delovni dan med uradnimi urami, v Uradu za premo-
ženjskopravne zadeve Občine Piran oziroma na na-
slednjih kontaktnih številkah: 671-03-37, 671-03-02 
ali 671-03-51, e-mail: martina.kukovec@piran.si; 
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tina.ukmar-opara@piran.si, janja.pavsic@piran.si; faks: 
05/671-03-39.

13. Ogled: po predhodnem dogovoru je mogoč po-
samičen ali skupinski ogled.

14. Drugi pogoji
Prodajna pogodba vsebuje odkupno pravico in slu-

žnost v korist prodajalca/organizatorja javne dražbe za 
potrebe izgradnje objektov in omrežja javne infrastruk-
ture.

Vse nepremičnine se prodajajo po načelu vide-
no-kupljeno.

Kupnina ne vključuje 20 % DDV-ja oziroma 2 % dav-
ka na promet z nepremičninami, sodnih taks za vknjižbo 
ter drugih obveznih dajatev. Kupec je dolžan povrniti 
stroške cenitve in plačati stroške notarske overitve, stro-
ške vknjižbe, davke in druge dajatve.

Komisija, imenovana za vodenje javne dražbe s so-
glasjem župana, si pridružuje pravico ustaviti postopek 
prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla.

Občina Piran

za Luka Vidmar Ob-1214/13

Mestna občina Ljub ljana objavlja na podlagi prve-
ga odstavka 42. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 23/05 – UPB2, 23/08, 58/08 – ZZdrS, 
15/08 – ZPacP in 77/08 – ZDZdr; v nadaljevanju: ZZDej) 
in sedme točke 18. člena Statuta Mestne občine Ljub-
ljana (Uradni list RS, št. 66/07 – UPB in 15/12)

javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje javne službe 

na področju osnovne zdravstvene dejavnosti 
v Mestni občini Ljub ljana

1. Koncedent: Mestna občina Ljub ljana (v nadalje-
vanju: MOL).

2. Jezik, v katerem mora vlagatelj izdelati vlogo: 
vloga mora biti izdelana v slovenskem jeziku.

3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je podelitev koncesije za 

opravljanje javne službe na področju osnovne zdra-
vstvene dejavnosti v MOL:

– 1 koncesija na področju zobozdravstva odraslih.
4. Oznaka koncesije, Obseg razpisanega programa 

koncesije in krajevno območje, za katerega se razpisuje 
koncesija:

4.1. 0,65 programa zobozdravstva odraslih znotraj 
ČS Dravlje.

5. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesijsko 
razmerje se sklepa s koncesijsko pogodbo za čas 15 let. 
Koncesijsko dejavnost se začne opravljati v najkrajšem 
možnem času, najkasneje pa v roku 2 mesecev od dne-
va sklenitve pogodbe z Zavodom za zdravstveno zava-
rovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS), v nasprotnem 
primeru se koncesija odvzame z odločbo.

6. Pogoji, ki jih mora vlagatelj izpolnjevati
Za izvajanje dejavnosti, ki so predmet javnega raz-

pisa, mora vlagatelj izpolnjevati zakonsko predpisane 
pogoje, ki jih določa 35. člen ZZDej in dodatne pogoje, 
ki jih določa koncedent. Kot dokaz o izpolnjevanju za-
konsko predpisanih in dodatnih pogojev mora vlagatelj 
v vlogi na javni razpis priložiti ustrezna dokazila v origi-
nalu ali overjeni fotokopiji. Posameznega zahtevanega 
dokazila vlagatelj ne more nadomestiti z drugim dokazi-
lom ali lastno nadomestno izjavo.

6.1. Zakonsko predpisani in dodatni pogoji, če je 
vlagatelj fizična oseba:

6.1.1. da ima zahtevano izobrazbo za opravlja-
nje predvidene dejavnosti in je usposobljen za samo-
stojno delo;

6.1.2. da ni v delovnem razmerju, oziroma kolikor je 
v delovnem razmerju, bo le-to v primeru podelitve kon-
cesije na tem javnem razpisu prekinil in začel opravljati 
koncesijsko dejavnost v skladu z odločbo in pogodbo 
o koncesiji;

6.1.3. da mu ni s pravnomočno sodbo sodišča 
prepovedano opravljanje zdravstvene službe oziroma 
poklica;

6.1.4. da ima zagotovljene ustrezne ordinacijske 
prostore na razpisanem krajevnem območju, ustrezno 
opremo in, če zahteva narava dela, tudi ustrezne kadre;

6.1.5. da bo v primeru podelitve koncesije na tem 
javnem razpisu, opravljal koncesijsko dejavnost vsaj 
enkrat tedensko v popoldanskem času;

6.1.6. da vlagatelj ni že izvajalec koncesijske de-
javnosti v RS na področju zdravstvene dejavnosti, na 
katero kandidira na tem razpisu;

6.1.7. da se o isti upravni zadevi (podeljevanje kon-
cesije v primarni zdravstveni dejavnosti) ne vodi upravni 
ali sodni postopek, ki zadeva vlagatelja. Tu so mišljeni 
upravni postopki, ki jih vodi MOL ali pa sodni postopki 
v katerih MOL nastopa kot stranka.

6.2. Zakonsko predpisani in dodatni pogoji, če je 
vlagatelj pravna oseba:

6.2.1. da ima predvideni nosilec koncesijske dejav-
nosti pri pravni osebi zahtevano izobrazbo za opravlja-
nje predvidene dejavnosti in je usposobljen za samo-
stojno delo;

6.2.2. da predvideni nosilec koncesijske dejavnosti 
pri pravni osebi ni v delovnem razmerju pri drugi pravni 
osebi, oziroma kolikor je, bo to delovno razmerje v pri-
meru podelitve koncesije na tem javnem razpisu prekinil 
in začel opravljati koncesijsko dejavnost v skladu z od-
ločbo in pogodbo o podelitvi koncesije;

6.2.3. da predvidenemu nosilcu koncesijske dejav-
nosti pri pravni osebi ni s pravnomočno sodbo sodišča 
prepovedano opravljanje zdravstvene službe oziroma 
poklica;

6.2.4. da ima pravna oseba zagotovljene ustrezne 
ordinacijske prostore na razpisanem krajevnem obmo-
čju, ustrezno opremo in tudi ustrezne kadre;

6.2.5. da ima pravna oseba veljavno dovoljenje 
Ministrstva za zdravje za opravljanje zdravstvene dejav-
nosti, ki je predmet razpisane koncesije;

6.2.6. v primeru podelitve koncesije na tem javnem 
razpisu, bo predvideni nosilec koncesijske dejavnosti pri 
pravni osebi opravljal koncesijsko dejavnost vsaj enkrat 
tedensko v popoldanskem času;

6.2.7. da vlagatelj ni že izvajalec koncesijske de-
javnosti v RS na področju zdravstvene dejavnosti, na 
katero kandidira na tem razpisu;

6.2.8. da predvideni nosilec koncesijske dejavnosti 
pri pravni osebi ni že izvajalec koncesijske dejavnosti 
v RS na področju zdravstvene dejavnosti, na katero 
kandidira vlagatelj na tem razpisu;

6.2.9. da se o isti upravni zadevi (podeljevanje kon-
cesije v primarni zdravstveni dejavnosti) ne vodi upravni 
ali sodni postopek, ki zadeva vlagatelja, zakonitega za-
stopnika pravne osebe ali predvidenega nosilca konce-
sijske dejavnosti pri pravni osebi. Tu so mišljeni upravni 
postopki, ki jih vodi MOL ali pa sodni postopki, v katerih 
MOL nastopa kot stranka.

7. Merila za vrednotenje vlog pri koncesiji z oznako 
4.1. (oznaka razpisane koncesije je navedena v 4. točki 
besedila javnega razpisa):

Vloge vlagateljev bodo ocenjene v skladu z nasle-
dnjimi merili:

7.1. pričetek z delom: največ 10 točk;
7.2. delovna doba nosilca dejavnosti: največ 

10 točk;
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7.3. število opredeljenih zavarovanih oseb pri nosil-
cu dejavnosti: največ 10 točk;

7.4. razdalja med vlagateljevo lokacijo ordinacije 
in najbližjo postajo Ljub ljanskega potniškega prometa: 
največ 10 točk.

8. žreb:
Če dosežeta dva ali več najbolje ocenjenih vlagate-

ljev na podlagi postavljenih meril pri razpisani koncesiji 
enako število točk, se izvede žreb.

9. Navodila za izdelavo vloge in zahtevane sestavi-
ne vloge so podana v razpisni dokumentaciji.

10. Rok za oddajo vlog: vloge morajo biti oddane 
na naslov Mestna občina Ljub ljana, Glavna pisarna, 
Adamič-Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljub ljana (v nada-
ljevanju: Glavna pisarna MOL). Šteje se, da je vloga 
za koncesijo št. 4.1. (oznaka razpisane koncesije je 
navedena v 4. točki besedila javnega razpisa), prispela 
pravočasno, če je bila oddana na pošti s priporočeno 
pošiljko najkasneje do 11. 2. 2013, do 24. ure, ali od-
dane neposredno v glavni pisarni MOL do 11. 2. 2013, 
v delovnem času (od ponedeljka do četrtka, od 8. do 17. 
in v petek, od 8. do 13. ure).

11. Obravnava vlog: razpisna komisija, ki jo imenu-
je župan MOL, bo ocenjevala le pravočasne, pravilne 
in popolne vloge, ki ustrezajo dodatnim pravilom pri 
oddaji vloge (glej II. poglavje razpisne dokumentacije) 
ter posredovala predlog o izbiri pristojnemu upravnemu 
organu. Po pridobitvi ustreznih mnenj in soglasij, ki jih 
določa ZZDej, bo koncesija podeljena z upravno odloč-
bo. Prepozne, nepravilne, nepopolne vloge in vloge, ki 
ne ustrezajo dodatnim pravilom pri oddaji vloge ter tudi 
vloge vlagateljev, ki ne bodo izbrani, bo pristojni upravni 
organ zavrnil z upravno odločbo, ki jo bo posredoval 
vsem vlagateljem. Dopolnjevanje vlog ni možno.

V primeru, da razpisna komisija oceni, da nihče 
od vlagateljev ni primeren za podelitev koncesije ali, 
da program za razpisano koncesijo ni na razpolago, se 
koncesije ne podeli.

12. Odpiranje vlog: odpiranje vlog za koncesi-
jo št. 4.1. (oznaka razpisane koncesije je navedena 
v 4. točki besedila javnega razpisa) bo 14. 2. 2013 ob 
9. uri, v prostorih Oddelka za zdravje in socialno var-
stvo, Cigaletova ulica 5, 1000 Ljub ljana. Odpiranje vlog 
ne bo javno.

13. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumenta-
cija je dosegljiva: na spletnih straneh MOL (http://www.
ljubljana.si) in v glavni pisarni MOL:

– od ponedeljka do četrtka, od 8. do 17. ure in
– v petek, od 8. do 13. ure.

Mestna občina Ljub ljana

Št. 0142-0001/2013-1 Ob-1226/13

Na podlagi 43. in 44. člena Zakona o socialnem 
varstvu (Uradni list RS, št. 3/07, UPB-2, 23/07 in 41/07), 
2. in 3. člena Pravilnika o koncesijah na področju social-
nega varstva (Uradni list RS, št. 72/04, 113/08 in 45/11), 
Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih 
storitev (Uradni list RS, št. 52/95, 2/98, 19/99, 28/99, 
127/03, 125/04, 2/06, 140/06, 90/08, 45/10 in 28/11) 
in 3. člena Odloka o organiziranju in izvajanju socialne 
oskrbe na domu in merilih za določanje plačil storitev 
v Občini Kuzma (Uradni list RS, št. 65/04), objavlja Ob-
čina Kuzma

javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje javne službe 

Pomoč družini na domu v Občini Kuzma
I. Naziv in naslov koncedenta: Občina Kuzma, Kuz-

ma 60c, 9263 Kuzma.

II. Predmet koncesije: socialnovarstvena storitev 
Pomoč družini na domu na območju Občine Kuzma

III. Krajevno območje izvajanja storitev: območje 
izvajanja storitve obsega vsa naselja na celotnem ob-
močju Občine Kuzma (Dolič, Gornji Slaveči, Matjaševci, 
Kuzma in Trdkova).

Koncesionar prevzame od prejšnjega izvajalca 
storitve oskrbovance iz razpisanega območja izvajanja 
koncesije. Koncesionar in prejšnji izvajalec koncesije 
se pisno dogovorita o prevzemu oskrbovancev in pri 
tem upoštevata predpise s področja socialnega varstva.

IV. Opis storitve:
Storitev obsega naslednje oblike storitve:
– gospodinjsko pomoč,
– pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih,
– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.
V. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesija se 

bo začela izvajati predvidoma 1. januarja 2013 oziroma 
takoj po podpisu pogodbe o koncesiji. Koncesija se po-
deli za določen čas 10 let in se lahko v skladu z veljavni-
mi predpisi podaljša, vendar največ za čas, za katerega 
je bila sklenjena koncesijska pogodba.

VI. Uporabniki storitve: uporabniki storitve so osebe 
skladno s 6. členom Pravilnika o standardih in norma-
tivih socialnovarstvenih storitev in 4. členom Odloka 
o organiziranju in izvajanju socialne oskrbe na domu 
in merilih za določanje plačil storitev v Občini Kuzma.

Upravičenci do socialne oskrbe na domu so osebe, 
ki imajo na območju Občine Kuzma stalno bivališče in 
jim preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da 
z občasno organizirano pomočjo drugega, ohranjajo 
zadovoljivo duševno in telesno počutje in lahko funkcio-
nirajo v znanem bivalnem okolju tako, da jim vsaj za do-
ločen čas ni potrebno institucionalno varstvo v zavodu, 
v drugi družini ali drugi organizirani obliki.

Upravičenci do socialne oskrbe na domu so:
– osebe stare nad 65 let, ki so zaradi starosti ali 

pojavov, ki spremljajo starost, nesposobne za samo-
stojno življenje,

– osebe s statusom invalida po zakonu o družbe-
nem varstvu telesno prizadetih oseb oziroma delovnih 
invalidov I. kategorije, ki so po oceni pristojne komisije 
nesposobni za samostojno življenje, vendar jim uporaba 
storitve nadomešča institucionalno varstvo,

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

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

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

– druge osebe, za katere pristojni organ Občine 
Kuzma oceni, da potrebujejo takšno obliko pomoči.

VII. Viri financiranja storitve: storitev se financira 
v skladu z Zakonom o socialnem varstvu.

VIII. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
Na javni razpis se lahko prijavi pravna ali fizična 

oseba, ki v skladu s 7., 8. in 10. členom Pravilnika o kon-
cesijah na področju socialnega varstva in 3. člena Odlo-
ka o organiziranju in izvajanju socialne oskrbe na domu 
in merilih za določanje plačil storitev v Občini Kuzma 
(Uradni list RS, št. 65/04), izpolnjuje naslednje pogoje:

– da je pravna ali fizična oseba v Republiki Slove-
niji, registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet 
koncesije, oziroma da je podružnica tuje pravne osebe 
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za opravljanje te dejavnosti vpisana v register v Repu-
bliki Sloveniji,

– da izpolnjuje pogoje po zakonu in odloku, ki ure-
jata pomoč družini na domu,

– da prevzame uporabnike programa in delavce, ki 
so zaposleni pri izvajanju programa pri prejšnjem izva-
jalcu storitve,

– da zagotavlja zaposlitev zadostnega števila stro-
kovnih delavcev in strokovnih sodelavcev,

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

– da ima izdelan podroben program dela izvajanja 
storitve z možnostjo vključevanja v druge socialne var-
stvene dejavnosti,

– da zagotavlja kakovostno izvajanje storitve,
– da izkazuje finančno in poslovno sposobnost,
– da bo v primeru podelitve koncesije po tem jav-

nem razpisu, koncesijsko dejavnost opravljal tudi ob 
sobotah, nedeljah in praznikih.

Dodatni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki 
in dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki jih mora ponu-
dnik predložiti k ponudbi, so določeni v razpisni doku-
mentaciji.

IX. Kriteriji in merila za izbor ponudnika:
– kvaliteta in realnost predloženega programa izva-

janja storitev z vidika kadrov, organizacije dela, tehničnih 
pogojev in metod dela: največ 40 točk,

– cena storitve na efektivno uro: največ 30 točk,
– reference ponudnika: največ 10 točk,
– oddaljenost sedeža oziroma izpostave izvajalca 

od območja za katero bo podeljena koncesija: največ 
20 točk.

Koncedent si v skladu s 4. členom Pravilnika o kon-
cesijah na področju socialnega varstva pridržuje pravi-
co, da ne izbere nobenega prijavitelja.

X. Delovna razmerja zaposlenih: delovna razmerja 
zaposlenih pri koncesionarju se urejajo v skladu s kolek-
tivnimi pogodbami, zakoni in drugimi akti, ki veljajo za za-
poslene v javnih zavodih s področja socialnega varstva.

XI. Način in rok za oddajo vlog: vloga mora biti iz-
polnjena na ustreznih obrazcih razpisne dokumentacije 
in mora imeti priložene vse zahtevane izjave in zahte-
vane obvezne priloge oziroma dokazila o izpolnjevanju 
razpisnih pogojev.

Razpisni rok za oddajo ponudb je do ponedelj-
ka, 11. februarja 2013. Ponudniki morajo svoje ponud-
be predložiti v zaprti ovojnici na naslov Občina Kuzma, 
Kuzma 60c, 9263 Kuzma. Na sprednji strani ovojnice 
morajo biti navedene naslednje oznake:

– »Koncesija: Pomoč družini na domu – Ne odpi-
raj«.

– »Občina Kuzma, Kuzma 60c, 9263 Kuzma«.
Na hrbtni strani pošiljke mora biti obvezno naveden 

naziv in naslov prijavitelja.
Dopolnjevanje vloge je možno do poteka razpisne-

ga roka z nujno oznako na katero vlogo se dopolnitev 
nanaša.

Ponudba:
– ki ne bo pravočasna,
– ki je ne bo podal ponudnik, ki izpolnjuje razpisne 

pogoje,
– ki ne bo podana za v razpisu določeno krajevno 

območje izvajanja storitve in razpisano vrsto storitve,
– ki ne bo popolna glede na besedilo javnega raz-

pisa,
se v skladu s 5. členom Pravilnika o koncesijah na 

področju socialnega varstva ne bo štela kot zahtevek za 

ugotavljanje izpolnjevanja minimalnih tehničnih pogojev, 
določenih s predpisi s področja socialnega varstva, in bo 
s sklepom zavržena.

XII. Razpisna dokumentacija in dodatne informa-
cije:

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani 
občine http://obcina.kuzma.si od dneva objave razpisa.

Za dodatne informacije je pristojen direktor občin-
ske uprave Milan Matiš, 02/555-80-16, 041/327-388.

III. Odpiranje ponudb in obveščanje o izboru
Odpiranje ponudb bo v torek, dne 12. februarja 

2013 ob 9.30, v prostorih občinske uprave Občine Kuz-
ma, Kuzma 60c, 9263 Kuzma. Odpiranje ponudb je 
javno in mu lahko prisostvuje vsak ponudnik na javnem 
razpisu, predstavnik prijavitelja-ponudnika pa se obve-
zno izkaže s pisnim pooblastilom.

Komisija za pregled in presojo prispelih ponudb, ki 
jo s sklepom imenuje župan, za vsako ponudbo pose-
bej ugotovi ali je pravočasna ali jo je podal ponudnik, ki 
izpolnjuje predpisane pogoje ali je ponudba podana za 
v razpisu določeno krajevno območje izvajanja določene 
vrste storitve in ali je popolna glede na besedilo javnega 
razpisa.

Ponudbe, ki niso pravočasne, ali niso popolne, ali 
ponudba ni podana za v razpisu določeno krajevno ob-
močje izvajanja določene vrste storitve, ali je ni podal 
ponudnik, ki izpolnjuje predpisane pogoje, s sklepom 
zavrže organ, pristojen za podelitev koncesije.

Komisija za koncesije mora o vsaki ponudbi, ki je 
pravočasna, oddana s strani ponudnika, ki izpolnju-
je predpisane pogoje in je podana za v razpisu določeno 
krajevno območje izvajanja določene vrste storitev ter 
je popolna, imeti pridobljeno mnenje Socialne zbornice 
Slovenije.

Komisija za koncesije najkasneje v roku 60 dni po 
pridobitvi mnenja socialne zbornice oziroma po izteku 
zakonskega roka za odgovor organa, opravi pregled in 
presojo popolnih ponudb po kriterijih in merilih, objavlje-
nih v javnem razpisu, ter na tej podlagi in ob upošteva-
nju mnenja socialne zbornice, če je bilo dano, pripra-
vi predlog podelitve koncesije.

XIV. Organ, pristojen za podelitev koncesije
Koncesijo bo na podlagi predloga pristojne stro-

kovne komisije za pregled in presojo prispelih ponudb, 
podelila občinska uprava z odločbo.

Izbrani koncesionar podpiše koncesijsko pogodbo 
z županom Občine Kuzma.

Občina Kuzma

Št. 33110/1/2013-1 Ob-1227/13

Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za 
ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini 
Prebold za programsko obdobje 2012–2013 (Uradni list 
RS, št. 28/12) in Odloka o proračunu Občine Prebold za 
leto 2013 (Uradni list RS, št. 106/12) Občina Prebold, 
objavlja

javni razpis
za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje  

in razvoj kmetijstva ter podeželja  
v Občini Prebold v letu 2013

I. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega upo-
rabnika: Občina Prebold, Hmeljarska cesta3, 3312 Pre-
bold.

II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih 

finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter 
podeželja za leto 2013 v Občini Prebold po shemi držav-
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nih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (ES) 
št. 1857/2006 in Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006. 
Sredstva se dodelijo za naslednje ukrepe:

1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno 
pro izvodnjo (ukrep 1)

2. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (ukrep 4)
3. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu 

(ukrep 7)
4. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na 

kmetijah (ukrep 8).
III. Upravičenci
Do sredstev so upravičeni:
(1) Upravičenci do pomoči za ukrep 1 Naložbe 

v kmetijska gospodarstva za primarno pro izvodnjo in 
ukrep 4 Pomoč za plačilo zavarovalnih premij so:

– kmetijska gospodarstva, pravne in fizične osebe, ki 
se ukvarjajo s primarno pro izvodnjo kmetijskih pro izvodov 
in so mala ali srednja podjetja, kakor so opredeljena v Pri-
logi I Uredbe 800/2008/ES, imajo stalno bivališče oziroma 
sedež v občini in so vpisani v register kmetijskih gospo-
darstev (v nadaljevanju: nosilci kmetijskih gospodarstev).

(2) Upravičenci do pomoči za ukrep 7 Zagotavljanje 
tehnične podpore v kmetijstvu so:

– organizacije, ki so registrirane za izvajanje storitev 
in aktivnosti iz 18. in 19. člena (v nadaljevanju: registrirani 
izvajalci);

– registrirana stanovska in interesna združenja in 
zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in 
prehrane na območju občine ali regije (v nadaljevanju: 
društva in združenja).

(3) Upravičenci do pomoči za ukrep 8 Naložbe za 
opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah so:

– nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmetijske-
ga gospodinjstva, ki imajo stalno prebivališče na naslovu 
nosilca dejavnosti, ki so ali se bodo registrirali za opra-
vljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji (v nadaljevanju: 
nosilci dopolnilnih dejavnosti);

IV. Nadzor in sankcije
Nadzor nad namensko porabo sredstev opravlja ko-

misija, ki jo imenuje župan.
V primeru nenamenske porabe sredstev, pridobljenih 

po Pravilniku o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in ra-
zvoj kmetijstva in podeželja v Občini Prebold za program-
sko obdobje 2012–2013, mora prejemnik sredstva vrniti 
v celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi. Prejemnik 
izgubi tudi pravico do pridobitve drugih sredstev po nave-
denem pravilniku za naslednji dve leti.

V. Višina razpisanih sredstev za posamezne ukrepe, 
upravičeni stroški in pogoji za pridobitev sredstev

Prijave na razpis bodo ovrednotene na podlagi na-
slednjih meril, ki bodo upoštevane pri razdeljevanju pro-
računskih sredstev:

1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno 
pro izvodnjo – ukrep 1

Okvirna višina razpisanih sredstev je 27.500 €.
Cilji ukrepa:
– zmanjšanje pro izvodnih stroškov;
– izboljšanje in preusmeritev pro izvodnje;
– izboljšanje kakovosti;
– ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali iz-

boljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro po-
čutje živali;

– boljše izkoriščanje naravnih virov (pašnikov in trav-
nikov) in ureditev dostopov (poljske poti, dovozne poti, 
poti v trajnih nasadih na kmetiji) na kmetijskih gospo-
darstvih.

Predmet podpore:
A. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živino-

rejsko in rastlinsko pro izvodnjo:

– naložbe v posodobitev hlevov s pripadajočo no-
tranjo opremo (oprema za krmljenje, molžo in izločke) 
za prirejo mleka, mesa in jajc;

– naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opre-
mo;

– naložbe v posodobitev sušilnic za hmelj, vključno 
s pripadajočo opremo;

– nakup kmetijske mehanizacije in opreme, vključ-
no z računalniško programsko opremo;

– nakup kmetijskih zemljišč, v vrednosti do 10 % 
vrednosti celotne naložbe, če je nakup kmetijskega ze-
mljišča sestavni del celotne investicije;

– postavitev ekstenzivnih travniških sadovnjakov 
ter postavitev oziroma prestrukturiranje intenzivnih 
trajnih nasadov sadovnjakov, vključno z jagodišči ter 
hmeljišči;

– nakup in postavitev rastlinjakov, plastenjakov, 
vključno s pripadajočo opremo;

– nakup in postavitev mrež proti toči;
B. Urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč in dosto-

pov:
– naložbe v postavitev pašnikov za nadzorovano 

pašo domačih živali in obor za rejo gojene divjadi;
– naložbe v izvedbo agromelioracijskih del in ure-

ditev dostopov (poljske poti, dovozne poti, poti v trajnih 
nasadih na kmetiji) na kmetijskih gospodarstvih;

– naložbe v namakalno infrastrukturo za namakalne 
sisteme, če taka naložba vodi k zmanjšanju, prejšnje 
uporabe vode za najmanj 25 %, ki so v zasebni lasti, 
vključno z izgradnjo pripadajočih vodnih virov, skladno 
z vso veljavno zakonodajo na tem področju.

Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko in ra-
stlinsko pro izvodnjo na kmetijskih gospodarstvih, razen 
za rejo toplokrvnih pasem konj, perutnine in kuncev. Za 
rejo drobnice se pomoči dodelijo na območjih z omeje-
nimi dejavniki.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo v skladu 

z zahtevami razpisne dokumentacije,
– investicija mora biti zaključena pred izplačilom 

sredstev,
– vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega gospodar-

stva in mora imeti stalno prebivališče na naslovu kmetij-
skega gospodarstva,

– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na 
ime nosilca kmetijskega gospodarstva; v primeru,da je 
kmetija vključena v sistem DDV, mora biti nosilec kme-
tijskega gospodarstva davčni zavezanec,

– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v te-
žavah,

– kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo pri-
spevati k izpolnjevanju vsaj enega od navedenih ciljev 
ukrepa,

– na kmetijskem gospodarstvu morajo biti ob oddaji 
vloge, glede na vrsto pro izvodnje oziroma sektor kmetij-
ske pridelave, upoštevane vse predpisane zahteve gle-
de okolje-varstvenih in veterinarskih pogojev ter zahtev 
za dobrobit živali; če je investicija namenjena izpolnjeva-
nju teh zahtev, jih mora kmetijsko gospodarstvo izpolniti 
najkasneje do zaključka investicije,

– nosilec kmetijskega gospodarstva mora imeti ob 
oddaji vloge vsaj 2 ha primerljivih površin.

Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin se šteje:
– 1 ha njiv ali vrtov (GERK 1100, 1130) ali
– 2 ha travnikov (GERK 1300) ali ekstenzivnih sa-

dovnjakov (GERK 1222) ali
– 4 ha pašnikov (GERK 1330) ali
– 0,25 ha plantažnih sadovnjakov (GERK 1221) ali 

vinogradov (GERK 1211) ali hmeljišč (GERK 1160) ali 
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oljčnikov (GERK 1230) ali ostalih trajnih nasadov (GERK 
1240, 1180) ali

– 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, 
v drevesnicah in pri trsničarstvu

– (GERK 1190) ali
– 200 m2 pro izvodnih površin pri pridelavi gob ali
– 8 ha gozdov ali
– 5 ha gozdnih plantaž (GERK 1420) ali
– 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin 

(GERK 1321).
V primeru rabe kmetijskih zemljišč, ki je podlaga za 

preračun 1 ha primerljivih kmetijskih površin, se šteje 
raba po GERK-ih.

Upravičenec mora izpolnjevati ostale pogoje iz Pra-
vilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj 
kmetijstva ter podeželja v Občini Prebold za program-
sko obdobje 2012–2013 in hkrati predložiti še dodatno 
dokumentacijo:

– izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, 
opreme in tehnologijo, ki ga pripravi za to pristojna stro-
kovna institucija;

– ponudbo oziroma predračun za nameravano in-
vesticijo;

– pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo in-
vesticije, kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovo-
ljenja;

– gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z ve-
ljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in 
varstvu okolja;

– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investi-
cije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba;

– naložba mora biti v skladu s Standardi Skupnosti;
– kmetijsko gospodarstvo mora prispevati k izpol-

njevanju vsaj enega od naštetih specifičnih ciljev tega 
ukrepa, kar mora biti razvidno iz vloge;

– po zaključku investicije mora kmetijsko gospodar-
stvo izpolnjevati standard za dobro počutje živali;

– do pomoči so upravičena kmetijska podjetja, ki 
niso podjetja v težavah.

Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev.
Omejitve:
Sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki je za isti na-

men kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem 
ukrepu, že prejel javna sredstva RS ali sredstva EU.

Podpore za naložbe po tem razpisu se ne dodelijo 
za:

– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– že izvedena dela, razen za izdelavo projektne 

dokumentacije,
– investicije povezane z drenažiranjem kmetijskih 

zemljišč,
– nakup živali in samostojen nakup kmetijskih ze-

mljišč,
– nakup enoletnih rastlin,
– investicije v naložbe trgovine,
– investicije, ki se izvajajo izven območja občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih sred-

stev Republike Slovenije in EU in
– nakup pro izvodnih pravic.
Višina sofinanciranja:
– do 50 % upravičenih stroškov na območjih z ome-

jenimi dejavniki;
– do 40 % upravičenih stroškov za ostala območja.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči je 500,00 EUR, 

najvišji znesek pa 5.000,00 EUR na kmetijsko gospodar-
stvo na leto.

Upravičeni stroški:
– stroški posodobitve hlevov (gradbena in obrtniška 

dela, oprema stojišč, ležišč, privezov in boksov, električ-
na oprema, prezračevalni sistemi, napajalni sistemi …);

– stroški nakupa in montaže nove tehnološke opre-
me (za krmljenje, molžo in izločke …);

– stroški nakupa materiala, opreme in stroški novo-
gradnje pomožnih živinorejskih objektov: (sofinanciranje 
obnove ali rekonstrukcije gnojnih jam in gnojišč zaradi 
izpolnjevanja standarda nitratne direktive ni mogoče);

– stroški nakupa materiala, opreme v posodobitve 
sušilnic;

– stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije in 
opreme, vključno z računalniško programsko opremo;

– stroški postavitve ekstenzivnih trajnih nasadov ali 
postavitve oziroma prestrukturiranja obstoječih intenziv-
nih nasadov (priprava zemljišča in postavitev opore in 
ograje, nakup sadilnega materiala, postavitev mrež proti 
toči, menjava drogov, sider in žičnih vrvi);

– stroški nakupa in postavitve rastlinjaka ali plaste-
njaka s pripadajočo opremo;

– stroški nakupa opreme za ureditev pašnikov in 
obor (oprema za ograditev in pregraditev pašnika na 
pašne čredinke, pašni aparat, ureditev napajališč …);

– stroški izvedbe agromelioracijskih del, razen dre-
nažna dela in material za drenažo;

– stroški izvedbe namakalne infrastrukture;
– stroški, povezani s pripravo in izvedbo investicije 

(honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški 
študije za izvedljivost, nakup patentov in licenc …).

Pomoč se lahko dodeli, da se upravičencu omogo-
či, da doseže novo uvedene minimalne standarde glede 
okolja, higiene in dobrega počutja živali.

Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne velikosti,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo javna 

sredstva za namen investicije.
2. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij – ukrep 4
Okvirna višina razpisanih sredstev je 2.000 €.
Cilj ukrepa:
Vključevanje čim večjega števila kmetij v sistem 

zavarovanj živali.
Predmet podpore
Sofinancira se zavarovalna premija v skladu z naci-

onalnim predpisom o sofinanciranju zavarovalnih premij 
za zavarovanje kmetijske pro izvodnje za tekoče leto.

Pogoji za dodelitev sredstev:
– izpolnjevanje določil nacionalnega predpisa, ki 

ureja sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje 
kmetijske pro izvodnje za tekoče leto,

– vlagatelj mora imeti ob oddaji vloge vsaj 2 ha 
primerljivih površin,

– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v te-
žavah.

Upravičenec mora izpolnjevati ostale pogoje iz Pra-
vilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj 
kmetijstva ter podeželja v Občini Prebold za program-
sko obdobje 2012–2013 in hkrati predložiti še dodatno 
dokumentacijo:

– sklenjeno zavarovalno polico za zavarovanje 
kmetijske pro izvodnje za leto 2013.

Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki sklenejo zavaro-

valno pogodbo za tekoče leto.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo:
– za tiste deleže pomoči, kot jih s predpisom o so-

financiranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetij-
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ske pro izvodnje za tekoče leto določi Vlada Republike 
Slovenije;

– kmetijskim gospodarstvom, ki niso vpisana v re-
gister kmetijskih gospodarstev, ki ga vodo pristojno mi-
nistrstvo za kmetijstvo;

– kmetijskim gospodarstvom, ki imajo sedež in pre-
težni del površin, ki so predmet zavarovanja, izven ob-
močja občine.

Višina sofinanciranja:
– višina sofinanciranja občine je razlika med viši-

no sofinanciranja zavarovalne premije iz nacionalnega 
proračuna do 50 % opravičljivih stroškov zavarovalne 
premije za zavarovanje živali za primer bolezni,

– najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 50€, 
največji pa 500€ na upravičenca na leto.

