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Javni razpisi

 Ob-1511/13

Zaprtje razpisa
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo ob-

javlja zaprtje Javnega razpisa za Mikrokredite za mikro 
in mala podjetja (P7 2012) (Objava v Uradnem listu RS, 
št. 101/2012 z dne 21. 12. 2012 – Ob-2813/12).

Slovenski podjetniški sklad

Št. 4102-1/2013 Ob-1472/13

Na podlagi Zakona o enakih možnostih žensk in 
moških (Uradni list RS, št. 59/02), Uredbe o pogojih in 
merilih za sofinanciranje projektov na področju enakih 
možnosti žensk in moških (Uradni list RS, št. 80/03), Za-
kona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno 
prečiščeno besedilo), Zakona o dodatnih interventnih 
ukrepih za leto 2012 (Uradni list RS, št. 110/12), Zako-
na o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 
2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 104/12) in Pravilnika 
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slove-
nije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09) Republika 
Slovenija, Ministrstvo za delo, družino in socialne zade-
ve, Kotnikova 28, Ljub ljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje projektov s področja enakih 

možnosti žensk in moških za leto 2013
I. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje projektov na na-

slednjem področju:
Splošno – enake možnosti žensk in moških:
a) Projekti, namenjeni ozaveščanju o različnih pra-

vicah s področja enakih možnosti žensk in moških, po-
menu enakosti spolov, odpravi stereotipov in krepitvi 
vloge žensk;

b) Projekti, namenjeni prepoznavanju različnih oblik 
neenakosti žensk in moških;

c) Preventivni, spodbujevalni in svetovalni projekti 
s področja enakih možnosti žensk in moških;

d) Priprava in izvedba vsaj petih usposabljanj raz-
ličnih skupin strokovnih delavk/delavcev za večjo obču-
tljivost za področje enakosti spolov.

II. Pogoji za prijavo
Na razpisu lahko sodelujejo nevladne organizacije 

s sedežem v Sloveniji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo ustrezno dokazilo o registraciji;
– so pravne osebe, ustanovljene in delujejo kot 

društvo, zavod ali ustanova;
– prijavljeni projekt spada v vsebino iz I. točke tega 

javnega razpisa, kar izhaja iz razpisne dokumentacije;

– prijavljeni projekt ni del rednega programa organi-
zacije in se izvaja prvič, kar prijavitelj/prijaviteljica potrdi 
s podpisom in žigom v točki F) 3. obrazca Projekt/2013;

– posamezna prijaviteljica/prijavitelj lahko prijavi 
največ en projekt in je lahko sodelujoča organizacija pri 
največ dveh prijavljenih projektih.

Vse vloge prijaviteljic/prijaviteljev, ki ne bodo izpol-
njevale zgornjih pogojev, bodo zavrnjene.

III. Orientacijska vrednost razpisa
Orientacijska vrednost sredstev razpisa je 

20.000,00 EUR. Sredstva za ta namen so zagotovlje-
na v proračunu Republike Slovenije za leto 2013 na 
proračunski postavki 130089 – Nevladne ženske orga-
nizacije.

IV. Delež in višina sofinanciranja projektov
Zaprošena sredstva lahko znašajo največ 80,00  % 

celotne vrednosti projekta, vendar ne več kot 4.000 EUR. 
Vloge prijaviteljic/prijaviteljev, ki ne bodo predvideli so-
financiranja iz drugih virov ali bodo zaprosili za višji 
delež ali višji znesek, bodo zavrnjene. Višina dodelje-
nih sredstev za sofinanciranje posameznega projekta, 
ne glede na razdelitvena merila, ne more presegati 
4.000,00 EUR.

V. Način sofinanciranja: izbranim prijaviteljicam ali 
prijaviteljem bodo sredstva nakazana v enem obroku 
(po oddaji končnega poročila in zahtevka za izplačilo). 
Izvajalec je dolžan predložiti ministrstvu končno poročilo 
in zahtevek za izplačilo najkasneje do 4. 11. 2013.

VI. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti 
porabljena v letu 2013, in sicer od datuma veljavnosti 
pogodbe do najkasneje 4. 11. 2013. Ministrstvo ne bo 
sofinanciralo dejavnosti, izvedenih pred podpisom po-
godbe o sofinanciranju.

VII. Upravičene dejavnosti in upravičenost stroškov
Stroški in izdatki so upravičeni, če:
– so s projektom neposredno povezani, so potrebni 

za njegovo izvajanje in so v skladu s cilji projekta,
– so dejansko nastali za opravljena dela, dobavlje-

no blago ali izvedene storitve in je upravičenka oziroma 
upravičenec dostavil dokazilo o plačilu,

– so prepoznani v skladu s skrbnostjo dobrega go-
spodarjenja,

– nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti,
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih 

listinah.
Sofinancirani bodo stroški izvajanja izbranega pro-

jekta, kar obsega stroške dela redno zaposlenih in ma-
terialne stroške, povezane z izvajanjem projekta, kamor 
sodijo tudi stroški plačil vseh oblik dela izven zaposlitve 
in stroški dodatnega usposabljanja za strokovne sode-
lavke/sodelavce (upravičeni stroški). Priznane stroške 
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lastne udeležbe lahko predstavljajo zgolj tisti stroški, ki 
jih prijaviteljica ali prijavitelj lahko izkaže z dokazili o fi-
nančnih izdatkih (npr. kopije računov, avtorskih oziroma 
podjemnih pogodb itd.). Ministrstvo sofinancira delo na 
projektu največ do višine 20 EUR bruto/uro za projektno 
uro in največ do višine 70 EUR bruto/uro za predavatelj-
sko uro (predavanje, vodenje delavnice). Ministrstvo ne 
bo sofinanciralo stroškov investicij.

VIII. Predložitev prijav
Prijave se oddajo osebno ali kot priporočena pošilj-

ka po pošti. Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici 
in na sprednji strani opremljene s tabelo na obrazcu 
NVO2013/Ovojnica.

Oddaja prijave pomeni, da se prijaviteljica ali pri-
javitelj strinja s pogoji razpisa in merili za ocenjevanje.

IX. Rok za predložitev prijave
Rok za oddajo prijav je 5. 3. 2013.
Šteje se, da je prijava pravočasna, če je zadnji dan 

roka oddana na pošto kot priporočena pošiljka ali če je 
zadnji dan roka do 14. ure oddana v vložišču (soba 11) 
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Kotni-
kova 28, Ljub ljana. Vloge, ki bodo prispele po tem roku, 
se štejejo kot prepozne in bodo zavržene ter vrnjene 
prijaviteljicam ali prijaviteljem neodprte.

X. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do-

segljiva na spletnih straneh Ministrstva za delo, družino 
in socialne zadeve (O ministrstvu/Javne objave/Javni 
razpisi in javna naročila).

Celotna razpisna dokumentacija obsega:
– razpisno besedilo,
– obrazec NVO2013/Ovojnica,
– pojasnilo o upravičenih stroških,
– obrazec Projekt/2013 »Prijava na javni razpis za 

sofinanciranje projektov za leto 2013«,
– vzorec pogodbe,
– obrazec za zaključno poročilo,
– obrazec za beleženje opravljenega dela (Poročilo 

Delo/2013),
– obrazec za vodenje seznamov prisotnosti na do-

godkih (Poročilo Prisotnost/2013).
XI. Obvezna oblika in vsebina prijave
Prijavo z vsemi zahtevanimi prilogami je tre-

ba predložiti v zaprti ovojnici. Obrazec Projekt/2013 in 
njegove priloge je potrebno dostaviti v enem izvirniku 
(z oznako »Original«) in treh fotokopijah, vso ostalo 
dokumentacijo pa v enem izvodu. Zaželeno je dvostran-
sko tiskanje (fotokopiranje), vloge ne smejo biti vezane 
s spiralo.

Prijaviteljice/prijavitelji morajo prijavo oddati na raz-
pisnem obrazcu Projekt/2013 »Prijava na javni razpis za 
sofinanciranje projektov za leto 2013«.

Popolna prijava vsebuje:
– izpolnjeno »Prijavo na javni razpis za sofinanci-

ranje projektov za leto 2013« (Obrazec Projekt/2013) 
z vsemi zahtevanimi podatki (vsako stran mora v spo-
dnjem levem kotu parafirati odgovorna oseba oziroma 
zastopnica/zastopnik),

– ustrezno dokazilo o registraciji, iz katerega je raz-
vidna zastopnica/zastopnik,

– pooblastilo podpisnici/podpisniku Izjave (točka 
F obrazca Projekt/2013), če izjave ne podpiše oseba, 
pooblaščena za zastopanje (pri zavodih) oziroma zasto-
pnica/zastopnik (pri društvih), ki je kot takšna navedena 
v evidenci AJPES.

Odgovornost za popolnost poslanega obrazca Pro-
jekt/2013 leži v celoti na prijaviteljici oziroma prijavi-
telju. Obrazca ni dovoljeno spreminjati ne po vsebini 
ne po obliki. Prijave, ki ne bodo oddane na predpisa-
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nem obrazcu Projekt/2013, ali prijave, ki bodo oddane 
na predrugačenem obrazcu, bodo zavržene.

XII. Odpiranje in preverjanje formalne popolnosti 
vlog

Postopek izbire bo vodila strokovna komisija, ime-
novana s strani ministrstva.

Z odpiranjem prijav bo strokovna komisija pričela 
7. 3. 2013. Odpiranje prijav ne bo javno.

Komisija bo na odpiranju preverila formalno popol-
nost predloženih prijav. Odpirale se bodo samo v roku 
dostavljene, pravilno izpolnjene in označene vloge, in 
sicer po vrstnem redu, po katerem so bile predložene.

Če manjkajoča dokumentacija ni javno dostopna, 
bo strokovna komisija v osmih dneh od odpiranja pri-
jav predlagateljice/predlagatelje pozvala, da v roku 5 dni 
dopolnijo prijavo. V primeru, da predlagateljice/predlaga-
telji prijave ne bodo dopolnili v roku, bo prijava zavržena.

V nadaljnji postopek ocenjevanja kakovosti projek-
tov bodo vključene le vloge, ki bodo izpolnjevale vse 
formalne pogoje javnega razpisa.

XIII. Ocenjevanje prijav
Strokovna komisija bo preverila izpolnjevanje po-

gojev za kandidiranje na javni razpis, ki so določeni 
v točki II.

Če bo ugotovljeno, da prijaviteljica ali prijavitelj ne 
izpolnjuje pogojev javnega razpisa, bo vloga zavrnjena.

V nadaljnji postopek ocenjevanja kakovosti projek-
tov bodo vključene le vloge, ki bodo izpolnjevale vse 
pogoje za kandidiranje na javni razpis.

XIV. Merila za izbor projektov
Pri izboru projektov prijaviteljic in prijaviteljev bodo 

upoštevana naslednja merila ob primerjavi istovrstnih 
projektov in ob upoštevanju specifičnosti posameznih 
projektov:

IZPOLNJUJE
(št. točk)

DELNO 
IZPOLNJUJE

(št. točk)

NE IZPOLNJUJE
(št. točk)

1. Jasnost opredeljenih ciljev v skladu s predmetom 
razpisa

2 1 0

2. Učinkovitost metod dela 2 1 0
3. Jasno opredeljene uporabnice in uporabniki oziroma 
ciljne skupine

2 1 0

4. Prispevek k odkrivanju in prepoznavanju neenakosti 
spolov

2 1 0

5. Prispevek k odpravljanju in preprečevanju neenakosti 
spolov

2 1 0

6. Prispevek k izobraževanju in osveščanju o pomenu 
enakosti spolov

2 1 0

7. Prispevek k odpravi stereotipov glede vloge spolov 
v družbi

2 1 0

8. Prispevek k spodbujanju enakosti spolov 2 1 0
9. Novi pristopi k spodbujanju enakosti spolov in 
ustvarjanju enakih možnosti žensk in moških

4 2 0

10. Ustreznost načina evalvacije doseganja ciljev projekta 2 1 0
11. Preglednost in jasna konstrukcija prihodkov in 
odhodkov

1 0 0

12. Skladnost odhodkov z načrtovanimi dejavnostmi 2 1 0
13. Nujnost odhodkov za učinkovito izvedbo projekta 2 1 0
14. Reference (s področja enakosti spolov) nevladne 
organizacije

1 / 0

15. Reference (s področja enakosti spolov) nosilke / 
nosilca projekta

1 / 0

16. Reference (s področja enakosti spolov) sodelavk / 
sodelavcev projekta

1 / 0

SKUPAJ – MAKSIMALNO ŠTEVILO TOČK 30



Stran 554 / Št. 14 / 15. 2. 2013 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

XV. Razdelitev sredstev
Pri ocenjevanju projektov bo komisija upoštevala 

Merila za izbor projektov iz XIV. točke tega razpisa in 
projekte razvrstila glede na doseženo število točk. Pro-
jekti bodo nato sofinancirani do porabe sredstev glede 
na vrstni red doseženega števila točk, in sicer po nasle-
dnjem ključu:

0 – 15 točk: ni sofinanciranja
15,33 – 18 točk: do 60  % od zaprošenih sredstev
18,33 – 21 točk: do 70  % od zaprošenih sredstev
21,33 – 24 točk: do 80  % od zaprošenih sredstev
24,33 – 27 točk: do 90  % od zaprošenih sredstev
27,33 – 30 točk: do 100  % od zaprošenih sredstev.