Upravičeni stroški:
Sofinanciranje zavarovalnih premij za:
– zavarovanje živali pred nevarnostjo pogina zaradi 

bolezni.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne velikosti.
3. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu – 

ukrep 7
Okvirna višina razpisanih sredstev je 1.000 €.
Cilji ukrepa:
– boljša učinkovitost kmetijstva in dolgoročna spo-

sobnost preživetja.
Predmet podpore:
– stroški izobraževanja in usposabljanja, svetoval-

nih storitev, organizacije forumov, tekmovanj, razstav 
in sejmov, sodelovanja na tekmovanjih, publikacij in 
spletišč,

– stroški nadomeščanja kmeta, kmetovega partner-
ja med boleznijo in dopustom.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– finančno ovrednoten program izvajalca izobra-

ževanj oziroma storitev z ustreznimi dokazili kot so ko-
tizacije oziroma participacije kmetov, če se izvajalec za 
to odloči;

– pomoč mora bit dostopna vsem upravičencem na 
ustreznem območju;

– če so izvajalci ali organizatorji nudenja tehnič-
ne pomoči v kmetijstvu nevladne organizacije, članstvo 
v teh organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do teh-
nične podpore;

– upravičenci morajo k vlogi predložiti letni program 
dela oziroma dokazila, zahtevana z javnim razpisom;

– upravičenec mora izpolnjevati ostale pogoje iz 
Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj 
kmetijstva ter podeželja v Občini Prebold za program-
sko obdobje 2012–2013 in hkrati predložiti še dodatno 
dokumentacijo:

– finančno ovrednoten program izvajalca izobra-
ževanj oziroma storitev,

– pri zahtevku mora biti predložen spisek udele-
žencev svetovanja.

Občina Prebold z izvajalci sklene pogodbo, v kateri 
opredeli posamezne naloge, časovne roke za izvedbo 
le-teh ter način izvedbe plačil.

Upravičenci:
– registrirani izvajalci,
– društva in združenja.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo:
– za že izvedene aktivnosti;
– za stroške storitev povezane z običajnimi opera-

tivnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno sve-
tovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje;

– za stroške svetovanja, ki so financirani v okviru 
javne svetovalne službe.

Višina sofinanciranja:
– pomoč lahko krije do 100 % stroškov;
– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev 

in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju pro-
izvajalcem.

Upravičeni stroški:
1. Na področju izobraževanja in usposabljanja kme-

tov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu se pomoč 
dodeli za kritje stroškov organiziranja in materialnih stro-
škov za izvedbo programov usposabljanja (predavanja, 
informativna izobraževanja, krožki, tečaji, prikazi, stro-
kovne ekskurzije ...):

– najem prostora,
– honorar izvajalcu,
– oglaševanje,
– gradiva za udeležence,
– stroški izvedbe strokovnih ekskurzij.
2. Na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo 

tretje strani:
– honorarji za storitve, ki ne spadajo med trajne ali 

občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi opera-
tivnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno sve-
tovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje.

3. Na področju organizacije forumov za izmenjavo 
znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov 
ter sodelovanje na njih:

– stroški udeležbe,
– potni stroški,
– stroškov publikacij,
– najemnine razstavnih prostorov,
– simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do 

vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca.
4. Stroški publikacij (katalogov, spletišč), ki pred-

stavljajo dejanske podatke o pro izvajalcih iz dane regije 
ali pro izvajalcev danega pro izvoda, če so informacije 
in predstavitve nevtralne in imajo zadevni pro izvajalci 
enake možnosti, da se predstavijo v publikaciji (kritje 
stroškov priprave in tiska katalogov, kritje stroškov vzpo-
stavitve internetne strani).

5. Za nadomeščanja kmeta, kmetovega partnerja 
med boleznijo in dopustom:

– stroški dela najete delovne sile,
– stroški strojnih storitev.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali je vsebina vloge ustreza namenu ukrepa.
4. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na 

kmetijah
Okvirna višina razpisanih sredstev je 2.500 €.
Cilj ukrepa:
– povečanje števila kmetijskih gospodarstev, ki 

opravljajo dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
Predmet podpore
Predmet podpore so naložbe za sledeče vrste na-

menov:
– predelava kmetijskih pro izvodov, opredeljenih 

v Prilogi 1 (mesa, mleka, vrtnin, sadja, mlevskih in 
škrobnih izdelkov, rastlinskih in živalskih olj ter maščob, 
pripravljenih krmil za živali, drugih živil, pijač, lesa, medu 
in čebeljih izdelkov, zelišč, gozdnih sadežev in gozdnih 
sortimentov);

– neposredna prodaja kmetijskih pro izvodov na 
kmetijah;

– neposredna prodaja kmetijskih pro izvodov izven 
kmetije;

– turizem na kmetiji (gostinska in negostinska de-
javnost – ogled kmetije in njenih značilnosti in ogled 
okolice kmetije, prikaz vseh del iz osnovne kmetijske 
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in gozdarske dejavnosti, prikaz vseh del iz ostalih vrst 
dopolnilne dejavnosti na kmetiji, turistični prevoz po-
tnikov z vprežnimi vozili, ježa živali, žičnice, vlečnice, 
sedežnice, oddaja športnih rekvizitov, oddajanje površin 
za piknike);

– dejavnost (storitve in izdelki), povezana s tradici-
onalnimi znanji na kmetiji (oglarstvo, tradicionalno kro-
vstvo s slamo, skodlami in skriljem, peka v kmečki peči, 
izdelava drobnih galanterijskih izdelkov iz lesa, zbirke, 
izdelava podkev, podkovno kovaštvo, tradicionalni izdel-
ki iz zelišč in dišavnic);

– pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih vi-
rov na kmetiji;

– storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, 
opremo, orodji in živalmi ter oddaja le teh v najem;

– izobraževanje na kmetijah, povezano s kmetijsko, 
gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetij;

– zbiranje in kompostiranje organskih snovi;
– aranžiranje ter izdelava vencev, šopkov ipd. iz 

lastnega cvetja in drugih okrasnih rastlin.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za 

opravljanje dopolnilne dejavnosti, skladno z veljavno 
zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za 
opravljanje dopolnile dejavnosti na kmetiji (Uradni list 
RS, št. 61/05 in 45/08 – ZKme-1),

– dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne 
dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaklju-
čeni investiciji,

– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasi-

ti na ime nosilca dopolnilne dejavnosti; v primeru, da 
je kmetija vključena v sistem DDV, mora biti vlagatelj 
davčni zavezanec,

– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v te-
žavah,

– upravičenec mora izpolnjevati ostale pogoje iz 
Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj 
kmetijstva ter podeželja v Občini Prebold za program-
sko obdobje 2012–2013 in hkrati predložiti še dodatno 
dokumentacijo:

– izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, 
opreme in tehnologijo, ki ga opravi za to pooblaščena 
pristojna institucija;

– račun oziroma predračun za investicijo;
– pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo in-

vesticije, kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovo-
ljenja;

– mnenje pristojne strokovne službe o upravi-
čenosti vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti;

– gradbena dela morajo biti izvedena v skladu 
z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju pro-
stora in varstvu okolja;

– upravičenci morajo po končani investiciji izpol-
njevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, 
določene v javnem razpisu, skladno z veljavno zakono-
dajo in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje 
dopolnile dejavnosti na kmetiji;

– fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne 
dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejav-
nost najpozneje eno leto po zaključeni investiciji v pri-
meru, če le-ta še ni registrirana;

– mnenje pristojne strokovne službe, da ukrep 
prispeva k povečanju konkurenčnosti kmetijskega go-
spodarstva;

– finančno konstrukcijo investicije s planom iz-
vedbe oziroma dokončanja le-te.

Upravičenci do sredstev:
Nosilci dopolnilnih dejavnosti.

Omejitve:
Podpore se ne dodelijo za:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– investicije, ki se izvajajo izven območja občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih sred-

stev Republike Slovenije in EU, in nakup pro izvodnih 
pravic.

Višina sofinanciranja:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih 

sredstev,
– najvišji delež pomoči znaša do 50 % upravičenih 

stroškov investicije,
– skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu 

koli podjetju, ne sme presegati 200.000 EUR bruto v ka-
terem koli obdobju treh proračunskih let.

Upravičeni stroški ukrepa:
– gradbena in obrtniška dela;
– stroški nakupa nove opreme, vključno z računal-

niško programsko opremo;
– stroški promocije;
– stroški udeležbe na izobraževanjih in usposa-

bljanjih;
– splošni stroški, povezani s pripravo in izvedbo 

projekta.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo javna 

sredstva za namen investicije.
VI. Vsebina vloge
Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje:
– prijavni obrazec: »Vloga za dodelitev finančnih 

sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeže-
lja v Občini Prebold v letu 2013« za posamezen ukrep,

– obvezne priloge k vlogi, ki so predložene kot do-
kazila k posameznim ukrepom.

Prijavni obrazec se dobi na sedežu Občine Prebold, 
Hmeljarska cesta 3, od dneva objave javnega razpisa do 
dneva, ko se izteče rok za oddajo vlog.

Javni razpis in prijavni obrazci so objavljeni na sple-
tni strani http://www.obcinaprebold.si.

VII. Obravnavanje vlog
Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo ime-

nuje župan Občine Prebold. Strokovna komisija lahko 
zmanjša delež sofinanciranja pri posameznih ukrepih 
pri obravnavanju vlog iz naslednjih vzrokov:

– zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov prora-
čuna občine za leto 2013,

– zaradi večjega števila zahtevkov, kot je zagoto-
vljenih sredstev v proračunu.

O dodelitvi sredstev upravičencem odloča direktor 
občinske uprave ali druga od direktorja pooblaščena 
uradna oseba s sklepom. Upravičencem bo izdan sklep 
o višini odobrenih sredstev za posamezen ukrep. Upra-
vičenec pred izdanim sklepom ne sme pričeti z aktiv-
nostjo za katero so sredstva namenjena. Medsebojne 
obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se ure-
dijo s pogodbo.

Zoper odločitve iz prejšnjega odstavka lahko upra-
vičenec vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema 
sklepa. Odločitev župana je dokončna.

Upravičencem se sredstva iz proračuna občine iz-
plačajo na transakcijski račun na podlagi zahtevka. Zah-
tevek mora vsebovati:

– dokazila o plačilu obveznosti (originalni računi, 
situacije, dokazila o plačilu),

– poročilo o opravljenem delu.
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Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno iz-
polnjene in oddane na predpisanih obrazcih z vsemi 
zahtevanimi dokazili.

Prepozno prispele vloge oziroma vloge, ki bodo 
neustrezno opremljene, se zavrže, neutemeljene pa 
zavrne. Rok dopolnitve nepopolno predložene vloge je 
8 dni od dneva prejema poziva. Vloge, ki jih vlagatelj 
v predpisanem roku ne dopolni, se zavrže, neustrezno 
dopolnjene pa zavrne.

VIII. Rok za prijavo na javni razpis
Vloge morajo biti oddane v zaprtih kuvertah, od 

začetka razpisa do 29. marca 2013, do 12. ure. Vlaga-
telju bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje 
v roku 45 dni od odpiranja vlog.

IX. Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo strokovna ko-
misija opravila po zaključku razpisa in ni javno.

X. Dodatne informacije: vse informacije v zvezi 
z javnim razpisom so na voljo na sedežu Občine Pre-
bold, tel. 703-64-00, kontaktna oseba Anton Vesolak.

Občina Prebold

Št. 40/2013 Ob-1229/13

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje 
proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 13/06, 
50/07) in Pravilnika o postopku in merilih za vrednote-
nje kulturnih programov in projektov, ki se sofinancirajo 
iz proračuna Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 9/11), 
Občina Sevnica objavlja

javni razpis
zbiranja predlogov za sofinanciranje programov  

in projektov na področju ljubiteljske kulturne 
dejavnosti, ki jih bo v letu 2013 sofinancirala 

Občina Sevnica
1. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 

Sevnica.
2. Predmet javnega razpisa so programi in projekti 

na področju kulture, ki zajemajo vse oblike ustvarjanja, 
posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju 
glasbene (vokalne in instrumentalne), plesne, gledališke 
in lutkovne, folklorne, literarne, likovne, fotografske, vi-
deo in filmske dejavnosti.

Po merilih pravilnika se ocenjuje tudi založništvo in 
izobraževanje prijaviteljev z vseh zgoraj naštetih podro-
čij. Predmet tega razpisa niso sredstva za investicijsko 
vzdrževanje in investicije v prostore za izvajanje kultur-
nih programov in projektov.

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na 
javni razpis:

Na razpis se lahko prijavijo izvajalci programov in 
projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti:

– društva, registrirana za izvajanje programov na 
področju kulture,

– resorne občinske zveze, če so izvajalci programa,
– ustanove in zasebni zavodi, ki so ustanovljeni za 

opravljanje dejavnosti v kulturi in so nepridobitni,
– posamezniki, ki so vpisani v razvid samostojnih 

ustvarjalcev pri ministrstvu za kulturo.
Prijavitelji na razpis morajo izpolnjevati naslednje 

pogoje, da imajo:
– sedež v Občini Sevnica,
– zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske 

in organizacijske pogoje za uresničevanje kulturnih ak-
tivnosti,

– zagotovljene redne vaje,
– urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in 

ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih,

– posamezniki, ki so vpisani v razvid samostojnih 
ustvarjalcev pri ministrstvu, pristojnem za kulturo, stalno 
prebivališče v Občini Sevnica.

Če je prijavitelj zveza, mora k prijavi priložiti sklep 
pristojnega organa resorne občinske zveze o prijavi 
projekta oziroma programa.

S posameznim kulturnim programom oziroma pro-
jektom lahko posamezni izvajalci kandidirajo za sredstva 
iz občinskega proračuna le na enem javnem razpisu 
Občine Sevnica v tekočem letu.

4. Okvirna vrednost razpisa: 30.362,00 EUR.
5. Merilo za izbor programov in projektov je Pravil-

nik o postopku in merilih za vrednotenje programov in 
projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki jih sofinanci-
ra Občina Sevnica (Uradni list RS, št. 9/11) in je sestavni 
del razpisne dokumentacije.

6. Posredovanje potrebne dokumentacije:
– izpolnjena prijava na razpis in izpolnjeni obrazci 

iz razpisne dokumentacije (vsi prijavitelji),
– s podpisom potrjen vzorec pogodbe (vsi prijavi-

telji),
– kopija odločbe oziroma sklepa o registraciji (vsi 

prijavitelji),
– kopija odločbe o statusu (samo samostojni ustvar-

jalci na področju kulture),
– sklep pristojnega organa resorne občinske zveze 

(samo zveze).
Prijave na razpis morajo biti popolne.
7. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti po-

rabljena v letu 2013.
8. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do 

vključno 28. 2. 2013, na naslov Občina Sevnica, Glavni 
trg 19a, 8290 Sevnica.

Pošiljke, oddane po pošti, morajo biti oddane obve-
zno s priporočeno pošto najpozneje 28. 2. 2013 (datum 
poštnega žiga na dan 28. 2. 2013).

Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako 
»Ne odpiraj – Prijava na javni razpis za kulturne progra-
me in projekte 2013« na prednji strani. Na kuverti mora 
biti obvezno naveden naslov prijavitelja. Ponudbe, ki ne 
bodo oddane v skladu s temi navodili, bodo s sklepom 
zavržene.

Če je vloga formalno nepopolna, se stranko pozo-
ve, da jo dopolni v roku petih dni od poziva. Če stranka 
vloge ne dopolni v zahtevanem roku, se vloga zavrže 
s sklepom.

9. Datum odpiranja prijav za dodelitev sredstev:
Strokovna komisija, imenovana s sklepom župana, 

bo z odpiranjem začela 6. 3. 2013, v sejni sobi Občine 
Sevnica. Odpiranje ne bo javno.

Opozorilo: vloge, ki ne bodo prispele pravočasno, 
ali jih ne bo vložila upravičena oseba, bodo zavržene 
s sklepom v skladu s 117. členom Zakona o uresni-
čevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, 
št. 04/10). Pošiljatelji vlog, ki ne bodo popolne, bodo 
pozvani k dopolnitvi vlog. Vlogo mora pošiljatelj dopolniti 
v petih dneh. Če pošiljatelj vloge ne bo dopolnil v zahte-
vanem roku, bo vloga zavržena s sklepom.

10. Izid razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obve-

ščeni najpozneje v 30 dneh od datuma odpiranja prijav.
Občina Sevnica bo z izbranimi prijavitelji sklenila 

pogodbo o sofinanciranju programov v okviru sredstev 
zagotovljenih v sprejetem proračunu za leto 2013.

Naročnik lahko do izdaje sklepov o dodelitvi sred-
stev prekine postopek predmetnega javnega razpisa.

11. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo 
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od 
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25. 1. 2013 do izteka prijavnega roka dosegljiva na 
spletni strani Občine Sevnica, www.obcina-sevnica.si, 
spletni strani KŠTM Sevnica, www.kstm.si, ali jo zainte-
resirani v tem roku dvignejo na Zavodu KŠTM Sevnica, 
Glavni trg 19, 8290 Sevnica.

12. Dodatne informacije in pojasnila: Alenka Ko-
zorog, tel. 07/816-10-72 ali 051/680-288, e-mail: alen-
ka.kozorog@kstm.si, v času od 8. do 15. ure.

Občina Sevnica

Št. 40/2013 Ob-1230/13

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje 
proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 13/06, 
50/07) in Pravilnika za sofinanciranje mladinskih progra-
mov in projektov ter programov za mlade v Občini Sevni-
ca (Uradni list RS, št. 119/07), Občina Sevnica objavlja

javni razpis
za sofinanciranje mladinskih programov  

in projektov ter programov za mlade  
v Občini Sevnica v letu 2013

1. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 
Sevnica.

2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nasle-
dnjih programov in projektov:

– neformalno izobraževanje in usposabljanje mla-
dih za mladinsko delo,

– prostovoljno mladinsko delo,
– informiranje in svetovanje za mlade,
– participacija, aktivno državljanstvo, človekove 

pravice,
– mednarodno mladinsko delo,
– mobilnost mladih,
– raziskovalno delo mladih.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na 

javni razpis:
Na razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki izpolnjujejo 

naslednje pogoje:
– njihova vloga se nanaša na področja mladinskega 

dela iz razpisne dokumentacije, pri čemer se štejejo za 
nosilce ali uporabnike mladinskega dela predvsem mladi 
v starosti od 15. do 29. leta;

– so registrirani v RS kot pravna oseba, ki je pravilo-
ma nevladna, neprofitna in opravlja registrirane dejavno-
sti, namenjene predvsem za otroke in mladino v skladu 
s tem pravilnikom;

– so nosilci dejavnosti, ki v praksi (aktivno delujejo) 
obstajajo vsaj 6 mesecev oziroma pridobijo dovoljenje 
za pravico do sofinanciranja od Urada za mladino in 
imajo sedež v Občini Sevnica;

– da zagotovijo ustrezne prostorske pogoje in pri-
skrbijo tehnične, materialne, kadrovske in organizacijske 
pogoje za izvedbo programov oziroma dejavnosti, ki jih 
opravljajo v skladu z veljavno zakonodajo;

– da uveljavljajo pluralno programsko zasnovo, ki 
se odraža v letnem programu dela z več različnimi de-
javnostmi oziroma programi;

– da uveljavljajo takšno notranjo organizacijsko 
shemo, ki omogoča demokratično obravnavo in koordi-
nacijo izvedbe planiranega programa;

– dejavnosti se morajo opravljati na območju Ob-
čine Sevnica ali območju več lokalnih skupnosti (z na-
menom teritorialnega ali programskega povezovanja);

– da organizacije (razen pravnih oseb iz nasle-
dnje alineje te točke) za izvajanje programa zagota-
vljajo najmanj 10 % delež sofinanciranja iz drugih virov 
in imajo jasno izdelano finančno konstrukcijo, iz katere 
so razvidni: prihodki in odhodki izvajanja dejavnosti, ki 

so predmet tega razpisa, delež javnih sredstev, delež 
sredstev uporabnikov, delež sredstev iz drugih virov in 
pričakovano financiranje na podlagi tega razpisa. Pri-
hodki vlagatelja morajo biti enaki odhodkom;

– da pravne osebe, ustanovljene po Zakonu o sku-
pnosti študentov in druge pravne osebe, ki se financi-
rajo iz naslova koncesijskih dajatev na študentsko delo, 
za izvajanje programa zagotavljajo najmanj 50 % delež 
sofinanciranja iz drugih virov in imajo jasno izdelano 
finančno konstrukcijo.

Na razpis se lahko prijavijo:
– društva, klubi in njihove zveze,
– druge nevladne organizacije.
Občinska resorna zveza mladinskih društev in or-

ganizacij se lahko prijavi le kot izvajalec projekta/progra-
ma, pri čemer mora predložiti sklep pristojnega organa 
zveze o odobritvi izvedbe projekta/programa.

Izvajalci morajo biti registrirani na območju Občine 
Sevnica.

Sredstva, ki se razdelijo na podlagi tega pravilnika, 
niso namenjena sofinanciranju programov, ki jih posa-
mezni izvajalci izvajajo kot redne programe (zakonska 
ali pogodbena obveznost).

4. Višina razpoložljivih sredstev za leto 2013 znaša 
14.951,00 EUR.

5. Osnovna merila za izbor:
Za vrednotenje vlog za sofinanciranje mladinskih 

programov in projektov ter programov za mlade bodo 
upoštevana naslednja merila in kriteriji: preglednost, 
število aktivnih vključenih članov v mladinskih programih 
in projektih ali programih za mlade, delež lastnih sred-
stev za izvedbo mladinskih programov in/ali projektov, 
ekonomičnost, prednostna področja, inovativnost, do-
stopnost, kontinuiranost, tradicionalnost, meddruštveno 
povezovanje, mreženje in partnerstva, krepitev predno-
stnih vrednot, vključenost v občinsko resorno zvezo ali 
mladinski svet.

Podrobnejše ocenjevanje vlog po navedenih merilih 
in kriterijih je določeno s Pravilnikom za sofinanciranje 
mladinskih programov in projektov ter programov za 
mlade v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 119/07), ki 
ga bodo prijavitelji prejeli kot sestavni del razpisne do-
kumentacije.

Programi izvajalcev, ki se financirajo ali sofinanci-
rajo iz katerega koli drugega javnega razpisa Občine 
Sevnica, ne morejo biti predmet sofinanciranja po me-
rilih tega pravilnika.

6. Posredovanje potrebne dokumentacije:
– izpolnjena prijava na razpis in izpolnjeni obrazci 

iz razpisne dokumentacije,
– s podpisom potrjen vzorec pogodbe,
– kopija odločbe oziroma sklepa o registraciji.
Prijave na razpis morajo biti popolne.
7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev:
Dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa morajo 

biti porabljena v letu 2013.
8. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do 

28. 2. 2013, na naslov: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 
8290 Sevnica. Pošiljke, oddane po pošti, morajo biti od-
dane obvezno s priporočeno pošto najpozneje do 28. 2. 
2013 (datum poštnega žiga na dan 28. 2. 2013).

Vloge, ki ne bodo oddane pravočasno, ne bodo 
obravnavane.

Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako 
»Ne odpiraj – Prijava na javni razpis za sofinanciranje 
mladinskih programov in projektov ter programov za 
mlade v letu 2013«. Na kuverti mora biti obvezno nave-
den naslov prijavitelja.
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Vloge, ki ne bodo opremljene v skladu s temi navo-
dili, bodo s sklepom zavržene.

9. Datum odpiranja prijav za dodelitev sredstev:
Strokovna komisija, imenovana s sklepom župana 

Občine Sevnica, bo z odpiranjem začela 6. 3. 2013, 
v prostorih Občine Sevnica. Odpiranje ne bo javno.

V primeru nepopolno izpolnjenih prijav bo komisi-
ja prijavitelje pozvala, da v roku 8 dni dopolnijo vlogo. 
V primeru, da predlagatelj v zahtevanem roku ne bo 
dopolnil vloge, bo vloga izločena in s sklepom zavržena 
kot nepopolna.

10. Izid razpisa:
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno ob-

veščeni najpozneje v roku 30 dni od datuma odpiranja 
prijav. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe 
o sofinanciranju programov.

Naročnik lahko do izdaje sklepov o dodelitvi sred-
stev prekine postopek predmetnega javnega razpisa.

11. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo raz-
pisno dokumentacijo:

Razpisna dokumentacija je od 25. 1. 2013 do izteka 
prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Sev-
nica (www.obcina-sevnica.si) in na spletni strani KŠTM 
Sevnica (www.kstm.si). Zainteresirani jo lahko v tem roku 
dvignejo na KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica.

12. Dodatne informacije in pojasnila: Mojca Švigelj, 
tel. 07/816-10-72, e-mail: mojca.svigelj@kstm.si, vsak 
delovni dan v času od 8. do 11. ure.

Občina Sevnica

Št. 40/2013 Ob-1231/13

Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni 
list RS, št. 22/98), Pravilnika o postopkih za izvrše-
vanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 13/06, 50/07), 6. člena Pravilnika o sofinanciranju 
letnega programa športa v Občini Sevnica (Uradni list 
RS, št. 106/09) in Letnega programa športa v Občini 
Sevnica za leto 2013, Občina Sevnica objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalcev letnega programa športa  

v Občini Sevnica v letu 2013
1. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 

Sevnica.
2. Podlaga za izbor in vrednotenje programov sta 

Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Ob-
čini Sevnica (v nadaljevanju: pravilnik) in Letni program 
športa v Občini Sevnica za leto 2013. Z vsakim izvajal-
cem letnega programa športa, ki mu bo priznano sofi-
nanciranje programov, bo sklenjena pogodba.

3. Predmet javnega razpisa so naslednji programi 
oziroma vsebine:

– športna vzgoja otrok, mladine in študentov (Cici-
ban planinec, Naučimo se plavati, 80-urni programi za 
šolske otroke in mladino, 80-urni programi za otroke in 
mladino s posebnimi potrebami, 80-urni programi za 
študente, šolska tekmovanja, športna vzgoja otrok in 
mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport),

– športna rekreacija (programi redne vadbe, stro-
kovni kader za socialno in zdravstveno ogrožene ter 
občane, starejše od 65 let),

– kakovostni šport (programi redne vadbe in kate-
gorizacija športnikov),

– vrhunski šport (kategorizacija športnikov),
– šport invalidov (programi redne vadbe, uporaba 

objekta, strokovni kader),
– programi razvojnih in strokovnih nalog v športu 

(usposabljanje, izobraževanje in izpopolnjevanje stro-
kovnih kadrov, športne prireditve).

4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci oziroma 
prijavitelji na javni razpis

Na razpis se lahko prijavijo nosilci in izvajalci špor-
tne dejavnosti, ki imajo:

– sedež v Občini Sevnica,
– zagotovljene materialne, prostorske, organiza-

cijske in kadrovske pogoje za uresničitev načrtovanih 
športnih aktivnosti,

– zagotovljeno vadbo najmanj 36 tednov v letu,
– urejeno evidenco o članstvu in o plačani članarini, 

če so registrirani po Zakonu o društvih.
5. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci 

športnih programov na območju Občine Sevnica: špor-
tna društva in klubi, registrirani po Zakonu o društvih, 
športne zveze, zavodi, gospodarske družbe, zasebniki 
in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih pred-
pisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju 
športa (pod pogojem, da so v letnem programu športa), 
organizacije invalidov, ki izvajajo športni program za 
invalide ter zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.

6. Skupni predvideni obseg sredstev za sofinanci-
ranje programov je 51.929,00 EUR.

7. Rok izvedbe oziroma poraba sredstev: dodeljena 
sredstva morajo biti porabljena v letu 2013.

8. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavo na razpis z zahtevanimi prilogami je potreb-

no oddati osebno ali po pošti v zaprti kuverti do 28. 2. 
2013, na naslov: Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 
Sevnica, s pripisom: »Javni razpis za šport 2013 – Ne 
odpiraj!« Na kuverti morata biti navedena ime in naslov 
pošiljatelja. Vloge, ki ne bodo oddane v skladu s temi 
navodili, bodo s sklepom zavržene.

Pošiljke, oddane po pošti, morajo biti obvezno od-
dane s priporočeno pošto najpozneje do 28. 2. 2013 
(datum poštnega žiga na dan 28. 2. 2013). Vloge, ki ne 
bodo oddane pravočasno, ne bodo obravnavane.

9. Datum odpiranja vlog
Strokovna komisija, imenovana s sklepom župana, 

bo z odpiranjem začela 6. 3. 2013, v sejni sobi Občine 
Sevnica. Odpiranje ne bo javno.

V primeru nepravilno in nepopolno izpolnjenih prijav 
s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija prijavitelje po-
zvala, da v roku 8 dni dopolnijo svojo vlogo. V primeru, 
da predlagatelj v predpisanem roku ne bo dopolnil vloge, 
bo vloga izločena in s sklepom zavržena kot nepopolna.

10. Izid razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno ob-

veščeni najpozneje v 30 dneh od datuma odpiranja 
vlog. Občina Sevnica bo z izbranimi prijavitelji sklenila 
pogodbo o sofinanciranju programov v okviru sredstev, 
zagotovljenih s sprejetim proračunom za leto 2013.

Naročnik lahko do izdaje sklepov o dodelitvi sred-
stev prekine postopek predmetnega javnega razpisa.

11. Razpisno dokumentacijo lahko pridobite: raz-
pisna dokumentacija je od 25. 1. 2013 do izteka prijav-
nega roka dosegljiva na spletni strani Občine Sevnica, 
www.obcina-sevnica.si, spletni strani KŠTM Sevnica, 
www.kstm.si, ali pa jo zainteresirani lahko pridobijo na 
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica.

12. Dodatne informacije in pojasnila: Matjaž Kori-
tnik, tel. 07/816-10-78 ali 041/516-344, e-naslov: ma-
tjaz.koritnik@kstm.si, v času od 8. do 15. ure.

Občina Sevnica

Št. 014-10/2012 Ob-1241/13

Mestna občina Ptuj na podlagi Odloka o podelitvi 
koncesije za izvajanje izbirne lokalne gospodarske javne 
službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja 
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zemeljskega plina v Mestni občini Ptuj (Uradni vestnik 
Mestne občine Ptuj, št. 12/12) ter ob smiselni uporabi 
Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, 
št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – 
ZUKN in 57/11) in Zakona o javno-zasebnem partner-
stvu (Uradni list RS, št. 127/06), objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje izbirne lokalne 
gospodarske javne službe sistemskega operaterja 

distribucijskega omrežja zemeljskega plina  
v Mestni občini Ptuj

1. Naziv in sedež koncedenta: Mestna občina Ptuj, 
Mestni trg 1, 2250 Ptuj.

2. Predmet javnega razpisa: podelitev koncesije 
za izvajanje izbirne lokalne gospodarske javne službe 
sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemelj-
skega plina v Mestni občini Ptuj. Koncesija se izvaja 
na način in pod pogoji, kot so opredeljeni z Odlokom 
o podelitvi koncesije za izvajanje izbirne lokalne gospo-
darske javne službe sistemskega operaterja distribucij-
skega omrežja zemeljskega plina v Mestni občini Ptuj in 
Odlokom o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne 
službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja 
zemeljskega plina v Mestni občini Ptuj (Uradni vestnik 
Mestne občine Ptuj, št. 6/2007, 12/2012).

3. Vrsta postopka: postopek s pogajanji z objavo 
v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani 
Mestne občine Ptuj.

4. Čas trajanja koncesijskega razmerja: petnajst let 
po sklenitvi koncesijske pogodbe.

5. Dostopnost razpisne dokumentacije: razpisna 
dokumentacija je brezplačno dostopna na spletni strani 
Mestne občine Ptuj (http://www.ptuj.si/razpisi).

6. Način, čas in kraj oddaje prijav
Prijave se predložijo v zaprti kuverti, na kateri mora 

biti nalepljen izpolnjen obrazec Ovojnica.
Prijave morajo ne glede na način dostave (oseb-

no ali po pošti) do vložišča prispeti do 25. 2. 2013 do 
12. ure, sicer bodo štele za prepozno prejete. Prijave, ki 
do roka ne bodo predložene v vložišče, bodo zavrnjene 
kot prepozne oziroma bodo štele za nepravilno oddane.

7. Izdelava prijave
Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev mora kan-

didat priložiti dokazila, kot so navedena za vsakim zah-
tevanim pogojem. Če ni v teh navodilih za posamezne 
dokumente drugače določeno, zadošča predložitev ko-
pij zahtevanih dokumentov, ki niso notarsko overjeni. 
Koncedent si pridržuje pravico do vpogleda v originalne 
dokumente. Obrazci izjav, ki jih mora predložiti kandidat 
so del razpisne dokumentacije. Izjave so lahko predlože-
ne na teh obrazcih ali na kandidatovih, ki pa vsebinsko 
bistveno ne smejo odstopati od priloženih obrazcev. 
Izjave kandidata morajo biti pisne ter podpisane s strani 
odgovorne osebe kandidata in žigosane, posredovane 
v originalu. Dokumenti morajo ne glede na določeno 
oziroma zahtevano največjo dopuščeno starost vedno 
odražati zadnje dejansko stanje.

Naročnik si pridržuje pravico, da od ponudnikov 
v fazi ocenjevanja popolnosti prijav oziroma ponudb 
zahteva dodatna dokazila za izpolnjevanje posameznih 
pogojev, če iz v prijavi oziroma ponudbi predloženih 
dokazil izpolnjevanja posameznega pogoja ni jasno raz-
vidno ali se pri koncedentu pojavi dvom glede verodo-
stojnosti predloženih dokumentov.

Celotna prijavna dokumentacija mora biti pripravlje-
na v slovenskem jeziku.

Kandidati lahko spremenijo ali umaknejo prijave 
s pisnim obvestilom, ki mora v vložišče prispeti pred 

pretekom roka za predložitev prijav. V primeru umika bo 
prijava neodprta vrnjena prijavitelju.

8. Predložitev skupne prijave več partnerjev: skupi-
na gospodarskih sub jektov lahko odda skupno (partner-
sko) prijavo. V takšnem primeru mora skupina v prija-
vi predložiti pogodbo o skupni izvedbi predmeta javnega 
razpisa, v kateri mora biti opredeljen vodilni partner ter 
ostali partnerji. V pogodbi mora biti določeno, da proti 
koncedentu za celotno obveznost in za vsak njen del 
odgovarjajo vsi partnerji solidarno. Pogodba mora biti 
podpisana s strani vseh partnerjev. V 12. točki te objave 
je določeno, ali mora v primeru skupne prijave posa-
mezen pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev ali pa 
morajo pogoj izpolnjevati vsi partnerji skupaj.

9. Dodatna pojasnila razpisne dokumentacije
Kandidati morajo zahteve za dodatna pojasnila raz-

pisne dokumentacije posredovati koncedentu v pisni 
obliki na elektronski naslov: adela.vaupotic@ptuj.si. Po 
prejemu zahteve za dodatno pojasnilo bo kandidatu po-
sredovano po elektronski pošti potrdilo o prejemu. Na 
drugače posredovana vprašanja koncedent ni dolžan 
odgovoriti.

Zahteve za dodatna pojasnila je potrebno posredo-
vati najkasneje do 11. 2. 2013 do 12. ure.

Koncedent na zahteve za dodatna pojasnila, posre-
dovana po roku iz prejšnjega odstavka, ni dolžan odgo-
voriti. Koncedent bo dodatna pojasnila v zvezi z razpi-
sno dokumentacijo objavil na spletni strani, http://www.
ptuj.si, pri objavi predmetnega javnega razpisa, pod 
pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno 
na zgoraj naveden način.

10. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe: merilo 
»ekonomsko najugodnejše ponudbe« za izbor koncesio-
narja bo koncedent opredelil v povabilu k oddaji končnih 
pisnih ponudb.

11. Faze postopka:
1. faza: Kvalifikacija – v prvi (tej) fazi bo javni kon-

cedent na podlagi predloženih prijav priznal usposoblje-
nost kandidatom, ki bodo izpolnjevali pogoje za prizna-
nje usposobljenosti na podlagi tega javnega razpisa. 
Koncedent bo v fazo pogajanj vključil vse kandidate, ki 
jim bo priznana usposobljenost;

2. faza: Ustna pogajanja – v drugi fazi bo konce-
dent vsakega kandidata, ki mu bo priznal usposoblje-
nost v prvi fazi, povabil k ločenim ustnim pogajanjem, 
v okviru katerih bosta v enem ali več krogih ustnih po-
gajanj uskladila pravice in obveznosti iz koncesijskega 
razmerja ter uskladila osnutek koncesijske pogodbe. 
Koncedent bo s kandidati, ki jim bo priznana usposoblje-
nost, izvedel ustna pogajanja v vrstnem redu prispelih 
prijav. Koncedent si pridržuje pravico, da v fazi ustnih 
pogajanj spreminja vsebino in obseg projekta glede na 
podatke, ki jih bo pridobil v fazi ustnih pogajanj s ciljem 
oblikovanja uravnoteženega koncesijskega razmerja. 
Koncedent vsem povabljenim kandidatom zagotavlja, 
da bodo obravnavani enakopravno ter da bo vsem kan-
didatom zagotovil enake informacije, ki bodo osnova za 
oddajo končne ponudbe. Koncedent si pridržuje pravico, 
da v fazi ustnih pogajanj zavrne kandidata, za katerega 
se na podlagi izvedenih pogajanj izkaže, da ni sposoben 
izvajati koncesijskega razmerja na način in pod pogoji, 
kot jih je opredelil koncedent.

3. faza: Oddaja končne ponudbe – po zaključeni 
fazi ustnih pogajanj bo koncedent oblikoval povabilo 
k oddaji končne, pisne zavezujoče ponudbe, v kate-
rem bo opredelil končna merila za izbiro koncesionarja. 
Povabilo k oddaji končnih ponudb bo vsebovalo tudi 
usklajen vzorec koncesijske pogodbe. V povabilu k od-
daji končne ponudbe bodo glede na dogovorjeno v fazi 
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ustnih pogajanj tudi podrobno opredeljene pravice in 
obveznosti obeh pogodbenih strank. Koncedent bo za 
vsako končno ponudbo preveril izpolnjevanje pogojev iz 
povabila k oddaji končnih ponudb. Izmed končnih pisnih 
ponudb, ki bodo te pogoje izpolnjevale, bo koncedent 
na podlagi merila za izbiro »ekonomsko najugodnejša 
ponudba«, izbral koncesionarja.

Merilo »ekonomsko najugodnejše ponudbe« za iz-
bor koncesionarja bo koncedent opredelil v povabilu 
k oddaji končnih pisnih ponudb.

Postopek izbire se bo zaključil z izdajo akta izbi-
re koncesionarja, ki bo upravna odločba in s katero 
bo koncedent koncesionarju podelil izključno pravico 
opravljanja koncesionirane dejavnosti za čas trajanja 
koncesijske pogodbe na območju izvajanja koncesije in 
druge pravice, določene v koncesijski pogodbi v skladu 
z zgoraj citiranim odlokom.

Kandidati bodo po 1. fazi postopka obveščeni o pri-
znanju usposobljenosti v roku 30 dni od poteka roka za 
oddajo prijav.

12. Pogoji za ugotavljanje sposobnosti:
– Kandidat in vsak njegov zakoniti zastopnik, kolikor 

gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi 
kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena 
Zakona o javnem naročanju. V primeru partnerske prija-
ve mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.

Zahtevano dokazilo: kandidat s sedežem v Re-
publiki Sloveniji in vsi njegovi zakoniti zastopniki lahko 
za izpolnjevanje pogoja predložijo potrdilo iz kazenske 
evidence, ki izkazuje ažurno stanje.

Kolikor kandidat in vsi njegovi zakoniti zastopniki 
ne predložijo potrdila iz kazenske evidence, morajo za 
izpolnjevanje pogoja:

– podpisati izjavo v obrazcu Prijava,
– predložiti izpolnjen in podpisan obrazec Poobla-

stilo za kandidata in za vsakega zakonitega zastopnika.
Kandidat, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji in 

vsi njegovi zakoniti zastopniki morajo za izpolnjevanje 
pogoja predložiti dokazilo, da niso storili dejanj iz pr-
vega odstavka 42. člena Zakona o javnem naročanju. 
Če država, v kateri ima kandidat svoj sedež ne izdaja 
takšnih dokumentov, bo javni partner namesto pisnega 
dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo 
izjavo kandidata. Ta izjava mora biti podana pred pra-
vosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim 
organom poklicnih ali gospodarskih sub jektov v državi, 
v kateri ima kandidat svoj sedež.

– Kandidat je registriran za opravljanje dejavnosti, 
ki je predmet javnega razpisa. V primeru partnerske 
prijave pogoj izpolni katerikoli izmed partnerjev ali vsi 
partnerji skupaj.

Zahtevano dokazilo: kandidat izpolnjevanje pogoja 
potrdi s podpisom izjave v obrazcu Prijava.

– Kandidat razpolaga z veljavno licenco za opra-
vljanje dejavnosti sistemskega operaterja distribucijske-
ga omrežja zemeljskega plina. V primeru partnerske 
prijave pogoj izpolni katerikoli izmed partnerjev ali vsi 
partnerji skupaj.

Zahtevano dokazilo: kandidat izpolnjevanje pogoja 
potrdi s predložitvijo kopije veljavne licence.

– Kandidat ni izločen iz postopkov oddaje javnih 
naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z nega-
tivnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2 oziroma 81.a 
člena ZJNVETPS. V primeru partnerske prijave mora 
pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.

Zahtevano dokazilo: kandidat izpolnjevanje pogoja 
potrdi s podpisom izjave v obrazcu Prijava.

– Pri kandidatu niso udeleženi funkcionarji, ki pri 
naročniku ali Mestni občini Ptuj, opravljajo funkcijo ali 

njihovi družinski člani, kot poslovodje, člani poslovod-
stva ali zakoniti zastopniki, niti niso neposredno ali preko 
drugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu udeleženi pri 
ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu. V pri-
meru partnerske prijave mora pogoj izpolnjevati vsak 
izmed partnerjev.

Zahtevano dokazilo: kandidat izpolnjevanje pogoja 
potrdi s podpisom izjave v obrazcu Prijava.

– Na dan roka za oddajo prijave:
– ponudnik ni v stečajnem postopku;
– ponudnik nima neplačanih, zapadlih obveznosti 

v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu 
z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež, ali 
določbami države naročnika v vrednosti 50 eurov ali 
več;

– ponudnik nima neplačanih, zapadlih obveznosti 
v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami 
države, v kateri ima sedež, ali določbami države naroč-
nika v vrednosti 50 eurov ali več.

V primeru partnerske prijave mora pogoj izpolnje-
vati vsak izmed partnerjev.

Zahtevano dokazilo: kandidat izpolnjevanje pogoja 
potrdi s podpisom izjave v obrazcu Prijava.

– Kandidat razpolaga z zadostnim številom uspo-
sobljenih strokovnih kadrov in tehničnimi sredstvi po-
trebnimi za opravljanje vseh obveznosti koncesioni-
rane dejavnosti opredeljenih s tem javnim razpisom. 
V primeru partnerske prijave lahko pogoj izpolnijo vsi 
partnerji skupaj. Kandidat lahko pogoj izpolni tudi s ka-
dri in vozili podizvajalcev ali s t.i. sklicevanjem na ka-
pacitete tretjih.

Zahtevano dokazilo: kandidat izpolnjevanje pogoja 
potrdi s predložitvijo elaborata organizacije izvajanja 
izbirne lokalne gospodarske javne službe sistemskega 
operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina 
v Mestni občini Ptuj, v katerem navede vse kadre in teh-
nična sredstva s katerimi namerava opravljati prevzete 
obveznosti. Pri tem za vsak prijavljen kader navede 
v kakšnem razmerju je s kandidatom (delovno razmerje, 
podjemna pogodba, sklicevanje na kapacitete tretjega). 
Prav tako za vsa potrebna tehnična sredstva kandidat 
navede na kakšni pravni podlagi mu bodo na voljo za 
izvajanje prevzetih obveznosti (lastništvo, najem, lea-
sing, ipd.).

Iz predmetnega elaborata mora biti razviden obseg 
in način izvajanja prevzetih obveznosti, način organiza-
cije in razpoložljivost tehničnih sredstev in kadrov. Kon-
cedent si pridržuje pravico, da v fazi ocenjevanja prijav 
zahteva od kandidata dodatna pojasnila in/ali dokazila 
glede navedb iz elaborata.

– Kandidat je lastnik distribucijskega omrežja ze-
meljskega plina na območju Mestne občine Ptuj ali 
se zaveže, da bo pod pogoji in za ceno iz tega jav-
nega razpisa odkupil obstoječe distribucijsko omrež-
je zemeljskega plina na območju Mestne občine Ptuj. 
Vrednost odkupa distribucijskega omrežja zemeljskega 
plina na območju Mestne občine Ptuj znaša skladno 
z obstoječo koncesijsko pogodbo na dan 30. 9. 2012 
9.339.977,83 EUR. Kandidat, ki ni lastnik distribucij-
skega omrežja zemeljskega plina na območju Mestne 
občine Ptuj, v finančnem načrtu izkaže, da bo imel v pri-
meru pridobitve posla zadostna razpoložljiva finančna 
sredstva za realizacijo celotnega projekta v višini naj-
manj 5 mio eur. Iz predloženega finančnega načrta mora 
biti razvidno, da ima kandidat v trenutku oddaje prijave 
zagotovljen dostop do virov financiranja ali lastna finanč-
na sredstva, namenjena za realizacijo tega projekta. 
V primeru partnerske prijave lahko pogoj izpolnijo vsi 
partnerji skupaj.
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Zahtevano dokazilo: kandidat izpolnjevanje pogoja 
potrdi s predložitvijo finančnega načrta, iz katerega so 
razvidni vsi stroški izvajanja koncesionirane dejavnosti 
ter navedba vseh virov financiranja za pokritje predvi-
denih stroškov (omrežnina, vrednost individualnih pri-
ključkov, etc.). Kandidat izkaže, da ima zagotovljen do-
stop do virov financiranja ali lastna finančna sredstva, 
namenjena za realizacijo tega projekta v višini najmanj 
5 mio eur s predložitvijo izjave banke. Izjava banke 
mora biti vsebinsko skladna z vzorcem izjave banke iz 
razpisne dokumentacije. Finančni načrt mora biti uskla-
jen z elaboratom organizacije izvajanja izbirne lokalne 
gospodarske javne službe sistemskega operaterja dis-
tribucijskega omrežja zemeljskega plina v Mestni občini 
Ptuj. Koncedent si pridržuje pravico, da v fazi ocenjeva-
nja prijav zahteva od kandidata dodatna pojasnila in/ali 
dokazila glede navedb iz finančnega načrta.

– Kandidat se zaveže graditi in obnavljati ener-
getsko infrastrukturo za distribucijo zemeljskega plina 
v skladu s prostorskimi akti Mestne občine Ptuj in na 
način ter pod pogoji določenimi s koncesijsko pogod-
bo in to razpisno dokumentacijo. V primeru partnerske 
prijave pogoj izpolni katerikoli izmed partnerjev ali vsi 
partnerji skupaj.

Zahtevano dokazilo: kandidat izpolnjevanje pogoja 
potrdi s podpisom izjave v obrazcu Prijava.

– Kandidat se zaveže, da bo pred sklenitvijo kon-
cesijske pogodbe iz naslova splošne civilne odgovor-
nosti (vključno z razširitvijo na druge nevarnostne vire), 
z zavarovalnico sklenil zavarovalno pogodbo za škodo 
z najnižjo višino enotne zavarovalne vsote, določeno 
s koncesijsko pogodbo – zavarovanje dejavnosti (za 
škodo, ki jo povzroči občini z nerednim ali nevestnim 
opravljanjem gospodarske javne službe, za škodo, ki jo 
pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem gospodarske 
javne službe povzročijo pri njem zaposlene osebe upo-
rabnikom ali drugim osebam), infrastrukture ter rizikov, 
ki so povezani z izvajanjem dejavnosti sistemskega 
operaterja. Pogodba o zavarovanju mora imeti klavzu-
lo, da je zavarovanje sklenjeno v korist Mestne občine 
Ptuj. V primeru partnerske prijave pogoj izpolni katerikoli 
izmed partnerjev ali vsi partnerji skupaj.

Zahtevano dokazilo: kandidat izpolnjevanje pogoja 
potrdi s podpisom izjave v obrazcu Prijava.

– Kandidat se zaveže, da sprejema vse obveznosti, 
določene z Odlokom o podelitvi koncesije za izvajanje 
izbirne lokalne gospodarske javne službe sistemskega 
operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina 
v Mestni občini Ptuj in to razpisno dokumentacijo. V pri-
meru partnerske prijave pogoj izpolni katerikoli izmed 
partnerjev ali vsi partnerji skupaj.

Zahtevano dokazilo: kandidat izpolnjevanje pogoja 
potrdi s podpisom izjave v obrazcu Prijava.

– Kandidat se zaveže, da je sposoben zagotavljati 
izvajanje koncesionirane dejavnosti na kontinuiran in 
kakovosten način, ob upoštevanju Odloka o podelitvi 
koncesije za izvajanje izbirne lokalne gospodarske javne 
službe sistemskega operaterja distribucijskega omrež-
ja zemeljskega plina v Mestni občini Ptuj, predpisov, 
normativov in standardov. V primeru partnerske prijave 
mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.

Zahtevana dokazilo: kandidat izpolnjevanje pogoja 
potrdi s podpisom izjave v obrazcu Prijava.

13. Koncesijska pogodba: po pravnomočnosti iz-
dane upravne odločbe bosta javni in zasebni partner 
podpisala koncesijsko pogodbo. Razmerje javno-zaseb-
nega partnerstva bo vzpostavljeno s podpisom konce-
sijske pogodbe.

14. Javno odpiranje prijav: javno odpiranje prijav bo 
potekalo na lokaciji: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 
2250 Ptuj (velika sejna soba, I. nadstropje), dne 25. 2. 
2013, ob 12.15.

Mestna občina Ptuj

Št. 360-0001/2013-1 Ob-1243/13

Na podlagi 24. in 34. člena Odloka o načinu izvaja-
nja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno 
energijo na območju Občine Borovnica (Uradnem listu 
RS št. 106/12), objavlja Občina Borovnica

javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje  

lokalne gospodarske javne službe oskrbe  
s toplotno energijo na območju Občine Borovnica

1. Naziv in naslov koncedenta: Občina Borovnica, 
Paplerjeva ulica 22, 1353 Borovnica.

2. Predmet javnega razpisa: podelitev koncesije za 
izvajanje lokalne gospodarske javne službe oskrbe s to-
plotno energijo na območju Občine Borovnica.

3. Vrsta in opis javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izbira koncesionarja za 

izvajanje lokalne gospodarske javne službe oskrbe s to-
plotno energijo na območju Občine Borovnica.

Gospodarska javna služba (v nadaljnjem besedilu: 
javna služba) obsega:

– zanesljivo, varno in učinkovito distribucijo toplote,
– prodajo toplotne energije uporabnikom skladno 

s tarifnim sistemom,
– razvoj, načrtovanje in pospeševanje javne službe,
– redno vzdrževanje vseh energetskih objektov, 

naprav in omrežja,
– nediskriminatorno obravnavanje uporabnikov 

omrežja,
– zagotavljanje potrebnih podatkov upravičenim 

odjemalcem, da lahko učinkovito uveljavljajo dostop do 
omrežja,

– napoved porabe toplote z uporabo metode celo-
vitega načrtovanja, z upoštevanjem varčevalnih ukrepov 
pri porabnikih,

– vodenje katastra,
– vodenje evidence o porabljeni energiji po posa-

meznih odjemnih mestih (energetsko knjigovodstvo),
– druge storitve, ki jih določajo zakoni ali drugi pod-

zakonski akti.
4. Čas opravljanja koncesije: predmetno koncesij-

sko razmerje nastane s sklenitvijo koncesijske pogodbe 
in traja 25 let od dneva sklenitve koncesijske pogodbe.

5. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat so določena 

v razpisni dokumentaciji.
Dokazila o izpolnjevanju pogojev, katera mora po-

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

6. Krajevno območje, za katerega se razpisuje kon-
cesija: območje Občine Borovnica.

7. Merila za izbiro koncedenta
a) Povprečna cena za dobavljeno toplotno energijo 

končnemu uporabniku (Ca) – 40 točk
b) Fiksni del cene za dobavljeno toplotno energijo 

končnemu uporabniku (Cb) – 27 točk
c) Cena prispevka za priklop (Cpp) – 10 točk
d) Višina koncesijske dajatve (KD) – 10 točk
e) Delež goriva, ustvarjenega oziroma pro-

izvedenega delno ali v celoti na območju Občine Borov-
nica ter rok in načrt za dosego tega deleža, pri čemer 



Stran 314 / Št. 7 / 25. 1. 2013 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

delež ne sme biti nižji od 30 odstotkov in rok ne daljši od 
petih let od podpisa koncesijske pogodbe (DG) – 10 točk

f) Rok za izgradnjo kotlovnice in deponije za gorivo 
in distribucijskega omrežja (RI) – 3 točke.

8. Rok za prijavo na javni razpis: vlogo mora kan-
didat, ne glede na način predložitve, predložiti do 5. 3. 
2013, do vključno 11. ure, na naslov naročnika: Občina 
Borovnica, Paplerjeva ulica 22, 1353 Borovnica. Vloge, 
ki bodo predložene po tem roku, se štejejo za prepozne 
vloge. Prepozne vloge bo naročnik po odpiranju vlog 
neodprte vrnil kandidatom.

9. Čas odpiranja ponudb: odpiranje vlog bo dne 
5. 3. 2013, ob 13. uri, v prostorih naročnika, na naslovu 
Občina Borovnica, Paplerjeva ulica 22, 1353 Borovnica. 
Odpiranje vlog je javno.

10. Organ, ki bo odločil o podelitvi koncesije in or-
gan, ki je pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe: 
koncesijo bo na podlagi predloga pristojne strokovne 
komisije za pregled in presojo prispelih ponudb podelila 
občinska uprava z odločbo. Organ pristojen za podpis 
koncesijske pogodbe z Izbranim koncesionarjem je žu-
pan Občine Borovnica.

11. Razpisna dokumentacija in dodatne informa-
cije: razpisna dokumentacija je objavljena na spletni 
 strani naročnika: http://www.borovnica.si. Razpisno do-
kumentacijo je mogoče dobiti tudi v pisni obliki na se-
dežu naročnika Občina Borovnica, Paplerjeva ulica 22, 
1353 Borovnica, vsak delovni dan od objave tega jav-
nega razpisa do roka za predložitev vlog, med 10. in 
12. uro.

Občina Borovnica

 Ob-1266/13

Na podlagi 42. člena Zakona o zdravstveni dejav-
nosti, (Uradni list RS, št. 23/05 – ZZDej-UPB2, 15/08, 
23/08, 58/08, 77/08, 40/12 – ZUJF) objavljamo

javni razpis
za podelitev nadomestne koncesije za 

izvajanje javne zdravstvene službe na področju 
zobozdravstvene dejavnosti za otroke in mladino

1. Koncedent: Občina Piran.
2. Naslov koncedenta: Tartinijev trg 2, 6330 Piran, 

tel. 05/671-03-17, telefaks 05/671-03-04.
3. Predmet in naslov izvajanja koncesije: nadome-

stna koncesija za izvajanje javne zdravstvene službe 
na področju zobozdravstvene dejavnosti za otroke in 
mladino na območju Občine Piran, in sicer za program 
zobozdravstvene dejavnosti za otroke in mladino v ob-
segu 0,95 tima.

4. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesija se 
bo začela izvajati predvidoma najkasneje 1. 4. 2013. 
Koncesija se podeljuje za obdobje 1 leta z možnostjo 
podaljšanja.

5. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj:
a) Zakonsko predpisani pogoji:
– ima ustrezno strokovno izobrazbo za opravlja-

nje predvidene dejavnosti, ki je predmet razpisa in je 
usposobljen za samostojno delo;

– ni v delovnem razmerju oziroma bo do začetka 
opravljanja koncesije po tem razpisu prekinil delovno 
razmerje;

– mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepove-
dano opravljanje zdravstvene službe oziroma poklica;

– da ima zagotovljene ustrezne prostore, opremo in 
če zahteva narava dela, tudi ustrezne kadre;

– obvlada slovenski in italijanski jezik.

b) Posebni pogoji javnega razpisa:
– prevzem vseh opredeljenih oseb dosedanjega 

koncesionarja, ki bodo to želele;
– prevzem čakalne in naročniške knjige dosedanje-

ga koncesionarja;
– prevzem pripadajočega medicinskega osebja, ki 

sestavlja delovni tim;
– začetek opravljanja koncesije predvidoma najka-

sneje 1. 4. 2013;
– opravljanje dejavnosti v ordinacijskih prostorih na 

naslovu: Osnovna šola Cirila Kosmača Piran, Oljčna 
pot 24, 6330 Piran. V ta namen bo izbrani prijavitelj 
najkasneje v roku 7 dni po dokončnosti odločbe o pode-
litvi koncesije sklenil z Javnim vzgojno-izobraževalnim 
zavodom Osnovna šola Cirila Kosmača Piran najemno 
pogodbo;

– prijavitelj še ni izvajalec koncesijske dejavnosti 
oziroma bo do začetka opravljanja koncesije po tem 
razpisu koncesijo oddal;

– plačilo zneska v višini 11.500,00 EUR, kot po-
vračilo za investicijska vlaganja dosedanjega koncesio-
narja v izboljšanje funkcionalnosti obstoječe ordinacije 
na podlagi uradne cenitve vlaganj, ki mora biti nakazan 
na podračun občine do dokončnosti odločbe o podelitvi 
koncesije;

Če je prijavitelj za izvajanje nadomestne koncesije 
pravna oseba, morata biti poleg ostalih pogojev izpolnje-
na tudi naslednja pogoja:

– da je pravna oseba v Republiki Sloveniji registri-
rana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa;

– da ima pravna oseba dovoljenje Ministrstva za 
zdravje, da izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti.

6. Merila za ocenitev prijav:

1. Pričetek izvajanja koncesijske 
dejavnosti do 10 točk
2. Delovna doba pri opravljanju 
razpisane zobozdravstvene dejavnosti 
za otroke in mladino do 5 točk
3. Vizija dela do 5 točk.

Podrobnejša razčlenitev zgoraj navedenih meril 
je predmet razpisne dokumentacije.

7. a) Naslov službe ali osebe od katere se lahko zahte-
va razpisno dokumentacijo in dodatne informacije:

– razpisna dokumentacija: Občina Piran, Sprejemna 
pisarna, Tartinijev trg 2, Piran;

– dodatne informacije: Občina Piran, Urad za družbene 
dejavnosti, Ester Nussdorfer, Tartinijev trg 2, Piran, elektron-
ski naslov: ester.nussdorfer@piran.si.

b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno do-
kumentacijo: do roka za oddajo prijav, v času uradnih ur 
sprejemne pisarne Občine Piran.

8. a) Rok za prijavo na razpis oziroma oddajo prijave: 
ne glede na način dostave, morajo prijave na razpis prispeti 
najkasneje do 11. 2. 2013, do 12. ure.

b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Občina 
Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran.

c) Način predložitve prijave: prijava se lahko pošlje 
priporočeno po pošti ali odda osebno v zaprti ovojnici, na 
kateri mora biti naveden prijavitelj in vidna označba: »Ne 
odpiraj – Prijava na javni razpis za nadomestno zdravstveno 
koncesijo – zobozdravstvena dejavnost za otroke in mladi-
no, št. 160-1/2013«.

9. Datum, čas in kraj odpiranja prijav: 11. 2. 2013, ob 
14. uri, Občina Piran, Tartinijev trg 2, Piran – sejna soba 
št. 33, v II. nadstropju.

Občina Piran
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Št. 352-12/2007-04 05 Ob-1192/13

Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, skla-
dno z določbami Zakona o stvarnem premoženju dr-
žave in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 86/10 in 75/12), Uredbe o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 34/11 in 42/12) in Odlokom o proračunu Občine 
Laško za leto 2013 (Uradni list RS, št. 104/11, 79/12 in 
108/12) s programom razpolaganja, ponovno objavlja

javno dražbo
I. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Obči-

na Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, matična številka: 
5874505, ID številka za DDV SI11734612, tel. 03/73-38 
700 in faks 03/73-38-740.

II. Opis predmeta prodaje: predmet prodaje je 
objekt, zgrajen leta 1942, etažnosti K+P+2, na naslovu 
Lokavec 5, Rimske Toplice, s pripadajočim zemljiščem, 
ki ga v naravi predstavljajo nepremičnine: 

Javne dražbe

parc. št. vrsta rabe / kulture površina (m2) katastrska občina

505/3 poslovna stavba 150 1041 – Lokavec

dvorišče 1473

Prvotno je objekt služil kot podružnična osnovna šola, 
ki je bila ukinjena. Kasneje je bil del objekta preurejen za 
namen skladiščnih prostorov blagovnih rezerv, del pa v tri 
socialna stanovanja. Objekt je v slabem stanju. V objektu so 
izdelane elektro instalacije za moč in razsvetljavo in vodo-
vodne instalacije s kanalizacijo. Fekalne vode so speljane 
v greznico, meteorne vode pa v bližnji vodotok. Objekt ima 
izdelano tudi strelovodno instalacijo. Objekt je bil ogrevan 
individualno, s pečmi na trdo gorivo v posameznih prostorih. 
Objekt je dostopen po lokalnem asfaltnem, v zadnjem delu 
po makadamskem cestišču.

Po dejanski rabi je 1233 m2 kmetijsko zemljišče, osta-
lo pa pozidano zemljišče. Po namenski rabi pa predsta-
vlja 1120 m2 kmetijsko zemljišče in 503 m2 območje sta-
novanj. Iz potrdila o namenski rabi zemljišča Občine La-
ško, Urada za gospodarske javne službe, okolje in prostor 
št. 352-12/2007, z dne 16. 8. 2012 izhaja, da se nepremični-
na nahaja na območju, ki se po Spremembah in dopolnitvah 
prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Laško za 
obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega plana 
Občine Laško za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za Ob-
čino Laško (Uradni list RS, št. 86/01 in 98/02) ureja z Od-
lokom o PUP za Občino Laško (Uradni list RS, št. 79/02, 
45/03, 60/05, 96/05, 103/05, 104/06, 51/07, 2/08, 107/08, 
33/09, 57/09 in 54/11) in je po osnovni namenski rabi delno 
stavbno in delno kmetijsko zemljišče.

Ob upoštevanja predhodno navedenega bo prodaja 
na podlagi metode javne dražbe potekala ob upoštevanju 
pogojev iz 17. do 25. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih 
(postopek prodaje, upoštevanje predkupnih pravic).

III. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
IV. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: Za ne-

premičnino, ki je predmet prodaje znaša izklicna cena 
25.600,00 EUR, najnižji znesek višanja je 500,00 EUR. 
Davek na promet nepremičnin ni vključen v ceno in ga ku-
pec plača poleg kupnine.
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V. Način in rok plačila kupnine: kupnina se plača na 
TRR Občine Laško št.: 01257-0100003220, v 8 dneh od 
dneva, ko pristojna upravna enota odobri pravni posel. 
Kupec je poleg kupnine dolžan plačati še davek na promet 
nepremičnin, stroške notarskega zapisa prodajne pogod-
be ter stroške vknjižbe lastninske pravice. Plačilo celotne 
kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega 
posla. Če kupec ne poravna kupnine na določen način in 
v določenem roku po sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna 
pogodba za razdrto.

VI. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo poteka-
la v torek, 26. 2. 2013, v sejni sobi Občine Laško, Mestna 
ulica 2, Laško, z začetkom ob 10.30. Kandidati se bodo 
morali 30 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z do-
kazili navedenimi pod zap. št. IX te objave. Če udeleženec 
javne dražbe ne predloži zahtevanih podatkov oziroma ne 
izpolnjuje spodaj navedenih pogojev ne more sodelovati 
na javni dražbi.

VII. Varščina
– Udeleženci, ki želijo sodelovati na javni dražbi, mo-

rajo do 25. 2. 2013, do 12. ure, vplačati varščino v višini 
2560,00 EUR na TRR Občine Laško št. 01257-0100003220. 
Račun je odprt pri UJP Žalec.

– Z vplačilom varščine sprejme dražitelj obveznost pri-
stopiti k dražbi. Dražiteljem, ki bodo vplačali varščino in ne 
bodo pristopili k javni dražbi, se varščina zadrži.

– Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela 
v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 30 dni 
po opravljeni javni dražbi.

– V primeru, da uspeli dražitelj ne bi sklenil pogodbe 
ali plačal kupnine, organizator javne dražbe obdrži varščino.

VIII. Pogoji prodaje:
– Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki notarskega 

zapisa.
– Nepremičnina bo prodana dražitelju, za katerega bo 

komisija ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno in bo v skladu 
z zahtevami Zakona o kmetijskih zemljiščih, zaradi varova-
nja predkupne pravice predkupnih upravičencev iz 23. člena 
zakona dolžan podati pisno izjavo o sprejemu ponudbe na 
pristojni Upravni enoti Laško, kjer bo ta ponudba objavljena 
v nasprotnem primeru se njegova varščina zadrži.

– V primeru, da poda izjavo o sprejemu ponudbe na 
upravni enoti tudi kateri od predkupnih upravičencev oziro-
ma predkupnih upravičencev, ki so po vrstnem redu predku-
pnih upravičencev iz 23. člena Zakona o kmetijskih zemlji-
ščih pred uspelim dražiteljem (močnejša predkupna pravica), 
bo prodajna pogodba sklenjena s predkupnim upravičencem, 
uspelemu dražitelju pa se povrne vplačana varščina.

– Izbrani dražitelj oziroma predkupni upravičenec bo 
moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po zaključku 
javne dražbe in prejemu obvestila upravne enote o spreje-
mu ponudbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navede-
nem roku, se mu lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe, 
vendar ne več kot za 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino.

– Uspeli dražitelj oziroma kupec mora v roku 7 dni od 
podpisa pogodbe podati vlogo za odobritev pravnega posla 
na Upravno enoto Laško.

– Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh 
stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest, 
s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini 
v pristojni zemljiški knjigi.

IX. Pogoji za udeležbo na javni dražbi: na javni dražbi 
lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki 
v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko posta-
ne lastnik nepremičnin ter se pravočasno in pravilno prijavi, 
tako da predloži naslednje podatke oziroma dokumente:

– plača varščino in predloži dokazilo o njenem plačilu;
– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta (potni list 

ali osebna izkaznica), če se prijavi fizična oseba;

– potrjen izpis iz poslovnega registra, ki ne sme biti sta-
rejši od enega meseca, če se prijavi samostojni podjetnik;

– potrjen izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti starej-
ši od enega meseca, v primeru, da se prijavi pravna oseba;

– predloži pooblastilo, ki se nanaša na predmet jav-
ne dražbe, pri čemer mora biti podpis overjen pri notarju, 
v primeru če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži 
pooblaščenec.

Vse listine, razen dokazil o plačilu varščine, je potreb-
no predložiti v izvirniku ali pa kopijo listine, ki je overjena 
pri notarju.

X. Podrobnejši pogoji in pravila javne dražbe
– Javna dražba bo ustna, v slovenskem jeziku.
– Nepremičnine bodo prodane po načelu videno-ku-

pljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne 
pogodbe ne bodo upoštevane.

– Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
– Dražbo vodi komisija ter je končana, ko voditelj draž-

be trikrat ponovi najvišjo ponudbo za nepremičnine. Ta-
krat predsednik komisije ugotovi komu in po kakšni ceni je 
bil predmet javne dražbe prodan in kupca pozove k podpisu 
pogodbe.

– Če izklicna vrednost ni bila dosežena, je javna draž-
ba neuspešna.

– Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče po-
dati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe. Morebitne 
spore reši voditelj dražbe.

XI. Opozorilo: župan Občine Laško lahko kadarkoli 
do sklenitve pravnega posla – podpisa prodajne pogodbe, 
postopek javne dražbe brez obrazložitve in brez odškodnin-
ske odgovornosti ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne 
varščina brez obresti.

XII. Dodatne informacije o pogojih in predmetu jav-
ne dražbe lahko interesenti pridobijo na tel. 03/73-38-700 
in 03/73-38-712 ali e-naslovu: stanka.jost@lasko.si in ob-
cina@lasko.si. Po predhodnem dogovoru je mogoč tudi 
ogled nepremičnine, ki je predmet javne dražbe.

Občina Laško

 Ob-1205/13

Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, 
objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premo-
ženju države in samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10 in 75/12)

javno dražbo
za oddajo nepremičnin v najem

1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Obči-
na Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica.

2. Predmet oddaje v najem:
a) Stanovanje št. 13 v III. nadstropju stanovanjske-

ga bloka z naslovom Prijateljev trg 12, Ribnica, neto 
tlorisna površina 58,20 m2.

b) Poslovni prostor, ki se nahaja v II. nadstropju po-
slovno-stanovanjske stavbe na naslovu Škrabčev trg 40, 
Ribnica, neto tlorisne površine 52,99 m2.

Nepremičnina pod točko 2.a) je profitno dvosob-
no stanovanje št. 13, v III. nadstropju stanovanjskega 
bloka na Prijateljevem trgu 12, Ribnica, ki stoji na parc. 
št. 1916, k.o. 1625 – Ribnica, ID znak posameznega 
dela 1625-304-32. Stanovanjska stavba, v kateri se na-
haja predmetno stanovanje, je bila zgrajena leta 1963. 
Stanovanje sestavljajo naslednji prostori: dve sobi, ku-
hinja, kopalnica, predsoba, drvarnica, balkon in klet. 
V najem se oddaja neopremljeno.

Nepremičnina pod točko 2.b) je poslovni prostor, 
ki ga sestavljata dve pisarni. Poslovna stavba stoji na 
parc. št. 1899, k.o. 1625 – Ribnica, ID znak posame-
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znega dela 1625-371-7. Prostoru pripada souporaba 
stopnišča, manipulativnih hodnikov in WC-ja. Prostor se 
nahaja na jugozahodni strani.