Minister bo na predlog komisije sprejel sklep o sofi-
nanciranju posameznih projektov, ki jih bo možno v ce-
loti sofinancirati do višine odobrenih sredstev, ter tudi 
glede zneska (preostanek sredstev) za delno sofinan-
ciranje naslednjega projekta glede na vrstni red dose-
ženega števila točk. V primeru, da bo glede na vrsti red 
doseženega števila točk dva ali več projektov dose-
glo enako število točk, bo imel pri dodelitvi preostanka 
sredstev prednost projekt, ki je pri točki XIV. Merila za 
izbor projektov pri merilu 9. Novi pristopi k spodbujanju 
enakosti spolov in ustvarjanju enakih možnosti žensk in 
moških dosegel večje število točk.

Zoper sklep o sofinanciranju je dopustna pritožba 
na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadev, Kotni-
kova 5, 1000 Ljub ljana, v roku 8 dni od prejema sklepa. 
Ministrstvo bo o pritožbi odločilo v roku 15 dni od pre-
jema pritožbe.

Ministrstvo bo pri izbranih projektih opravilo nad-
zor nad smotrno porabo javno-finančnih sredstev ter 
nadzor nad izvedbo dejavnosti, opredeljenih v obrazcu 
Projekt/2013 »Prijava na javni razpis za sofinanciranje 
projektov za leto 2013«.

XVI. Informacije: dodatne informacije v zvezi z jav-
nim razpisom dobite od ponedeljka do četrtka, od 9. 
do 11. ure, na tel. 01/369-76-00 (Sonja Robnik) ali po 
e-pošti: sonja.robnik@gov.si. Zadnji dan za pojasnila 
je 28. 2. 2013.

XVII. Izid razpisa: prijaviteljice/prijavitelji bodo o iz-
boru obveščeni najpozneje v roku 45 dni od odpiranja 
prijav.

XVIII. Sklenitev pogodbe: ministrstvo bo z nevla-
dnimi organizacijami, izbranimi na tem razpisu, sklenilo 
pogodbe o sofinanciranju. Izbrane nevladne organiza-
cije se morajo odzvati na poziv ministrstva k sklenitvi 
pogodbe v roku 8 dni od dneva prejema sklepa o sofi-
nanciranju. V nasprotnem primeru se šteje, da je preje-
mnica/prejemnik odstopil od svoje zahteve za dodelitev 
sredstev. Posamezna pogodba začne veljati z dnem, ko 
jo podpišeta obe stranki.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Št. 331-19/2007/63 Ob-1474/13

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska 22, 
1000 Ljub ljana (v nadaljnjem besedilu: MKO) na podlagi:

– Uredbe 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),

– Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 20. sep-
tembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evrop-
skega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EK-

SRP) (UL L št. 277 z dne 21. 10. 2005, str. 1), zadnjič 
spremenjene z Uredbo (EU) št. 1312/2011 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 19. decembra 2011 o spre-
membi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 glede nekate-
rih 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),

– Uredbe 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: Ured-
ba 1974/2006/ES),

– Uredbe 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 izplačila, 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),

– Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. de-
cembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri 
pomoči de minimis (UL L št. 379 z dne 28. 12. 2006, 
str. 5), zadnjič spremenjene s Sklepom Skupnega odbo-
ra EGP št. 27/2007 z dne 27. aprila 2007 o spremembi 
priloge XIII (Promet) k Sporazumu EGP (UL L št. 209 
z dne 9. 8. 2007, str. 48) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 
1998/2006/ES),

– Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. av-
gusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za zdru-
žljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogod-
be (Uredba o splošnih skupinskih izjemah) (UL L št. 214 
z dne 9. 8. 2008, str. 3) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 
800/2008/ES),

– Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih po-
moči (Uradni list RS, št. 72/06, 70/07, 99/08, 17/09, 
20/11-ZSSR-2 in 8/12), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 
regionalnih pomoči),

– Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 
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 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2007–2013), zadnjič 
spremenjenega dne 7. 6. 2012 (v nadaljnjem besedilu: 
PRP 2007–2013) objavlja

javni razpis
iz naslova ukrepa 123  

Dodajanje vrednosti kmetijskim  
in gozdarskim pro izvodom za kmetije,  

kmetije z dopolnilno dejavnostjo ter agrarne  
in pašne skupnosti za leto 2013
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Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 123 
Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim pro izvodom iz PRP 2007–2013 za 
izvedbo naložb v predelavo in trženje kmetijskih pro izvodov, predelavo živilskih pro-
izvodov, skupne naložbe (kmetijski in živilski pro izvodi) ter prvo stopnjo predelave 
lesa, ki jih bodo izvedle kmetije, kmetije z dopolnilno dejavnostjo ter agrarne in pašne 
skupnosti.

Razpisana sredstva:

Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 4.000.000 EUR, od tega:
– 3.000.000 EUR za Namen A;
– 1.000.000 EUR za Namen B.
Kolikor razpisana sredstva za Namen A oziroma Namen B ne bodo v celoti dodeljena, 
se lahko v skladu s petim odstavkom 109. člena Uredbe PRP ostanek sredstev 
prenese na drug namen iz tega javnega razpisa.
Stopnja pomoči znaša od 45 do 60  % upravičenih stroškov, od tega znaša delež 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 75  %, delež Republike Slovenije 
pa 25  %. Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk MKO, in sicer iz 9200 za 
EU del in 9201 za slovensko udeležbo. 

Vrsta javnega razpisa ZAPRTI

Objava in zaključek javnega 
razpisa: 

Javni razpis je objavljen od 15. 2. 2013 do vključno 3. 4. 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 13. 3. 2013 do 
vključno 3. 4. 2013 do 24. ure.

Cilj ukrepa: Izboljšati konkurenčnost kmetijskega, živilskega in gozdarskega sektorja.

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, INFO točke Kmetijsko gozdarske zbornice 
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: KGZS) (navedene v razpisni dokumentaciji)

2. Predmet podpore
2.1 V skladu s prvim odstavkom 33. člena Uredbe 

PRP so predmet podpore v okviru tega javnega razpisa 
naložbe v:

2.1.1 predelavo kmetijskih pro izvodov, opredeljenih 
v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije (UL C 
št. 83 z dne 30. 3. 2010, str. 47; v nadaljnjem besedilu: 
Pogodba), razen pro izvodov iz rib (v nadaljnjem bese-
dilu: kmetijski pro izvodi);

2.1.2 predelavo živil, ki niso zajeta v Prilogi I k Po-
godbi in katerih surovina so kmetijski pro izvodi;

2.1.3 kombinirano predelavo pro izvodov iz točk 
2.1.1 in 2.1.2;

2.1.4 trženje kmetijskih pro izvodov, kamor uvršča-
mo naložbe namenjene skladiščenju primarnih kmetij-
skih pro izvodov, pripravi kmetijskih pro izvodov za trg, 
ureditvi razstavnih in degustacijskih prostorov, ureditvi 
prodajnih prostorov in nakup namenskih aparatov za 
prodajo;

2.1.5 prvo stopnjo predelave lesa.
2.2 Pro izvodi iz točk 2.1.1, 2.1.2 in 2.1.3 javnega 

razpisa, na katere se nanaša naložba, so v skladu 
z drugim odstavkom 33. člena Uredbe PRP namenjeni 
za prehrano ljudi in živali.

2.3 Seznami kmetijskih pro izvodov in živil ter pro-
izvodov prve stopnje predelave lesa so objavljeni na 
spletnih straneh MKO: www.mko.gov.si ter ARSKTRP: 
www.arsktrp.gov.si.

2.4 Za namen tega javnega razpisa se naložbe iz 
točke 2.1 javnega razpisa razdelijo na dva namena, in 
sicer:

2.4.1 Namen A: naložbe iz točke 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 
in 2.1.4 javnega razpisa;

2.4.2 Namen B: naložbe iz točk 2.1.5 javnega raz-
pisa.

1. Osnovni podatki o javnem razpisu:
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2.5 Glede na obseg naložb se v skladu s tretjim 
odstavkom 33. člena Uredbe PRP podpora dodeli eno-
stavnim in zahtevnim naložbam. Naložba, katere skupna 
vrednost ob prijavi na javni razpis ne presega 100.000 
eurov (brez DDV), je enostavna naložba. Če skupna 
vrednost naložbe ob prijavi na javni razpis presega 
100.000 eurov (brez DDV), je to zahtevna naložba.

3. Vlagatelji
3.1 V skladu s prvim odstavkom 35. člena Uredbe 

PRP so vlagatelji na ta javni razpis lahko:
3.1.1 kmetije, ki se ukvarjajo s pridelavo oziro-

ma predelavo,
3.1.2 kmetije z dopolnilno dejavnostjo ali
3.1.3 agrarne in pašne skupnosti v zasebni lasti, na 

podlagi pogodbe, na katerih se izvaja predelava mleka.
3.2 Do podpore so upravičeni vlagatelji, ki izpolnju-

jejo pogoje za mikro podjetja.
3.3 Za izračun velikosti podjetja se glede na drugi 

odstavek 38. člena Uredbe PRP upoštevajo merila iz 
Uredbe 800/2008/ES, ki je objavljena na spletni strani 
MKO: www.mko.gov.si in ARSKTRP: www.aktrp.gov.si.

3.3.1 V kategorijo mikro podjetij se uvrščajo podje-
tja, ki imajo manj kot 10 zaposlenih in imajo letni promet 
ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijona EUR.

3.3.2 Na velikost podjetja vpliva tudi povezanost 
podjetij, za kar se upoštevajo opredelitve v Prilogi 1 
Uredbe 800/2008/ES.

4. Upravičeni stroški
4.1 Upravičeni stroški
4.1.1 Skladno s prvim odstavkom 34. člena Uredbe 

PRP so upravičene v okviru tega javnega razpisa nasle-
dnje vrste stroškov:

Št. Upravičeni strošek Dodatna pojasnila

Stroški naložbe 

4.1.1.1 nakup nepremičnin Samo v primeru, če se naložba nanaša na predmet podpore iz točk 
2.1.1 in 2.1.4 javnega razpisa, 

4.1.1.2 novogradnja, rekonstrukcija 
in investicijsko vzdrževanje 
nepremičnin

Pri posameznih gradbenih in obrtniških delih se priznavajo tudi 
stroški dobave gotovih elementov, prevoza, njihove montaže in 
stroški izvedbe del na kraju samem (stroški materiala, prevoza in 
opravljenih del).

4.1.1.3 stroški nakupa novih strojev, 
opreme in naprav

Med stroške nakupa novih strojev, opreme in naprav, spada tudi 
nakup laboratorijske in IKT opreme, vključene v proces trženja 
ali predelave, ter naprav za pridobivanje energije iz obnovljivih virov 
energije.

Splošni stroški

4.1.1.4 stroški, ki so neposredno 
povezani s pripravo in izvedbo 
naložbe in izpolnjevanjem 
obveznosti iz naslova tega 
javnega razpisa

Med te stroške sodijo stroški za pripravo vloge na javni razpis 
in poslovnega načrta, stroški pridobitve gradbene ali tehnične 
dokumentacije, stroški nadzora ter priprava zahtevkov za izplačilo 
sredstev, v višini do vključno deset odstotkov upravičenih stroškov 
naložbe iz točk 4.1.1.1, 4.1.1.2 in 4.1.1.3.

4.1.2 Pri predmetu podpore iz točke 2.1.5 so 
do podpore v nakup novih strojev, opreme in naprav 
(točka 4.1.1.3 javnega razpisa) upravičene samo ti-
ste naložbe, ki so navedene v razpisni dokumenta-
ciji, v točki 5.6 Seznam najvišjih priznanih vrednosti 
naložb za nakup novih strojev in opreme (z vključeno 
montažo).

4.1.3 Podrobnejši seznam upravičenih stroškov 
in zgornje višine priznanih stroškov so del razpisne 
dokumentacije, objavljene na spletni strani MKO: 
www.mko.gov.si in ARSKTRP, www.aktrp.gov.si.
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4.2 Nastanek upravičenih stroškov
4.2.1 V skladu s tretjim odstavkom 34. člena Ured-

be PRP so upravičeni stroški naložbe, ki so nastali:
4.2.1.1 v primeru predelave in trženja kmetijskih 

pro izvodov (točke 2.1.1 in 2.1.4 javnega razpisa) od 
datuma zaprtja javnega razpisa do vložitve zadnjega 
zahtevka za izplačilo sredstev, vendar najkasneje do 
30. junija 2015;

4.2.1.2 v primeru predelave živil, skupnih naložb in 
prve stopnje predelave lesa (točke 2.1.2, 2.1.3 in 2.1.5 
javnega razpisa) od datuma izdaje odločbe o pravici 
do sredstev do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo 
sredstev, vendar najkasneje do 30. junija 2015.

4.2.2 V skladu s petim odstavkom 34. člena Uredbe 
PRP so do podpore upravičeni splošni stroški, ki so na-
stali od 1. januarja 2007 do vložitve zadnjega zahtevka za 
izplačilo sredstev, vendar najkasneje do 30. junija 2015.

4.3 Neupravičeni stroški
4.3.1 Poleg neupravičenih stroškov iz tretjega od-

stavka 71. člena Uredbe 1698/2005/ES se podpora 
v skladu s šestim odstavkom 34. člena Uredbe PRP ne 
dodeli za:

4.3.1.1 plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu,
4.3.1.2 rabljeno opremo,
4.3.1.3 naložbe zunaj območja Republike Slovenije,
4.3.1.4 stroške tekočega poslovanja (stroški vzdr-

ževanja in najema),
4.3.1.5 bančne stroške,
4.3.1.6 stroške promocije,
4.3.1.7 stroške nakupa dostavnih in servisnih vozil 

ter gradbene mehanizacije,
4.3.1.8 šotore in kontejnerje,
4.3.1.9 splošne upravne stroške.
4.3.2 V skladu s sedmim odstavkom 34. člena 

Uredbe PRP do podpore niso upravičene tudi nasle-
dnje vrste naložb:

4.3.2.1 naložbe, ki se financirajo iz sredstev opera-
tivnih skladov v okviru potrjenih programov organizacij 
pridelovalcev, kot jih določajo uredbe o kmetijskih trgih;

4.3.2.2 naložbe, ki spadajo med ukrepe za podporo 
raziskovalnim projektom in ukrepe za promocijo kmetij-
skih pro izvodov;

4.3.2.3 naložbe, ki so predmet sofinanciranja v okvi-
ru ukrepa 121 Pododabljanje kmetijskih gospodarstev iz 
PRP 2007–2013;

4.3.2.4 naložbe, ki niso zaključena celota oziroma 
pri katerih se po zaključku naložbe predelovalni proces 
ne more začeti odvijati, kot je to prikazano v poslovnem 
načrtu ter bodo za to potrebna še dodatna vlaganja;

4.3.2.5 naložbe v predelavo in trženje kmetij-
skih pro izvodov in živil, ko se predelovalni obrat na-
haja v sklopu gostinskega lokala, za namen katerega 
se predelava tudi izvaja;

4.3.2.6 naložbe v nakup laboratorijske in IKT opre-
me, ki se ne uporablja izključno za namen lastne prede-
lave in trženja.

5. Pogoji in obveznosti
5.1 Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni ob vložitvi vloge
5.1.1 Splošni pogoji
5.1.1.1 Vlagatelj mora vložiti popolno vlogo v skladu 

z zahtevami iz tega javnega razpisa in na obrazcih, ki so 
sestavni del razpisne dokumentacije, vključno z vsemi 
zahtevanimi prilogami in dokazili, ki so v njej navedeni. 
Podatki morajo biti medsebojno skladni.

5.1.1.2 Vlagatelj mora uporabljati podatke iz ura-
dnih evidenc.

5.1.1.3 V skladu s prvim odstavkom 120. člena Ured-
be PRP vlagatelj pred datumom začetka upravičenosti 
stroškov ne sme začeti z deli, niti prevzeti nobenih obve-

znosti na račun morebitnih dodeljenih sredstev (sklenitev 
katerekoli pogodbe, naročanje materiala, opreme, storitev 
ali del; zbiranje ponudb se ne šteje kot prevzem obve-
znosti, s tem, da dobavitelj oziroma izvajalec ne sme biti 
izbran pred začetkom datuma upravičenosti).

5.1.1.4 Skladno z 2. točko prvega odstavka 36. čle-
na Uredbe PRP mora vlagatelj v primeru zahtevnih na-
ložb k vlogi predložiti poslovni načrt, iz katerega mora 
biti razvidna ekonomska upravičenost naložbe. Poslovni 
načrt mora biti izdelan v skladu z navodili, ki so objavlje-
na na spletni strani MKO (www.mko.gov.si). Poslovni 
načrt mora biti izdelan za obdobje izvajanja naložbe 
in najmanj pet let od zadnjega izplačila sredstev, ven-
dar najmanj za obdobje vračanja investicijskih sredstev. 
Šteje se, da je naložba ekonomsko upravičena, če je ku-
mulativni finančni tok v celotni ekonomski dobi projekta 
pozitiven. Za ekonomsko dobo projekta se šteje obdobje 
izvajanja naložbe in še vsaj za nadaljnjih pet let, vendar 
najmanj za obdobje vračanja investicijskih sredstev.

5.1.1.5 Kmetijsko gospodarstvo, na katerem se bo 
izvedla naložba, mora biti skladno z določili štirinajstega 
odstavka 120. člena Uredbe PRP ob predložitvi vloge 
dejavno kmetijsko gospodarstvo. To pomeni, da je mora-
lo v letu pred objavo javnega razpisa vložiti zbirno vlogo 
po predpisih, ki urejajo izvedbo letnih ukrepov kmetijske 
politike, in ob vložitvi vloge na javni razpis ustvari pri-
meren bruto prihodek iz kmetijskih dejavnosti oziroma 
iz kmetijskih, gozdarskih in dopolnilnih dejavnostih na 
kmetijah na enoto vloženega dela. Kot primeren bruto 
prihodek se šteje prihodek v višini letne bruto minimalne 
plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji, ki je v letu 
2012 znašala 9.156,72 EUR. Enota vloženega dela po-
meni obseg dela, ki ga opravi ena oseba, ki je zaposlena 
za določen ali nedoločen čas s polnim delovnim časom 
v obdobju enega leta oziroma eno polno delovno moč, 
ki znaša 1.800 ur. Vrednost pro izvodnje se bo lahko 
prikazalo na dva načina in sicer z dejanskim prihodkom 
v primeru vlagateljev, ki vodijo knjigovodstvo po dejan-
skih prihodkih, in s pokritjem za ostale vlagatelje, ki ne 
vodijo takšnega knjigovodstva.

5.1.1.6 Kmetijsko gospodarstvo, na katerem se bo 
izvedla naložba, mora zagotavljati obseg dela iz naslova 
opravljanja kmetijskih, gozdarskih ali dopolnilnih dejav-
nosti vsaj v višini 1,5 polne delovne moči. Pri opredelitvi 
lastne delovne sile na kmetiji se upošteva samo tiste 
osebe, ki so člani kmetije. To pomeni, da morajo biti člani 
enega ali več gospodinjstev, ki so prijavljena v okviru te 
kmetije in so vpisani v registru kmetijskih gospodarstev. 
Za 1 PDM velja oseba v aktivni življenjski dobi, ki za to 
dejavnost razpolaga vsaj z 1.800 delovnimi urami letno. 
Ne glede na to, pa izračunane vrednosti ne smejo pre-
seči vrednosti po navedenih statusih in sicer: kmetijski 
zavarovanec/zavarovanka (1 PDM); kmetijski delavec/-
-ka (1 PDM); ostali člani kmetije (0,5 PDM). Pri oprede-
litvi najete delovne sile, velja za 1 PDM oseba v aktivni 
življenjski dobi, ki ima za delo na kmetiji urejeno delov-
no razmerje za polni delovni čas. Pri izračunu občasno 
najete delovne sile se upošteva, da 1 PDM predstavlja 
1.800 delovnih ur letno.

5.1.1.7 Skladno s 3. točko prvega odstavka 36. čle-
na Uredbe PRP mora biti iz vloge razviden prispevek 
naložbe k izboljšanju splošne učinkovitosti podjetja. To 
se dokaže z izpolnjevanjem enega izmed ciljev ukrepa iz 
5. točke prvega odstavka 36. člena Uredbe PRP:

5.1.1.7.1 uvajanje novih pro izvodov, tehnologij ali 
pro izvodnih izboljšav;

5.1.1.7.2 uvajanje učinkovitega trženja pro izvodov;
5.1.1.7.3 stabilizacija dohodkov in zagotavljanje 

splošne učinkovitosti in večje produktivnosti dela;
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5.1.1.7.4 uvajanje izboljšav s področja higiene, va-
rovanja okolja in varnosti pri delu.

5.1.1.8 Vlagatelji morajo v vlogi v skladu s 4. toč-
ko prvega odstavka 36. člena Uredbe PRP predstaviti 
dva modela izračuna: enega, ki upošteva pridobljeno 
pomoč iz naslova tega ukrepa, in drugega, ki te pomoči 
ne upošteva. Iz primerjave teh dveh izračunov mora biti 
razvidno, da bo dodeljena pomoč prispevala k:

5.1.1.8.1 dejanskemu povečanju velikosti oziroma 
obsega naložbe, v stvarni ali denarni obliki,

5.1.1.8.2 skrajšanju dejanskega časa, ki ga bo vla-
gatelj porabil za dokončanje naložbe ali

5.1.1.8.3 izvedljivosti naložbe.
5.1.1.9 Skladno s 6. točko prvega odstavka 36. člena 

Uredbe PRP so naložbe, ki se nanašajo točke 2.1.2, 2.1.3 
in 2.1.5 javnega razpisa, upravičene do podpore v okviru 
tega razpisa, če gre za naložbo, ki se nanaša na:

5.1.1.9.1 vzpostavitev novega obrata,
5.1.1.9.2 širitev obstoječega obrata,
5.1.1.9.3 povečanje raznovrstnosti pro izvodnje 

obrata z novimi dodatnimi pro izvodi ali
5.1.1.9.3 bistvene spremembe v celotnem pro-

izvodnem procesu obstoječega obrata.
5.1.1.10 Vlagatelj mora biti v skladu s 7. točko prve-

ga odstavka 36. člena Uredbe PRP lastnik, solastnik ali 
dolgoročni najemnik nepremičnine oziroma mora imeti 
sklenjeno dolgoročno pogodbo o stavbni ali služnostni 
pravici za obdobje najmanj desetih let po zaključku na-
ložbe. Če je vlagatelj solastnik, mora predložiti notarsko 
overjeno soglasje solastnikov za izvedbo naložbe.

5.1.1.11 Ne glede na prejšnjo točko je treba skla-
dno z 8. točko prvega odstavka 36. člena Uredbe PRP 
v primeru nakupa in postavitve aparatov za namen 
trženja kmetijskih pro izvodov vlogi priložiti overjeno po-
godbo o najemu, služnosti ali stavbni pravici za obdobje 
najmanj petih let po dokončanju naložbe in dovoljenje, 
iz katerega je razvidno soglasje lastnika parcele ali 
objekta, da dovoljuje namestitev aparata. Če je naje-
modajalec pravna oseba javnega prava, je treba vlogi 
priložiti petletno pogodbo, ki vključuje klavzulo za mo-
žnost podaljšanja.

5.1.1.12 V primeru gradbenih ter obrtniških del 
mora vlagatelj zagotoviti ustrezno projektno dokumen-
tacijo (z natančnim popisom del in stroškovno oprede-
litvijo cen, ki jo pripravi odgovorni projektant in vsemi 
potrebnimi dovoljenji za izvedbo naložbe).