3. Vrsta pravnega posla: najemna pogodba.
V stanovanju ni dovoljeno imeti domačih živali.
4. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja:
– izklicna mesečna najemnina za stanovanje pod 

točko 2.a) 142,70 EUR, najnižji znesek višanja: 5 EUR,
– izklicna mesečna najemnina za poslovni prostor 

pod točko 2.b) 514,00 EUR, najnižji znesek višanja: 
5 EUR.

Na javni dražbi bo uspel dražitelj, ki bo ponudil naj-
višjo najemnino.

Najemnina se bo usklajevala z rastjo življenjskih 
stroškov v Republiki Sloveniji (inflacije) in ne vključuje 
obratovalnih stroškov.

5. Način in rok plačila kupnine:
Najemnino za stanovanje bo najemnik plačeval me-

sečno, v rokih dospetja določenih s strani upravljavca 
stanovanj v lasti Občine Ribnica. Položena varščina se 
všteje v plačilo prve najemnine.

Najemnik bo poleg najemnine plačeval še obrato-
valne stroške (stroške ogrevanja, vodarine in kanalšči-
ne, elektrike, odvoza smeti…), stroške rednega vzdrže-
vanje, stroške nadomestila za uporabo stavbnega ze-
mljišča, stroške zavarovanj in morebitne druge stroške, 
ki jih z uporabo povzroča najemnik.

Pred vselitvijo v stanovanje oziroma poslovni pro-
stor je najemnik dolžan plačati najemodajalcu znesek 
3 mesečih najemnin, kar je kavcija za morebitno povzro-
čeno škodo v stanovanju ali morebitne neporavnane ob-
veznosti. Ta znesek mu bo najemodajalec vrnil z obrest-
mi po obrestni meri 0,25 % v roku 8 dni po predložitvi 
dokazil o poravnanih obveznostih do najemodajalca in 
ugotovitvi, da je najemnik stanovanje oziroma poslov-
ni prostor uporabljal v skladu z veljavnimi normativi in 
standardi.

6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo v torek, 12. februarja 2013, v sejni 

sobi Občine Ribnica (pritličje), Gorenjska cesta 3, Ribni-
ca, in sicer za predmete:

– pod 2.a) ob 11. uri,
– pod 2.b) ob 11.30.
7. Dražitelji morajo pred začetkom dražbe plačati 

varščino v višini ene mesečne najemnine. Varščino je 
treba nakazati na transakcijski račun Občine Ribnica, 
št. 01304-0100005476, sklic 00 DŠ 72210 (DŠ – davčna 
številka dražitelja).

8. Plačana varščina bo brez obresti po končani 
javni dražbi vrnjena tistim dražiteljem, ki na javni dražbi 
ne bodo uspeli, in sicer v roku 3 dni od dneva izvedbe 
javne dražbe.

9. Ogled predmetnih nepremičnin bo možen 
po predhodnem dogovoru na tel. 01/837-20-28 (Zalka 
Gorše), pri omenjeni kontaktni osebi dobite tudi dodane 
informacije o nepremičninah.

10. Pogoji za sodelovanje
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe in 

fizične osebe, ki lahko v skladu s pravnim redom Repu-
blike Slovenije postanejo lastniki nepremičnin.

Dražitelji morajo pred začetkom dražbe komisi-
ji predložiti:

– dokazilo, da ima ponudnik pravico pridobiti nepre-
mičnino v RS (kopija osebne izkaznice oziroma potnega 
lista – fizične osebe, oziroma izpis iz ustreznega registra 
– pravne osebe in s.p., ipd.),

– notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da prav-
na ali fizična oseba za udeležbo na dražbi pooblasti 
drugo pravno ali fizično osebo,
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– dokazilo o stalnih prihodkih, razen socialnih trans-
ferjev, zase ali za poroka (za nepremičnino pod 2.a),

– dokazilo o plačilu varščine s priloženo številko 
računa za primer vračila varščine,

– davčno, matično in telefonsko številko.
Interesenti, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja po-

gojev iz prvih štirih alinej 10. točke, bodo po sklepu 
komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka pred 
začetkom dražbe.

11. Z najugodnejšim dražiteljem se sklene najemna 
pogodba v obliki notarskega zapisa za dobo 5 let, z mo-
žnostjo podaljšanja za nadaljnjih 5 let, v roku 15 dni po 
zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše najemne 
pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani 
dražitelja, Občina Ribnica zadrži plačano varščino.

Ob podpisu najemne pogodbe za poslovni prostor 
bo moral najemnik predložiti bančno garancijo v višini 
50 % letne najemnine za izpolnjevanje s pogodbo pre-
vzetih obveznosti, katero bo moral obnoviti vsako leto.

12. Pravila javne dražbe:
– javno dražbo bo izvajala dražbena komisija, ime-

novana s sklepom župana v skladu z uredbo o stvar-
nem premoženju države in samoupravnih lokalnih sku-
pnosti,

– komisija iz prejšnje alineje lahko začeti postopek 
s soglasjem predstojnika ustavi do sklenitve pravnega 
posla, brez obrazložitve in brez odškodninske odgo-
vornosti, pri čemer se dražiteljem v roku 10 dni povrne 
plačana varščina in izkazani stroški.

13. Ta javna dražba se objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije in na uradni spletni strani Občine 
Ribnica, www.ribnica.si.

Občina Ribnica

Št. 478-24/2009 Ob-1245/13

Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost, kulturo in šport, Masarykova cesta 16, Ljub-
ljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premo-
ženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 86/10, 75/12) ter 30. člena Uredbe o stvar-
nem premoženju države in samoupravnih lokalnih sku-
pnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12) razpisuje

javno dražbo
za prodajo nepremičnin

1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Re-
publika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, 
kulturo in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljub ljana.

2. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
3. Predmet javne dražbe in izklicna cena
Predmet javne dražbe je prodaja solastniškega de-

leža počitniškega stanovanja, na naslovu Letoviška 6, 
Bohinjska Bistrica. Zemljiško knjižni podatki:

ID znak k.o. št. parc št. stavbe Delež v lasti RS

2200-158/27-0 2200 Bohinjska Bistrica 158/27 / 5832/1000000

2200-158/28-0 2200 Bohinjska Bistrica 158/28 582 5832/1000000

Predmet prodaje je solastniški delež nepremičnin z ID 
znakom: 2200-158/27-0 in 2200-158/28-0, parc. št. 158/27 
in 158/28, k.o. Bohinjska Bistrica, ki v naravi predstavljajo 
18 % delež počitniškega stanovanja, v izmeri 32,70 m² in 
solastniški delež na skupnih delih stavbe ter stavbi pripa-
dajočega zemljišča.
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Počitniško stanovanje, katerega solastniški delež 
je predmet prodaje, se nahaja v prvem nadstropju t.i. objek-
ta »Planika«, enota B 11, naselje Zoisova plana, na naslovu 
Letoviška ulica 6, Bohinjska Bistrica.

Iz Potrdila o namenski rabi zemljišča Občine Bohinj, 
št. 3501-422/2010-2, z dne 21. 10. 2010 izhaja, da se po 
namenski rabi zemljišči s parc. št. 158/27 in 158/28, vse 
k.o. Bohinjska Bistrica nahajata v območju za počitniška 
stanovanja, ter da je Mestna občina Bohinj sprejela Odlok 
o predkupni pravici Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine 
Bohinj, št. 1/04). Pri tem je Občina Bohinj dne 26. 9. 2012 
izdala potrdilo, št. 624-054/2012-2, iz katerega izhaja, da 
na podlagi 87. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list 
RS, št. 110/02, (8/03 – popr.), 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNa-
črt, 108/09 – ZGO-1C, 79/10 Odl.US: U-I-85/09-8, 80/10 – 
ZUPUDPP (106/10 popr.), v nadaljevanju: ZUreP-1) Občina 
Bohinj ne uveljavlja predkupne pravice na nepremičninah, 
ki so predmet prodaje.

Zemljiško knjižno stanje solastniškega deleža Republi-
ke Slovenije na zemljiščih s parc. št. 158/27 in 158/28, vse 
k. o. 2200 Bohinjska Bistrica je urejeno.

Izklicna cena: 11.664,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet nepre-

mičnini, ki ga plača kupec.
4. Najnižnji znesek višanja: najnižji znesek višanja ku-

pnine je 100,00 EUR.
5. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna 

ali fizična oseba, ki lahko v skladu s pravnim redom Repu-
blike Slovenije ali druge članice EU postane lastnik nepre-
mičnine, kar preveri vsak dražitelj zase, ter pravočasno in 
pravilno prijavi, tako da:

– plača varšino za nepremičnino v višini 10 % izklicne 
cene oziroma v višini 1.166,00 EUR in predloži potrdilo 
o njenem plačilu;

– predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na pred-
met javne dražbe, pri čemer mora biti podpis pooblastitelja 
overjen pri notarju, v primeru, če dražitelj ni zastopnik ali 
pooblaščenec;

– predloži izpisek iz sodnega registra (samo za pravne 
osebe) oziroma priglasitveni list (za samostojne podjetnike), 
ki ne sme biti starejši od treh mesecev;

– predloži izvirnik osebnega dokumenta (potni list ali 
osebna izkaznica), če je dražitelj fizična oseba, samostojni 
podjetnik ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb;

– predloži potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj 
državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v nje-
govi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva 
potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne 
more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju s katero 
pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima 
plačane davke in prispevke);

– predloži potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso 
imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in samostojne 
podjetnike – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih 
izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, 
od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe 
kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo 
overjeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno 
odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel 
blokiranega TRR);

Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine) je potreb-
no predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo listine.

Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, 
bodo po sklepu komisije, ki bo vodila javno dražbo, izloče-
ni iz postopka oziroma v postopku javne dražbe ne bodo 
mogli sodelovati.

Javna dražba se bo opravila v slovenskem jeziku.

6. Višina varščine
Dražitelji morajo do začetka javne dražbe vpla-

čati varščino v višini 10 % izklicne cene oziroma v višini 
1.166,00 EUR, na račun št.: 01100-6300109972, sklic 18 
33308-7200013-74551013, z navedbo namena nakazila: 
plačilo varščine – javna dražba – nakup solastniškega de-
leža počitniškega stanovanja na naslovu Letoviška 6, Bo-
hinjska Bistrica.

Plačana varščina se najugodnejšemu dražitelju vra-
čuna v kupnino, ostalim dražiteljem, ki na javni dražbi niso 
uspeli pa se varščina vrne brez obresti v roku 30 dni po 
zaključku javne dražbe.

Če dražitelj, ki je na dražbi uspel, ne sklene pogodbe 
ali ne plača kupnine, prodajalec zadrži varščino.

Dražiteljem, ki bodo plačali varščino in ne bodo pristo-
pili k javni dražbi, se varščina zadrži.

7. Način, mesto in čas javne dražbe: javna dražbe bo 
potekala dne 28. 2. 2013, na naslovu Ministrstvo za izo-
braževanje, znanost, kulturo in šport, Kotnikova 38, 1000 
Ljub ljana, v sejni sobi v 2. nadstropju, št. 223, s pričetkom 
ob 10. uri.

8. Podrobnejše informacije v zvezi z javno dražbo in 
ogledom prostorov: ogled predmeta prodaje oziroma javne 
dražbe je možen po predhodni najavi, in sicer najkasneje 
do dne 22. 2. 2013.

Za dodatne informacije v zvezi z ogledom in podrob-
nejše podatke v zvezi z izvedbo javne dražbe se obrni-
te na kontaktno osebo Ministrstva za izobraževanje, zna-
nost, kulturo in šport – Ajdo Radinja, ajda.radinja@gov.si, 
tel. 01/478-47-20.

Nepremičnina bo prodana po načelu videno-kupljeno, 
zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe 
ne bodo upoštevane.

Javna dražba bo objavljena tudi na spletnih straneh 
Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport: 
http://www.mizks.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/obve-
stila/znanost/#c19699.

9. Pogoji prodaje:
– Nepremičnina bo prodana dražitelju, ki bo ponudli 

najvišjo ceno.
– V roku 15 dni po zaključku javne dražbe bo z najugo-

dnješim dražiteljem sklenjena pogodba. Če dražitelj v tem 
roku ne bo podpisal pogodbe se šteje, da je od nakupa od-
stopil in ima prodajalec pravico zadržati varšino.

– Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh 
stroških v zvezi s prenosom lastništva, se bo kupcu nepre-
mičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske 
pravice na kupljeni nepremičnini v zemljiški knjigi.

10. Način in rok plačila plačila
Kupec je dolžan poravnati znesek kupnine v korist po-

dračuna EZR pri Banki Slovenije, na račun Proračuna RS, 
št. 01100-6300109972, sklic 18 33308-7200013-74551013, 
z navedbo namena nakazila: Nakup solastniškega deleža 
počitniškega stanovanja na naslovu Letoviška 6, Bohinjska 
Bistrica, v roku 8 dni po podpisu pogodbe.

Položena varščina se všteje v plačilo kupnine. Vse 
stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis 
v zemljiško knjigo in drugo) plača kupec.

Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena 
sestavina pravnega posla.

Ministrstvo za izobraževanje,  
znanost, kulturo in šport

Št. 478-3/2013 Ob-1252/13

Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 
Novo mesto, na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 86/10), 30. člena Uredbe o stvarnem 
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premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11, in 42/12) in Odloka o proraču-
nu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 (Uradni list 
RS, št. 24/12) objavlja

javno dražbo
za prodajo nepremičnin  

Mestne občine Novo mesto
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne 

dražbe: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 
8000 Novo mesto, matična številka 5883288000, ID za 
DDV SI48768111.

2. Predmet javne dražbe, izklicna cena in najnižji 
znesek višanja

2.1. Nepremičnine v k.o. Bršljin (1455)
Predmet prodaje so:
2.3.1. parc. št. 587/33, k.o. 1455 – Bršljin (ID 

5873343), travnik, v izmeri 1.129 m2, izklicna cena ze-
mljišča znaša 41.055,00 EUR, najnižji znesek višanja je 
1.000,00 EUR.

Izklicna cena ne vključuje pripadajočega davka – 
20 % DDV.

Navedena nepremičnina se nahaja v območju 
stavbnih zemljišč.

2.3.2. parc. št. 25/2, k.o. 1455 – Bršljin (ID 334167), 
travnik, v izmeri 1.005 m2, izklicna cena zemljišča znaša 
48.705,00 EUR, najnižji znesek višanja je 2.000,00 EUR.

Izklicna cena ne vključuje pripadajočega davka – 
20 % DDV.

Navedena nepremičnina se nahaja v območju 
stavbnih zemljišč.

2.2. Del nepremičnine v k.o. Šmihel pri Novem 
mestu (1484)

Predmet prodaje je del nepremičnega premoženja 
– del stavbe na parc. št. 1381/6, k.o. 1484 – Šmihel pri 
Novem mestu (ID 5391777) in sicer posamezni del št. 2 
v stavbi št. 10225, k.o. 1484 – Šmihel pri Novem mestu 
(ID 5735786, ID znak 1484-10225-2) v izmeri 92,83 m2 
do deleža 1/1 in solastniški delež do 1103/10000 na 
splošnih skupnih delih stavbe v etažni lastnini (ID pra-
vice 10162083).

Izklicna cena je 102.000,00 EUR, najnižji znesek 
višanja je 3.000,00 EUR.

Izklicna cena ne vključuje pripadajočega davka – 
20 % DDV.

2.3. Nepremičnina v k.o. Novo mesto (1456)
Predmet prodaje je poslovni objekt s pripadajo-

čim komunalno opremljenim zemljiščem, (Rozmanova 
ulica 30), parc. št. 1266/1, k.o. 1456-Novo mesto (ID 
6049670), dvorišče s poslovno stavbo in parc. št. 1266/2, 
k.o. 1456-Novo mesto (ID 6049671), dvorišče. Skupna 
neto površina poslovnega objekta je 569,40 m2.

Izklicna cena je 350.000,00 EUR, najnižji znesek 
višanja je 3.000,00 EUR.

Izklicna cena ne vključuje pripadajočega davka – 
20 % DDV.

3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
4. Pogoji prodaje
Nepremičnina bo prodana tistemu dražitelju, za ka-

terega bo Komisija za vodenje javne dražbe pri razpo-
laganju s stvarnim premoženjem Mestne občine Novo 
mesto ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno.

Izbrani dražitelj je dolžan najkasneje v roku 15 dni 
po končani javni dražbi s prodajalcem skleniti prodajno 
pogodbo. Kolikor prodajna pogodba v navedenem roku 
ne bo sklenjena in bo razlog za nesklenitev na strani 
izbranega dražitelja, se bo štelo, da je od nakupa od-
stopil, prodajalec pa bo imel pravico zadržati vplačano 
varščino.

Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni po sklenitvi 
prodajne pogodbe, je bistvena sestavina prodajne po-
godbe. Če izbrani dražitelj ne poravna kupnine na do-
ločen način in v določenem roku po sklenjeni prodajni 
pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto, proda-
jalec pa bo vplačano varščino zadržal.

Po plačilu celotne kupnine in po plačilu vseh stro-
škov, se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest, 
s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremič-
nini v pristojno zemljiško knjigo.

5. Način in rok plačila kupnine
Kupnino bo kupec plačal na podračun EZR Me-

stne občine Novo mesto, številka: 01285-0100015234, 
v 30 dneh od dneva sklenitve prodajne pogodbe, v en-
kratnem znesku. Varščina se všteva v kupnino.

Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati 
še pripadajoči davek (20 % davek na dodano vrednost 
oziroma 2 % davek na promet nepremičnin) in vse ostale 
stroške v zvezi s prenosom lastništva (stroške notarske 
overitve pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice 
na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojne-
ga sodišča).

6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo vršila v prostorih Mestne občine 

Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto, v sejni sobi 
v II. nadstropju, dne 11. 2. 2013 in sicer:

– za parc. št. 587/33, k.o. Bršljin, ob 9. uri,
– za parc. št. 25/2, k.o. Bršljin, ob 9.05,
– za parc. št. 1381/6, k.o. Šmihel pri Novem mestu, 

ob 9.10,
– za parc. št. 1266/1 in 1266/2, obe k.o. Novo me-

sto, ob 9.15.
Dražitelji se bodo morali pol ure pred začetkom 

javne dražbe, za posamezno nepremičnino, izkazati 
z dokazili iz 7. točke te objave.

7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, 

pravna ali fizična oseba, ki se pravočasno in pravilno 
prijavi, tako da:

– plača varščino in predloži dokazilo o njenem pla-
čilu;

– predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na pred-
met javne dražbe, pri čemer mora biti podpis pooblasti-
telja overjen, v primeru, če se v imenu dražitelja javne 
dražbe udeleži pooblaščenec;

– predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne sme 
biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi 
pravna oseba;

– predloži izvirnik osebnega dokumenta, če se pri-
javi fizična oseba oziroma predloži priglasitveni list, ki 
ne sme biti starejši od treh mesecev, če se prijavi sa-
mostojni podjetnik;

– predloži številko TRR za primer vračila varščine, 
davčno številko oziroma ID za DDV, EMŠO oziroma 
matično številko in telefonsko številko;

– vse listine (razen dokazila o plačilu varščine in po-
datke iz prejšnje alineje) je potrebno predložiti v izvirniku 
ali pa kopijo listine, ki je overjena.

Organizator javne dražbe bo potrdil vse pravilne in 
pravočasne prijave.

8. Višina varščine
Dražitelji morajo do začetka javne dražbe vpla-

čati varščino v višini 10 % izklicne cene, na podračun 
EZR Mestne občine Novo mesto št. 01285-0100015234, 
s sklici:

– 47820-108-2012 za nepremičnino parc. 
št. 587/33, k.o. Bršljin, z navedbo namena nakazila: 
Javna dražba – Bršljin;



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 7 / 25. 1. 2013 / Stran 321 

– 47820-109-2012 za nepremičnino parc. št. 25/2, 
k.o. Bršljin, z navedbo namena nakazila: Javna dražba 
– Bršljin;

– 47820-111-2012 za parc. št. 1381/6, k.o. Šmihel 
pri Novem mestu, z navedbo namena nakazila: Javna 
dražba – Šmihel pri Novem mestu;

– 47820-112-2012 za nepremičnino parc. št. 1266/1 
in 1266/2, obe k.o. Novo mesto, z navedbo namena na-
kazila: Javna dražba – Novo mesto.

9. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne 

dražbe, natančnejše podatke o predmetnih nepremič-
ninah in informacije za ogled zemljišča – lokacije, do-
bijo interesenti na Mestni občini Novo mesto, Občinska 
uprava, Urad za premoženjske zadeve in kmetijstvo, 
tel. 07/393-92-30, kontaktna oseba je Vera Ocvirk.

Ogled nepremičnin in dokumentacije v zvezi z ne-
premičninami je možen po predhodnem dogovoru.

10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:
Nepremičnine se prodajajo po načelu »videno – 

kupljeno«, prodajalec ne odgovarja za namensko rabo 
nepremičnin.

Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo 
ceno.

Javna dražba za nepremičnino je končana, ko vo-
ditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo po-
nudbo.

Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče 
podati, dokler ni končan zapisnik o poteku javne dražbe.

Javno dražbo bo izvedla Komisija za vodenje javne 
dražbe pri razpolaganju s stvarnim premoženjem Me-
stne občine Novo mesto v skladu z Zakonom o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 86/10) in 30. člena Uredbe o stvar-
nem premoženju države in samoupravnih lokalnih sku-
pnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in 42/12).

Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli 
do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez 
odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti 
vplačano varščino brez obresti.

Besedilo javne dražbe je objavljeno na spletni strani 
Mestne občine Novo mesto, http://www.novomesto.si.

Mestna občina Novo mesto

 Ob-1267/13

Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za 
obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljub ljana, v skladu 
z Zakonom o stvarnem premoženju države in samo-
upravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 
75/12) in Uredbo o stvarnem premoženju države in sa-
moupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 
in 42/12), objavlja

javno dražbo
prodaje nepremičnin

I. Naziv in sedež organizatorja javnih dražb: Re-
publika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova 
cesta 55, 1000 Ljub ljana.

Postopek javne dražbe vodi Komisija Ministrstva za 
obrambo RS za vodenje in nadzor postopka razpolaga-
nja s stvarnim premoženjem – pristojna komisija.

II. Opis predmetov prodaje:
Stanovanja
1. Enosobno stanovanje, na naslovu Stiplovškova 

ulica 10, Brežice, št. 1 (nezasedeno), v KL, 1. etaže, 
v skupni izmeri s kletjo 62,46 m2, k.o. 1300 Brežice, 
iden. št. stavbe 557 in posameznega dela št. 1, celotni 
ID znak 1300-557-1, letnik 1955, tablica MO 27290.

a. Ogled stanovanja: 4. 2. 2013 in 6. 2. 2013 od 
8.30 do 14. ure.

b. Izklicna cena: 24.300,00 EUR – 10 % (2.430,00) 
znaša 21.870,00 EUR.

2. Dvosobno stanovanje, na naslovu Vodnikova uli-
ca, 1 Brežice, št. 22 (nezasedeno) v II. nad., 4. etaže, 
v skupni izmeri s kletjo 69,52 m2, k.o. 1300 Brežice, iden. 
št. stavbe 498 in posameznega dela št. 306, celotni ID 
znak 1300-498-306, letnik 1959, tablica MO 27458.

a. Ogled stanovanja: 4. 2. 2013 in 6. 2. 2013 od 
8.30 do 14. ure.

b. Izklicna cena: 46.100,00 EUR – 10 % (4.610,00) 
znaša 41.490,00 EUR.

3. Enosobno stanovanje, na naslovu Ulica 21. okto-
bra 4, Črnomelj, št. 9 (nezasedeno), v II. nad. 4. etaže, 
v skupni izmeri s kletjo 48,64 m2, k.o. 1535 Črnomelj, 
iden. št. stavbe 19 in posameznega dela št. 9, celotni ID 
znak 1535-19-9, letnik 1959, tablica MO 27771.

a. Ogled stanovanja: 4. 2. 2013 in 6. 2. 2013 od 
8.30 do 14. ure.

b. Izklicna cena: 30.000,00 EUR – 10 % (3.000,00) 
znaša 27.000,00 EUR.

4. Trisobno stanovanje, na naslovu Ulica 21. okto-
bra 4, Črnomelj, št. 8 (nezasedeno), v II. nad., 4. etaže, 
v skupni izmeri s kletjo in drvarnico 97,23 m2, k.o. 1535 
Črnomelj, iden. št. stavbe 19 in posameznega dela 
št. 8, celotni ID znak 1535-19-8, letnik 1959, tablica 
MO 27774.

a. Ogled stanovanja: 4. 2. 2013 in 6. 2. 2013 od 
8.30 do 14. ure.

b. Izklicna cena: 45.000,00 EUR – 10 % (4.500,00) 
znaša 40.500,00 EUR.

5. Dvosobno stanovanje, na naslovu Ulica 21. ok-
tobra 4, Črnomelj, št. 3 (nezasedeno), v PR, 2. etaže, 
v skupni izmeri s kletjo 79,08 m2, k.o. 1535 Črnomelj, 
iden. št. stavbe 19 in posameznega dela št. 3, celotni ID 
znak 1535-19-3, letnik 1959, tablica MO 27778.

a. Ogled stanovanja: 4. 2. 2013 in 6. 2. 2013 od 
8.30 do 14. ure.

b. Izklicna cena: 40.000,00 EUR – 10 % (4.000,00) 
znaša 36.000,00 EUR.

6. Dvosobno stanovanje, na naslovu Ulica 21. okto-
bra 4, Črnomelj, št. 5 (nezasedeno), v I. nad., 4. etaže, 
v skupni izmeri s kletjo 80,40 m2, k.o.1535 Črnomelj, 
iden. št. stavbe 19 in posameznega dela št. 5, celotni ID 
znak 1535-19-5, letnik 1959, tablica MO 27779.

a. Ogled stanovanja: 4. 2. 2013 in 6. 2. 2013 od 
8.30 do 14. ure.

b. Izklicna cena: 40.000,00 EUR – 10 % (4.000,00) 
znaša 36.000,00 EUR.

7. Dvosobno stanovanje, na naslovu Ulica 21. ok-
tobra 2A, Črnomelj, št. 5 (nezasedeno), v II. nad., 4. 
etaže, v skupni izmeri s kletjo in drvarnico 72,93 m2, 
k.o. 1535 Črnomelj, iden. št. stavbe 25 in posameznega 
dela št. 5, celotni ID znak 1535-25-5, letnik 1961, tablica 
MO 27764.

a. Ogled stanovanja: 4. 2. 2013 in 6. 2. 2013 od 
8.30 do 14. ure.

b. Izklicna cena: 34.000,00 EUR – 10 % (3.400,00) 
znaša 30.600,00 EUR.

8. Garsonjera, na naslovu Seidlova cesta 62, Novo 
mesto, št. 20 (nezasedeno) v V. nad., 7. etaže, v skupni 
izmeri s kletjo 44,04 m2, k.o. 1456 Novo mesto, iden. št. 
stavbe 243 in posameznega dela št. 20, celotni ID znak 
1456-243-20, letnik 1982, tablica MO 21155.

a. Ogled stanovanja: 4. 2. 2013 in 6. 2. 2013 od 
8.30 do 14. ure.

b. Izklicna cena: 38.000,00 EUR – 10 % (3.800,00) 
znaša 34.200,00 EUR.
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Zemljišča in objekti
1. Prodaja nekdanjega Vojaškega kompleksa Ugar 

v Ribnici, ki predstavlja stražnico z neto tlorisno površi-
no po cenitvi 178 m2, skladišča z neto tlorisno površino 
4.014 m2, nadstreška z neto tlorisno površino 45 m2, 
pesjak z neto tlorisno površino 51 m2, ruševini z neto 
tlorisno površino 284 m2. Kompleks ima tako stavb-
na, gozdna kot kmetijska zemljišča, ki so locirana na, 
parc. štev. 1389/10, 1426/1, 1749/2, 1429, k.o. Rib-
nica in parc. št. 647/40, 647/15, 647/3 in 647/41, k.o. 
Dane, skupne površine 346.137,00 m2. Nepremičnine so 
vpisane pod ID znak 1625-1389/10-0, 1625-1626/1-0, 
1625-1749/2-0, 1625-1429/0-0, k.o. 1625 Ribnica in pod 
ID znak 1628-647/40-0, 1628-647/15-0, 1628-647/3, 
1628-647/41-0, k.o. 1628 Dane. Kompleks je delno v na-
jemu do leta 2015.

a. Potrdila o namenski rabi opredeljuje:
– del. parc. št. 1389/10, k.o. Ribnica kot območje 

razpršene gradnje
– del parc. 1389/10 in 1426/1, k.o. Ribnica in kot 

lesno pro izvodni gozd,
– parc. št. 1429, 1749/2 in del parc. št. 1426/1, k.o. 

Ribnica kot kmetijsko zemljišče.
b. Podatki o območjih varovanj in omejitev
– vse parcele ležijo v območju namenjenem ohra-

njanju prosto živečih ptic in naravnih habitatov,
– območje skladišča vojaške opreme, bojnih in min-

sko eksplozivnih eksponatov,
– del parc. 1429, 1749/2, 647/40, 647/15, 647/3, 

647/41-evidentirana naravna dediščina,
– parc. št. 1749/2 in del parc. št. 1389/10, 1429 – 

poplavno območje.
c. Javna dražba z znanim kupcem bo končana šele 

po tem, ko bo celotna nepremičnina 30 dni po javni draž-
bi objavljena na UE in bodo ponudbe o nakupu možno 
posredovati tudi v tem obdobju. Najvišja ponudba bo 
zaključek prodaje.

d. Ogled nepremičnine po predhodni najavi 
tel. 041/397-954, kontakt Lesar Anton,

e. Izklicna cena: 645.000,00 EUR.
2. Zemljišče na Vrhniki, parc. štev. 2374/6 travnik, 

v izmeri 636 m2 (delno stavbno ob robu parcele, delno 
kmetijsko), k.o. 2002 Vrhnika, ID znak 2002-2374/6-0.

Javno zbiranje ponudb z znanim kupcem bo kon-
čana šele po tem, ko bo celotna nepremičnina 30 dni 
objavljena na UE in bodo ponudbe o nakupu možno 
posredovati tudi v tem obdobju. Najvišja ponudba bo 
zaključek prodaje.

a. Ogled nepremičnine po predhodni najavi 
tel. 041/397-954, kontakt Lesar Anton,

b. Izhodiščna vrednost: 34.600,00 EUR – 10 % 
(3.460,00) znaša 31.140,00 EUR.

III. Ogled nepremičnin:
Oglede boste lahko opravili ob terminih določenih 

ob vsaki posamezni nepremičnini. Na terenu pri sta-
novanjih bo dosegljiv Andrej Molan, tel. 031/59-61-61 
za stanovanja na območju Brežic, Jože Kočevar za 
stanovanja na območju Črnomlja tel. 07/356-95-71 in 
Srečko Pirc za stanovanje na območju Novega mesta, 
na tel. 07/332-23-18. Glede vprašanj samega poteka 
javne dražbe smo dosegljivi na tel. 01/471-22-13 od 
28. 1. 2013 do 13. 2. 2013, med 8. in 12. uro.

IV. Pogoji in pravila javne dražbe:
1. Nepremičnina se proda v celoti po sistemu vide-

no – kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi 
prodajnih pogodb ne bodo upoštevane. Stanovanja so 
ZK urejena. Prodajalec ne prevzema nobenih obvezno-
sti iz morebitno drugačne ugotovljene površine stanova-
nja pri izdelavi etažnega načrta. Predpisane davčne da-

jatve, ki niso vštete v izhodiščno ceno, stroške notarskih 
storitev, vpis v zemljiško knjigo plača kupec.

2. Kriteriji dvigovanja izklicne cene:
Dražitelji lahko dvigujejo izklicno ceno:
– od 1,00 EUR do 50.000,00 EUR za 200,00 EUR,
– od 50.000,01 EUR do 70.000,00 EUR 

za 400,00 EUR,
– od 70.000,01 EUR do 100.000, 00 EUR 

za 600,00 EUR,
– od 100.000,01 EUR naprej za 1.000,00 EUR.
3. Predvidena javna dražba se bo opravila ustno 

v slovenskem jeziku.
4. Rok sklenitve pogodbe:
Pogodba se sklene z najugodnejšim dražiteljem 

v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne 
podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so 
na strani dražitelja, prodajalec zadrži njegovo kavcijo.

5. Višina kavcije: pred dražbo morajo dražitelji po-
ložiti kavcijo v višini 10 % izklicne cene na transakcijski 
račun Ministrstva za obrambo RS: 01100-6370191114, 
sklic 11 19119-7141998-85000. Dražiteljem, ki na javni 
dražbi ne bodo uspeli se kavcija brez obresti vrne v roku 
15 dni od zaključka javne dražbe, na njihov transakcijski 
račun.

6. Način in rok plačila kupnine:
Kupnina se plača v 30 dneh po prejetju računa, 

ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi 
pogodbe. Kupnina se vplača na transakcijski račun Mi-
nistrstva za obrambo RS: 01100-6370191114, sklic 11 
19119-7141998-85000. Plačilo celotne kupnine v nave-
denem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. 
Položena kavcija se všteje v kupnino.

7. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Dražitelji se morajo najpozneje do 11. ure na dan 

javne dražbe osebno oglasiti na kraju javne dražbe.
Javne dražbe se bodo lahko udeležili le tisti, ki 

bodo do 13. 2. 2013 do 12. ure, na naslov naročnika: 
RS Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 
Ljub ljana, v zapečateni ovojnici s pripisom »Ne odpiraj, 
Javna dražba 14. 2. 2013« s pripisom na hrbtni strani 
ovojnice ime in priimek dražitelja in predložili kopije na-
slednjih dokumentov:

– potrdilo o plačani kavciji, iz katere je zraven pla-
čila razviden tudi predmet nakupa in priloženo celotno 
številko TRR računa za primer vračila kavcije,

– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih staro naj-
več 30 dni, (samo za pravne osebe, s.p.), tuj državljan 
mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi 
državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva 
potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila 
ne more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, 
s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo iz-
javlja, da ima plačane davke in prispevke),

– dražitelji morajo pred dražbo predložiti potrdilo, 
da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TRR 
(velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora 
priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi 
enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila 
za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne 
more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, 
s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo iz-
javlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega 
TRR),

– izpisek iz sodnega registra (samo za pravne ose-
be) oziroma druge ustrezne evidence (s.p.), staro največ 
30 dni,

– morebitni pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb 
morajo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za ude-
ležbo na javni dražbi,



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 7 / 25. 1. 2013 / Stran 323 

– osebno izkaznico, oziroma potni list (fizične ose-
be, s.p ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb),

– pisno izjavo, da ponudnik sprejema razpisne po-
goje.

Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji, ni 
mogoče pristopiti k draženju na javni dražbi.

Če ovojnica ne bo opremljena tako, kot je določeno, 
naročnik ne nosi odgovornosti za založitev le-te.

8. Predložiti je potrebno tudi:
– davčno številko oziroma ID številko za DDV, 

EMŠO oziroma matično številko, morebiten e-naslov in 
telefonsko številko.

9. Izbira najugodnejšega dražitelja:
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni 

dražbi. Z vplačilom kavcije sprejme dražitelj obveznost 
pristopiti k dražbi in razpisne pogoje dražbe.

a. če je dražitelj samo eden, je nepremičnina pro-
dana za izklicno ceno;

b. izbrani dražitelj je tisti, ki ponudi najvišjo ceno;
c. če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo 

ceno, nepremičnina ni prodana, če eden ne zviša cene.
10. Pravila javne dražbe:
Javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o stvar-

nem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12) in Uredbo 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12).

Javno dražbo vodi pristojna komisija.
11. Ustavitev postopka: upravljavec ali pooblaščena 

oseba lahko s soglasjem predstojnika, do sklenitve prav-
nega posla, postopek javne dražbe ustavi, pri čemer se 
dražiteljem povrne izkazane stroške.

V. Datum, čas in kraj javne dražbe: predvidena 
prodaja bo potekala 14. 2. 2013 ob 11. uri, v prostorih 
Ministrstva za obrambo, na naslovu Vojkova 55a v Av-
ditoriju, 1000 Ljub ljana.

Ministrstvo za obrambo
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Št. 9000-4/2012 Ob-1193/13

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarova-
nje Slovenije na podlagi 35. člena Zakona o zavodih, 
187. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem za-
varovanju in sklepa Sveta Zavoda z dne 18. 12. 2012, 
razpisuje delovno mesto

generalnega direktorja (m/ž).
Za generalnega direktorja je po 48. členu Statuta 

Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje lahko 
imenovan državljan Republike Slovenije, ki izpolnjuje 
z zakonom predpisane pogoje ter ima univerzitetno iz-
obrazbo družboslovne smeri in najmanj osem let ustre-
znih delovnih izkušenj na podobnih delovnih mestih, ki 
potrjujejo, da ima kandidat potrebne strokovne, organi-
zacijske in druge poslovodne sposobnosti za uspešno 
opravljanje te funkcije.

Mandat generalnega direktorja traja štiri leta.
Kandidati naj prijavo skupaj z dokazili o izpolnjeva-

nju pogojev pošljejo na naslov: Zavod za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, 1518 
Ljub ljana, z oznako »Razpis za generalnega direktorja«. 
Prijavo je potrebno vložiti v roku deset dni, pri čemer se 
kot prvi dan roka šteje naslednji dan po objavi razpisa 
v Uradnem listu RS.

Zaželeno je, da kandidati prijavi priložijo tudi Pro-
gram vodenja – vizijo razvoja Zavoda za mandatno 
obdobje.

K imenovanju generalnega direktorja zavoda daje 
soglasje Vlada Republike Slovenije.

Kandidati bodo o izbiri na Svetu Zavoda obveščeni 
v 30 dneh od dneva objave razpisa.

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
Slovenije

 Ob-1207/13

Na podlagi 58. člena Zakona o organizaciji in fi-
nanciranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI – (Uradni 
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 
58/09, 64/09 in 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF) Svet Glas-
bene šole Ljub ljana Vič - Rudnik, Gradaška ulica 24, 
1000 Ljub ljana, razpisuje delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice Glasbene šole Ljub ljana 
Vič - Rudnik.

Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja 
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 in 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF).

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, or-
ganizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Predvideni začetek dela bo dne 24. 6. 2013 oziroma 
skladno s sklepom o imenovanju ravnatelja.

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahteva-

nih pogojev (dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem 
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, 
program vodenja zavoda, delovnih izkušnjah v vzgoji 
in izobraževanju, potrdilo sodišča, da ni v kazenskem 
postopku – s priloženo izjavo, da pri kateremkoli dru-
gem sodišču – izven kraja prebivališča – zoper njega 

ni uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper 
spolno nedotakljivost) pošljite v 8 dneh po objavi razpisa 
na naslov: Svet Glasbene šole Ljub ljana Vič - Rudnik, 
Gradaška ulica 24, 1000 Ljub ljana, z oznako “Prijava na 
razpis za ravnatelja”.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Svet Glasbene šole Ljub ljana Vič - Rudnik

 Ob-1232/13

Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, na 
podlagi 14. člena Sklepa o ustanovitvi družbe Socialno 
varstveni center Litija d.o.o. (Uradni list RS, št. 34/09) 
objavlja javni razpis za delovno mesto

direktorja Socialno varstvenega centra Litija, 
d.o.o.

Za direktorja družbe je lahko imenovan kandidat, ki 
poleg zakonskih izpolnjuje še naslednje pogoje:

– da zoper kandidata ni podana omejitev iz drugega 
odstavka 255. člena Zakona o gospodarskih družbah,

– da ima univerzitetno izobrazbo,
– da ima najmanj 10 let delovnih izkušenj, od tega 

vsaj 5 let ustreznih vodstvenih izkušenj,
– da pozna delo in področje delovanja družbe.
Izbrani kandidat bo imenovan za pet let. Mandat 

direktorja prične teči predvidoma s 15. 2. 2013.
Pisne prijave morajo kandidati oddati v roku 8 dni 

po objavi razpisa v zaprti ovojnici na naslov Občina Liti-
ja, Jerebova ulica 14, 1270 Litija z oznako »Ne odpiraj, 
javni razpis za direktorja Socialno varstvenega centra 
Litija d.o.o.«

Prijava mora vsebovati:
– izjavo, da zoper kandidata ni podana omejitev iz 

drugega odstavka 255. člena Zakona o gospodarskih 
družbah,

– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane 
izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer 
izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba 
pridobljena,

– opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno iz-
polnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj 
in vodstvenih sposobnosti,

– vizijo delovanja družbe za prihodnje obdobje,
– izjavo, da za namen tega javnega razpisa kandi-

dat dovoljuje Občini Litija, pridobitev podatkov iz uradnih 
evidenc (v primeru, da kandidat ne bi soglašal s poda-
jo predmetne izjave, bo moral sam predložiti ustrezna 
dokazila).

Kandidati lahko k prijavi predložijo še življenjepis.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje 60 dni 

od objave razpisa.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom kandidati 

dobijo pri Manji Šarbek na tel. 01/89-63-456, elektronski 
naslov: manja.sarbek@litija.si.

Občina Litija

 Ob-1233/13

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih 
(Uradni list RS, št. 63/07 – UPB, 65/08, 69/08 – ZTFI–A, 
69/08 – Zzavar–E in 40/12 – ZUJF) Občina Litija, Jere-

Razpisi delovnih mest
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bova ulica 14, 1270 Litija, objavlja javni natečaj za za-
sedbo prostega uradniškega delovnega mesta

pripravnik – Svetovalec za pravne zadeve v od-
delku za splošne zadeve in družbene dejavnosti.

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno me-
sto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– znanje uradnega jezika,
– državljanstvo republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi na-

klepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni 
dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen 
zapora v trajanju več kot šest mesecev,

– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna ob-
tožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se pre-
ganja po uradni dolžnosti.

Delovno področje:
– usposabljanje za samostojno opravljanje nalog 

na področju splošnih, premoženjsko pravnih in norma-
tivnih zadev.

Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane 

izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer 
izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba 
pridobljena,

2. izjavo kandidata, da:
a) je državljan Republike Slovenije,
b) ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega 

kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in 
da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju 
več kot šest mesecev,

c) zoper njega ni bila vložena pravnomočna obto-
žnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se pre-
ganja po uradni dolžnosti,

3. izjavo, da za namen tega natečajnega postop-
ka dovoljuje Občini Litija pridobitev podatkov iz 1. in 
2. točke iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat 
z vpogledom iz uradnih evidenc ne soglaša, bo moral 
sam predložiti ustrezna dokazila.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življe-
njepis, ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe 
navede tudi druga znanja, sposobnosti in veščine, ki jih 
je pridobil.

Kandidat se bo usposabljal za samostojno opravlja-
nje dela na uradniškem delovnem mestu Svetovalec za 
pravne zadeve. Pravice in obveznosti se bodo določile 
glede na uradniški naziv svetovalec III. Z izbranim kan-
didatom bo sklenjeno delovne razmerje za določen čas 
desetih mesecev, s polnim delovnim časom. Pripravnik bo 
moral v času pripravništva opraviti obvezno usposabljanje 
za imenovanje v naziv, na katero ga napoti predstojnik.

Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine 
Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija.

Formalno nepopolne in nepravočasne prijave se ne 
bodo uvrstile v izbirni postopek.

Če se v postopku ali že sklenjenem delovnem raz-
merju ugotovi, da podatki niso verodostojni, je to razlog 
za izločitev iz javnega natečaja ali delovnega razmerja.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v za-
prti ovojnici z označbo: »Za javni natečaj za zasedbo 
prostega uradniškega delovnega mesta pripravnik – 
Svetovalec za pravne zadeve na naslov: Občina Litija, 
Jerebova ulica 14, 1270 Litija v roku 8 dni po objavi 
v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni strani 
Občine Litija.

Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska 
prijava, poslana na elektronski naslov: obcina.litija@li-
tija.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elek-
tronskim podpisom.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v roku 
15 dni po opravljeni izbiri.

Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo obja-
vljeno na spletni strani Občine Litija (http://www.litija.si).

Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Ma-
nja Šarbek, tel. 01/89-63-456, elektronski naslov: ma-
nja.sarbek@litija.si.

V besedilu natečaja uporabljeni izrazi, zapisani 
v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nev-
tralni za ženski in moški spol.

Občina Litija

Št. 333011-13-0026 Ob-1256/13

Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javne-
ga interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 
56/08, 94/09 Odl. US: U-I-278/07-17, 4/10, 20/11, 100/11 
Odl. US: U-I-210/10-10), 35. člena Zakona o zavodih 
(Uradni list RS, št. 121/91, 451/94 Odl. US: U-I-104/92, 
8/96, 18/98 Odl. US: U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06 
– ZJZP) in tretjega odstavka 8. člena Sklepa o ustanovi-
tvi javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Opera 
in balet Ljub ljana (Uradni list RS, št. 56/03, 98/08, 2/09, 
37/10) Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in 
šport objavlja javni razpis za delovno mesto

ravnatelja javnega zavoda Slovensko narodno 
gledališče Opera in balet Ljub ljana.

Na razpisano delovno mesto bo imenovan kan-
didat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje 
pogoje:

– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba;
– najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih de-

lovnih mestih in poznavanje področja dejavnosti zavoda;
– aktivno znanje slovenskega jezika;
– znanje najmanj enega svetovnega jezika na višji 

ravni in znanje najmanj enega svetovnega jezika na 
osnovni ravni;

– sposobnost za organiziranje in vodenje.
Za aktivno znanje slovenskega jezika na visoki rav-

ni se šteje, če je oseba v razpisu zahtevano izobrazbo 
dosegla na slovenski šoli ali končala vsaj slovensko šti-
riletno srednjo šolo. Osebe, ki nimajo končanih ustreznih 
slovenskih šol, potrebno znanje slovenščine dokazujejo 
s posebnim potrdilom uradno pooblaščene izobraževal-
ne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja 
slovenščine po javno veljavnem izobraževalnem pro-
gramu ustrezne stopnje v Republiki Sloveniji. Pri tem 
se šteje, da visoko raven znanja slovenščine obvlada, 
kdor je uspešno opravil preizkus po izobraževalnem 
programu za slovensko gimnazijo oziroma tej ustrezno 
štiriletno šolo.

Za višjo raven znanja svetovnega jezika se šteje 
potrdilo o aktivnem znanju jezika ali dokazilo, da se je 
kandidat šolal v tujem jeziku (pridobil stopnjo izobrazbe 
– osnovno, srednjo, do- ali podiplomsko v državi, v kateri 
je to materni jezik) ali je dosegel VII. stopnjo izobrazbe 
v okviru študija enega izmed svetovnih jezikov ali je 
6 mesecev ali več opravljal dela visokošolske zahtev-
nosti v tujini v tujem jeziku ali je uspešno opravil izpit iz 
svetovnega jezika na dodiplomskem študiju.

Za osnovno raven znanja svetovnega jezika se 
šteje potrdilo o jezikovnem izobraževanju pri ustrezni iz-
obraževalni instituciji (šola tujega jezika), potrdilo o ude-
ležbi na strokovnih srečanjih ali dokazilo o uspešno 
zaključenem srednješolskem izobraževanju (V. stopnja 
izobrazbe), iz katerega je razvidno, da je bilo izobraže-
vanje iz svetovnega jezika uspešno zaključeno oziroma 
drugo ustrezno dokazilo, ki izkazuje znanje svetovnega 
jezika.
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Kandidat mora k prijavi z življenjepisom priložiti:
– program delovanja zavoda v prihodnjih petih letih;
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane 

izobrazbe, iz katere morajo biti razvidna vrsta študijske-
ga programa in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na 
kateri je bila izobrazba pridobljena;

– opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno 
izpolnjevanje naslednjih pogojev:

1. zahtevane delovne izkušnje na vodilnih delovnih 
mestih,

2. poznavanje področja dejavnosti zavoda,
3. sposobnost za organiziranje in vodenje
(opis mora vsebovati navedbo delodajalca oziroma 

druge fizične ali pravne osebe, za katero je kandidat 
opravljal delo, datum začetka in konca opravljanja dela 
ter opis dela);

– izjavo, da obvlada visoko raven aktivnega znanja 
slovenskega jezika;

– izjavo o znanju najmanj enega svetovnega jezika 
na višji ravni in znanju najmanj enega svetovnega jezika 
na osnovni ravni, iz katere mora biti razvidna vrsta izo-
braževanja in izobraževalna institucija v okviru katere je 
bilo znanje pridobljeno.

Minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport 
bo izbranega kandidata, po predhodnem mnenju sve-
ta in strokovnega sveta javnega zavoda, imenoval za 
ravnatelja javnega zavoda za obdobje petih let. Izbrani 
kandidat bo sklenil pogodbo o zaposlitvi za določen čas 
s predsednikom sveta javnega zavoda Slovensko naro-
dno gledališče Opera in balet Ljub ljana.

O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni v roku 
osmih dni po izdaji odločbe o izbiri.

Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici s pripi-
som »Javni razpis – ravnatelj– SNG Opera in balet Ljub-
ljana« v enaindvajsetih dneh po objavi javnega razpisa 
na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo 
in šport, Masarykova 16, 1000 Ljub ljana ali na elektron-
ski naslov ministrstva: gp.mizks@gov.si.

Oseba, pristojna za posredovanje informacij v zvezi 
z javnim razpisom je Tjaša Cvetkovič, tel. 01/400-57-48.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v mo-
ški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za žen-
ske in moške.

Ministrstvo za izobraževanje,
znanost, kulturo in šport

Št. 333011-13-0026 Ob-1257/13

Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju jav-
nega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – 
uradno prečiščeno besedilo ZUJIK-UPB1, 56/08, 94/09 
Odl. US: U-I-278/07-17, 4/10, 20/11 in 100/11 Odl. US: 
U-I-210/10-10), 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list 
RS, št. 121/91, 451/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 
Odl. US: U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP) in 
tretjega odstavka 8. člena Sklepa o ustanovitvi javnega 
zavoda Slovensko narodno gledališče Drama Ljub ljana 
(Uradni list RS, št. 56/03, 46/05 in 99/08), Ministrstvo 
za izobraževanje, znanost, kulturo in šport objavlja javni 
razpis za delovno mesto

ravnatelja javnega zavoda Slovensko narodno 
gledališče Drama Ljub ljana.

Na razpisano delovno mesto bo imenovan kan-
didat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje 
pogoje:

– univerzitetna izobrazba umetniške ali humanistič-
ne smeri;

– najmanj pet let delovnih izkušenj s področja dela 
zavoda;

– sposobnost organiziranja in vodenja dela v ko-
lektivu;

– aktivno znanje slovenskega jezika;
– znanje dveh svetovnih jezikov, od tega vsaj enega 

na višji ravni.
Za aktivno znanje slovenskega jezika na visoki rav-

ni se šteje, če je oseba v razpisu zahtevano izobrazbo 
dosegla na slovenski šoli ali končala vsaj slovensko šti-
riletno srednjo šolo. Osebe, ki nimajo končanih ustreznih 
slovenskih šol, potrebno znanje slovenščine dokazujejo 
s posebnim potrdilom uradno pooblaščene izobraževal-
ne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja 
slovenščine po javno veljavnem izobraževalnem pro-
gramu ustrezne stopnje v Republiki Sloveniji. Pri tem 
se šteje, da visoko raven znanja slovenščine obvlada, 
kdor je uspešno opravil preizkus po izobraževalnem 
programu za slovensko gimnazijo oziroma tej ustrezno 
štiriletno šolo.

Za višjo raven znanja svetovnega jezika se šteje 
potrdilo o aktivnem znanju jezika ali dokazilo, da se je 
kandidat šolal v tujem jeziku (pridobil stopnjo izobraz-
be – osnovno, srednjo, do- ali podiplomsko v državi, 
v kateri je to materni jezik) ali je dosegel VII. stopnjo 
izobrazbe v okviru študija enega izmed svetovnih jezi-
kov ali je 6 mesecev ali več opravljal dela visokošolske 
zahtevnosti v tujini v tujem jeziku ali je uspešno opravil 
izpit iz svetovnega jezika na dodiplomskem univerzi-
tetnem študiju.

Za osnovno raven znanja svetovnega jezika se 
šteje potrdilo o jezikovnem izobraževanju pri ustrezni iz-
obraževalni instituciji (šola tujega jezika), potrdilo o ude-
ležbi na strokovnih srečanjih ali dokazilo o uspešno 
zaključenem srednješolskem izobraževanju (V. stopnja 
izobrazbe), iz katerega je razvidno, da je bilo izobraže-
vanje iz svetovnega jezika uspešno zaključeno oziroma 
drugo ustrezno dokazilo, ki izkazuje znanje svetovnega 
jezika.

Kandidat mora k prijavi z življenjepisom priložiti:
– program delovanja zavoda v prihodnjih petih letih;
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane 

izobrazbe, iz katere morajo biti razvidna vrsta študijske-
ga programa in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na 
kateri je bila izobrazba pridobljena;

– opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno 
izpolnjevanje naslednjih pogojev:

1. zahtevane delovne izkušnje,
2. sposobnost organiziranja in vodenja dela v kolek-

tivu (opis mora vsebovati navedbo delodajalca oziroma 
druge fizične ali pravne osebe, za katero je kandidat 
opravljal delo, datum začetka in konca opravljanja dela 
ter opis dela);

– izjavo, da obvlada visoko raven aktivnega znanja 
slovenskega jezika;

– izjavo o znanju dveh svetovnih jezikov, od tega 
vsaj enega na višji ravni, iz katere mora biti razvidna 
vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija v okviru 
katere je bilo znanje pridobljeno.

Minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport 
bo izbranega kandidata, po predhodnem mnenju sve-
ta in strokovnega sveta javnega zavoda, imenoval za 
ravnatelja javnega zavoda za obdobje petih let. Izbrani 
kandidat bo sklenil pogodbo o zaposlitvi za določen čas 
s predsednikom sveta javnega zavoda Slovensko naro-
dno gledališče Drama Ljub ljana.

O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni v roku 
osmih dni po izdaji odločbe o izbiri.

Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici s pripi-
som »Javni razpis – ravnatelj – SNG Drama Ljub ljana« 
v enaindvajsetih dneh po objavi javnega razpisa na na-
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slov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in 
šport, Masarykova 16, 1000 Ljub ljana ali na elektronski 
naslov ministrstva: gp.mizks@gov.si.

Oseba, pristojna za posredovanje informacij 
v zvezi z javnim razpisom je Marjana Cvenkel Lesjak, 
tel. 01/400-52-67.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v mo-
ški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za žen-
ske in moške.

Ministrstvo za izobraževanje,  
znanost, kulturo in šport
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 Ob-1264/13

Na podlagi Odloka o programu prodaje državne-
ga, finančnega in stvarnega premoženja (Uradni list 
RS, št. 85/11), Zakona o upravljanju kapitalskih naložb 
(Uradni list RS, št. 38/10, 18/11, 22/12) ter v skladu 
s Pravilnikom o postopkih razpolaganja in pridobivanja 
kapitalskih naložb, poslovodstvo družbe Rudnik Trbovlje 
– Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje (v na-
daljevanju: RTH d.o.o.), ki ga zastopa komisija za vode-
nje postopka prodaje kapitalske naložbe RTH d.o.o., ki 
jo predstavlja poslovni delež v družbi Fortuna-Pil d.o.o., 
Trbovlje, (v nadaljevanju: komisija), objavlja

podaljšanje roka poziva
za javno zbiranje ponudb

za nakup 100 % poslovnega deleža RTH d.o.o. 
v družbi Fortuna-Pil, storitve, pro izvodnja in trgovina 
d.o.o., Trbovlje.

Prodajalec: RTH, Rudnik Trbovlje – Hrastnik d.o.o., 
Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.

Predmet prodaje: 100 % poslovni delež RTH d.o.o. 
v družbi Fortuna-Pil d.o.o., Trbovlje.

Poziv za javno zbiranje ponudb je bil objavljen 
v Uradnem listu RS, št. 101, dne 21. 12. 2012.

Prodajalec se zaradi pridobitve čim boljših in med 
seboj primerljivih ponudb za nakup 100 % deleža v For-
tuni-Pil d.o.o. odloča, da se rok za oddajo ponudb po-
daljša iz 25. 1. 2013 na 1. 2. 2013.

Ostali pogoji v objavi poziva ostajajo nespreme-
njeni.

Dodatne informacije so interesentom na voljo 
pri Timu Tomažinu, predsedniku komisije za proda-
jo poslovnega deleža v družbi Fortuna-Pil d.o.o., Tr-
bovlje, tel. 03/562-61-44, faks: 03/565-21-03, GSM 
041/781-234, e-mail: tim.tomazin@rth.si.

RTH d.o.o.

Št. 011-1/2013/2 Ob-1251/13

V skladu s sklepom ministra za izobraževanje, zna-
nost, kulturo in šport, št. 011-01/2013/1 z dne 21. 1. 
2013, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in 
šport objavlja

javni poziv
za predlaganje kandidatov za člana Odbora 

Republike Slovenije za Zoisovo nagrado, Zoisovo 
priznanje, priznanje ambasador znanosti Republike 

Slovenije in Puhovo priznanje, ki ga v Odbor 
imenuje Vlada Republike Slovenije

1. Zakon o nagradah in priznanjih za izjemne do-
sežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 93/05) v 10. členu določa, da ima 
Odbor Republike Slovenije za Zoisovo nagrado, Zoisovo 
priznanje, priznanje ambasador znanosti Republike Slo-
venije in Puhovo priznanje (v nadaljevanju: Odbor za na-
grade) 14 članov oziroma članic (v nadaljevanju: člani) 
in predsednika ali predsednico (v nadaljevanju: predse-
dnik). Sestavljen je tako, da so zastopana vsa področja 
znanstvenih ved.

Navedeni javni poziv je namenjen predlaganju kan-
didatov za enega člana Odbora za nagrade v letu 2013 

za čas do izteka mandatne dobe manjkajočega člana 
Odbora za nagrade, t.j. do 21. 4. 2014.

2. Predloge za članstvo v Odboru za nagrade lahko 
podajo Slovenska akademija znanosti in umetnosti, uni-
verze in visokošolski zavodi, raziskovalni zavodi, gospo-
darske organizacije in posamezni raziskovalci.

3. Na podlagi posredovanih predlogov bo ministr-
stvo, pristojno za znanost oblikovalo predlog kandidata 
za enega člana Odbora za nagrade in ga posredovalo 
v imenovanje Vladi Republike Slovenije.

4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagani kan-
didati so: mora biti ugleden in uveljavljen raziskovalec, 
ki izkazuje nadpovprečne rezultate na svojem razisko-
valnem področju ali biti strokovnjak na področju tehnike 
– tehnologije, inovator, izumitelj.

5. Prednost pri izboru bodo imeli strokovnjaki s po-
dročja tehnike, materialov in kemijskega inženirstva.

V skladu z Zakonom o enakih možnostih moških in 
žensk želi Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo 
in šport s tem javnim pozivom vzpodbuditi uravnoteženo 
zastopanost spolov v Odboru za nagrade, zato še pose-
bej vabi k predlaganju kandidatk.

6. Predloge za članstvo v Odboru za nagra-
de predlagatelji posredujejo pisno. V imenu pravne 
osebe mora predloge posredovati pooblaščena oseba 
pravne osebe.

7. Za posameznega predlaganega kandida-
ta predlagatelj (pravna oseba ali posamezni raziskova-
lec) predloži naslednje podatke: ime in priimek; datum 
rojstva; znanstveno-strokovni naziv; stopnjo izobrazbe; 
naziv organizacije v kateri je zaposlen in delo, ki ga 
opravlja; stalno prebivališče; izjavo predlaganega kan-
didata, da pristaja na kandidaturo in kratko utemelji-
tev predloga.

Predlagatelj mora poleg navedbe podatkov iz prej-
šnjega odstavka predložiti tudi najpomembnejše refe-
rence kandidata za člana Odbora za nagrade.

8. Predlog s podatki in dokazili posredujte na na-
slov: Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost, kulturo in šport, Sektor za znanost, Kotniko-
va 38, Ljub ljana, z oznako: »kandidati za člana Odbora 
za nagrade«.

9. Predlog za članstvo v Odboru za nagrade mora 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport 
prejeti do vključno 11. 2. 2013.

Ministrstvo za izobraževanje,  
znanost, kulturo in šport

Št. 007-52/2012/18 Ob-1198/13
Ministrstvo za notranje zadeve na podlagi prvega 

in tretjega odstavka 62. člena Zakona o državnem tožil-
stvu (Uradni list RS, št. 58/11, 21/12 – ZDU-1F in 47/12; 
ZDT-1) objavlja

poziv
državnim tožilcem k vložitvi prijav za dodelitev za 

opravljanje nalog generalnega direktorja na Vrhovno 
državno tožilstvo Republike Slovenije. Predvideni čas 
dodelitve je 3 leta z možnostjo podaljšanja.

V skladu z drugim odstavkom 140. člena v zvezi 
s 138. členom ZDT-1 generalni direktor opravlja naloge 
direktorja državnega tožilstva, in sicer:

Druge objave
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1. Samostojno opravlja naloge državnotožilske 
uprave, ki se nanašajo na:

– kadrovsko poslovanje državnotožilskega osebja 
ter izvajanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu;

– odločanje o pravicah, obveznostih in odgovorno-
stih tožilskega osebja;

– finančno, računovodsko in materialno poslovanje 
ter vodenje postopkov javnih naročil.

2. Na podlagi pooblastila generalnega državnega 
tožilca RS lahko samostojno opravlja naloge državno-
tožilske uprave, ki se nanašajo na:

– vpisovanje, evidentiranje in statistično spremlja-
nje zadev;

– pisarniško in tehnično poslovanje;
– dejavnosti, povezane s stvarnim premoženjem, ki 

ga ima državno tožilstvo neposredno v uporabi;
– skrb in ukrepe za varnost oseb, dokumentacije in 

premoženja na državnem tožilstvu in
– druge naloge državnotožilske uprave, razen tistih, 

ki se nanašajo na opravljanje državnotožilske službe.
Kandidati lahko oddajo prijave v 15 dneh od ob-

jave poziva v Uradnem listu RS na naslov: Ministrstvo 
za notranje zadeve, Štefanova 2, Ljub ljana, s pripisom 
»Prijava za 007-52/2012«.

Ministrstvo za notranje zadeve

 Ob-1191/13

Družba Lepenka d.d. Tržič, Slap 8, 4290 Tržič, 
matična št. 5039908, ID za DDV: SI33174768, objavlja 
na podlagi sklepa skupščine Lepenke d.d. Tržič z dne 
17. 12. 2012

javni poziv
za zbiranje ponudb za zakup poslovnega obrata

1. Predmet prenosa: delujoč poslovni obrat družbe 
Lepenka d.d., namenjen za opravljanje dejavnosti pro-
izvodnje in predelave papirja in lepenke.

2. Pogoji prenosa: ponudba se lahko nanaša le na 
zakup celotnega poslovnega obrata, ki obsega nepre-
mičnine, druga osnovna sredstva in blagovne znam-
ke, namenjene za opravljanje dejavnosti pro izvodnje 
in predelave papirja in lepenke in mora vsebovati vizijo 
ter zavezo za nadaljevanje opravljanja te dejavnosti.

3. Postopek prenosa
Postopek bo potekal v treh fazah.
V prvi fazi zainteresirane osebe izkažejo svoj inte-

res na način, da najkasneje v roku 30 dni po objavi tega 
poziva na naslov družbe (kontaktna oseba Repinc An-
drej), pošljejo dopis s pripisom »Izkaz interesa – poslov-
ni obrat Lepenka«, v katerem izrazijo interes za zakup 
tega obrata v skladu s pogoji iz tega poziva.

Družba Lepenka d.d. si pridržuje pravico do izključ-
ne presoje, katerim zainteresiranim osebam bo omogo-
čila vpogled v dokumentacijo za pripravo zavezujočih 
ponudb. Vsem zainteresiranim osebam, ki bodo po oce-
ni družbe Lepenka d.d. primerne za sodelovanje v tem 
postopku, bo družba pisno odgovorila na izkaz interesa 
in jih pozvala, da na sedežu družbe (kontaktna oseba 
Repinc Andrej) pod pogojem podpisa Pogodbe o zau-
pnosti podatkov opravijo skrbni pregled dokumentacije, 
ki se nanaša na predmet zakupa, vključno s seznamom 
nepremičnin, popisom opreme in osnovnih sredstev ter 
seznamom pravic intelektualne lastnine, ki tvorijo sesta-
ni del poslovnega obrata.

V drugi fazi bo družba Lepenka d.d. zbrala zavezu-
joče ponudbe ponudnikov.

Predviden rok za oddajo zavezujočih ponudb je 
15. 2. 2013, vendar lahko glede na potek postopka 

družba Lepenka d.d. ta rok podaljša, o čemer bo pisno 
obvestila tiste zainteresirane osebe, ki bodo pozvane na 
pregled dokumentacije.

V tretji fazi, po odpiranju ponudb, bo družba Lepen-
ka d.d. izvedla pogajanja za dosego najugodnejše cene 
z enim ali več ponudniki, vse po izključni presoji družbe 
Lepenka d.d.

4. Pogoji za oddajo zavezujočih ponudb
Zavezujoča ponudba mora biti pisna ter mora vse-

bovati naslednje elemente:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firma, 

naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, 
davčno številko, številko transakcijskega računa),

– potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega do-
kumenta (fizične osebe) ali priglasitveni list (samostojni 
podjetnik posameznik) ali overjen izpis iz sodnega ali 
drugega uradnega registra ne starejši od 30 dni (prav-
ne osebe),

– ponujeno ceno za zakup,
– način in roke plačila zakupnine ter, v primeru od-

loženega plačila, način zavarovanja plačila zakupnine,
– vizijo in izjavo ponudnika, da bo nadaljeval z opra-

vljanjem dosedanje dejavnosti poslovnega obrata, ki 
je predmet zakupa ter da bo prevzel vse pogodbene in 
druge pravice ter obveznosti iz delovnih razmerij tistih 
delavcev, ki opravljajo delo v tem obratu kot tudi druge 
pogodbene pravice in obveznosti, ki so vezane na po-
slovanje obrata,

– predlog pogodbe o zakupu obrata.
Ponudba mora biti napisana v slovenskem jeziku, 

ponujena cena pa izražena v EUR.
Pisno ponudbo je treba oddati priporočeno po pošti 

v zaprti ovojnici na naslov: Lepenka d.d.Tržič, z ozna-
ko »Ne odpiraj – poslovni obrat Lepenka«, najkasneje 
v roku za oddajo.

4. Razno
Odpiranje ponudb ne bo javno.
Z izbranim ponudnikom se bo sklenila pogodba 

o zakupu obrata v roku 30 dni po opravljenih pogajanjih 
z izbranimi interesenti in izboru najugodnejšega ponu-
dnika. Stroške overitve pogodbe in vseh ostalih stroškov 
nosi izbrani zakupnik.

Ne glede na katerakoli nasprotna določila tega 
dokumenta, družba Lepenka d.d. nikakor ni zavezana 
sprejeti, pregledati ali upoštevati kakršnekoli ponudbe, ki 
jo odda potencialni interesent, niti sprejeti najvišje cene 
niti sprejeti katerekoli ponudbe. Podobno lahko družba 
Lepenka d.d. kadarkoli, po izključnem lastnem preudar-
ku in brez odgovornosti: (i) sklene kakršenkoli poseben 
sporazum s katerimkoli potencialnim interesentom; in/ali 
(ii) prekine pogovore s katerimkoli potencialnim interese-
notm; in/ali (iii) se pogaja s katerokoli osebo, v vsakem 
primeru brez obveznosti obvestiti kateregakoli drugega 
potencialnega interesenta.

Družba Lepenka d.d. si izrecno pridržuje pravico, 
da brez navajanja razlogov in odgovornosti: (i) uma-
kne predlagani postopek zbiranja ponudb in/ali predla-
gana določila in pogoje zakupa, in/ali (ii) predlaga dru-
gačen postopek sklenitve pogodbe o zakupu in/ali dru-
gačna določila in pogoje zakupa; in/ali (iii) prekine ali 
ustavi postopek sklenitve pogodbe o zakupu, v vsakem 
primeru kadarkoli pred zaključkom postopka in brez ka-
kršnekoli odškodninske odgovornosti.

Potencialni zakupnik je odgovoren za plačilo vseh 
stroškov, nastalih v zvezi s pripravo svoje ponudbe, 
vključno s preverjanjem in ocenjevanjem stroškov in 
plačilom svojim svetovalcem in zastopnikom. Z izka-
zom interesa potencialni zakupnik sprejema, da družba 
Lepenka d.d. pod nobenim pogojem ne bo zavezana 
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skleniti kakršnegakoli dogovora o povračilu stroškov 
s katerimkoli potencialnim zakupnikom, ali zavezana 
k obravnavanju vseh potencialnih zakupnikov kot enakih 
v zvezi s kakršnimkoli takšnim dogovorom.

Ponudniki so vezani s strogimi pravili zaupnosti 
glede posredovanja informacij tretjim osebam. Kršitev 
teh pravil lahko vodi k izključitvi iz nadaljnjega procesa 
in lahko povzroči odškodninsko odgovornost kršitelja.

Kontaktna oseba za dodatne informacije je Repinc 
Andrej, tel. 01/58-80-710.

Lepenka d.d. Tržič

 Ob-1208/13

Na podlagi 8. člena Pravilnika o podeljevanju na-
grad in priznanj Kemijskega inštituta, Komisija za Pre-
glove nagrade Kemijskega inštituta razpisuje

natečaj za Preglovo nagrado Kemijskega inštituta 
za izjemne dosežke

in poziva ugledne raziskovalce s področja kemije 
in sorodnih ved, da nominirajo kandidate za nagrade.