5.1.1.13 Za izvedbo naložbe, ki zahteva pridobitev 
gradbenega dovoljenja, mora vlagatelj skladno s tretjim 
odstavkom 120. člena Uredbe PRP pridobiti pravno-
močno gradbeno dovoljenje, iz katerega je razvidna 
namembnost objekta, ki mora biti v skladu z dejavnostjo 
prijavljene naložbe.

5.1.1.14 V primeru zahtevnih naložb, ki vključujejo 
tudi gradbeno-obrtniška dela mora vlagatelj ob vlogi 
priložiti projekt za izvedbo del (PZI), ki ga pripravi od-
govorni projektant.

5.1.1.15 V skladu z 9. točko prvega odstavka 36. čle-
na Uredbe PRP mora biti vlagatelj registriran za opra-
vljanje dejavnosti, ki je predmet podpore.

5.1.1.16 V skladu z 10. točko prvega od-
stavka 36. člena Uredbe PRP mora vlagatelj izkazati 
sposobnost zagotavljanja lastnih finančnih sredstev za 
naložbo. V primeru zahtevnih naložb, ko vlagatelj pred-
videva vlaganje več kot enega zahtevka za izplačilo 
sredstev, je obvezno priložiti izjavo banke, iz katere je 
razvidna finančna konstrukcija prijavljene naložbe.

5.1.1.17 V skladu s četrtim odstavkom 120. člena 
Uredbe PRP mora imeti vlagatelj poravnane vse obve-
znosti do države.

5.1.1.18 Če je vlagatelj fizična oseba, v skladu 
s šestim odstavkom 120. člena Uredbe PRP,ne sme biti 
v osebnem stečaju.

5.1.1.19 V skladu s sedmim odstavkom 120. člena 
Uredbe PRP mora biti iz dokumentacije vlagatelja, ki 
kandidira za pridobitev sredstev za naložbe, razvidna 
zaprtost finančne konstrukcije za priznani in nepriznani 
del naložbe.

5.1.1.20 Če vlagatelj v skladu z osmim odstavkom 
120. člena Uredbe PRP kandidira za pridobitev sredstev 
samo za del naložbe, morajo biti iz priložene projektne 
dokumentacije razvidni:

5.1.1.20.1 popis del in stroškov, ki se nanaša na 
celotno naložbo,

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

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

5.1.1.21 Če vlagatelj v skladu z devetim odstavkom 
120. člena Uredbe PRP kandidira za pridobitev sredstev 
za naložbe v nakup oziroma gradnjo prostorov in nakup 
pripadajoče opreme, ki bo v objektih, zgrajenih tudi za 
druge namene, se od vseh skupnih stroškov gradnje ce-
lotnega objekta kot upravičeni stroški priznajo le stroški 
v sorazmernem deležu glede na neto tlorisno površino 
objekta, ki jo upravičeni prostori zasedajo. Merilo za 
izračun opravičljivega stroška je neto tlorisna površina 
objekta pri enoetažnem objektu oziroma neto tlorisna 
površina pritličja pri dvo ali večetažnem objektu.

5.1.1.22 Vlagatelj mora v skladu z desetim od-
stavkom 120. člena Uredbe PRP imeti za nakazilo do-
deljenih sredstev odprt transakcijski račun za nakazilo 
sredstev v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu 
(Uradni list RS, št. 45/08 in 57/12; v nadaljnjem bese-
dilu ZKme-1).

5.1.1.23 Vlagatelj, ki je fizična oseba, mora v skladu 
z enajstim odstavkom 120. člena Uredbe PRP imeti stal-
no prebivališče na ozemlju Republike Slovenije.

5.1.1.24 V skladu 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 po tem javnem razpisu.

5.1.1.25 V skladu z dvanajstim odstavkom 121. čle-
na Uredbe PRP se morajo vsi predračuni, računi in dru-
ga dokazila glasiti na upravičenca.

5.1.1.26 V skladu s trinajstim odstavkom 121. čle-
na Uredbe PRP morajo biti vsi računi in vsa dokazi-
la predložena v slovenskem jeziku. Kolikor so priloge 
in dokazila, priložena zahtevku, napisana v tujem je-
ziku, mora vlagatelj zagotoviti prevod v slovenski je-
zik. Če prevod ni razumljiv, mora vlagatelj na zahtevo 
 ARSKTRP predložiti uradni prevod.

5.1.1.27 Če se vlagatelj skladno z drugim odstav-
kom 120 člena Uredbe PRP, v skladu s predpisi, ki 
urejajo javno naročanje, ne šteje za naročnika, mora za 
stroške vseh storitev, dobav, del in opreme, ki so višji od 
10.000 EUR (brez DDV), pridobiti tržno primerljive pisne 
ponudbe najmanj treh med seboj neodvisnih ponudni-
kov. Prav tako pri izvedbi naložbe ne sme sodelovati 
s podjetji ali posamezniki, s katerimi bi zaradi sodelo-
vanja lahko prišlo do dogovarjanja o ne-tržnih pogojih 
poslovanja. Ponudbe morajo biti, ob vložitvi zahtevka 
za izplačilo sredstev, vključene v poročilo tako, da je 
razvidna odločitev za nakup, povpraševanje, prejete po-
nudbe in utemeljitev izbora. Izvirniki ponudb morajo biti 
na voljo za revizijo in pregled na kraju samem.

5.1.1.28 Vlagatelj lahko vloži samo eno vlogo za isti 
namen na tem javnem razpisu.
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5.1.1.29 Vlagatelj ima na dan vložitve vloge na javni 
razpis lahko največ dve nezaključeni naložbi, za kateri je 
pridobil odločbo o pravici do sredstev iz naslova ukrepa 
št. 123 Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim 
pro izvodom iz PRP 2007–2013. Naložba se šteje, da je 
zaključena, ko je na ARSKTRP vložen zadnji zahtevek 
za izplačilo sredstev.

5.1.2. Specifični pogoji
5.1.2.1 Če je vlagatelj kmetija iz točke 3.1.1 ali 3.1.2, 

mora biti v skladu z 2. točko drugega odstavka 36. člena 
Uredbe PRP vpisana v Register kmetijskih gospodar-
stev (v nadaljnjem besedilu: RKG).

5.1.2.2 Če je vlagatelj kmetija iz točke 3.1.2, mora 
biti v skladu s 3. točko drugega odstavka 36. člena 
Uredbe PRP nosilec ali član kmetijskega gospodarstva 
registriran za opravljanje dopolnilne dejavnosti, pove-
zane z naložbo.

5.1.2.3 Če je vlagatelj agrarna in pašna skupnost 
v zasebni lasti, na podlagi pogodbe, ki se ukvarja 
s predelavo mleka, mora biti v skladu s 4. točko druge-
ga odstavka 36. člena Uredbe PRP:

5.1.2.3.1 vpisana v RKG kot planina,
5.1.2.3.2 na ARSKTRP oddan zapisnik o prigonu 

živali na pašo za leto 2012, iz katerega je razvidno, da 
je bilo na planini minimalno 10 glav živine (GVŽ) mol-
znih živali,

5.1.2.3.3 naložba izvedena na planini.
5.1.2.4 Ob gradbeno-obrtniških delih in nakupu 

opreme za pridobivanje energije iz obnovljivih virov se, 
v skladu z 11. točko prvega odstavka 36. člena Uredbe 
PRP, kot upravičen strošek priznajo stroški v soraz-
mernem deležu glede na pridobljeno količino energije 
za lastne potrebe predelovalnega obrata. Iz priložene 
dokumentacije morajo biti razvidni:

5.1.2.4.1 popis del in stroškov, ki se nanaša na 
celotno naložbo,

5.1.2.4.2 izračun sorazmernega deleža, ki se nana-
ša na upravičeni del naložbe.

5.1.2.5 Do sofinanciranja nakupa nepremičnin so 
skladno z 15. in 16. točko prvega odstavka 36. čle-
na Uredbe PRP, upravičene naložbe, ki se nanašajo 
na predmeta podpore iz točke 2.1.1 in 2.1.4 javnega 
razpisa. V okviru tega upravičenega stroška je upravičen 
strošek tudi nakup zemljišč v višini do vključno deset 
odstotkov skupnih upravičenih stroškov celotne nalož-
be. Nakup nepremičnine je upravičen ob izpolnjevanju 
naslednjih pogojev:

5.1.2.5.1 nakup mora omogočiti tehnološko zaklju-
čeno pro izvodno celoto,

5.1.2.5.2 kupljeni objekt se mora v celoti uporabljati 
za namene predelave kmetijskih pro izvodov,

5.1.2.5.3 sedanji in bodoči lastnik ne smeta imeti 
sorodstvene povezave (do drugega kolena),

5.1.2.5.4 prodajalec in kupec nepremičnine sta lah-
ko imela v zadnjih dveh letih (od podpisa kupoprodajne 
pogodbe) največ pet odstotni lastniški delež v enem ali 
drugem podjetju,

5.1.2.5.5 sofinanciranje nakupa nepremičnine ni 
možno, če gre za prenos:

5.1.2.5.5.1 od fizične osebe na pravno osebo, v ka-
teri ima le-ta več kot pet odstotni lastniški delež ali

5.1.2.5.5.2 od samostojnega podjetnika posamezni-
ka na pravno osebo,

5.1.2.5.6 nepremičnina ni smela biti sofinancirana 
z javnimi sredstvi Republike Slovenije ali sredstvi Evrop-
ske unije v obdobju sedmih let pred vložitvijo vloge na 
ta javni razpis.

5.1.2.6 Skladno s 16. točko prvega od-
stavka 36. člena Uredbe PRP tehnološko zaključeno 

pro izvodno celoto vlagatelj izkaže z izpolnjevanjem 
naslednjih pogojev:

5.1.2.6.1 da je v primeru naložbe, za katere je po-
trebno pridobiti gradbeno dovoljenje, izveden tehnični 
prevzem in pridobljeno uporabno dovoljenje za pro-
izvodni objekt ter izveden vpis lastninske pravice v ze-
mljiško knjigo. Navedena dokazila mora vlagatelj predlo-
žiti ARSKTRP najkasneje ob vložitvi zahtevka za izpla-
čilo sredstev,

5.1.2.6.2 da je v primeru nakupa objekta upravi-
čen strošek nakup pro izvodnega objekta. Če so v pro-
izvodnem objektu tudi skladiščne površine, se kot upra-
vičen strošek štejejo površine v obsegu pro izvodnega 
objekta,

5.1.2.6.3 da je prenova objekta s stroji in opremo 
po nakupu celovita, kar pomeni, da dosežejo stroški 
prenove pro izvodnega objekta oziroma novih strojev in 
opreme v pro izvodnem objektu, najmanj 50 odstotkov 
vrednosti upravičenih stroškov naložbe,

5.1.2.6.4 da vlagatelj predloži cenitveno poročilo, 
ki ga izdela pooblaščen cenilec vrednosti nepremičnin, 
sodno zapriseženi cenilec gradbene stroke ali cenilec 
nepremičnin s certifikatom Agencije Republike Slove-
nije za pospeševanje prestrukturiranje gospodarstva in 
spodbujanja prenove podjetij. Iz priložene dokumenta-
cije mora biti ločeno razvidna neto kvadratura in cenitev 
za pro izvodne prostore in skladišča ter za prostore, ki 
niso upravičeni do sofinanciranja v okviru tega javnega 
razpisa. Pri izračunu višine upravičenih stroškov se bo 
upoštevala nižja cena (cena iz cenitvenega poročila ali 
nakupna cena).

5.1.2.7 Kolikor se naložba nanaša na predelavo 
in trženje kmetijskih pro izvodov, opredeljenih v Prilogi 
I k Pogodbi ter bo prispevala k izboljšanju predela-
ve in trženja mlečnih pro izvodov, izboljšanju energet-
ske učinkovitosti, predelavi kmetijske/gozdne biomase 
za obnovljive vire energije, uvedbi pro izvodnih tehnik 
za varčevanje z vodo in vgradnjo naprav za obdelavo 
odpadnih voda pri predelavi, skladno s 16.a členom 
Uredbe 1698/2005/ES in četrtim in petim odstavkom 
38. člena Uredbe PRP ter vlagatelj za te upravičene 
stroške uveljavlja višji delež podpore potem mora vla-
gatelj predložiti:

5.1.2.7.1 popis del in stroškov, ki se nanaša na 
celotno naložbo,

5.1.2.7.2 popis del in stroškov, ki se nanašajo na 
opredeljene vrste naložb v točki 5.1.2.7 ter za katere 
vlagatelj uveljavlja višji delež podpore.