I. Nagrada se podeljuje raziskovalcem iz Slovenije 
ali raziskovalcem, ki so del raziskav, na katere se na-
naša nagrada, opravili v okviru ali v sodelovanju s slo-
venskimi akademskimi ali raziskovalnimi institucijami. 
Nagrada se podeljuje za izjemne dosežke na področju 
osnovnih ali uporabnih raziskav s področja kemije in 
sorodnih ved, ki so odmevni tudi v svetovnem merilu, 
za obdobje zadnjih petih let.

Nagrada se podeljuje posameznikom ali skupini 
raziskovalcev, ki so bistveno prispevali k izjemnemu 
dosežku, za katerega se podeljuje priznanje.

II. V skladu s Pravilnikom o podeljevanju nagrad 
in priznanj Kemijskega inštituta se v letu 2013 podelita 
največ dve Preglovi nagradi Kemijskega inštituta za 
izjemne dosežke.

III. Preglova nagrada Kemijskega inštituta za iz-
jemne dosežke obsega denarno nagrado v vrednosti 
3.000 EUR in medaljo z vgraviranim portretom Friderika 
Pregla.

IV. Obvezne sestavine vloge za predloge kandida-
tov za nagrade so:

– Biografija in bibliografija kandidata
– Kratka utemeljitev s podpisom predlagatelja in 

z enim priporočilnim pismom (tako predlagatelj kot pi-
sec priporočilnega pisma lahko predlagata le enega 
kandidata)

– Soglasje kandidata za kandidaturo
– Kopije izvirnih člankov in dokazila o odmevnosti 

za omenjena dela
– Kratek opis in navedba virov petih najpomemb-

nejših dosežkov oziroma prejetih nagrad, ki po predlaga-
teljevem mnenju kažejo na izjemnost kandidata.

Vloga mora biti vložena v enem izvodu (poleg ti-
skane oblike je zaželena tudi vloga v elektronski obliki 
(pdf format)).

V. O izboru kandidatov za nagrade odloča komisija, 
ki jo je Znanstveni svet Kemijskega inštituta imenoval 
izmed slovenskih raziskovalcev na področju kemije in 
sorodnih ved v naslednji sestavi: predsednik prof. dr. Al-
bin Pintar in člani: doc. dr. Janez Mavri, prof. dr. Boris Pi-
hlar, prof. dr. Damjana Rozman in prof. dr. Boris Žemva.

Odločitev komisije bo objavljena na slovesni raz-
glasitvi nagrajencev, ki bo predvidoma v mesecu juniju 
2013. Dobitniki nagrad bodo svoje dosežke predstavili 
na predavanju na Kemijskem inštitutu.

VI. Vloge za Preglove nagrade Kemijskega inštituta 
je potrebno poslati do 2. aprila 2013, v enem izvodu na 

Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, 1001 Ljub ljana, z ozna-
ko »Ne odpiraj – predlog za Preglovo nagrado Kemijske-
ga inštituta za izjemne dosežke«, z navedbo pošiljatelja.

Nepravočasne vloge ne bodo obravnavane.
VII. Dodatne informacije v zvezi z natečajem so do 

zaključka natečaja na voljo pri kontaktni osebi Kemij-
skega inštituta, Brigiti Pirc, na elektronskem naslovu: 
brigita.pirc@ki.si in tel. 01/47-60-225.

Kemijski inštitut

 Ob-1221/13

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije na 
podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07), 56. člena Zakona 
o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 93/01, 96/02), Pra-
vilnika o izvajanju knjižničnega nadomestila (Uradni list 
RS, št. 42/04, št. 14/09) poziva avtorje s področja knji-
ge, glasbe, filma, ilustracije in fotografije, da na spletni 
strani http://home.izum.si/cobiss/nadomestilo/ preverijo 
statistiko izposoj svojih del v splošnih knjižnicah v letu 
2012, ki so skladno s Pravilnikom o izvajanju knjižnič-
nega nadomestila predmet knjižničnega nadomestila in 
se v primeru pomanjkljivih podatkov o svojih delih za 
popravke obrnejo na najbližjo splošno knjižnico ali v pri-
meru raziskovalcev na knjižnico, ki ureja njihovo biblio-
grafijo. Rok za pripombe je 26. 2. 2013. JAK poziva vse 
avtorje, ki bodo upravičeni do knjižničnega nadomestila 
in bodo prvič uveljavljali to svojo pravico, da po 15. 3. 
2013, tj. po objavi dokončnega seznama, na spletni 
strani http://home.izum.si/cobiss/nadomestilo/ izpolnijo 
»Identifikacijski obrazec« v elektronski obliki in ga pod-
pisanega pošljejo na naslov JAK najkasneje do 30. 9. 
2013. Dodatne informacije so na voljo na spletni strani 
JAK RS http://jakrs.si/knjiznicno_nadomestilo/.

Javna agencija za knjigo RS

Št. 24/13-4 Ob-1244/13

Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Ma-
ribor, na podlagi 20. in 22. člena Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 86/10, 75/12) in 35. člena Uredbe 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lo-
kalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12) ter 
346. in 347. člena Statuta Univerze v Mariboru (Statut 
UM-UPB 10, Uradni list RS, št. 46/12), objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin na Hrvaškem

1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja po-
nudb: Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Mari-
bor, matična št. 508963800, ID za DDV: SI71674705 (v 
nadaljevanju »prodajalec«).

2. Predmet zbiranja ponudb:
2.1. Apartma A7, številka 63, v 1. nadstropju, površi-

ne 24,54 m2, v Gajacu na otoku Pagu, ki stoji na parcelni 
številki 11356, vložna številka 551, podvložek 18, k.o. 
Novalja Nova. Nepremičnina je zemljiško knjižno urejena 
in brez bremen.

2.2. Apartma A7, številka 34, v pritličju, povr-
šine 25,76 m2, s pripadajočim vrtom površine 22 m2, 
v Gajacu na otoku Pagu, ki stoji na parcelni številki 
11356, vložna številka 551, podvložek 17, k.o. Novalja 
Nova. Nepremičnina je zemljiško knjižno urejena in brez 
bremen.

Oba zgoraj navedena predmeta izbiranja ponudb 
se nahajata v počitniškem obmorskem naselju stano-
vanjskih hiš z apartmaji, počitniškimi hišami, lokali, tr-
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govinami, restavracijami, pošto, športnimi objekti … Tu-
ristično stanovanjska hiša in dve etaži: P+1. Objekt je 
bil zgrajen leta 1988 in ima 10 apartmajev. V ponudbi 
mora ponudnik nedvoumno navesti, za kateri apartma, 
pod katero točko, velja njegova ponudba.

3. Najnižja pričakovana kupnina
Najnižja pričakovana cena (minimalna ponudbena 

cena) znaša:
– za apartma pod točko 2.1.: 27.800,00 EUR,
– za apartma pod točko 2.2.: 28.500,00 EUR.
Navedena izhodiščna cena pod točko 2.1. in 2.2. 

ne vključuje 5 % davka na promet nepremičnine, ki ga 
plača kupec.

4. Rok za oddajo ponudbe: ponudbo je potrebno 
oddati najkasneje do 11. 2. 2013 do 10. ure. Kot pra-
vočasne se bodo štele ponudbe, ki bodo prispele na 
naslov, naveden v točki 7.1. najkasneje do 11. 2. 2013 
do 10. ure, ne glede na vrsto dospetja.

5. Varščina
Ponudnik mora kot pogoj za veljavno ponudbo naj-

kasneje do poteka roka za vložitev ponudbe vplačati 
varščino za resnost ponudbe:

– za apartma pod točko 2.1. 2.780,00 EUR, na 
račun Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, 
št. 01100-6090102935, pri UJP Slovenska Bistrica.

– za apartma pod točko 2.2. 2.850,00 EUR, na ra-
čun Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, ra-
čunalništvo in informatiko, številka 01100-6090106039, 
pri UJP Slovenska Bistrica.

Namen vplačila: plačilo varščine za resnost po-
nudbe.

Znesek varščine mora biti najmanj v višini 10 % iz-
hodiščne cene nepremične.

Ponudnik, ki ne bo izbran za najugodnejšega ponu-
dnika, mu bo varščina brez obresti vrnjena v 15 dneh po 
izboru najugodnejšega ponudnika.

6. Pogoji prodaje
6.1. Apartmaja se prodajata opremljena, kakor sta 

ter po načelu »videno – kupljeno«, zato reklamacije od 
vložitve ponudbe in vplačila varščine niso možne.

6.2. Organizator tega zbiranja ponudb si pridržuje 
pravico pogajanja s ponudniki ali naknadne dražbe za do-
sego višje cene ali za odločitev med enakimi ponudbami.

6.3. Vzorca prodajne pogodbe sta objavljena na 
spletni strani Univerze v Mariboru.

6.4. Izbrani ponudnik (kupec) mora prodajno po-
godbo podpisati v 5 dneh po prejemu obvestila, da je 
izbran kot najugodnejši ponudnik. Če pogodbe ne pod-
piše, organizator tega zbiranja ponudb prejeto varščino 
zadrži kot skesnino.

6.5. Kupec mora kupnino po prodajni pogodbi pla-
čati v 15 dneh od podpisa prodajne pogodbe. Račun ter 
sklic za plačilo kupnine bo naveden v prodajni pogodbi. 
Vplačana varščina se šteje kot delno plačilo kupnine. 
Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina 
pravnega posla.

6.6. Če kupec v roku iz prodajne pogodbe ne plača 
celotne kupnine, ima prodajalec pravico, da potem, ko je 
kupcu postavil dodatni 10-dnevni plačilni rok, kupec pa 
tudi v tem roku ne plača kupnine, odstopi od pogodbe, 
prejeto varščino pa zadrži kot skesnino.

6.7. Če izbrani ponudnik pravočasno ne sklene 
prodajne pogodbe ali če ne plača kupnine v roku iz 
prodajne pogodbe, bo apartma prodan naslednjemu 
(drugemu) najugodnejšemu ponudniku, varščino od ne-
solidnega kupca pa prodajalec zadrži kot skesnino.

6.8. Zemljiško knjižno dovolilo za vpis lastninske 
pravice na nepremičninah izda prodajalec po plačilu 
celotne kupnine.

6.9. Stroške overitve prodajne pogodbe pri notarju, 
stroške zemljiško knjižnega prenosa ter plačilo davka na 
promet nepremičnin, nosi kupec.

7. Ponudnik, oblika in vsebina ponudbe:
7.1. Ponudbo je potrebno vložiti ločeno za vsak 

apartma, tudi če en ponudnik ponuja nakup obeh apart-
majev, na naslov: Univerza v Mariboru, Fakulteta za 
strojništvo, Smetanova ulica 17, 2000 Maribor, za apart-
ma pod točko 2.1., in na naslov Univerza v Mariboru, 
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informati-
ko, Smetanova ulica 17, 2000 Maribor, za apartma pod 
točko 2.2.

7.2. Na ovoju (kuverti) ponudbe mora biti pripis 
»Ponudba za nakup apartmaja – ne odpiraj« ter naziv 
oziroma ime ponudnika.

7.3. Ponudbe lahko vložijo fizične in pravne osebe, 
ki so po predpisih Republike Hrvaške lahko imetniki la-
stninske pravice na teritoriju Republike Hrvaške.

7.4. Ponudba mora biti pisna.
7.5. Ponudba mora vsebovati: ime in priimek ozi-

roma firmo kupca ter njegov naslov; EMŠO oziroma 
matično številko in davčno številko; navedbo apartmaja, 
za katerega se daje ponudba, ponujena cena (kupnina).

7.6. Ponudbi mora biti priloženo:
– potrdilo o državljanstvu fizične osebe, fotokopijo 

veljavnega osebnega dokumenta fizične osebe oziroma 
izpisek iz registra (Ajpes, sodni register ipd.) za pravno 
osebo, ki ne sme biti starejši od 30 dni;

– pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se 
ponudba poda po pooblaščencu;

– potrdilo o vplačani varščini (položnica, od banke 
potrjen izpisek ipd.);

– veljavnost ponudbe mora biti najmanj 60 dni. Če 
veljavnost ponudbe v ponudbi ne bo navedena, se bo 
štelo, da le ta velja 60 dni, od 11. 2. 2013 dalje.

– z vložitvijo ponudbe se šteje, da ponudnik spreje-
ma vse pogoje tega razpisa, tudi vsebino prodajne po-
godbe. Predlog prodajne pogodbe je objavljen na spletni 
strani organizatorja tega zbiranja ponudb (http://www.
um.si), v sklopu objave tega razpisa.

Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj 
navedene sestavine.

Prepozno prispele ponudbe, ponudbe pod izklicno 
ceno in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpi-
snih pogojev, ne bodo upoštevane. Ponudbe, ki bodo 
prispele po roku za oddajo ponudb, bodo zapečatene 
vrnjene ponudniku.

8. Postopek izbire in sklenitve pogodbe
8.1. Celoten postopek s prispelimi ponudbami vodi 

s strani Fakultete za strojništvo in Fakultete za elektro-
tehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Maribo-
ru imenovana komisija.

8.2. Odpiranje ponudb bo 11. 2. 2013 ob 12. uri, 
v tajništvu Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in 
informatiko Univerza v Mariboru, Smetanova ulica 17, 
2000 Maribor. Odpiranje ponudb bo javno.

8.3. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponu-
dnika obveščeni v 8 dneh po odpiranju ponudb.

8.4. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse raz-
pisne pogoje in ponudil najvišjo ceno, vendar najmanj 
v višini izhodiščne cene. S ponudniki, ki bodo podali 
enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine ob izpol-
njevanju vseh pogojev) bo prodajalec izvedel pogajanja. 
Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno.

8.5. Univerza v Mariboru si pridržuje pravico, da 
nobenega ponudnika ne izbere kot najugodnejšega po-
nudnika oziroma, da tudi že z izbranim najugodnejšim 
ponudnikom ne sklene prodajne pogodbe.
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9. Informacije o predmetih zbiranja ponudb ter 
ogledi: informacije o stanju apartmajev ter informacije 
o ogledih dobijo interesenti na Univerzi v Mariboru, 
Fakulteti za strojništvo (za apartma po točko 2.1.) in 
Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informa-
tiko (za apartma pod točko 2.2.), do zaključka tega 
razpisa, pri mag. Janezu Gujtu, tajniku Fakultete za 
strojništvo, tel. 02/220-75-11 in Maksu Svenšku, tajniku 
Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 
tel. 02/220-70-01.

Univerza v Mariboru

Št. 478-239/2012-17 Ob-1248/13

Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za 
obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljub ljana, v skladu 
z 20. in 29. členom Zakona o stvarnem premoženju dr-
žave in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10, 75/12) objavlja

javno zbiranje ponudb
za oddajo nepremičnine v najem

I. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja 
ponudb: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, 
Vojkova cesta 55, 1000 Ljub ljana.

Postopek javnega zbiranja ponudb vodi Komisi-
ja Ministrstva za obrambo RS, imenovana s sklepom, 
št. 478-239/2012-8, z 12. 11. 2012 (nad. pristojna ko-
misija).

II. Vrsta pravnega posla: najem stvarnega premo-
ženja.

III. Predmet javnega zbiranja ponudb
Predmet najema so poslovni prostori (okrepčevalni-

ca, skladišče) v vojašnici Edvarda Peperka, ki se nahaja 
v stavbi št. 2309, k.o. 1730 Moste, v izmeri 230,00 m2, 
stoječi na zemljišču, parcelna št. 127/60, k.o. 1730 Moste.

Lastnik objektov: Republika Slovenija, upravljavec: 
Ministrstvo za obrambo.

Ponudnik mora vložiti ponudbo za najem poslov-
nih prostorov, za opravljanje gostinske in trgovinske 
dejavnosti.

Izhodiščna mesečna najemnina, določena na pod-
lagi uradne cenitve pooblaščenega ocenjevalca vredno-
sti nepremičnin znaša 782,00 EUR.

IV. Informacije in ogled nepremičnine
Za podrobnejše podatke in informacije glede pred-

meta javne ponudbe smo dostopni od dne 25. 1. 2013 
do dne 11. 2. 2013 od 8. do 15. ure, na tel. 031/285-636.

Ogled nepremičnine bo potekal od dne 25. 1. 2013 
do dne 7. 2. 2013, od 12. do 15. ure. Udeleženci ogleda 
se morajo predhodno najaviti. Za dodatne informacije 
v zvezi z ogledom in najavo se obrnite na Ministrstvo za 
obrambo, Vojašnica Edvarda Peperka, tel. 031/285-636.

V. Pogoji najema:
1. Za nepremičnino se sklene najemna pogodba za 

obdobje enega leta.
2. Nepremičnine bodo oddane v najem najugodnej-

šemu ponudniku, ki ga bo izbrala pristojna komisija. Kri-
terij za izbor najugodnejšega ponudnika pa so sledeči:

– višina ponujene najemnine,
– opravljanje gostinske in trgovinske dejavnosti pod 

naslednjimi pogoji:
– strežba hitro in vnaprej pripravljenih jedi in bre-

zalkoholnih pijač zaposlenim,
– prodaja tekstilnih izdelkov in vojaške opreme,
– obratovanje v skladu s hišnim redom naročnika,
– prepoved točenja alkoholnih pijač,
– prepoved prodaje orožja, streliva in pirotehnič-

nih sredstev,

– prepoved oddaje v podnajem predmeta po-
nudbe,

– dolžnost zavarovanja poslovnih prostorov in 
premičnih stvari, ki so predmet najema,

– dolžnost najemnika za tekoče vzdrževanje pro-
storov, plačevanje obratovalnih stroškov in drugih stro-
škov skladno z 49. členom Uredbe o stvarnem premo-
ženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 34/11, 42/12),

– dolžnost najemnika, da po predhodnem so-
glasju najemodajalca uredi prostore zaradi izvajanja 
gostinske in trgovinske dejavnosti skladno z veljavni-
mi predpisi,

– registracija za opravljanje gostinske in trgovin-
ske dejavnosti.

3. Podpis pogodbe: izbranemu ponudniku se naj-
kasneje v roku 15 dni po izbiri pošlje najemna pogod-
ba v podpis. Izbrani ponudnik mora najkasneje v roku 
10 dni po prejemu pogodbe le-to podpisati in jo vrniti na-
ročniku. Z najemnikom bo sklenjena najemna pogodba, 
če bo dobil pozitivno varnostno oceno. Če se ponudnik 
v tem roku ne odzove na podpis pogodbe, se šteje, da je 
odstopil od sklenitve pogodbe in se mu varščina ne vrne. 
V tem primeru lahko naročnik pošlje v podpis pogodbo 
naslednjemu najugodnejšemu ponudniku.

4. Plačilo najemnine: najemodajalec bo za poslov-
ne prostore izstavljal mesečne račune za najemnino do 
15. v mesecu za tekoči mesec. Najemnino za prvi obrok 
najema bo najemnik dolžan poravnati v roku 15 dni od 
izdaje računa, ki ga bo najemodajalec izstavil po skleni-
tvi pogodbe (položena varščina se vrača po prenehanju 
pogodbe). V primeru, da najemnina ni plačana v roku, se 
pogodba šteje za razdrto in se vplačana varščina obdrži.

5. Če je med prejetimi ponudbami več najugodnej-
ših ponudb, lahko komisija:

– opravi s ponudniki dodatna pogajanja,
– pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji 

nove ponudbe.
VI. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja 

ponudb za oddajo nepremičnine v najem:
1. ponudbe lahko predložijo fizične ali pravne 

osebe, ki resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom 
varščine v višini ene izhodiščne mesečne najemni-
ne na transakcijski račun Ministrstva za obrambo RS, 
št. 01100-6370191114, sklic 18 19119-7141998-00000,

2. popolna pisna ponudba mora vsebovati: naziv 
ponudnika in njegov točen naslov, matična številka, ter 
telefonsko številko, navedbo nepremičnine, za katero 
daje ponudbo in ponujeno mesečno višino najemnine, 
ki ne sme biti nižja od izhodiščne najemnine. Ponudniki 
morajo ponudbi priložiti:

– potrdilo o plačani varščini in priloženo celotno 
številko transakcijskega računa (št. banke in št. računa) 
za primer vračila varščine,

– izpis podatkov iz Poslovnega registra, izpis iz 
obrtnega registra,

– izjava o izpolnjevanju pogojev za opravljanje go-
stinske in trgovinske dejavnosti,

– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
– dokazilo o zagotovljenih finančnih sredstvih: potr-

dilo o solventnosti pri banki, ki vodi TRR,
– pooblastilo za sodelovanje na ponudbi, če je ose-

ba zastopnik,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema pogoje na-

jema,
– navedbo veljavnosti ponudbe oziroma vezanosti 

ponudnika na dano ponudbo (ponudba mora veljati naj-
manj 60 dni od oddaje ponudbe).
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VII. Postopek:
1. upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele v za-

prtih kuvertah na naslov: Ministrstvo za obrambo, Vojko-
va cesta 55, Ljub ljana, do vključno dne 11. 2. 2013. Na 
sprednji strani kuverte mora biti navedeno: »Ne odpiraj 
– Ponudba za najem nepremičnin, SGN-478-239/2012«. 
Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in na-
slov ponudnika,

2. pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo upo-
števane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne 
pogoje iz 2. točke/VI,

3. ponudbe pod izhodiščno najemnino ne bodo 
upoštevane,

4. ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudni-
ka obveščeni v 3 dneh po izbiri,

5. ponudniku, ki ni izbran za najugodnejšega po-
nudnika, bo varščina brez obresti vrnjena v 15 dneh po 
izboru najugodnejšega ponudnika.

VIII. Ustavitev postopka: pristojna komisija lahko 
s soglasjem predstojnika postopek javnega zbiranja po-
nudb za oddajo v najem ustavi vse do sklenitve prav-
nega posla.

IX. Pravila javne ponudbe
Javna ponudba se izvaja v skladu z Zakonom 

o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12), Uredbo 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12).

X. Kraj in čas javnega odpiranja prejetih ponudb
Odpiranje ponudb bo potekalo v prostorih Ministr-

stva za obrambo RS, Vojkova cesta 61, 1000 Ljub ljana, 
in sicer, dne 13. 2. 2013, z začetkom ob 13. uri.

K odpiranju ponudb lahko pristopi vsak ponudnik 
oziroma pooblaščenec, ki je pravočasno oddal ponudbo.

Ministrstvo za obrambo

 Ob-1190/13

Občina Kuzma, Kuzma 60c, na podlagi 22. člena 
Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) (Uradni list RS, št. 86/10 
in 75/12), 43.–47. člena Uredbe o stvarnem premože-
nju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 
94/07, 100/09, 49/10 in 34/11) in sprejetega sklepa ob-
činskega sveta o letnem programu prodaje stvarnega 
premoženja Občine Kuzma za leto 2012 z dne 29. no-
vembra 2012, objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin v lasti Občine Kuzma

1. Prodajalec: Občina Kuzma, Kuzma 60c, 9263 
Kuzma, tel. 02/555-80-16, faks 02/555-80-18.

2. Predmet prodaje:
a) nepremičnine v k.o. Kuzma (nekdanja stražni-

ca): zazidano stavbno zemljišče, parc. št. 275 (po-
slovni objekt-st. stavba, v izmeri 185 m2 in prizidek 
pro izvodnega objekta, v izmeri 143 m2); nezazidano 
stavbno zemljišče parc. št. 275 (dvorišče, v izmeri 
1329 m2), delno nezazidano stavbno zemljišče parc. 
št. 277 (park, v izmeri 1180 m2) in strojna oprema 
v sušilnici ter kurilnici. Vse nepremičnine se nahajajo 
v območju poselitve. Nadalje sta predmet prodaje tudi 
preostali del parc. št. 277-park, ki je kmetijsko zemlji-
šče, v izmeri 1962 m2 in pa kmetijsko zemljišče parc. 
št. 276-igrišče, v izmeri 800 m2, ki pa se prodajata 
v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih. Izhodiščna 
vrednost vseh nepremičnin znaša skupaj z 20 % DDV 
110.000,000 €. Pri nezazidanih stavbnih zemljiščih in 
strojni opremi je v ceno vključen 20 % davek na doda-

no vrednost. 2 % davek na promet nepremičnin, ki se 
obračuna pri kmetijskih zemljiščih ni vključen v ceno 
in ga plača kupec. Pogoj za veljavnost ponudbe je, da 
ponudnik, poleg sprejema ponudbe za odkup zgoraj 
navedenih zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljišč, 
v zakonitem roku, vloži na Upravni enoti Murska Sobo-
ta, vlogo za sprejem ponudbe za prodajo kmetijskega 
zemljišča, kmetije in gozda.

b) nepremičnine v k.o. Trdkova (domačija Trd-
kova 16): zazidano in nezazidano stavbno zemljišče 
parc. št. 1569/1 (stanovanjska hiša, v izmeri 63 m2, 
gospod. poslopje, v izmeri 45 m2 in dvorišče, v izmeri 
1478 m2); kmetijska zemljišča parc. št. 923 (gozd), v iz-
meri 2110 m2, parc. št. 978 (gozd), v izmeri 608 m2, parc. 
št. 986 (gozd), v izmeri 249 m2, parc. št. 934 (travnik), 
v izmeri 781 m2.

Izhodiščna vrednost vseh nepremičnin znaša sku-
paj z 20 % DDV 30.000,00 €.

c) nepremičnine v k.o. Trdkova (domačija Trdkova 
38): zazidano in nezazidano stavbno zemljišče parc. 
št. 1365 (stanovanjska hiša, v izmeri 52 m2, gospod. 
poslopje, v izmeri 28 m2, dvorišče, v izmeri 952 m2 (del-
no kmetijsko zemlj.) in parc. št.1366 (dvorišče-delno 
kmetijsko zemlj.), v izmeri 724 m2; kmetijska zemljišča 
parc. št. 1367 (travnik), v izmeri 2110 m2, parc. št. 1368 
(pašnik), v izmeri 290 m2, parc. št. 1374 (travnik), v iz-
meri 5525 m2, parc. št. 1375 (njiva), v izmeri 3694 m2, 
parc. št. 1375 (njiva), v izmeri 3694 m2, parc. št. 1377 
(travnik), v izmeri 65 m2 in parc. št. 1105 (gozd), v izmeri 
1105 m2.

Izhodiščna vrednost vseh nepremičnin znaša sku-
paj z 20 % DDV 20.000,00 €.

d) nepremičnine v k.o. Matjaševci (domačija Love-
njak Matjaševci 25): zazidano in nezazidano stavbno ze-
mljišče parc. št. 102 (stanovanjska hiša, v izmeri 63 m2, 
gospod. poslopje, v izmeri 60 m2, dvorišče, v izmeri 
754 m2; kmetijska zemljišča parc. št. 103 (njiva), v izmeri 
4638 m2, parc. št. 104 (pašnik), v izmeri 1709 m2, parc. 
št. 105 (gozd), v izmeri 5958 m2, parc. št. 110 (travnik), 
v izmeri 739 m2, parc. št. 196 (gozd), v izmeri 1915 m2, 
parc. št. 197 (travnik), v izmeri 2417 m2, parc. št. 234 
(travnik), v izmeri 1026 m2, parc. št. 248 (travnik), v iz-
meri 1298 m2, parc. št. 771 (travnik), v izmeri 2302 m2, 
parc. št. 815 (njiva), v izmeri 2390 m2 in parc. št. 835 
(travnik), v izmeri 534 m2.

Izhodiščna vrednost vseh nepremičnin znaša sku-
paj z 20 % DDV 31.000,00 €.

e) nepremičnine v k.o. Gornji Slaveči: kmetijska 
zemljišča parc. št. 836 (njiva), v izmeri 722 m2, po 
ceni 180,50 € m2 in parc. št. 93/2, v izmeri 123 m2, po 
ceni 24,60 €; nepremičnine v k.o. Dolič: kmetijska zemlji-
šča parc. št. 115 (pašnik), v izmeri 107 m2, po ceni 21,40 € 
in parc. št. 866 (gozd), v izmeri 803 m2; nepremičnine v 
k.o. Trdkova: kmetijska zemljišča parc. št. 1641 (pašnik), 
v izmeri 4064 m2, po ceni 812,80 € in parc. št. 1569/2 
(travnik), v izmeri 2069 m2, po ceni 724,15 €.

3. Vsa navedena kmetijska zemljišča se bodo od-
prodala v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih 
(ZKZ, UPB1, Uradni list RS, št. 55/03), ponudbe za 
njihovo prodajo pa bodo izobešene na oglasni deski 
Upravne enote Murska Sobota in Občine Kuzma ter na 
enotnem državnem portalu e-uprava.

4. Nepremičnine se prodajajo po načelu »videno–
kupljeno«. Kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane. 
Vsa navedena zemljišča se prodajajo kot celota.

5. Plačilo kupnine se opravi najkasneje v roku 8 dni 
od sklenitve kupoprodajnih pogodb oziroma od izstavi-
tve računa s strani prodajalca. V nasprotnem primeru je 
pravni posel neveljaven.
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6. Kupec nepremičnin, ki so predmet javnega zbi-
ranja ponudb, mora plačati stroške notarja, vpisa v ze-
mljiško knjigo ter davek na promet z nepremičninami 
oziroma davek na dodano vrednost.

7. Ponudbo za nakup lahko dajo fizične osebe, ki so 
državljani ene od članic Evropske skupnost ter pravne 
osebe in samostojni podjetniki s sedežem v državah, ki 
so članice Evropske skupnosti.

8. Izhodiščne cene za nepremičnine, ki so predmet 
prodaje so določene v skladu s cenitvijo cenilca grad-
bene stroke.

9. Prednost pri izbiri bodo imeli ponudniki, ki po-
nudijo višjo ceno od izhodiščne in predložijo program 
prenove objektov, kjer mora biti opisana namembnost 
objekta oziroma dejavnost v objektu in časovni potek 
prenove ter oživitve objekta na podeželju.

10. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:
a) Pisna ponudba za nakup nepremičnine mora 

vsebovati predvsem naslednje elemente:
– ime in priimek oziroma firmo kupca ter naslov 

stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika,
– opis stanovanjskih razmer kupca ter namembnost 

kupljenega objekta,
– navedbo nepremičnin s parcelnimi številkami, za 

katere nakup se ponudnik prijavlja,
– ponujeno ceno, ki je najmanj enaka izhodiščni 

ali višja,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu, fotokopijo 

davčne številke ter osebnega dokumenta za fizične ose-
be oziroma priglasitveni list za samostojne podjetnike ali 
izpis iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme biti 
starejši od 30 dni.

b) Nejavno odpiranje ponudb in postopek za izbor 
ponudnikov opravi komisija za vodenje in nadzor po-
stopka razpolaganja s stvarnim premoženjem in po za-
ključku postopka predlaga županu izbor. Vsi ponudniki 
bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri najka-
sneje v roku 15 dni po odpiranju ponudb.

c) Župan si pridržuje pravico, da po pregledu in 
ocenitvi ponudb, s posameznim prijavljenim ponudni-
kom kadarkoli brez obrazložitve in brez odškodninske 
odgovornosti ne sklene pogodbe oziroma lahko začeti 
postopek ustavi kadar koli do sklenitve pravnega posla, 
ne da bi za to navedel razloge.

d) Izbrani ponudnik mora najkasneje v 15 dneh od 
prejema sklepa o izbiri in poziva k podpisu pogodbe 
skleniti prodajno pogodbo, sicer se šteje, da je od po-
godbe odstopil.

e) Ponudnik po podpisu prodajne pogod-
be v enkratnem znesku plača kupnino najkasneje 
v roku 8 dni na transakcijski račun Občine Kuzma, št: 
01256-0100011902.

f) Če kupec ne plača kupnine v dogovorjenem roku 
ima prodajalec pravico odstopiti od pogodbe oziroma 
razdreti že sklenjeno pogodbo brez dodatnega roka za 
izpolnitev.

11. Premoženje preide v lastništvo kupca šele ta-
krat, ko je kupnina v celoti plačana.

12. Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo 
prispela na naslov Občine Kuzma, Kuzma 60c, 9263 
Kuzma, najkasneje v roku 14 dni od objave razpisa. Na 
hrbtni strani mora biti označen polni naslov pošiljatelja 
ponudbe.

Na zaprti kuverti mora biti na levi strani vidno nave-
deno »Ponudba za nakup nepremičnine, oznaka a), b), 
c), d) ali e)«. Prepozne, nepopolne in nepravilno ozna-
čene ponudbe se ne bodo upoštevale pri izbiri.

13. Zainteresirani kupci lahko pridobijo podrobnejše 
informacije o predmetih prodaje na občinski upravi Obči-

ne Kuzma, Kuzma 60c, kontaktna oseba je Milan Matiš, 
tel. 02/555-80-16 oziroma 041/327-388. Ogled je mogoč 
po predhodnem dogovoru.

Občina Kuzma

Št. 0018/2013 Ob-1213/13

Mestna občina Ljub ljana, Mestni trg 1, Ljub ljana, 
objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premo-
ženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 86/10), 35. člena Uredbe o stvarnem premo-
ženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 34/11) in Načrta razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem Mestne občine Ljub ljana v vrednosti pod 
200.000 EUR za leto 2013, ki ga je dne 14. 1. 2013 
sprejel župan Zoran Janković

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine  

v lasti Mestne občine Ljub ljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne-

ga zbiranja ponudb
Prodajalec: Mestna občina Ljub ljana, Mestni trg 1, 

Ljub ljana, mat. številka: 5874025000, ID št. za DDV: 
SI67593321.

Organizator javnega zbiranja ponudb: Javni sta-
novanjski sklad Mestne občine Ljub ljana, Zarnikova 3, 
Ljub ljana.

2. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna 
cena

2.1. Predmet javnega zbiranja ponudb je naslednja 
nepremičnina:

Posamezni del stavbe z ID oznako 1721-122-6 – 
v naravi stanovanje v mansardi (5. etaži), s pripadajočo 
kletno shrambo v 1. etaži, v skupni izmeri 73,20 m2, 
v stavbi z naslovom Prešernova cesta 7 v Ljub ljani, 
s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih delih 
stavbe in na zemljišču, na katerem stavba stoji, to je 
parc. št. 99.S, k.o. 1721-Gradišče I.

2.2. Nepremičnina je v posesti prodajalca. Pravno 
stanje nepremičnine je urejeno.

2.3. Izhodiščna cena: 85.000,00 EUR.
2.4. Davek na promet nepremičnine, ki bo odmerjen 

na podlagi sklenjene prodajne pogodbe, plača kupec.
3. Pogoji prodaje
3.1. Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki za-

sebne listine.
3.2. Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno 

– kupljeno«.
3.3. Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno po-

godbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnej-
šega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne sklene 
pogodbe v navedenem roku, se najugodnejšemu ponu-
dniku lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne 
za več kot 15 dni ali pa zadrži njegovo varščino. Če naj-
ugodnejši ponudnik tudi v podaljšanem roku ne podpiše 
pogodbe se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Me-
stna občina Ljub ljana pravico zadržati vplačano varščino.

3.4. Po plačilu celotne kupnine se bo kupcu nepre-
mičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastnin-
ske pravice na kupljeni nepremičnini v zemljiški knjigi 
v skladu z določili prodajne pogodbe.