5.1.2.8 Med naložbe, ki so upravičene do višjega 
deleža podpore skladno s točko 5.1.2.7 uvrščamo na-
ložbe:

5.1.2.8.1 v izgradnjo čistilnih naprav za namen ob-
delave odpadnih voda pri predelavi;

5.1.2.8.2 v izboljšanje energetske učinkovitosti, ka-
mor sodijo:

5.1.2.8.2.1 naložbe v rekonstrukcijo oziroma zame-
njavo hidravličnih in pnevmatskih agregatov, elektromo-
tornih pogonov in njihovih krmilnih sistemov, sistemov za 
izrabo odpadne toplote, ogrevalnih in hladilnih sistemov, 
prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka, 
s katerimi se doseže vsaj 25  % prihranek energije;

5.1.2.8.2.2 naložbe v celovito energijsko prenovo 
obstoječih objektov v nizkoenergijski tehnologiji, ogre-
vanih nad 19 °C, pri kateri mora objekt v saniranem 
stanju izkazovati:

5.1.2.8.2.2.1 ustrezno toplotno zaščito zunanje lu-
pine,

5.1.2.8.2.2.2 vgrajeno energijsko varčno zunanje 
stavbno pohištvo,
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5.1.2.8.2.2.3 vgradnjo sodobnih sistemov ogrevanja 
in hlajenja,

5.1.2.8.2.2.4 vgradnjo sistema za prezračevanje 
z vračanjem toplote odpadnega zraka (centralna izved-
ba, lahko pa tudi lokalna),

5.1.2.8.2.2.5 optimizacijo ogrevalnih sistemov (ter-
mostatski ventili, regulacija in hidravlično uravnoteže-
nje),

pri čemer potrebna toplota za ogrevanje objek-
ta Qh, izračunana po metodologiji PHPP'07, ne sme 
presegati 45 kWh/m2a pri klimatskih podatkih osrednje 
Slovenije (Ljub ljana). Izračun energijske učinkovitosti 
stavbe mora vključevati tudi ustrezno hlajenje (prepre-
čevanje poletnega pregrevanja objekta) z arhitekturnimi 
rešitvami ter po potrebi z aktivnimi energijsko varčnimi 
sistemi hlajenja;

5.1.2.8.2.3 gradnjo novih objektov v nizkoenergijski 
ali pasivni tehnologiji, ogrevanih nad 19 °C, za katere 
bo predložena PGD/PZI dokumentacija za arhitekturo 
in strojne inštalacije za ogrevanje in prezračevanje izka-
zovala gradnjo energijsko učinkovitega nizkoenergijske-
ga ali pasivnega objekta. Izračunana potrebna toplota 
za ogrevanje objekta Qh, izračunana po metodologiji 
PHPP'07, ne sme presegati 35 kWh/m2a, iz obnovljivih 
virov energije pa mora biti zagotovljenih najmanj 25  % 
skupnih letnih potreb po toploti za ogrevanje in pripravo 
sanitarne tople vode. Izračun energijske učinkovitosti 
stavbe mora vključevati tudi ustrezno hlajenje (prepre-
čevanje poletnega pregrevanja objekta) z arhitekturnimi 
rešitvami ter po potrebi z aktivnimi energijsko varčnimi 
sistemi hlajenja.

Novozgrajeni objekt iz točke 5.1.2.8.2.3 mora iz-
kazovati:

5.1.2.8.2.3.1 ustrezno toplotno zaščito zunanje lu-
pine objektov,

5.1.2.8.2.3.2 vgradnjo energijsko varčnega zuna-
njega stavbnega pohištva,

5.1.2.8.2.3.3 vgradnjo sodobnih sistemov ogrevanja 
in hlajenja,

5.1.2.8.2.3.4 vgradnjo sistema za prezračevanje 
z vračanjem toplote odpadnega zraka,

5.1.2.8.2.3.5 optimizacijo ogrevalnih sistemov (ter-
mostatski ventili, regulacija in hidravlično uravnoteže-
nje).

5.1.2.8.3 naložbe v predelavo kmetijske/gozdne 
biomase za obnovljive vire energije, kolikor to pomeni 
zamenjavo obstoječega sistema pridobivanja energije 
potrebne za predelavo, ki uporablja fosilna goriva (pre-
mog, nafta, zemeljski plin), s sistemom za pridobivanje 
energije iz kmetijske/gozdne biomase, ob tem, da bo 
zmanjšanje letne porabe fosilnih goriv vsaj 50  %.

5.1.2.8.4 naložbe v vključitev pro izvodnih tehnik za 
varčevanje z vodo, kamor sodijo tehnologije, ki zmanj-
šujejo onesnaževanje voda v tehnološkem procesu, 
tehnologije, naprave in nadzorno-regulacijske ukrepe, 
ki v tehnološkem procesu ali distribucijskem sistemu 
omogočajo prihranek ali zmanjšanje izgub pitne vode ter 
naprave za čiščenje oporečnih virov pitne vode.

5.1.2.9 Vlagatelj vsa navedena dejstva iz točke 
5.1.2.8 dokazuje s priloženo projektno dokumentaci-
jo za pridobitev gradbenega dovoljenja in projekta za 
izvedbo del (PGD/PZI) oziroma s priloženimi kopijami 
izvedenih meritev, monitoringov in podobno. Strokovno 
oceno lahko izdela oseba, ki je pooblaščena za izdelavo 
projektne dokumentacije ali pa ima ustrezno izobrazbo 
na tehničnem področju, ki je predmet zadevne naložbe, 
opredeljene v točki 5.1.2.8.

5.1.2.10 Naložbe v trženje kmetijskih pro izvodov, 
ki se nanašajo na predmeta podpore iz točke 2.1.4, 

so upravičene do podpore, kolikor se predmet naložbe 
uporablja za trženje lastnih kmetijskih pro izvodov in 
kmetijskih pro izvodov iz okoliških kmetij, če ima vlagatelj 
registrirano dopolnilno dejavnost za prodajo kmetijskih 
pro izvodov iz okoliških kmetij.

5.1.2.11 Naložbe v predelavo kmetijskih in živilskih 
pro izvodov, ki se nanašajo na predmet podpore iz točk 
2.1.1, 2.1.2 in 2.1.3 so upravičene do podpore, če se ži-
vilska dejavnost izvaja v obratih, ki so registrirani v skla-
du s 140. in 152.a členom ZKme-1. Kolikor se naložba 
v predelavo kmetijskih in živilskih pro izvodov nanaša na 
novogradnjo obrata, potem mora biti ta pogoj izpolnjen 
najkasneje do zaključka naložbe.

5.2 Pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec 
v zvezi s predmetom podpore od izdaje odločbe o pra-
vici do sredstev do zaključka naložbe

5.2.1 Skladno s prvim odstavkom 121. člena Ured-
be PRP morajo biti gradbena dela opravljena v skladu 
s predpisi, ki urejajo graditev objektov, urejanje prostora, 
varstvo kulturne dediščine in varstvo okolja.

5.2.2 Skladno s prvim odstavkom 71. člena Uredbe 
1698/2005/ES projekt ne sme biti zaključen pred izdajo 
odločbe o pravici do sredstev.

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

5.2.4 Skladno z enajstim odstavkom 121. člena 
Uredbe PRP je zadnji možni rok za vložitev zahtevka za 
izplačilo sredstev 30. junij 2015.

5.3 Pogoji, ki jih mora upravičenec izpolnjevati ob 
vlaganju zahtevka

5.3.1 V skladu z drugim odstavkom 127. člena 
Uredbe PRP se sredstva izplačajo na podlagi zahtevka 
upravičenca za izplačilo sredstev. V primeru enostavnih 
naložb se sredstva izplačajo na podlagi enega zahtev-
ka. Sredstva se v primeru zahtevnih naložb izplačajo na 
podlagi največ treh zahtevkov. Naložba ali del naložbe, 
na katerega se zahtevek za izplačilo sredstev nanaša, 
mora biti zaključena in vsi računi plačani.

5.3.2 Upravičenec mora skladno z 12. točko pr-
vega odstavka 36. člena Uredbe PRP dokazati, da 
je naložba skladna z minimalnimi standardi Evropske 
unije, ki veljajo za takšno naložbo. Pri naložbah, ka-
terih namen je uskladitev s standardi Evropske unije, 
se pomoč lahko dodeli samo tistim naložbam, ki so jih 
izvedla mikro podjetja in so bila izvedena z namenom 
izpolnjevanja na novo uvedenih standardov Evropske 
unije, v obdobju 36 mesecev od datuma, s katerim 
je standard za podjetje postal obvezen. Izpolnjevanje 
minimalnih standardov Evropske unije za podprto na-
ložbo se dokazuje z/s:

5.3.2.1 v primeru nakupa novih strojev in nove teh-
nološke opreme:

5.3.2.1.1 z izjavami pro izvajalcev o skladnosti stro-
jev v skladu z zahtevami Pravilnika o varnosti strojev 
(Uradni list RS, št. 75/08, 66/10, 17/11-ZTZPUS-1 in 
74/11), ki jih upravičenec pridobi od pro izvajalcev oziro-
ma njihovih zastopnikov in jih predloži ob oddaji zadnje-
ga zahtevka za izplačilo,

5.3.2.1.2 vsak stroj oziroma tehnološka oprema 
mora biti označen z nalepko, na kateri je znak »CE« 
oziroma druga ustrezna označba o standardizaciji pro-
izvoda. Izjave o skladnosti strojev morajo biti na voljo za 
revizijo in pregled na kraju samem;

5.3.2.2 v primeru gradbeno – obrtniških del za gra-
dnjo zahtevnih in manj zahtevnih objektov po predpisih 
o graditvi objektov:

5.3.2.2.1 s pravnomočnim gradbenim dovoljenjem 
ob vložitvi vloge in
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5.3.2.2.2 s pravnomočnim uporabnim dovoljenjem, 
ki ga upravičenec predloži ob oddaji zadnjega zahtevka 
za izplačilo sredstev;

5.3.2.3 v primeru gradbeno-obrtniških del, za katera 
ni potrebno pridobiti nobenih upravnih dovoljenj in ki se 
izvajajo v objektih zgrajenih z gradbenim dovoljenjem:

5.3.2.3.1 s pravnomočnim gradbenim dovoljenjem 
ob vložitvi vloge za obstoječi objekt in

5.3.2.3.2 s pravnomočnim uporabnim dovoljenjem 
za obstoječi objekt, ki ga upravičenec predloži ob oddaji 
zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Iz njega mora 
biti razvidno, da se v obstoječem objektu lahko opravlja 
naložbena dejavnost;

5.3.2.4 v primeru naložb, ki se izvajajo kot kombina-
cija točk 5.3.2.1, 5.3.2.2 in 5.3.2.3 se upoštevajo določila 
vseh zadevnih točk.

5.3.3 Zahtevku mora upravičenec priložiti:

Št. Dokazila, ki jih je potrebno priložiti zahtevku
5.3.3.1 Izpolnjen obrazec PRP-09 »Zahtevek za izplačilo sredstev«, ki je objavljen na spletni strani ARSKTRP.
5.3.3.2 Izpolnjen in podpisan obrazec PRP-10 »Poročilo o opravljenem delu«, ki je objavljen na spletni strani 

ARSKTRP. 
5.3.3.3 Kopije ponudb, utemeljitev izbora izvajalca/dobavitelja in kopije sklenjenih pogodb z izvajalci/dobavitelji. 

Izvirniki ponudb in pogodb morajo biti na voljo za revizijo in pregled na kraju samem. 
5.3.3.4 Originalne račune ali overjene fotokopije računov, ki se upravičencu ne vračajo ali originalne izvode 

računov skupaj z njihovimi fotokopijami. V tem primeru bo ARSKTRP fotokopije zadržal, originalne 
izvode računov pa po opravljenih kontrolah vrnil upravičencu.

5.3.3.5 Gradbeno situacijo pri gradbenih delih, ki jo potrdita pooblaščeni nadzorni organ in upravičenec 
z originalnimi dokazili o njihovem plačilu.

5.3.3.6 Dokazila o plačilih (originalno potrdilo banke o izvršenem plačilu, overjena kopija originalno potrjene 
položnice oziroma blagajniškega prejemka).

5.3.3.7 Kopije ustreznih listin, (garancijski list, servisna knjiga, ipd), ki sodijo k nabavljeni opremi in dokazujejo, 
da je nabavljena oprema nova.

5.3.3.8 Dokazilo o zaključku naložbe (pri zadnjem zahtevku za izplačilo sredstev).
5.3.3.9 Izjavo vlagatelja, da so ponudniki med seboj neodvisni in da pri naložbi ni sodeloval s podjetji 

ali posamezniki, s katerimi bi zaradi sodelovanja lahko prišlo do dogovarjanja o netržnih pogojih 
poslovanja.

5.3.3.10 Izjavo vlagatelja, da zaključeno naložbo ni/je financiral tudi s posojili, ki so vključevala državno pomoč 
iz naslova ugodnejše oziroma subvencionirane obrestne mere

5.3.3.11 Izjavo občine, da vlagatelj za naložbo, ki je predmet sofinanciranja ni/je prejel sredstva občine.

5.3.4 Za izkazovanje zaključka naložbe se priloži 
zadnjemu zahtevku:

Št. Naložba Dokazila o zaključku, ki jih je potrebno priložiti 
zadnjemu zahtevku

5.3.4.1 Stroji in oprema, ko za naložbo ni bilo predhodno 
potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja za 
gradnjo zahtevnega in manj zahtevnega objekta 
oziroma gre za gradnjo nezahtevnega objekta.

Zapisnik o prevzemu in vključevanju opreme 
v pro izvodni proces, ki je podpisan s strani 
upravičenca ali kakšen drug ustrezen dokument, 
ki zagotavlja, da so bili stroji in oprema res 
dobavljeni in aktivirani v proces, dobavnice, 
transportni listi pa morajo biti na voljo za revizijo in 
pregled na kraju samem

5.3.4.2 Gradbeno – obrtniška dela oziroma nakup strojne 
opreme, za katera je bilo predhodno potrebno 
pridobiti gradbeno dovoljenje za gradnjo zahtevnih 
in manj zahtevnih objektov.

Pravnomočno uporabno dovoljenje 

5.3.4.3 Gradbeno – obrtniška dela, ki se izvajajo v objektih 
zgrajenih z gradbenim dovoljenjem in za katera ni 
bila potrebna pridobitev gradbenega dovoljenja 

Izjava upravičenca, da je dela izvedel skladno 
s predpisi, ki urejajo graditev objektov, urejanje 
prostora, varstvo kulturne dediščine in varstvo 
okolja ali kakšen drug ustrezen dokument, ki 
zagotavlja, da so bila dela ustrezno izvedena

5.3.4.4 Naložbe, ki se izvajajo kot kombinacija točk 5.3.4.1 
– 5.3.4.3.

Upoštevajo se določila vseh zadevnih točk.
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5.3.5 V skladu s 56. členom ZKme-1 nakazilo sred-
stev na transakcijski račun upravičenca pomeni, da je 
bilo zahtevku za izplačilo sredstev v celoti ugodeno. 
Če zahtevku za izplačilo sredstev ni v celoti ugodeno, 
ARSKTRP o zahtevku za izplačilo sredstev odloči z od-
ločbo. Zoper to odločbo pritožba ni dovoljena, mogoč 
pa je upravni spor.

5.3.6 Skladno z dvanajstim in trinajstim odstav-
kom 121. člena Uredbe PRP se morajo vsi predračuni, 
računi in druga dokazila glasiti na upravičenca. Vsi 
računi in dokazila morajo biti predložena v slovenskem 
jeziku. Kolikor so predloženi računi in predračuni v tu-
jem jeziku, mora vlagatelj predložiti tudi njihov prevod 
v slovenski jezik. Računi morajo imeti enake elemente 
kot predračuni.

5.3.7 Če se vlagatelj skladno z devetim odstavkom 
121. člena Uredbe PRP v skladu s predpisi, ki urejajo 
javno naročanje, šteje za naročnika, mora predložiti 
dokazilo, da je bil postopek izbire dobavitelja oziroma 
izvajalca izveden v skladu z navedenimi predpisi.

5.3.8 Skladno s sedmim, osmim in devetim od-
stavkom 127. člena Uredbe PRP morajo upravičenci 
zahtevke za izplačilo sredstev v tekočem letu poslati 
na  ARSKTRP, na naslov v skladu s prvim odstavkom 
114. člena Uredbe PRP. Upravičenci vlagajo zahtev ke 
za izplačilo sredstev v skladu z roki, opredeljenimi v od-
ločbi o pravici do sredstev. Zahtevki za izplačilo sredstev 
se vlagajo od 1. januarja do 5. oktobra in od 6. decem-
bra do 31. decem bra tekočega leta. Zahtevki za izplačilo 
sredstev, poslani med 6. oktobrom in 5. decembrom, se 
s sklepom zavržejo. Na podlagi vloženega popolnega 
zahtevka za izplačilo sredstev se sredstva izplačajo na 
transakcijski račun upravičen ca, po opravljeni kontroli 
in nadzoru iz 126. člena Uredbe 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 zne-
ska v skladu s 30. členom Uredbe 65/2011/EU.

5.3.9 Označevanje projektov: Prejemnik sredstev 
mora upoštevati navodila, določena v Priročniku za 
obveščanje javnosti in označevanje projektov v okviru 
PRP 2007–2013, ki je objavljen na spletni strani MKO: 
www.MKO.gov.si in ARSKTRP, www.aktrp.gov.si.

5.4 Obveznosti upravičenca in končnega prejemni-
ka sredstev

5.4.1. Končni prejemnik mora skladno s četrtim od-
stavkom 121. člena Uredbe PRP na ARSKTRP poročati 
o doseganju ciljev in izpolnjevanju obveznosti še pet let 
od zadnjega izplačila sredstev. Poročilo mora končni 
prejemnik sredstev poslati na ARSKTRP do 31. marca 
tekočega leta za preteklo leto, na predpisanem obrazcu, 
objavljenem na spletni strani ARSKTRP.

5.4.2 Kadar je končni prejemnik sredstev kmetija, 
ki skladno s tretjim odstavkom 36. člena Uredbe PRP 
spremlja re zultate gospodarjenja na kmetijskem gospo-
darstvu za pri marno kmetijsko pridelavo po metodologiji 
FADN, potem poročanje iz točke 5.4.1 ni potrebno.

5.4.3 Vodenje evidenc in hramba dokumentacije: 
Končni prejemnik sredstev mora, skladno s sedmim 
odstavkom 121. člena in 124. členom Uredbe PRP, za 
naložbo, za katero je prejel podporo, voditi dokumenta-
cijo, določeno s tem javnim razpisom, ter jo hraniti še 
vsaj pet let po zadnjem izplačilu sredstev. Končni preje-
mnik sredstev mora omogočiti dostop do dokumentacije 
o projektu ter omogočiti kontrole na kraju samem s strani 
ARSKTRP, MKO, nacionalnih in evropskih revizijskih 
institucij kot tudi drugim nadzornim organom.

5.4.4 Končni prejemnik sredstev, ki je kmetija, mora 
skladno s tretjim odstavkom 36. člena Uredbe PRP za-
četi spremljati rezultate gospodarjenja na kmetijskem 
gospodarstvu za primarno kmetijsko pridelavo po me-
todologiji FADN in zagotoviti obdelavo teh podatkov. 
Rezultate gospodarjenja na kmetijskem gospodarstvu 
po tej metodologiji mora spremljati pet obračunskih let 
po izplačilu sredstev. Standardne rezultate obdelave po-
datkov po metodologiji FADN, mora v elektronski obliki 
in v formatu, določenem na spletni strani ARSKTRP, 
poslati na MKO do 31. marca tekočega leta za prete-
klo leto. Če se na kmetijskem gospodarstvu rezultate 
gospodarjenja za primarno kmetijsko pridelavo že spre-
mlja na podlagi knjigovodstva po dejanskih prihodkih 
in odhodkih, spremljanje rezultatov gospodarjenja po 
metodologiji FADN ni potrebno. V tem primeru mora 
končni prejemnik sredstev poslati poročilo na  ARSKTRP 
do 31. marca tekočega leta za preteklo leto in sicer 
za pet obračunskih let po izplačilu sredstev. Poročilo 
mora končni prejemnik sredstev poslati na predpisa-
nem obrazcu, objavljenem na spletni strani ARSKTRP, 
priložiti pa mora tudi izkaz poslovnega izida ter bilanco 
stanja.

5.4.5 Predmet podpore se mora v skladu z drugim 
odstavkom 121. člena Uredbe PRP, uporabljati izključ-
no za namen in dejavnost, za katero so bila sredstva 
dodeljena.

5.4.6 Naložbena dejavnost, za katero končni pre-
jemnik prejme sredstva, se mora v skladu s tretjim 
odstavkom 121. člena Uredbe PRP opravljati še vsaj 
naslednjih pet let po zadnjem izplačilu sredstev. V tem 
obdobju ne sme uvajati bistvenih sprememb oziroma 
odtujiti naložbe ali naložbe ne sme uporabljati v naspro-
tju z namenom dodeljenih sredstev, sicer mora končni 
prejemnik sredstev vsa prejeta sredstva vrniti v prora-
čun Republike Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi 
obrestmi v skladu s 57. členom ZKme-1.

5.4.7 Skladno s šestim odstavkom 121. člena Ured-
be PRP mora kmetijsko gospodarstvo, ki pridobi sred-
stva iz na slova tega javnega razpisa še pet let po za-
dnjem izplačilu sredstev opravljati kmetijsko dejavnost 
in v predpisanem roku posredovati na ARSKTRP zbirno 
vlogo po predpisih, ki urejajo izvedbo letnih ukrepov 
kmetijske politike.

6. Omejitev sredstev
6.1 V skladu s 119. členom Uredbe PRP veljajo 

naslednje omejitve sredstev:
6.1.1 Skladno s prvim odstavkom 119. člena Ured-

be PRP lahko upravičenci pridobijo sredstva za iste ak-
tivnosti ali naložbe na podlagi posamezne vloge samo 
iz enega ukrepa po Uredbi PRP.

6.1.2 Skladno z drugim odstavkom 119. člena Ured-
be PRP se sredstva ne odobrijo in izplačajo upravičen-
cu, ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi 
na ta javni razpis in zahtevku za izplačilo sredstev, že 
prejel sredstva državnega proračuna Republike Slove-
nije ali sredstva Evropske unije oziroma druga javna 
sredstva.

6.1.3 Skladno s tretjim odstavkom 119. člena Ured-
be PRP lahko ne glede na določilo iz točke 6.1.2 upravi-
čenci pridobijo druga javna sredstva v Republiki Slove-
niji, vendar seštevek podpor ne sme presegati zgornje 
vrednosti pomoči iz Priloge 1 k Uredbi 1698/2005/ES. 
Med druga javna sredstva se šteje tudi višina državne 
pomoči iz naslova ugodnejše oziroma subvencionirane 
obrestne mere.

6.1.4 Skladno s petim odstavkom 119. člena Ured-
be PRP, se sredstva ne dodelijo za naložbe zunaj ob-
močja Republike Slovenije.
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7. Podrobnejša merila za ocenjevanje vlog
7.1 V skladu s prvim odstavkom 37. člena Uredbe 

PRP so do sofinanciranja upravičeni izbrani projekti, 
ki izpolnjujejo pogoje iz Uredbe PRP in tega javnega 
razpisa.

7.2 Pri določitvi meril za ocenjevanje vlog se upo-
števajo ekonomski, družbeno-socialni, regionalni, teh-
nološki in naravovarstveni vidik naložbe, določeni v dru-
gem odstavku 37. člena Uredbe PRP.