3.5. Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni po skle-
nitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe.

4. Način in rok plačila kupnine
Kupnino bo kupec poravnal na podračun enotne-

ga zakladniškega računa Mestne občine Ljub ljana št.: 
01261-0100000114, sklic na številko 7560-13-600000, 
v roku 30 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe, 
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v enkratnem znesku. Kupec je poleg ponujene kupnine 
dolžan plačati še stroške davka na promet z nepre-
mičnino, stroške notarske overitve pogodbe in stroške 
vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist 
v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.

5. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja 
ponudb

5.1. Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, 

naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, 
davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv 
in naslov banke za vračilo varščine);

– navedbo nepremičnine, na katero se ponudba 
nanaša;

– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene 
izhodiščne cene nepremičnine;

– priloge iz točke 5.4. teh pogojev za udeležbo na 
javnem zbiranju ponudb.

5.2. Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo 
z vsemi prilogami najkasneje do vključno 12. 2. 2013. 
V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili 
tega razpisa je pristojna komisija ne bo upoštevala.

5.3. Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno 
po pošti v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – ponud-
ba za nakup nepremičnine »Prešernova 7, Ljub ljana« 
na naslov: Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljub-
ljana, Zarnikova 3, Ljub ljana.

5.4. Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– kopijo osebnega dokumenta (fizična osebe),
– overjen izpis iz poslovnega registra (samostojni 

podjetniki posamezniki) ne starejši od 3 mesecev,
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe) 

ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javnega zbiranja 

ponudb,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 90 dni od 

dneva ko poteče rok za oddajo ponudbe.
6. Varščina
6.1. Ponudniki morajo do izteka roka za oddajo po-

nudb vplačati varščino, ki znaša 10 % izhodiščne cene, 
na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne 
občine Ljub ljana številka: 01261-0100000114, sklic na 
številko: 7560-13-600000, z navedbo »plačilo varščine 

– javno zbiranje ponudb Prešernova 7, Ljub ljana – in 
navedbo imena in priimka oziroma naziva ponudnika«.

6.2. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vra-
čuna v kupnino, ostalim ponudnikom, ki niso uspeli 
v postopku javnega zbiranja ponudb pa se varščina 
vrne brez obresti v roku 15 dni po opravljenem izboru 
najugodnejšega ponudnika.

6.3. Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača ku-
pnine, prodajalec obdrži varščino.

7. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega 

zbiranja ponudb in natančnejše podatke o predmetni 
nepremičnini dobijo interesenti na Javnem stanovanj-
skem skladu Mestne občine Ljub ljana, Zarnikova 3, 
1000 Ljub ljana: kontaktni osebi Karmen Pintar Oblak, 
tel. 01/306-15-46 ali Mira Kastelic, tel. 01/306-14-39.

Ogled nepremičnine bo dne 5. 2. 2013, med 10. 
in 10.45.

8. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
8.1. Komisija bo javno odpirala prispele ponudbe 

dne 14. 2. 2013, s pričetkom ob 10. uri, na sedežu 
organizatorja javnega zbiranja ponudb Javnega stano-
vanjskega sklada Mestne občine Ljub ljana, Zarnikova 3, 
v sejni sobi v III. nadstropju.

8.2. V primeru, da bo prispelo več najugodnejših 
ponudb, bo pristojna Komisija ponudnike, ki so ponudili 
enako visoko kupnino, v roku 10 delovnih dni pozvala 
k dopolnitvi ponudbe in z njimi opravila pogajanja.

8.3. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 15 dni 
od odpiranja prispelih ponudb.

8.4. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo 
s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. 
Župan oziroma Komisija Javnega stanovanjskega skla-
da Mestne občine Ljub ljana s soglasjem župana lahko 
ustavita začeti postopek razpolaganja do sklenitve prav-
nega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.

Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno 
v Uradnem listu RS, na spletni strani Javnega sta-
novanjskega sklada Mestne občine Ljub ljana, www.js-
smol.si in na spletni strani Mestne občine Ljub ljana: 
(www.ljubljana.si) ter na oglasni deski na sedežu JSS 
MOL, Zarnikova 3, Ljub ljana.

Javni stanovanjski sklad  
Mestne občine Ljub ljana



Stran 336 / Št. 7 / 25. 1. 2013 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št. 101-1/2013-2 Ob-1063/13

Statut z nazivom Pravila o organiziranju in de-
lovanju sindikalne skupine EXPO BIRO, ki je hra-
njen v Upravni enoti Maribor na podlagi odločbe šte-
vilka 101-18/2009, z dne 7. 9. 2009 in vpisan v evidenco 
statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor, pod zapo-
redno številko 23/2009, z dne 7. 9. 2009, se zbriše iz 
evidence statutov sindikatov z dne 7. 1. 2013.

S tem se iz evidence statutov sindikatov pri Uprav-
ni enoti Maribor izbriše sindikat z nazivom Sindikat 
delavcev gradbenih dejavnosti, sindikalna skupina 
EXPO BIRO, s sedežem Miklavška cesta 57, 2311 
Hoče.

Izbris je vpisan v evidenci statutov sindikatov pri 
Upravni enoti Maribor, pod zaporedno številko 1/2013, 
z dne 7. 1. 2013.

Št. 101-3/2013-2 Ob-1161/13

Statut z nazivom Pravila sindikata družbe Trgo-
vina OBI 701, ki je hranjen v Upravni enoti Maribor na 
podlagi odločbe številka 101-10/2005, z dne 21. 4. 2005 
in vpisan v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti 
Maribor, pod zaporedno številko 8/2005, z dne 21. 4. 
2005, se zbriše iz evidence statutov sindikatov z dne 
11. 1. 2013.

S tem se iz evidence statutov sindikatov pri Upravni 
enoti Maribor izbriše sindikat z nazivom ZSSSS – SDTS 
Sindikat družbe Trgovina OBI 701, s sedežem Trža-
ška cesta 65, 2000 Maribor.

Izbris je vpisan v evidenci statutov sindikatov pri 
Upravni enoti Maribor, pod zaporedno številko 3/2013, 
z dne 11. 1. 2013.

Št. 101-2/2013-2 Ob-1162/13

Statut z nazivom Pravila o organiziranju in de-
lovanju sindikalne podružnice LOOMIS SIS, ki je 
hranjen v Upravni enoti Maribor na podlagi odločbe 
številka 101-17/2009, z dne 7. 9. 2009 in vpisan v evi-
denco statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor, pod 
zaporedno številko 22/2009, z dne 7. 9. 2009, se zbriše 
iz evidence statutov sindikatov z dne 10. 1. 2013.

S tem se iz evidence statutov sindikatov pri Upravni 
enoti Maribor izbriše sindikat z nazivom Sindikat delav-
cev prometa in zvez Slovenije, Sindikalna podružni-
ca LOOMIS SIS, s sedežem Letališka cesta 10, 2312 
Orehova vas.

Izbris je vpisan v evidenci statutov sindikatov pri 
Upravni enoti Maribor, pod zaporedno številko 2/2013, 
z dne 10. 1. 2013.

Št. 101-1/2013-300 Ob-1163/13

Sindikat delavcev gostinstva in turizma Sloveni-
je-Kompas MTS PE Šentilj, vpisan v evidenco hrambe 
statutov sindikatov pod št. 022-3/93 z dne 28. 7. 1993, 
z matično številko 5963524, preneha delovati.

Izbris se vodi v evidenci hrambe statutov pri Uprav-
ni enoti Pesnica, pod zaporedno št. 3.

Št. 101-3/2012-7 Ob-5293/12

Pravila o organiziranju in delovanju Sindikata Pla-
ma Podgrad, ki so v hrambi pri Upravni enoti Ilirska 
Bistrica in vpisana v evidence statutov sindikatov pod 
zaporedno številko 14, se izbriše iz evidence statutov 
sindikatov z dnem pravnomočnosti odločbe.

Evidence sindikatov
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 Ob-1222/13

Ime medija: VAŠA TELEVIZIJA (VTV).
Izdajatelj: VTV Studio, d.o.o., Žarova cesta 10, Ve-

lenje.
Ime in priimek ter stalno bivališče oseb, ki imajo 

več kot 5 % delež kapitala upravljalskih oziroma glaso-
valnih pravic: Rajko Djordjevič, Šaleška 18d, Velenje – 
100,00 %.

Direktor: Rajko Djordjevič.

 Ob-1234/13

Ime radijskega programa: Radio Univox.
Izdajatelj radijskega programa: Univox d.d. Podjetje 

za RTV produkcijo, Rožna ulica 39, 1330 Kočevje.
Lastniki z več kot 5 % kapitala oziroma upravljalskih 

pravic: Novak Uroš, Bračičeva 20, 1330 Kočevje, 42 %, 
Vlašič Dušan, Breg 9a, 1332 Stara Cerkev, 20 %, Kosten 
Andrej, Breg 12, 1332 Stara Cerkev, 29 %.

Organi upravljanja: Skupščina družbenikov (lastni-
kov) in direktor.

Direktor: Novak Uroš.
Odgovorni urednik: Gavranič Tomislav.

 Ob-1235/13
Ime medijev:
– Radio Ptuj,
– Štajerski tednik.
Izdajatelj medijev: Radio-Tednik Ptuj, d.o.o., Raičeva 

ulica 6, 2250 Ptuj.
Več kot 5 % upravljalskih pravic in kapitala imajo:
– Hladnik Andrej, Kozakova 2, 3000 Celje: 19,90 %,
– Sami, d.o.o., Osojnikova 22, 2250 Ptuj: 10,59 %,
– Radio-Tednik Ptuj, d.o.o., Raičeva ulica 6, 2250 

Ptuj: 19,40 %.
Uprava: Jožef Bračič, direktor.
Nadzorni svet izdajatelja: Robert Furjan – predse-

dnik, Marijan Pongrac – član, Slavko Ribarič – član.

 Ob-1236/13
Ime medija: Radio Zeleni val.
Financiranje z oglaševanjem.
100 % lastnik radijske postaje »Radio Zeleni val« je 

Boris Peterka, Mala vas pri Grosupljem 21/A, 1290 Gro-
suplje (Alpe Adria »Zeleni val« podjetje za radiodifuzijo in 
marketing, d.o.o., Spodnja Slivnica 16 (Grosuplje).

 Ob-1242/13
Medij: RADIO NET FM.
Izdajatelj: RADIO NET d.o.o.
Naslov: Loška ulica 13, 2000 Maribor.
Zvrst medija: radijski program.
Način razširjanja programskih vsebin: preko radijske 

frekvence 100,2 Mhz in 99,8 Mhz.
Ime, priimek in stalno prebivališče fizične osebe, ki 

ima v njegovem premoženju najmanj 5 % delež kapitala 
ali najmanj 5 % delež upravljalskih oziroma glasovnih pra-
vic: Stojan Auer, Fluksova ulica 4, 2000 Maribor.

Ime, priimek in stalno prebivališče odgovorne osebe, 
direktorja: Samo Krajnc, Dvorakova 12, 2000 Maribor.

Objave po Zakonu o medijih
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 Ob-1215/13

V skladu z določbo drugega odstavka 495. člena 
ZGD-1, objavljamo, da je skupščina družbe Gabrijel Alu-
minium, d.o.o., sprejela sklep o vračilu naknadnih vplačil 
družbenikom v višini 500.000,00 EUR.

Naknadna vplačila, za vračilo katerih so izpolnjene 
vse predpostavke po ZGD-1, bodo vrnjena po poteku 
3 mesecev od dneva objave tega obvestila.

Gabrijel Aluminium d.o.o.

 Ob-1224/13

Danijela Sovre, rojena 1. 7. 1941, stanujoča Cesta 
Andreja Bitenca 11, 1000 Ljub ljana, kot ustanoviteljica 
in edina družbenica družbe SOVRE ARS IN DRUŽBE-
NIK umetniško izobraževanje d.n.o., Ljub ljana, Cesta 
Andreja Bitenca 11, 1210 Ljub ljana – Šentvid, matična 
številka: 2223872000, saj je družbenik Savo Sovre umrl 
dne 28. 9. 2008, objavlja obvestilo, da je v skladu z do-
ločbami ZGD-1 dne 17. 1. 2013 sprejela sklep o prene-
hanju družbe in začetku likvidacije, opr. št. SV 71/2013.

Danijela Sovre kot likvidacijski upravitelj družbe 
SOVRE ARS IN DRUŽBENIK umetniško izobraževanje 
d.n.o., Ljub ljana, Cesta Andreja Bitenca 11, 1210 Ljub-
ljana – Šentvid, matična številka: 2223872000, poziva 
vse upnike družbe SOVRE ARS IN DRUŽBENIK ume-
tniško izobraževanje d.n.o., Ljub ljana, Cesta Andreja 
Bitenca 11, 1210 Ljub ljana – Šentvid, matična številka: 
2223872000, da v roku 30 dni od objave sklepa o za-
četku likvidacije v Uradnem listu RS, likvidacijskemu 
upravitelju prijavijo svoje terjatve.

SOVRE ARS IN DRUŽBENIK  
umetniško izobraževanje d.n.o., Ljub ljana

Sklepi o povečanju 
in zmanjšanju kapitala

 Ob-1195/13

Uprava družbe TRIO, tržiška industrija obutve in 
konfekcije Tržič, d.d., Tržič, Mlaka 10, obvešča upnike 
družbe, da je Okrožno sodišče v Kranju s sklepom opr. 
št. Srg 50719/2012 z dne 13. 12. 2012, v register vpisalo 
sklep skupščine z dne 5. 12. 2012, da se osnovni kapital 
družbe zmanjša po postopku rednega zmanjšanja za 
201.400,00 EUR na 236.227,00 EUR.

Uprava družbe poziva upnike družbe, da v šestih 
mesecih po tej objavi vpisa sklepa o zmanjšanju osnov-
nega kapitala v sodni register prijavijo morebitne terja-
tve, ki so nastale pred to objavo vpisa sklepa o zmanjša-
nju osnovnega kapitala družbe, zaradi poplačila njihovih 
terjatev.

Upnikom, ki se bodo pravočasno javili na poziv in 
ne bi bili poplačani v šestih mesecih po tej objavi vpisa 
sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala v sodni regi-
ster, bo družba zagotovila ustrezno zavarovanje njihovih 
terjatev, preden bodo opravljena plačila delničarjem.

TRIO, d.d., Tržič  
izvršni direktor Vincenc Perne

Sklici skupščin 

Št. 12/13 Ob-1237/13

Na podlagi zahteve delničarja Draga Grila, v skladu 
z 296. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1, 
ZGD-1B in ZGD -1C) in 7.3. točke Statuta delniške druž-
be, uprava družbe sklicuje

izredno skupščino
delniške družbe Integral AP Tržič d.d.,

ki bo v sredo, 6. 3. 2013 ob 9. uri, na sedežu družbe 
Mlaka 4, Tržič.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa, ki ga je posredoval delničar: skup-

ščina potrdi predsednika skupščine in preštevalca gla-
sov v skladu z predlogom sklicatelja skupščine. Skup-
ščini bo prisostvoval vabljeni notar.

3. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa, ki ga je posredoval delničar:
Spremeni se 6.1. točka statuta tako, da se glasi:
Nadzorni svet šteje pet članov. Od tega en 

član predstavlja interese manjšinskih delničarjev, katerih 
skupni delež v kapitalu predstavlja vsaj desetino osnov-
nega kapitala, en član pa predstavlja interese delavcev.

Predstavnika manjšinskih delničarjev sku-
pno predlagajo delničarji, katerih skupni delež v kapita-
lu predstavlja vsaj desetino osnovnega kapitala, vendar 
v tem izboru ne sme sodelovati večinski lastnik ali koali-
cija delničarjev, ki skupaj predstavljajo več kot polovico 
kapitala. Predstavnika delavcev pa predlaga zbor delav-
cev družbe na podlagi internega izbora.

Člani nadzornega sveta so izvoljeni za dobo štirih 
let in so po preteku mandata lahko ponovno izvoljeni.

Spremeni se 6.2. točka statuta tako, da se glasi:
Nadzorni svet šteje 5 članov. Vsi člani nadzornega 

sveta imajo enake pravice in dolžnosti, če ni s tem sta-
tutom drugače določeno.

Obrazložitev predloga
Namen predloga sklepa je izboljšati zaščito malih 

delničarjev in zaposlenih.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresniču-

jejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so kot imetniki 
delnic vpisani v Centralnem registru nematerializira-
nih vrednostnih papirjev pri KDD, d.d. konec četrtega 
dne pred zasedanjem skupščine in ki svojo udeležbo 
na skupščini pisno prijavijo družbi najpozneje konec 
četrtega dne pred skupščino, tj. do 2. 3. 2013. Delničar 
lahko uveljavlja svojo pravico do udeležbe in odločanja 
na skupščini osebno ali preko pooblaščenca na podlagi 
pisnega pooblastila.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino 
osnovnega kapitala, lahko v sedmih dneh po objavi skli-
ca skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega 
reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog 
sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina 
pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, 
obrazložitev točke dnevnega reda.

Objave gospodarskih družb
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Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni 
obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge.

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in 
zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za 
presojo točk dnevnega reda in izvršujejo svojo pravico do 
obveščenosti iz 305. člena ZGD-1.

Gradivo za skupščino s predlogi in obrazložitvi-
jo predlagatelja Draga Grila je objavljeno na spletni stra-
ni družbe ter delničarjem na vpogled na sedežu družbe 
Mlaka 4, Tržič, vsak dan od 10. do 14. ure od objave 
sklica do dneva zasedanja skupščine.

V primeru nesklepčnosti bo skupščina ponovljena 
istega dne, v istih prostorih in istim dnevnim redom ob 
10. uri. Na ponovljenem zasedanju bo skupščina družbe 
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnov-
nega kapitala.

Integral AP Tržič, d.d.  
Uprava

 Ob-1240/13

Uprava družbe Opalit, poslovne storitve d.d., Poljan-
ski nasip 6, 1000 Ljub ljana, na podlagi 6.3. člena Statuta 
in 36. člena ZFPPIPP sklicuje

11. skupščino
delniške družbe Opalit, poslovne storitve d.d., 

Poljanski nasip 6, Ljub ljana,
ki bo v sredo, dne 27. 2. 2013, ob 10. uri, v pisarni 

notarja Jožeta Sikoška, Bravničarjeva 13, Ljub ljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in ime-

novanje delovnih teles.
Predlog sklepa:
Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
Skupščina za predsednika skupščine imenuje Vesno 

Sodja.
Skupščina za preštevalca glasov imenuje Iztoka Ža-

berla in Špelo Pavšič.
Seji prisostvuje vabljeni notar.
2. Seznanitev s Poročilom uprave o ukrepih finanč-

nega prestrukturiranja družbe.
Uprava seznani delničarje s finančnim stanjem druž-

be ter s predvidenimi ukrepi za odpravo insolventnosti.
3. Sprememba sedeža družbe.
Uprava predlaga skupščini, da sprejme naslednji 

sklep:
Sedeže družbe je Lipnica 8, 4245 Kropa.
Skupščina pooblašča upravo družbe, da uskladi ob-

stoječe določbe statuta s tem sklepom.
4. Povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki.
Uprava predlaga skupščini, da sprejme naslednji 

sklep: osnovni kapital družbe v višini 25.020,00 EUR se 
poveča za vrednost 1.230.000,00 EUR, tako da po po-
večanju znaša 1.255.020,00 EUR. Družba za vrednost 
povečanja osnovnega kapitala izda 294.964 delnic, tako 
da število delnic po povečanju osnovnega kapitala znaša 
300.964. Cena delnice v dokapitalizaciji znaša 4,17 EUR. 
Obstoječi delničarji imajo prednostno pravico do vpisa 
in prevzema novih delnic. Skupščina pooblašča upra-
vo družbe, da uskladi obstoječe določbe statuta s tem 
sklepom.

5. Uskladitev dejavnosti družbe.
Uprava predlaga skupščini, da sprejme naslednji 

sklep:
Črtajo se vse dejavnosti družbe:
74.150 Dejavnost holdingov
in vpišejo naslednje dejavnosti:
64.200 Dejavnost holdingov

68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih 
nepremičnin

68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po po-
godbi

81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in 

okolice
6. Spremembe statuta.
Uprava predlaga skupščini, da sprejme naslednji 

sklep:
Spremeni se točka 4.2. statuta, tako da glasi:
»Upravo imenuje in razrešuje nadzorni svet za dobo 

največ 6 let z možnostjo neomejenega ponovnega ime-
novanja«.

Spremeni se točka 5.4. statuta, tako da glasi:
»Člani nadzornega sveta so imenovani za dobo 6 let 

in so po preteku lahko ponovno imenovani.«
Spremeni se točka 6.4. statuta, tako da glasi:
»Skupščina se skliče vsaj mesec dni pred zaseda-

njem skupščine z objavo na spletni strani Ajpes ali dnev-
niku, ki izhaja na celotnem območju Republike Slovenije.«

Črta se točka 6.10. statuta.
Skupščina pooblašča upravo družbe, da uskladi ob-

stoječe določbe statuta s tem sklepom.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki so vpisani 

v delniško knjigo pri KDD Centralni klirinško depotni druž-
bi, d.d., Ljub ljana konec četrtega dne pred zasedanjem 
skupščine, osebno ali njihovi pooblaščenci.

Gradivo za skupščino bo delničarjem posredovano 
po pošti po prejemu pisne zahteve za posredovanje gra-
diva.

V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo 
sklepčna, bo ponovno zasedanje eno uro kasneje v istih 
prostorih. Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno 
odloča ne glede na višino prisotnega zastopanega ka-
pitala.

Opalit, poslovne storitve, d.d., Ljub ljana

 Ob-1246/13

V skladu z določili 28., 29., in 31. člena Statuta Zava-
rovalnice Maribor d.d., sklicuje uprava družbe

40. zasedanje skupščine
Zavarovalnice Maribor d.d.,

ki bo v petek, dne 1. 3. 2013 ob 11. uri, v Mariboru, 
v Cankarjevi ulici 3, v sejni sobi 607/VI, z naslednjim 
dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika, imeno-
vanje notarja, preštevalca glasov, ugotovitev sklepčnosti 
in sprejem dnevnega reda;

Predlog sklepa: skupščina izvoli predsednika skup-
ščine, imenuje notarja, preštevalca glasov in ugotovi 
sklepčnost ter sprejme dnevni red, v skladu s predlogom 
sklicatelja skupščine.

2. Volitve članov nadzornega sveta Zavarovalnice 
Maribor d.d.

Predlog sklepa:
1. zaradi poteka mandatov v obdobju med to in 

naslednjo redno letno skupščino družbe se z dnem 3. 3. 
2013 odpokličeta in razrešita s funkcije članov nadzornega 
sveta Zavarovalnice Maribor d.d. njegova člana, ki zasto-
pata interese delničarjev:

– Dušan Čeč, univ. dipl. ekon.,
– mag. Janez Komelj, univ. dipl. inž. matematike;
2. v nadzorni svet Zavarovalnice Maribor d.d. se 

kot člana, ki zastopata interese delničarjev izvolita:
– Dušan Čeč, univ. dipl. ekon.,
– Jošt Dolničar, univ. dipl. prav.,

za štiriletno mandatno obdobje od 4. 3. 2013 dalje.



Stran 340 / Št. 7 / 25. 1. 2013 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

3. Vprašanja, predlogi in pobude delničarjev.
Pogoji udeležbe na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi poo-

blaščenci ali zakoniti zastopniki. Pravico do udeležbe in 
glasovanja na skupščini imajo delničarji, ki bodo na dan 
25. 2. 2013 vpisani v delniško knjigo ZM d.d..

Vsi delničarji, njihovi pooblaščenci ali zakoniti za-
stopniki, ki se nameravajo udeležiti skupščine, morajo 
svojo udeležbo prijaviti najpozneje štiri dni pred zase-
danjem skupščine na naslov: Zavarovalnica Maribor 
d.d., tajništvo družbe, Cankarjeva ul. 3., 2507 Maribor.

Družba bo upoštevala pisne prijave, ki bodo pri-
spele do 25. 2. 2013, oziroma bodo tega dne poslane 
s priporočeno pošiljko.

Za udeležbo na skupščini se pooblaščenci izkaže-
jo s pisnim pooblastilom, ki ga ravno tako posredujejo 
naslovu družbe do 25. 2. 2013, oziroma ga tega dne 
pošljejo s priporočeno pošiljko.

Udeležence vabimo, da se ob prihodu na skupšči-
no najmanj 20 minut pred začetkom zasedanja prijavi-
jo predstavniku družbe na kraju, kjer bo zasedanje in 
s podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo svojo 
prisotnost na skupščini.

Gradiva
Gradivo, na katerem temeljijo predlogi sklepov za 

skupščino družbe, je na vpogled v tajništvu uprave druž-
be, pisarna 604/VI, vsak delovni dan od 10. do 13. ure, 
od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva 
zasedanja skupščine.

Uresničevanje glasovalne pravice
Glasuje se osebno, vsaka delnica šteje en glas.
Delničarji lahko glasujejo tudi pisno z redno pošto 

ali preko elektronske pošte ali s faksiranim sporočilom. 
V takem primeru mora biti za veljavnost glasovanja 
o predlaganih sklepih nedvoumno ugotovljena identiteta 
delničarja, pisno sporočilo o glasovanju pa mora dospeti 
v tajništvo najkasneje dan pred zasedanjem skupščine.

Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino 

osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine 
pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi 
morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem 
naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni 
točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev 
točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje 
za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, 
morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po 
objavi sklica skupščine, to je do 1. 2. 2013.

Predlogi delničarjev
Morebitne predloge sklepov k točkam dnevnega 

reda, naj delničarji, kolikor želijo, da bodo ti objavljeni, 
sporočijo upravi družbe pisno, z obrazložitvijo v sedmih 
dneh po objavi sklica v Uradnem listu Republike Slove-
nije, to je do 1. 2. 2013.

Pravica do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pra-

vico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena 
ZGD-1.

Ponovno zasedanje skupščine
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo 

sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne 
uro pozneje, to je ob 12. uri. V tem primeru bo skupščina 
sklepčna ne glede na višino zastopanega osnovnega 
kapitala.

Zavarovalnica Maribor d.d.  
uprava družbe  

Drago Cotar  
predsednik uprave  

Srečko Čarni  
član uprave

 Ob-1247/13

V skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah 
in 14. členom Statuta delniške družbe Gostinsko podjetje 
Ljub ljana d.d., Ljub ljana, upravni odbor družbe sklicuje

21. sejo skupščine
družbe Gostinsko podjetje Ljub ljana d.d., Ljub ljana,

ki bo 26. 2. 2013 ob 10. uri, na sedežu družbe, Du-
najska 270, Ljub ljana.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in ime-

novanje organov skupščine.
Predlog sklepa upravnega odbora: za predsednika 

skupščine se izvoli Bojana Vinkovič, za preštevalko gla-
sov se izvoli Slavica Gjerek. Na seji skupščine je prisoten 
vabljeni notar.

2. Preoblikovanje družbe v družbo z omejeno od-
govornostjo.

Predlog sklepa upravnega odbora:
Družba se iz delniške družbe preoblikuje v družbo 

z omejeno odgovornostjo.
Osnovni kapital družbe ostane nespremenjen in zna-

ša 182.010,52 EUR.
Firma družbe po novem glasi: Gostinsko podjetje 

Ljub ljana d.o.o.
Skrajšana firma glasi: GP Ljub ljana d.o.o.
Vsakemu delničarju se zagotovi poslovni delež druž-

be v sorazmerni višini osnovnega kapitala družbe.
Od delničarjev, ki preoblikovanju nasprotujejo, bo 

družba odkupila njihove, s preoblikovanjem nastale po-
slovne deleže za primerno denarno odpravnino.

Družbeniki sprejmejo družbeno pogodbo v besedilu, 
ki je priloga tega sklepa.

3. Imenovanje poslovodje.
Predlog sklepa upravnega odbora: družbeniki za 

direktorja družbe imenujejo Tomaža Lahajnerja z manda-
tom štirih let, ki prične teči z dnem vpisa preoblikovanja 
v sodni register.

Udeležba na skupščini in prijava udeležbe na skup-
ščini

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki so vpi-
sani v delniško knjigo pri KDD d.d. Ljub ljana tri dni pred 
zasedanjem skupščine, oziroma njihovi pooblaščenci in 
zastopniki.

Delničar oziroma njegov pooblaščenec ali zastopnik, 
ki se želi udeležiti skupščine in na njej glasovati, mora 
svojo udeležbo na skupščini pisno prijaviti družbi vsaj tri 
dni pred skupščino. Pooblaščenec lahko uresničuje gla-
sovalno pravico le s pisnim pooblastilom, ki ga predloži 
družbi, kjer ostane shranjeno.

Udeleženci morajo svojo identiteto izkazati z osebno 
izkaznico oziroma z izpisom iz registra pravnih oseb in 
pooblastilom.

Udeleženci lahko dvignejo glasovnice v poslovnih 
prostorih družbe najmanj 1 uro pred začetkom skupščine. 
Zaradi potreb identifikacije upravičencev do udeležbe in 
glasovanja lahko uresničuje svoje glasovalne pravice le 
tisti delničar, ki se skupščine udeleži pravočasno.

Gradivo
Popolno gradivo s predlogi sklepov je delničarjem na 

vpogled na sedežu družbe od dneva objave sklica skup-
ščine do vključno dneva zasedanja skupščine, in sicer 
vsak delovnik od 10. do 13.ure.

V primeru, da ob napovedanem času skupščina ne 
bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne 
ob 11. uri, v istih prostorih. V tem primeru bo skupščina 
sklepčna ne glede na število prisotnih delničarjev.

GP Ljub ljana d.d.  
Upravni odbor
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Izvršbe

In 54/2012 Os-1028/13

V izvršilni zadevi upnika Arhimed d.o.o., Predo-
slje 178, Kranj proti dolžnici Suzani Kolar Oljačić, Kova-
ška ulica 1, Tržič, zaradi izterjave 887,36 EUR s pp, na 
podlagi sklepa o nadaljevanju Okrajnega sodišča v Kra-
nju, opr. št. In 54/2012 z dne 21. 2. 2012, je bil opravljen 
v korist upnika Arhimed d.o.o., Predoslje 178, Kranj, 
rubež nepremičnine, dolžnice, ki ni vpisana v zemlji-
ško knjigo, in sicer: stanovanja št. 2, v velikosti 54 m2, 
v stanovanjski hiši, stavba št. 506, na naslovu Kovaška 
ulica 1, Tržič, stoječe na parc. št. 257/2, k.o. Tržič, ki je 
v lasti dolžnice do celote.

Okrajno sodišče v Kranju  
dne 4. 1. 2013

In 1008/2011 Os-5316/12

Na podlagi sklepa o izvršbi z dne 19. 7. 2011, 
In 1008/2011 Okrajnega sodišča v Mariboru, je izvršitelj 
Milan Glažar dne 19. 9. 2012 v korist upnice Nove KBM 
d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, zaradi izterjave 
38.330,69 EUR s pripadki, zarubil nepremičnino, ki je 
v lasti dolžnika Kamen-Kambič d.o.o. iz Maribora do 
celote, poslovni prostor št. 1.1.0.1-A, ki še ni vpisan 
v zemljiški knjigi, v izmeri 38,09 m2, v 1. nadstropju stav-
be Trgovsko-poslovni center City v Mariboru, ki stoji na 
parceli št. 1771, k.o. Maribor - Grad.

Okrajno sodišče v Mariboru  
dne 21. 12. 2012

In 391/2012 Os-1049/13

Izvršitelj Milan Glažar, Miklošičeva 4, Maribor, je 
dne 26. 9. 2012, s pričetkom ob 8. uri v zadevi, VL 
66598/2010, VL 99689/2011, In 12/00372, Okrajno so-
dišče Maribor, zoper dolžnico Gider Gabrijelo, Prešer-
nova 12, 2000 Maribor za upnika Staninvest d.o.o., 
Gregorčičeva ul. 19, Maribor, v kraju Maribor, Prešer-
nova 12, pri dolžniku opravil rubež nepremičnine: z ru-
bežem nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, 
in sicer dvosobno stanovanje št. 132, s pritiklinami v 6. 
nadstropju v večstanovanjski stavbi na Prešernovi 12, 
Maribor, v izmeri 67,10 m2, stoječi na parceli št. 1005/1, 
k.o. 657-Maribor – Grad, v katastru vpisano kot posame-
zni del stavbe 265, v lasti dolžnice do 1/1 celote.

Okrajno sodišče v Mariboru  
dne 28. 11. 2012

Objave zemljiškoknjižnih zadev

N 480/2012 Os-5339/12

Okrajno sodišče v Ljub ljani je v nepravdni zade-
vi predlagatelja: 1. Petrol, Slovenska energetska družba 
d.d., Dunajska cesta 50, Ljub ljana, ki jo zastopa mag. 
Janja Žejn, odvetnica v Ljub ljani, zoper nasprotnega 
udeleženca: SPL d.d., Frankopanska 18a, Ljub ljana, 

zaradi vzpostavitve etažne lastnine in vzpostavitve 
zemljiško knjižne listine pri nepremičnini – stanovanju 
št. 10, v 4. nadstropju, v stavbi z naslovom Rozmano-
va 5, Ljub ljana, dne 18. 12. 2012 izdalo sklep o začetku 
postopka vzpostavitve zemljiško knjižne listine, prodajne 
pogodbe neznanega datuma iz leta 1964, sklenjene 
med družbo Petrol d.d., Ljub ljana in Stanovanjskim pod-
jetjem DOM, Kersnikova 6/IV, Ljub ljana.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj 
navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave 
tega oklica v Uradnem listu Republike Slovenije in na 
oglasni deski sodišča z ugovorom pri naslovnem sodi-
šču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov 
o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje 
za vknjižbo lastninske pravice v korist.

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 18. 12. 2012

Rz 299/12 Os-1064/13
Okrajno sodišče v Sežani po okrajni sodnici Ale-

ksandri Mirc Gombač, v zemljiško knjižni zadevi začeti 
na predlog Republike Slovenije, ki jo zastopa Državno 
pravobranilstvo, Zunanji oddelek v Kopru, z dne 8. 11. 
2012, oklicuje začetek postopka dopolnitve zemljiške 
knjige, in sicer parc. št. 2305/12, 2305/13, 2305/14, 
2305/15, 2305/16, 2305/17, 2305/18, 2305/19, 2306/7, 
2306/8, 2306/9, 2306/10, 2306/11, 2306/12, 2306/13, 
2306/14, 2306/15, 2306/16, 2306/17, 2306/18, 2306/19, 
2306/20, 2306/21, 2306/22, 2306/23, 2306/24, 2306/25, 
2306/26 vse k.o. 2576 Obrov.

Okrajno sodišče v Sežani poziva morebitne imetni-
ke pravice, da v dveh mesecih od objave oklica z ugovo-
rom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov 
o parcelah oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske 
pravice Republike Slovenije, ki jo zastopa Državno pra-
vobranilstvo RS, Zunanji oddelek v Kopru.