7.3 Vloge, ki so popolne in izpolnjujejo vse pogoje, 
se ocenijo na podlagi spodnjih meril:

7.4 Če je lokacija naložbe na območju občin Po-
murske regije za izvajanje 10. člena Zakona o razvojni 
podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015 (Uradni 
list RS, št. 87/09), se skladno z 118. členom Uredbe 
PRP upošteva, da pridobijo te vloge na javni razpisi, ne 
glede na ostala merila za izbor, dodatne točke v višini 
deset odstotkov vseh možnih točk na javnem razpisu, 
ki za ta javni razpis znaša 10 točk, kolikor izpolnjujejo 
enega izmed spodnjih pogojev:

7.4.1 kolikor je predmet sofinanciranja naložba 
v obnovljive vire energije za potrebe predelovalnega 
obrata,

MERILA Najvišje možno 
število točk

I. Ekonomski vidik naložbe 45

1. Že prejeta sredstva iz naslova ukrepa 123 v obdobju 2007–2013 5

2. Odvisnost kmetijskega gospodarstva od proračunskih plačil 10

3. Racionalnost porabe javnih sredstev 15

4. Število članov kmetijskega gospodarstva, ki so zavarovani iz kmetijske dejavnosti oziroma 
so zavarovani iz delovnega razmerja kot kmetijski delavci

10

5. Vodenje knjigovodstva na kmetiji 5

II. Družbeno socialni vidik naložbe 15

1. Stopnja registrirane brezposelnosti v občini, kjer se bo izvedla naložba 5

2. Starost vlagatelja 5

3. Mladi kmet/planina 5

III. Regionalni vidik naložbe 20

1. Lokacija naložbe se nahaja na območju ene od razvojnih regij, glede na indeks razvojne 
ogroženosti

5

2. Težavnostne razmere za kmetovanje 15

IV. Tehnološki vidik naložbe 12

1. Kakovost pro izvodov in varnost živil 3

2. Vrsta predelave (rastlinska, živalska) 3

3. Inovativnost naložbe 3

4. Raziskovalne in razvojne dejavnosti 3

V. Naravovarstveni vidik naložbe 8

1. Ekološki prispevek izvedene naložbe 4

2. Okoljska sprejemljivost primarne kmetijske pridelave na kmetijskem gospodarstvu 4

SKUPAJ 100

VI. Zakoni o razvojni podpori 10

1. Naložba se bo izvedla na območju občin Pomurske regije in izpolnjuje enega izmed pogojev, 
opredeljenih v točki 7.4 javnega razpisa ali naložba se bo izvedla na območju Triglavskega 
narodnega parka (točki 7.4 in 7.5 javnega razpisa)

10

SKUPAJ 110
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7.4.2 ohranjanje obstoječih delovnih mest oziroma 
na vsakih 200.000 eurov upravičenih stroškov, odprtje 
enega novega delovnega mesta za najmanj obdobje 
24 mesecev od zadnjega izplačila sredstev,

7.4.3 vlagatelj ima sklenjene pogodbe z lokalnimi 
primarnimi pridelovalci za najmanj 40 odstotkov vhodne 
surovine ali

7.4.4 vlagatelj ima sklenjeno pogodbo z raziskoval-
no skupino oziroma je raziskovalna skupina organizacij-
ska enota znotraj vlagatelja.

7.5 Če je lokacija naložbe na območju iz 9. člena 
Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, 
št. 52/10), pridobijo te vloge na javni razpis za namen iz-
vajanja 10. in 11. člena Zakona o Triglavskem narodnem 
parku (Uradni list RS, št. 52/10) ne glede na ostala me-
rila za izbor, dodatnih deset odstotkov vseh možnih točk 
na javnem razpisu, ki za ta javni razpis znaša 10 točk.

7.6 Ocenjevanje vlog bo temeljilo na podlagi predlo-
žene dokumentacije in podatkov iz uradnih evidenc.

7.7 Vloge bodo ocenjene na podlagi meril za prido-
bitev spodnje, vstopne meje točk, ki za ta javni razpis 
znaša 30 točk, od tega vsaj 20 točk iz naslova ekonom-
skih meril, brez upoštevanja dodatnih točk iz naslova 
Zakonov o razvojni podpori (Merilo št.VI). V primeru, da 
za posamezno merilo vlagatelj ne priloži vseh zahteva-
nih dokazil in podatkov oziroma so podatki nepravilni, 
se vloga v tem delu oceni z 0 točk. Med vlogami, ki pre-
sežejo vstopno mejo točk, se izberejo tiste, ki dosežejo 
višje število točk.

7.8 Med vlogami, ki presežejo vstopno mejo točk 
se izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk ločeno 
za Namen A oziroma Namen B tega javnega razpisa. 
Sredstva se dodeljujejo do porabe sredstev na podlagi 
ponderiranja popolnih vlog, ki izpolnjujejo predpisana 
merila, ločeno za Namen A oziroma Namen B tega jav-
nega razpisa.

7.9 Sredstva se dodeljujejo do porabe sredstev.
7.10 Podrobnejša merila za ocenjevanje vlog so del 

razpisne dokumentacije, ki je del tega javnega razpisa.
7.11 Ocenjuje se stanje ob predložitvi vloge na javni 

razpis. Ocenjevanje vlog bo temeljilo na podlagi predlo-
žene dokumentacije, predvsem: prijavnega obrazca, 
projektne dokumentacije oziroma dokumentacije o pro-
jektu in ustreznih dokazil.

8. Finančne določbe
8.1. Splošni finančni pogoji
8.1.1 V skladu s tretjim odstavkom 116. člena Ured-

be PRP se sredstva dodelijo v obliki nepovratnih sred-
stev.

8.1.2 Skladno z 38. členom Uredbe PRP podpora 
za namene tega javnega razpisa znaša:

Namen Intenzivnost pomoči
(v  %)

Naložbe, ki se nanašajo na točke 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 in 2.1.4 javnega razpisa  
(Namen A)

45

Naložbe, ki se nanašajo na točko 2.1.5 javnega razpisa (Namen B) 50

8.1.3 V skladu s tretjim odstavkom 38. člena Ured-
be PRP se podpora za predmet podpore iz točk 2.1.1, 
2.1.2, 2.1.3 in 2.1.4 javnega razpisa za naložbo, ki vklju-
čuje tudi pro izvodnjo pro izvodov, ki ima certifikat »eko-
loški«, pridobi 5 odstotnih točk višji delež podpore glede 
na intenzivnost pomoči, opredeljeno v prejšnji točki.

8.1.4 V skladu s četrtim in petim odstavkom 38. čle-
na Uredbe PRP se za predmet podpore iz točk 2.1.1 
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in 2.1.4 javnega razpisa stopnja intenzivnosti pomo-
či v skladu z drugim odstavkom člena 16. a Uredbe 
1698/2005/ES poveča za 10 odstotnih točk glede 
na intenzivnost pomoči, določene v Prilogi I Uredbe 
1698/2005/ES tako, da podpora znaša do vključno 60 
odstotkov priznane vrednosti naložbe, če se naložbe 
nanašajo na:

8.1.4.1 izboljšanje energetske učinkovitosti,
8.1.4.2 predelavo kmetijske, gozdne biomase za 

obnovljive vire energije,
8.1.4.3 uvedbo pro izvodnih tehnik za varčevanje 

z vodo,
8.1.4.4 uvedbo naprav za obdelavo odpadnih voda 

pri predelavi,
8.1.4.5 izboljšanju predelave in trženja mlečnih pro-

izvodov.
8.1.5 Višji delež sofinanciranja iz točke 8.1.4 se 

upošteva le za tisti del stroškov, ki so nastali v zvezi 
z izvedbo naložb, ki se uvrščajo med točke 8.1.4.1 do 
8.1.4.5.

8.1.6 Najnižji znesek pomoči na tem javnem raz-
pisu znaša 3.500 eurov na vlogo, najvišji znesek pa do 
vključno 2.500.000 EUR na vlogo. Upravičenec lahko 
v celotnem programskem obdobju 2007–2013 iz na-
slova tega ukrepa pridobi do vključno 6.000.000 eurov 
pomoči.

8.2. Specifični finančni pogoji
8.2.1 V skladu s sedmim in osmim odstavkom 

38. člena Uredbe PRP, se pri uveljavljanju stroškov 
iz 4. točke prvega odstavka 34. člena Uredbe PRP 
za predmet podpore iz točk 2.1.2., 2.1.3. in 2.1.5. jav-
nega razpisa upoštevajo pravila »de minimis« v skladu 
z Uredbo 1998/2006/ES. Skupna vrednost pomoči, do-
deljena istemu podjetju na podlagi pravila »de minimis«, 
ne sme preseči 200.000 eurov v obdobju zadnjih treh 
proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči. 
V primeru podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sek-
torju, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000 
eurov. Za iste upravičene stroške ni dovoljeno s pomo-
čjo de minimis prejemati druge pomoči, če bi bila lahko 
s takim združevanjem presežena predpisana intenziv-
nost pomoči.

8.2.2 V skladu z devetim odstavkom 38. člena Ured-
be PRP se pri uveljavljanju stroškov iz 1., 2. in 3. točke 
prvega odstavka 34. člena Uredbe PRP za predmet 
podpore iz točk 2.1.2., 2.1.3. in 2.1.5. javnega razpisa, 
upošteva predpis, ki določa dodeljevanje regionalnih 
državnih pomoči. Regionalna karta, ki prikazuje upra-
vičeno območje za dodeljevanje regionalnih državnih 
pomoči, obsega celotno ozemlje Republike Slovenije. 
Naložbeni projekt mora ostati v regiji najmanj pet let po 
končani naložbi.

8.2.3 Pri izračunu deležev in zneskov odobrenih 
sredstev se upošteva najvišja priznana vrednost na eno-
to upravičenega stroška za posamezno vrsto naložbe, 
ki je opredeljena v razpisni dokumentaciji v okviru točk 
5.5, 5.6. in 5.7.

8.2.4. Kadar gre za nakup strojev in opreme, mora 
biti nabavljena oprema nova. Šteje se, da je navedena 
oprema nova, če je vlagatelj njen prvi zakoniti lastnik, 
kar mora biti razvidno iz prometnega dovoljenja, iz ra-
čuna z dokazilom o plačilu, ki ima navedeno serijsko 
številko stroja ali opreme oziroma iz ustreznih listin (ga-
rancijski list, servisna knjiga, ipd), ki sodijo k tej opremi 
in jih mora vlagatelj priložiti zahtevku za izplačilo.

9. Razpisna dokumentacija in informacije
9.1 Razpisna dokumentacija vsebuje:
9.1.1 Povabilo k oddaji vloge;
9.1.2 Seznam INFO točk KGZS;

9.1.3 Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge;
9.1.4 Merila in točkovalnik za ocenjevanje vlog;
9.1.5 Podrobnejši seznam upravičenih stroškov in 

zgornjih mej priznanih vrednosti naložb;
9.1.6 Vloga na javni razpis:
9.1.6.1 Prijavni obrazec
9.1.6.2 Zahtevana dokazila, izjave in priloge;
9.1.7 Ostale priloge: Navodila za izpolnjevanje 

e- vloge za pridobitev sredstev (vključno z razlago te-
meljnih pojmov), Priročnik za obveščanje, Seznam pro-
izvodov, priloge, ki se nanašajo na velikost podjetja, 
Priročnik za izdelavo poslovnega načrta.

9.2 Razpisna dokumentacija je dostopna na sple-
tnih straneh MKO: www.mko.gov.si in ARSKTRP: 
www.arsktrp.gov.si.

9.3 Vlagatelj lahko pridobi informacije o javnem 
razpisu na INFO točki ARSKTRP, tel. 01/580-77-92 od 
ponedeljka do četrtka od 8. do 15.30 in petek od 8. do 
14.30 ali na INFO točkah KGZS, ki so navedene v raz-
pisni dokumentaciji. Vprašanja se lahko posredujejo tudi 
po elektronski pošti na naslov: aktrp@gov.si.

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

na ter prvega odstavka 117. člena Uredbe PRP je po-
trebno vlogo na javni razpis poslati priporočeno po pošti 
ali oddati v vložišču ARSKTRP, v času uradnih ur, na na-
slov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, 
Dunajska 160, 1000 Ljub ljana, in sicer od 13. 3. 2013 do 
vključno 3. 4. 2013, do 24. ure.

10.2 Skladno s tretjim odstavkom 114. člena Ured-
be PRP in 30. členom ZKme-1 se vloga na javni razpis 
vlaga pisno na obrazcu, ki je del razpisne dokumentaci-
je, dostopne 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 morajo biti speti ali vloženi v mapo po vr-
stnem redu. Na ovojnici vloge na javni razpis morajo biti 
razvidni datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge na javni 
razpis, ki ju označi pošta oziroma vložišče  ARSKTRP, 
naslov vlagatelja ter oznaka javnega razpisa, na kate-
rega se prijavlja:

– v primeru, da se vloga nanaša na Namen A, se 
označi: »Ne odpiraj – vloga na razpis 123 za kmetije – 
Namen A« ali

– v primeru, da se vloga nanaša na Namen B, se 
označi: »Ne odpiraj – vloga na razpis 123 za kmetije – 
Namen B«.