Okrajno sodišče v Sežani  
dne 7. 1. 2013

Rz 331/12 Os-1104/13
Okrajno sodišče v Sežani po okrajni sodnici Ale-

ksandri Mirc Gombač, v zemljiško knjižni zadevi, začeti 
na predlog Občine Divača, z dne 14. 12. 2012, oklicuje 
začetek postopka dopolnitve zemljiške knjige, in sicer 
parc. št. 1066/1 in 1066/2, k.o. 2462 Podgrad.

Okrajno sodišče v Sežani poziva morebitne imetni-
ke pravice, da v dveh mesecih od objave oklica z ugovo-
rom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov 
o parcelah oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske 
pravice Občine Divača, Kolodvorska ulica 3a.

Okrajno sodišče v Sežani  
dne 9. 1. 2013

Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

0113 I 323/2012 Os-4846/12
Okrajno sodišče v Celju je po okrajni sodnici Petri 

Krajnc v izvršilni zadevi upnika Javni jamstveni in pre-

Objave sodišč
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živninski sklad Republike Slovenije, Kotnikova ulica 5, 
Ljub ljana, zoper dolžnika Stanko Smiljanić, uradno prija-
vljeno stalno prebivališče na naslovu Opekarniška 15b, 
Celje (CSD Celje), EMŠO: 2603967501054, zaradi izter-
jave 1.344,80 EUR s pp, s sklepom opr. št. I 323/2012 
z dne 7. 11. 2012 odločilo, da se dolžniku Stanku Smi-
ljaniću, roj. 26. 3. 1967, iz razloga iz 4. točke drugega 
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) 
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju (v 
nadaljevanju: ZIZ), postavi začasnega zastopnika odve-
tnika Tomaža Germa, Preševnova ulica 25, 3000 Celje, 
ki bo zastopal dolžnika do končanja tega izvršilnega po-
stopka oziroma dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec 
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Celju  
dne 13. 11. 2012

P 211/2012 Os-5322/12

Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajnem sodniku 
Jožetu Petrovčiču v pravdni zadevi tožeče stranke Tine 
Hudorovič, Dolnje Dobravice 8, Gradac, ki ga zastopa 
Luka Jukič, odvetnik v Črnomlju, proti toženi stranki: 
neznani dediči po pok. Jožetu Hudoroviču, nazadnje 
stanujoč Dolnje Dobravice 8, Gradac, zaradi priznanja 
lastninske pravice pcto 1.100,00 EUR, v smislu 82. čle-
na Zakona o pravdnem postopku, dne 17. 12. 2012 
sklenilo:

Neznanim dedičem po pok. Jožetu Hudoroviču, na-
zadnje stanujoč Dolnje Dobravice 8, Gradac, se postavi 
začasni zastopnik Alojz Poljšak, odvetnik v Črnomlju.

Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženo 
stranko neznane dediče po pok. Jožetu Hudoroviču, 
nazadnje stanujoč Dolnje Dobravice 8, Gradac, vse do 
takrat, dokler le-ta ali njegov pooblaščenec ne bo nasto-
pil pred sodiščem oziroma organ, pristojen za socialne 
zadeve ne sporoči, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Črnomlju  
dne 17. 12. 2012

D 111/2011 Os-5218/12

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici je po okrajnem so-
dniku Srečku Ritonji, v zapuščinski zadevi po pok. Blažu 
Zadnik, Pregarje 7, ki je umrl 27. 2. 1900, na podlagi pr-
vega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku 
(ZPP) v zvezi z 163. členom Zakona o dedovanju (ZD) 
s sklepom z dne 11. 12. 2012, dediču: Jožefu Zadniku 
iz Avstralije, neznanega bivališča, postavilo začasnega 
zastopnika, odvetnika Milana Volka iz Ilirske Bistrice, 
Bazoviška 19, ki bo dediča zastopal od dneva postavitve 
in vse do takrat, dokler dedič ali njegov pooblaščenec 
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler Center za so-
cialno delo ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici  
dne 11. 12. 2012

D 124/2011 Os-5219/12

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici je po okrajnem 
sodniku Srečku Ritonji, v zapuščinski zadevi po pok. 
Antonu Zadnik, Pregarje 7, ki je umrl 26. 11. 1937, na 
podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem 
postopku (ZPP) v zvezi z 163. členom Zakona o dedo-
vanju (ZD) s sklepom z dne 11. 12. 2012, dediču: Jože-
fu Zadniku iz Avstralije, neznanega bivališča, postavilo 
začasnega zastopnika, odvetnika Milana Volka iz Ilirske 
Bistrice, Bazoviška 19, ki bo dediča zastopal od dneva 

postavitve in vse do takrat, dokler dedič ali njegov po-
oblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler 
Center za socialno delo ne sporoči sodišču, da je po-
stavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici  
dne 11. 12. 2012

PI 1/2011 Os-1012/13

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici je po okrajnem so-
dniku Srečku Ritonji, v pravdni zadevi tožeče stranke 
Zavarovalnice Triglav d.d., Območna enota Ljub ljana, 
Verovškova 60/B, 1000 Ljub ljana, ki jo zastopa poobla-
ščenka Maja Javornik, zoper toženo stranko Dalibor-
ja Đurić, Škaljari 183, 81330 Koto, Črna Gora, zaradi 
plačila 8.208,94 EUR s pp, zunaj naroka, dne 17. 12. 
2012 sklenilo:

toženi stranki Daliborju Đuriću, roj. 29. 6. 1982, 
Škaljari 183, 81330 Kotor, Črna Gora, sedaj neznanega 
naslova, se na predlog tožeče stranke postavi začasni 
zastopnik, odvetnik Rok Jenko iz Ilirske Bistrice, Gub-
čeva ulica 7.

Začasni zastopnik ima v postopku, za katerega je 
postavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega zasto-
pnika, od dne izdaje predmetnega sklepa, pa vse do 
takrat, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne 
nastopi pred sodiščem.

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici  
dne 3. 1. 2013

In 68/2011 Os-1062/13

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča 
v Kranju, opr. št. In 68/2011 z dne 4. 7. 2011, upnice 
Marije Molovrh, Tominčeva 25, Kranj, ki jo zastopa od-
vetnica Marija Mošnik iz Kranja, proti dolžniku Robertu 
Hajdinjak, Velesovska cesta 69, Šenčur, zaradi izterjave 
3.961,62 EUR s pripadki, se dolžniku Robertu Hajdinja-
ku, Velesovska cesta 69, Šenčur, postavi začasnega za-
stopnika, odvetnika Jaka Šarabona, Glavni trg 20, Kranj. 
Začasni zastopnik bo dolžnika zastopal dokler dolžnik 
ali njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem.

Okrajno sodišče v Kranju  
dne 7. 1. 2013

VL 147462/2011 Os-5288/12

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Elektro 
Primorska podjetje za distribucijo električne energije, 
d.d., Erjavčeva ulica 22, Nova Gorica, proti dolžniku Is-
obel Clair Cooper, Burnham Close 12, Ipswich, Suffolk, 
ki ga zastopa zak. zast. odv. Zoran Stankič, Čufarje-
va 1, Ljub ljana - dostava, zaradi izterjave 144,72 EUR, 
sklenilo:

dolžniku Isobel Clair Cooper, Burnham Close 12, 
Ipswich, Suffolk, se na podlagi 4. točke drugega od-
stavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP 
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – 
ZIZ postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odv. Zoran 
Stankič, Čufarjeva 1, Ljub ljana.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, 
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 13. 12. 2012
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VL 65877/2011 Os-1047/13

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavaro-
valnice Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljub ljana, ki 
jo zastopa Gordana Pavlin Hvalič, Kidričeva ulica 21, 
Nova Gorica, proti dolžniku Bashkimu Rashiti, Ulica 
Ivana Suliča 14c, Šempeter pri Gorici, ki ga zastopa 
odv. Kati Mininčič, Gradnikove brigade 6, Nova Gorica, 
zaradi izterjave 5.605,32 EUR, sklenilo:

dolžniku Bashkimu Rashiti, Ulica Ivana Suliča 14c, 
Šempeter pri Gorici, se na podlagi 4. točke drugega od-
stavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP 
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – 
ZIZ postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odv. Kati Mi-
ninčič, Gradnikove brigade 6, Nova Gorica.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse 
dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne na-
stopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 3. 1. 2013

In 104/2010 Os-6422/10

Okrajno sodišče v Velenju je v izvršilni zadevi 
 upnice Zale Pie Lipičnik, Šentilj pod Turjakom 37a, Mi-
slinja, ki jo zastopa odvetnik Miran Ocepek iz Slovenj 
Gradca, zoper dolžnika Marijana Lipičnik, Šentilj pod 
Turjakom 37a, Mislinja, zaradi izterjave 2.107,06 EUR 
s pp, na podlagi prvega odstavka in 4. točke drugega 
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – 
ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavaro-
vanju – ZIZ, dne 14. 10. 2010 izdalo sklep, s katerim 
je dolžniku Marijanu Lipičniku, z zadnjim znanim pre-
bivališčem na naslovu Šentilj pod Turjakom 37a, Misli-
nja, v predmetnem izvršilnem postopku za zastopanje 
postavilo začasno zastopnico odvetnico Karlo Pajnik, 
Sejmiška cesta 4, Slovenj Gradec. Začasna zastopni-
ca ima v postopku, za katerega je postavljena, vse 
pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika. Te pravice 
ima začasna zastopnica od dneva postavitve in vse do 
takrat, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne 
nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Velenju  
dne 14. 10. 2010

Oklici dedičem

D 2/2012 Os-5070/12

Na Okrajnem sodišču Jesenice teče zapuščinski 
postopek po pokojnem Neidhard Franju, rojenem 27. 9. 
1893, nazadnje stanujoč Srebrenjak 83, Zagreb, Hrva-
ška, ki je umrl dne 16. 7. 1964.

V zapuščino spada 1/6 nepremičnin, parc. 
št. 904/210 in parc. št. 904/211, k.o. Kranjska Gora.

Ker zapustnikovi dediči niso znani, sodišče na pod-
lagi določila 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, 
ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po pokojnem 
Neidhard Franju, naj se priglasijo pri naslovnem sodišču 
v roku enega leta po objavi tega oklica.

Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
razpolaga.

Okrajno sodišče na Jesenicah  
dne 29. 11. 2012

D 579/2011 Os-1159/13

Anton Sever, iz Črnega Kala, je dne 1. 1. 1958 umrl 
in ni zapustil oporoke.

Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj 
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.

Če se po preteku enega leta od objave oklica ne 
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko 
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. 
Neznanim dedičem je bila postavljena skrbnica Nela 
Vovk, Kocjančičeva 32, Ankaran.

Okrajno sodišče v Kopru  
dne 11. 1. 2013

II D 2094/2011 Os-5031/12

Pri Okrajnem sodišču v Ljub ljani je v teku zapuščin-
ski postopek opr. št. II D 2094/2011 po pokojni Tatjani 
Kuster, roj. 2. 4. 1949, umrla med 24. 6. 2011 in 30. 6. 
2011, nazadnje stanujoča Brodarjev trg 15, Ljub ljana, 
državljanka Republike Slovenije.

Zapustnica oporoke ni napravila, zato je nastopilo 
zakonito dedovanje. Pokojna je zapustila sina Boruta 
Stergerja in sestro Lidijo Stergar Kuster. Ker sta se za-
konita dediča I. in II. dednega reda odpovedala dedova-
nju po zapustnici, v poštev za dedovanje pridejo dediči 
III. dednega reda.

Sodišču dediči III. dednega reda po zapustnici niso 
znani, zato v skladu z 206. členom Zakona o dedova-
nju sodišče poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do 
dediščine po pok. Tatjani Kuster, da se priglasijo sodi-
šču 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 Ljub ljani  
dne 19. 11. 2012

II D 630/2008 Os-5164/12

Pri Okrajnem sodišču v Ljub ljani je v teku zapu-
ščinski postopek opr. št. II D 630/2008 po pokojni Mileni 
Kavčič, roj. 8. 7. 1949, umrla 24. 6. 2006, nazadnje sta-
nujoča Cesta v Mestni Log 40, Ljub ljana, državljanka 
Republike Slovenije.

Zapustnica oporoke ni napravila, zato je nastopilo 
zakonito dedovanje. Pokojna je zapustila moža Antona 
Kavčiča, hčerko Vesno Kavčič in sina Mitjo Kavčiča. Ker 
je Anton Kavčič umrl, Vesna Kavčič pa se je dedovanju 
po zapustnici odpovedala, pride v poštev za dedovanje 
dedič Mitja Kavčič.

Sodišču podatki o zapustničinem sinu Mitji Kavči-
ču niso znani, zato ga v skladu z 206. členom Zakona 
o dedovanju poziva, ter vse ostale, ki mislijo, da imajo 
pravico do dediščine po pok. Mileni Kavčič, da se pri-
glasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica na 
sodni deski sodišča. Po preteku tega roka bo sodišče 
zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapu-
ščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 5. 7. 2012
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III D 1395/11 Os-5206/12

Pri Okrajnem sodišču v Ljub ljani je v teku zapu-
ščinski postopek po pok. Dimitriju Ocepek, roj. 6. 11. 
1949, umrl 27. 4. 2011, nazadnje stanujoč Ulica bratov 
Rozmanov 4, Ljub ljana, državljan Republike Slovenije.

Zapustnik ni napravil oporoke, zato po njem nastopi 
zakonito dedovanje. Zapustnik je bil vdovec, imel je eno 
hčerko Urško Ocepek ter mater Nado Ocepek, ki sta se 
dedovanju po zapustniku odpovedali. Oče zapustnika je 
neznan. Sodišče s podatki o morebitnih drugih dedičih 
po zapustniku ne razpolaga, navedene podatke pa so-
dišče potrebuje zaradi izvedbe zapuščinskega postopka 
po pokojnem.

Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedo-
vanju (Ur. l. SRS, št. 15/1976, z nadaljnjimi spremem-
bami in dopolnitvami) poziva neznane dediče pokojne-
ga Dimitrija Ocepka, 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 
bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 30. 11. 2012

D 705/2012 Os-1018/13

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski po-
stopek po pok. Ljudmili (Emiliji) Renko por. La Broca, 
roj. 30. 11. 1917, z zadnjim stalnim prebivališčem Via 
Piave 10, Gorica, Italija, ki je umrla dne 15. 8. 2003.

Kot zakoniti dedič po zapustnici bi prišel v poštev 
tudi zap. sin, katerega ime in prebivališče sodišču ni 
znano oziroma njegovi dediči, ki sodišču tudi niso znani.

Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedova-
nju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine 
v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo tukaj-
šnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, sicer bo 
sodišče po preteku enoletnega roka odločilo o zapuščini 
na osnovi podatkov, s katerimi bo razpolagalo in v skla-
du z določbami Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Novi Gorici  
dne 6. 12. 2012

D 44/2012 Os-5148/12

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem 
sodišču v Trebnjem, po pok. Pižmoht Antonu, roj. 16. 5. 
1934, z zadnjim bivališčem na naslovu Žabjek 6, Ve-
lika Loka, so se dediči I. dednega reda dedovanju po 
zapustniku odpovedali, tako da so do dedovanja upra-
vičeni dediči II. in III. dednega reda, neznanih imen in 
naslovov.

Sodišče zato poziva dediče II. in III. dednega reda 
ter vse, ki mislijo, da imajo pravico do zapuščine po pok. 
Pižmoht Antonu, da se priglasijo sodišču v roku enega 
leta od objave tega oklica, v skladu z 206. členom Za-
kona o dedovanju (ZD).

Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Trebnjem  
dne 11. 12. 2012

D 51/2012 Os-5149/12

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem 
sodišču v Trebnjem, po pok. Fortuna Alojziji, roj. 15. 1. 
1946, z zadnjim bivališčem na naslovu Gombišče 13, 

Veliki Gaber, so se dediči II. dednega reda dedovanju 
po zapustnici odpovedali, tako da so do dedovanja 
upravičeni dediči III. dednega reda, neznanih imen in 
naslovov.

Sodišče zato poziva dediče III. dednega reda ter 
vse, ki mislijo, da imajo pravico do zapuščine po pok. 
Fortuna Alojziji, da se priglasijo sodišču v roku enega 
leta od objave tega oklica, v skladu z 206. členom Za-
kona o dedovanju (ZD).

Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Trebnjem  
dne 11. 12. 2012

Oklici pogrešanih

N 62/2012 Os-1160/13

Pri Okrajnem sodišču v Murski Soboti je v teku ne-
pravdni postopek predlagatelja Mikija Bačič, Prekmur-
ske čete 7, Murska Sobota, zaradi razglasitve za mrtvo 
nasprotno udeleženko Gizelo Bačič, Domanjševci, po-
ročeno Domonci, neznanega bivališča nekje v Južni 
Ameriki, ki jo zastopa skrbnica za poseben primer Olga 
Bačič, Prekmurske čete 7, Murska Sobota.

Gizela Bačič se je rodila dne 3. 11. 1906 v Domanj-
ševcih, očetu Aleksandru Bačič in materi Marjeti Bačič. 
Pogrešana bi naj že leta 1928 odšla v Južno Ameriko, 
kjer bi se naj poročila in se pisala Domonci.

Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o nasprotni 
udeleženki, o njenem življenju, zlasti pa o njeni smrti, da 
to sporočijo Okrajnemu sodišču v Murski Soboti v roku 
treh mesecev od objave tega oklica, ker bo sodišče po 
izteku roka pogrešano razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Murski Soboti  
dne 11. 1. 2013

N 38/2012 Os-1069/13

Okrajno sodišče v Novem mestu v nepravdni za-
devi predlagateljice Republike Slovenije, Ministrstvo za 
finance, DURS, DU Novo mesto, ki jo zastopa Državno 
pravobranilstvo, Zunanji oddelek v Novem mestu, Vr-
hovčeva 18, Novo mesto, zoper nasprotnega udele-
ženca Franca Filipiča, Prapreče 12, Žužemberk, zaradi 
razglasitve pogrešanega Franca Filipiča za mrtvega, 
izdaja oklic

Poziva se Franc Filipič, nazadnje stanujoč Prapre-
če 12, Žužemberk, da se priglasi pri tukajšnjem sodišču 
ali pri skrbnici za poseben primer, Majdi Ani Kristan, 
Mestne njive 5, Novo mesto, v roku treh mesecev od 
dneva objave tega oklica.

Po preteku treh mesecev bo opravilo sodišče 
obravnavo na podlagi izjave postavljene skrbnice in na 
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Novem mestu  
dne 2. 1. 2013

N 45/2012 Os-1070/13

Okrajno sodišče v Novem mestu v nepravdni za-
devi predlagateljice Branke Pucelj, Dobruška vas 7, 
Škocjan, ki jo zastopa odvetnik Matjaž Medle iz Novega 
mesta, zoper nasprotno udeleženko Josephine Ristano-
vich, 1929 South 57. ave. Apc. 1, Cicero, Illinois, 60804, 
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ZDA, zaradi razglasitve pogrešane Josephine Ristano-
vich za mrtvo, izdaja oklic:

poziva se Josephine Ristanovich, nazadnje stanu-
joča 1929 South 57. ave. Apc. 1, Cicero, Illinois, 60804, 
ZDA, da se priglasi pri tukajšnjem sodišču ali pri skrbnici 
za poseben primer, Majdi Ani Kristan, Mestne njive 5, 
Novo mesto, v roku treh mesecev od dneva objave 
tega oklica.

Po preteku treh mesecev bo opravilo sodišče 
obravnavo na podlagi izjave postavljene skrbnice in na 
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Novem mestu  
dne 2. 1. 2013

N 49/2012 Os-1071/13

Okrajno sodišče v Novem mestu v nepravdni zade-
vi predlagatelja Albina Goršeta, Drganja sela 23, Stra-
ža, ki ga zastopa odvetnica Majda Štrasner iz Nove-
ga mesta, zoper nasprotno udeleženko Marijo Novak, 
Reber 52, Straža, zaradi razglasitve pogrešane Marije 
Novak za mrtvo, izdaja oklic:

poziva se Marija Novak, nazadnje stanujoča Re-
ber 52, Straža, da se priglasi pri tukajšnjem sodišču ali 
pri skrbnici za poseben primer, Majdi Ani Kristan, Me-
stne njive 5, Novo mesto, v roku treh mesecev od dneva 
objave tega oklica.

Po preteku treh mesecev bo opravilo sodišče 
obravnavo na podlagi izjave postavljene skrbnice in na 
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Novem mestu  
dne 2. 1. 2013

N 22/2012 Os-1014/13

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na predlog predla-
gateljice Erike Zadravec, Orehovlje 78, Miren, ki jo za-
stopa odv. Branka Mevlja Turk iz Nove Gorice, postopek 
o razglasitvi za mrtvega in sicer Devinar Valentina, pok. 
Štefana, Krstenica 78, Kanal, ki ga zastopa skrbnik za 
posebni primer odv. Stojan Zorn iz Nove Gorice.

O pogrešanem 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 pogrešanega Devinar Valentina, naj to javijo tu-
kajšnjemu sodišču v roku treh mesecev po objavi tega 
oklica, sicer bo po poteku tega roka sodišče pogrešane-
ga razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Novi Gorici  
dne 5. 12. 2012

N 19/2012 Os-5147/12

Okrajno sodišče v Trebnjem vodi postopek o razgla-
sitvi pogrešane Jožefe Bartolj, roj. 26. 12. 1895, zadnje 
znano bivališče Kamnje 7, Šentrupert, za mrtvo.

Sodišče poziva Jožefo Bartolj, da se oglasi, kakor 
tudi vse, ki bi karkoli vedeli o njenem življenju in smrti, 
da to sporočijo sodišču v roku 30 dni po objavi tega okli-
ca, sicer bo po izteku tega roka sodišče Jožefo Bartolj 
razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Trebnjem  
dne 11. 12. 2012

N 18/2012 Os-5102/12

Pri Okrajnem sodišču v Velenju je bil 
na predlog predlagajoče stranke Občine Gornji Grad, 
Attemsov trg 3, Gornji Grad, uveden nepravdni postopek 
zaradi razglasitve pogrešanih nasprotnih udeležencev: 
1. France Podbrežnik, rojen 26. 7. 1871 v Florjanu pri 
Gornjem Gradu, nazadnje stanujoč Attemsov trg 32, 
Gornji Grad in 2. Katarina Podbrežnik, rojena Krajnc, ro-
jena 23. 11. 1883 v Gornjem Gradu, nazadnje stanujoča 
Attemsov trg 32, Gornji Grad, za mrtva.

Na podlagi 85. člena Zakona o nepravdnem postop-
ku, poziva sodišče pogrešana oziroma vse, ki kaj vedo 
o njunem življenju, da to v roku treh mesecev po objavi 
tega oglasa sporočijo sodišču, sicer bo sodišče po pre-
teku tega roka, pogrešana razglasilo za mrtva.

Okrajno sodišče v Velenju  
dne 3. 12. 2012

N 43/2012 Os-1106/13

Okrajno sodišče v Žalcu je v nepravdni zade-
vi predlagatelja Stanislav Albin Čehovin, Šlandrov 
trg 12/a, Žalec, zaradi izdaje odločbe o razglasitvi za 
mrtvo pogrešanko Frančiško Može (Fani de Moze), ro-
jene 22. 2. 1893 v Senadolah, z zadnjim znanim prebi-
vališče Villa Giardino, Sieras de Cordoba, Argentina, 
o kateri ni znano drugega, kot da je vpisana kot sola-
stnica nepremičnin parc. št. 67/3, 355/0, 356/0, 473/3, 
613/0, 628/0, 636/0, 720/0, 721/0, 722/0 in 746/2, vse v 
k.o. 2443 – Senadole, pri vseh do ¼. Pozivajo se vsi, ki 
kaj vedo o življenju pogrešane, da to sporočijo sodišču 
v treh mesecih po objavi tega oklica v Uradnem listu RS 
in na oglasni deski tukajšnjega sodišča.

Kolikor se v odrejenem roku treh mesecev pogre-
šana ne bo oglasila in tudi ne bo drugih obvestil, ki bi 
izkazovala, da je pogrešanka še živa, bo sodišče po 
poteku tega roka pogrešano Frančiško Može razglasilo 
za mrtvo.

Okrajno sodišče v Žalcu  
dne 10. 1. 2013

N 44/2012 Os-1107/13

Okrajno sodišče v Žalcu je v nepravdni zade-
vi predlagatelja Stanislav Albin Čehovin, Šlandrov 
trg 12/a, Žalec, zaradi izdaje odločbe o razglasitvi za 
mrtvo pogrešanko Marijo Husu, rojeno 12. 11. 1884 
v Senadolah, z zadnjim znanim prebivališčem Almafu-
erte 1961, B. Mieres Cosquin, Cordoba 5166, Argentina, 
o kateri ni znano drugega, kot da je vpisana kot sola-
stnica nepremičnin parc. št. 67/3, 355/0, 356/0, 473/3, 
613/0, 628/0, 636/0, 720/0, 721/0, 722/0 in 746/2, vse v 
k.o. 2443 – Senadole, pri vseh do ¼. Pozivajo se vsi, ki 
kaj vedo o življenju pogrešane, da to sporočijo sodišču 
v treh mesecih po objavi tega oklica v Uradnem listu RS 
in na oglasni deski tukajšnjega sodišča.

Kolikor se v odrejenem roku treh mesecev pogre-
šana ne bo oglasila in tudi ne bo drugih obvesti, ki bi 
izkazovala, da je pogrešanka še živa, bo sodišče po 
poteku tega roka pogrešano Marijo Husu razglasilo 
za mrtvo.

Okrajno sodišče v Žalcu  
dne 10. 1. 2013
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Zavarovalne police preklicujejo

Bauman Darko, Preglov trg 7, Ljub ljana, zavaro-
valno polico, št. 50500022784, izdala zavarovalnica KD 
Življenje. gnk-330386

Bizjak Karin, Stjenkova 1, Šempeter pri Gorici, za-
varovalno polico, št. 70000012357, izdala zavarovalnica 
KD življenje d.d. gny-330397

Jerše Dušan, Pregljeva ulica 105, Ljub ljana, za-
varovalno polico, št. 40301000428, izdala zavaroval-
nica Slovenica, zavarovalniška hiša d.d., Ljub ljana. 
gni-330388

Kaplan Petra, Staretova 20, Ljub ljana, zavarovalno 
polico, št. 50500053510, izdala zavarovalnica KD Življe-
nje. gnx-330398

Kindermann Pavla, Zg. Pirniče 71g, Medvode, za-
varovalno polico, št. 40301000424, izdala zavarovalnica 
Slovenica, zavarovalniška hiša, d.d. gne-330371

Koblar Katarina, Smokuč 82, Žirovnica, zavaroval-
no polico, št. 50500074121, izdala zavarovalnica KD 
Življenje d.d. gnu-330376

Kosič Mirnik Ana, Cesta Goriške fronte 25, Šem-
peter pri Gorici, zavarovalno polico, št. 70000035576, 
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnr-330379

Leban Jožko, Slap ob Idrijci 44, Slap ob Idrijci, za-
varovalno polico, št. 50500104676, izdala zavarovalnica 
KD Življenje, d.d. gnr-330404

Maligoj Urška, Hudinja 4A, Vitanje, zavarovalno po-
lico, št. 50500118561, izdala zavarovalnica KD Življenje, 
d.d. gnf-330370

Poplaz Janez, Vrhe 8, Slovenj Gradec, zavarovalno 
polico, št. 11.714.559, izdala zavarovalnica Grawe zava-
rovalnica, d.d. gnm-330409

Rabič Bojan, Trg Prešernove brigade 5, Kranj, za-
varovalno polico, št. 50500015506, izdala zavarovalnica 
KD Življenje. gnp-330406

Rajgelj Miha, Zasavska cesta 43, Kranj, zavarovalni 
polici, št. 41601007067 in 41601007115, izdala zavaro-
valnica KD Življenje. gns-330403

Robida Sandi, Sp. Duplje 105, Duplje, zava-
rovalne police, št. 110000207686, 110000207687, 
120000206495,120000206496 210000305176, izdala 
zavarovalnica Wiener Städtische zavarovalnica, podr. 
Ljub ljana. gng-330390

Skornšek Boštjan, Ravne 82, Šoštanj, zavarovalno 
polico, št. 50500114137, izdala zavarovalnica KD Življe-
nje, d.d.. gno-330407

Stanonik Jože, Vincarje 26, Škofja Loka, zavaro-
valno polico, št. 50500122705, izdala zavarovalnica KD 
Življenje d.d. gnb-330374

Stoklas Petra, Zgornji Leskovec 20, Zgornji Lesko-
vec, zavarovalno polico, št. 50500022264, izdala zava-
rovalnica KD Življenje. gnj-330387

Škulj Jože, Poreber 9, Kamnik, zavarovalno poli-
co, št. 50500086140, izdala zavarovalnica KD Življenje. 
gnb-330395

Tomažič Anja, Tomšičeva 10, Piran - Pirano, zava-
rovalno polico, št. 50500044218, izdala zavarovalnica 
KD Življenje, d.d. gnh-330393

Vlašič Vinko, Livold 8a, Kočevje, zavarovalno poli-
co, št. 50500078777, izdala zavarovalnica KD Življenje, 
d.d. gnn-330408

Vujčić Duško, Jakčeva ulica 39, Ljub ljana, zavaro-
valno polico, št. 50500109507, izdala zavarovalnica Kd 
življenje d.d. gnz-330396

Vukmirović Mladen, Volčja Draga 59, Volčja Draga, 
zavarovalno polico, št. 50500020196, izdala zavaroval-
nica KD Življenje, d.d. gnp-330410

Žigon Robert, Zaplana 53, Rovte, zavarovalno poli-
co, št. 50500124327, izdala zavarovalnica KD Življenje 
d.d. gnj-330366

Spričevala preklicujejo

Kretič Dora, Spodnji Rudnik V/6, Ljub ljana, spri-
čevalo o končani OŠ Toneta Čufarja, izdano leta 2005. 
gnm-330367

Drugo preklicujejo

AVTOPREVOZNIŠTVO ALOJZ ANZELJ s.p., 
Repče 23, Trebnje, potrdila za voznike: Omer Rizvić, 
št.: 007255/MJ67-2-6967/2008, Branislav Gaborović, 
št.: 007255/AĆ67-2-4178/2012 in Enes Halkić, št.: 
007255/MJ67-2-2205/2011. Potrdila je izdala Gospo-
darska zbornica Slovenije. gnq-330405

Baša Tadej, Branik 49, Branik, študentsko izkazni-
co, št. 63010005, izdala Fakulteta za računalništvo in 
informatiko. gno-330382

BOGOMIR SAJKO S.P., Slape 19, Ptujska Gora, 
dovolilnice, Uzbekistan univerzalna, št. S010205, Ukra-
jina tran., št. S019049, Rusija tretja, št. S017310, Kaza-
khstan tran., št. S007255. gnf-330391

Borka Srdić, Ljub ljanska 12 A, Trzin, študentsko 
izkaznico, št. 19558542, izdala Ekonomska fakulteta 
v Ljub ljani. gnc-330394

CH d.o.o., Hruševska cesta 42A, Ljub ljana, licenco 
št. E 003619, za vozilo MAN TGA 18.440 4x2 BLS, reg. 
št. KR M2-562. gnw-330399

Funtek Ivan, Podveža 57, Luče, digitalno tahograf-
sko kartico, št. 1070500005205000, izdal Cetis, d.d. 
Celje. gnx-330373

Golob Klemen, Troštova ulica 25, Ig, izkaznico za 
odvetniškega pripravnika, izdajateljica Odvetniška zbor-
nica Slovenije, vpis v imenik odvetniških pripravnikov 
dne 18. 10. 2011, pod številko 1728/2011, številka izka-
znice 1728/2011. gnq-330380

Grobin Simona, Jesenovo 24, Čemšenik, študent-
sko izkaznico, št. 61255180, izdala Univerza v Mariboru, 
Pedagoška fakulteta. gne-330392

Korošec Lorena, Kotnikova 32, Ljub ljana, potrdi-
lo o preizkusu znanja jezika, izdano na ime Lorena 
Korošec, izdajatelj RIC, številka Z051/J42/7851 75. 
gng-330365

Preklici
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Kosi Anja, Narcisna ulica 6, Veržej, študentsko iz-
kaznico, št. 41100225, izdala Medicinska fakulteta, Ljub-
ljana. gnp-330381

Kragelj Maja, Ulica XXX. divizije 15A, Nova Gorica, 
študentsko izkaznico, št. 18100871, izdala Filozofska 
fakulteta, Ljub ljana. gnz-330375

Luci Rok, Hranjigovci 18, Sveti Tomaž, potrdilo 
o strokovnem izpitu, št.: 01/3-53/19-01, ki ga je izdala 
Splošna bolnišnica Ptuj. Potrdilo je bilo izdano 28. 8. 
2001. gnt-330402

NOMAD 2000 d.o.o., Rožna dolina, cesta XV 20A, 
Ljub ljana, licenco št. 0004417/05853/660/001, serijska 
številka G 1018765, za vozilo citroen jumper/kombi 29C 
2.8, reg. št. LJ NT 454. gnv-330400

Novšak Aleš Klemen, Grafenauerjeva ulica 41, 
Ljub ljana, certifikat za NPK - V, št. 1862/06, izdan 4. 12. 
2006. gng-330369

Polajžer Kristina, Veliki Vrh 71, Šmarje-SAP, štu-
dentsko izkaznico, št. 71110426, izdala Univerza v Ljub-
ljani. gnt-330377

Rijavec Katja, Ulica talcev 6, Deskle, študentsko 
izkaznico, št. 19995329, izdala Univerza v Ljub ljani - 
Ekonomska fakulteta. gnk-330411

Sever Saša, Šolska ulica 5, Velike Lašče, študent-
sko izkaznico, št. 18120226, izdala Filozofska fakulteta, 
Univerza v Ljub ljani. gnh-330389

Sotlar Gregor, Kozlovičeva 21, Koper - Capodistria, 
študentsko izkaznico, št. 32050133, izdala Naravoslov-
no tehniška fakulteta, Univerza v Ljub ljani. gnl-330385

Stibilj Januša, Grad. brigade 11, Nova Gorica, potr-
dilo zasebni športni delavec, št. 621-10/99-131-šd/2000, 
veljavno do 26. 9. 2000, izdalo Ministrstvo za šolstvo in 
šport, leto izdaje 2000. gny-330372

Sušić Mladen, Kocbekova cesta 8, Ljubečna, digi-
talno tahografsko kartico, št. 1070500024183012, izda-
jatelj Cetis d.d. gns-330378

Volk Rok, Savinjska cesta 11, Šempeter v Savinjski 
dolini, študentsko izkaznico, št. 19421411, izdala Eko-
nomska fakulteta, Ljub ljana. gnh-330368

Vončina Zala, Gala 2, Ljub ljana-Črnuče, dijaško iz-
kaznico, izdala Gimnazija Jožeta Plečnika. gnu-330401
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