10.3 V skladu s 117. členom Uredbe PRP se 
vloga-prijavni obrazec izpolni v elektronski sistem 
 ARSKTRP in natisne z izpisom identifikacijske kode. 
Vloga-prijavni obrazec, ki je izpolnjen in oddan v elek-
tronski sistem, se ne šteje za vlogo na javni razpis. Za 
vlogo na javni razpis se šteje natisnjen prijavni obrazec 
z izpisom identifikacijske kode skupaj z vsemi sestavni-
mi deli vloge na javni razpis, ki jih določata javni razpis in 
razpisna dokumentacija in ki ga vlagatelj vloži v skladu 
s prvim odstavkom 114. člena Uredbe PRP.

10.4 Skladno z drugim odstavkom 117. člena Ured-
be PRP, se podrobnejša navodila o izpolnjevanju vlo-
ge za pridobitev sredstev v elektronski sistem objavijo 
na spletni strani MKO: www.mko.gov.si in ARSKTRP: 
www.arsktrp.gov.si.

10.5 Skladno s tretjim odstavkom 117. člena Ured-
be PRP, se zahtevek za izplačilo sredstev vlaga v obliki 
obrazca v elektronski sistem ARSKTRP in natisne z iz-
pisom identifikacijske kode. Elektronski obrazec, ki je 
izpolnjen in oddan v elektronski sistem, se ne šteje za 
zahtevek za izpla čilo sredstev. Za zahtevek za izplačilo 
sredstev se šteje nati snjen obrazec z izpisom identifi-
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kacijske kode skupaj z vsemi zahtevanimi prilogami, ki 
jih določa javni razpis, odločba o odobritvi sredstev in 
razpisna dokumentacija, ki ga vlagatelj vloži v skladu 
s prvim odstavkom 114. člena Uredbe PRP.

10.6 Vlagatelj lahko na tem javnem razpisu za po-
samezen namen vloži samo eno vlogo.

11. Obravnava in postopek odobritve vloge ter nad-
zor nad izvajanjem

11.1 Postopek od 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 postopek pri odprtih in zaprtih javnih razpi-
sih, ločeno po Namenu A in Namenu B javnega razpisa.

11.1.2 Skladno s 113. členom Uredbe PRP se vloge 
na javni razpis odpirajo in obravnavajo ter se zahteva 
odprava pomanjkljivosti ob sočasni obravnavi vlog na 
javni razpis. Sredstva se dodeljujejo do porabe razpi-
sanih sredstev na podlagi ponderiranja popolnih vlog 
ločeno za posamezen namen na tem javnem razpisu, 
ki izpolnjujejo predpisana merila.

11.1.3 V primeru, da imata na zadnjem mestu se-
znama ocenjenih vlog na javni razpis ločeno po pred-
metu podpore iz tega javnega razpisa dve ali več vlog 
na javni razpis, ločeno po Namenu A oziroma Namenu 
B tega javnega razpisa, 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 mestu 
seznama ocenjenih vlog na javni razpis, ločeno po Na-
menu A oziroma Namenu B 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 jav-
ni razpis odobrijo glede na višje število točk, pridobljenih 
pri kriteriju, ki se nanaša na racionalnost porabe javnih 
sredstev (Merilo I. Ekonomski vidik naložbe).

11.1.4 Skladno s šestim odstavkom 115. člena 
Uredbe PRP, se vloga na javni razpis, ki je popolna 
in izpolnjuje vstopne pogoje iz javnega razpisa, ven-
dar 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.

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

11.1.6 Zoper odločbo ARSKTRP je dopustna pri-
tožba 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«.

11.2 Nadzor nad izvajanjem ter postopki v primeru 
nepravilnosti (sankcije in vrnitev sredstev)

11.2.1 Skladno s prvim odstavkom 126. člena Ured-
be PRP se nadzor nad izvajanjem ukrepov izvaja v skla-
du z Uredbo 65/2011/EU.

11.2.2 Skladno z drugim odstavkom 126. člena 
Uredbe PRP, lahko MKO v skladu s prvim odstavkom 
75. člena Uredbe 1698/2005/ES nadzira izvajanje ukre-
pov 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 
Uredbe PRP, mora ARSKTR o ugotovljenih kršitvah, ki 
so s to uredbo ali zakonom, ki ureja kmetijstvo, oprede-
ljene kot prekršek, obvestiti pristojni inšpekcijski organ.

11.2.5 Skladno s prvim odstavkom 122. člena Ured-
be PRP, se neizpolnitev ali kršitev obveznosti sankcioni-
ra v skladu z Uredbo 65/2011/EU in ZKme-1.

11.2.6 Skladno z drugim odstavkom 122. člena 
Uredbe PRP ARSKTRP v primerih iz točke 11.2.5. tega 
javnega razpisa v roku 90 dni od dneva ugotovitve ne-
pravilnosti, izda odločbo, s katero zahteva vračilo že iz-
plačanih sredstev v proračun Republike Slovenije skupaj 
z zakonitimi zamudnimi obrestmi v skladu s 57. členom 
ZKme-1.

11.2.7 Skladno z tretjim odstavkom 122. člena 
Uredbe PRP, se določba iz točke 11.2.6. tega javnega 
razpisa ne uporablja:

– če upravičenec zaradi višje sile ali izrednih okoli-
ščin zamudi obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev 
glede rokov in predloži ustrezne dokaze v desetih de-
lovnih dneh od dneva, ko je to zmožen storiti. ARSKTRP 
v tem primeru lahko podaljša rok, če bi bile s to spre-
membo 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. člena ZKme-1 po izdaji odločbe o pravici do sred-
stev in pred potekom rokov za vložitev zahtevka za 
izplačilo sredstev na ARSKTRP posreduje utemeljen 
obrazložen zahtevek za spremembo obveznosti (vključ-
no podaljšanje rokov), določenih v odločbi o pravici do 
sredstev in ARSKTRP z odločbo 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. Upravi-
čenec 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 
obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev.

11.2.8 Skladno s četrtim odstavkom 122. člena 
Uredbe PRP, končnemu prejemniku sredstev ni treba 
vrniti vseh že izplačanih sredstev v primeru višje sile ali 
izrednih okoliščin. Kot višja sila se štejejo zlasti nasle-
dnji primeri:

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

gospodarstvo,
– razlastitev velikega dela kmetijskega gospodar-

stva (v primeru, da tega ni bilo mogoče pričakovati na 
dan sprejetja obveznosti),

– uničenje hlevov na kmetijskem gospodarstvu, za-
radi nesreče,

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

di katerih je potrebno ta trajni nasad uničiti.
11.2.9 Skladno s petim odstavkom 122. člena Ured-

be PRP, mora upravičenec ali njegova pooblaščena 
oseba o višji sili ali izrednih okoliščinah pisno obvestiti 
ARSKTRP in predložiti ustrezna dokazila v desetih de-
lovnih dneh od dneva, ko je upravičenec oziroma njego-
va pooblaščena oseba to zmožna storiti.
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11.2.10 Skladno z osmim odstavkom 122. člena 
Uredbe PRP, če upravičenec iz neutemeljenih razlogov 
ne dovoli kontrole na kraju samem, se šteje, da ni iz-
polnil 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 sred-
stva, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi v skladu 
s 57. členom ZKme-1.

11.2.11 Skladno s prvim odstavkom 123. člena 
Uredbe 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 zadevnega ukrepa za koledarsko leto 
neizpolnitve obveznosti in naslednje koledarsko leto.

11.2.12 Skladno z drugim odstavkom 123. čle-
na Uredbe PRP se končnemu prejemniku sredstev, ki 
v roku, določenem v okviru posameznega ukrepa iz te 
uredbe, ne posreduje poročila o doseganju ciljev in iz-
polnjevanju obveznosti iz četrtega odstavka 121. člena 
Uredbe PRP, ARSKTRP izda poziv, v kateri mu določi 
rok za posredovanje poročila o doseganju ciljev in izpol-
njevanju obveznosti.

11.2.13 Skladno s tretjim odstavkom 123. člena 
Uredbe PRP, kolikor končni prejemnik sredstev ne po-
sreduje poročila o doseganju ciljev in izpolnjevanju ob-
veznosti iz četrtega odstavka 121. člena Uredbe PRP 
v roku iz poziva iz prejšnjega odstavka, mora v prora-
čun Republike Slovenije vrniti pet odstotkov izplačanih 
sredstev.

11.2.14 Skladno s prvim odstavkom 57. člena 
ZKme-1, se pri namerni vložitvi napačne vloge ali zah-
tevka, namerne nepravilnosti v skladu s predpisi Unije in 
kadar prejemnik sredstev sredstva uporablja v naspro-
tju z namenom, za katerega so mu bila dodeljena ali je 
sredstva pridobil nezakonito, na podlagi lažnih podatkov 
ali lažnih izjav, ARSKTRP zahteva vračilo sredstev.

11.2.15 Če pride do neupravičenega plačila iz toč-
ke 11.2.14, se skladno z drugim odstavkom 57. člena 
ZKme-1, prejemniku sredstev izda odločba, s katero se 
zahteva vračilo dodeljenih sredstev in določi rok vračila 
dodeljenih sredstev. Če prejemnik sredstev teh sredstev 
ne vrne v roku, določenem s to odločbo, se ji zaračunajo 
zakonite zamudne obresti.

11.2.16 V primerih iz točke 11.2.14 javnega razpisa 
se prejemnika sredstev izključi iz prejemanja podpore 
v okviru ukrepa 123 Dodajanje vrednosti kmetijskim in 
gozdarskim pro izvodom iz PRP 2007–2013 za koledar-
sko leto ugotovitve in naslednje koledarsko leto.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Št. 2132-13-0006 Ob-1495/13

Na podlagi Zakona o priznanju Republike Slovenije 
za poslovno odličnost (Uradni list RS, št. 83/03 – UPB1 
in 92/07) in 12. člena Pravilnika o delu Odbora za prizna-
nja Republike Slovenije za poslovno odličnost (Uradni 
list RS, št. 7/11), objavlja Vlada Republike Slovenije, 
Odbor za priznanja Republike Slovenije za poslovno 
odličnost

javni razpis
za zbiranje prijav za kandidaturo  
za priznanje Republike Slovenije  

za poslovno odličnost za leto 2013
1. Predmet in namen razpisa
Priznanje Republike Slovenije za poslovno odlič-

nost (v nadaljevanju: priznanje) je najvišje priznanje 

Republike Slovenije za dosežke na področju kakovosti 
pro izvodov in storitev ter kakovosti poslovanja kot rezul-
tata razvoja znanja in inovativnosti. Priznanje spodbuja 
slovenske organizacije k uvajanju sistemov sodobnega, 
učinkovitega in celovitega doseganja poslovne odlično-
sti ter hkrati daje prejemnikom priznanja večjo moč pri 
njihovi konkurenčnosti doma in v svetu.

Priznanje podeljuje Odbor za priznanja, ki lahko 
podeli prijaviteljem diplome za sodelovanje za določeno 
raven doseženih točk ali posebne dosežke. Prijavitelji 
bodo obenem prejeli tudi mednarodno veljavne certifi-
kate, ki jih bo glede na pridobljene točke izdal EFQM 
iz Bruslja na podlagi Distribucijske pogodbe in veljav-
nih evropskih meril EFQM sheme »Priznani v odlično-
sti – Recognised for Excellence« za dosežene točke 
nad 300, 400 in 500 (od 1000 možnih).

2. Pogoji in merila za sodelovanje
K prijavi so vabljena slovenska podjetja in javne 

inštitucije v naslednjih kategorijah:
– organizacije z več kot 250 zaposlenimi v zaseb-

nem sektorju,
– organizacije z 250 ali manj zaposlenimi v zaseb-

nem sektorju,
– organizacije z več kot 250 zaposlenimi v javnem 

sektorju ter
– organizacije z 250 ali manj zaposlenimi v javnem 

sektorju.
V kategoriji organizacij na področju javnega sektor-

ja lahko sodelujejo: državni organi, organi samoupravnih 
lokalnih skupnosti in osebe javnega prava, ki so pro-
računski uporabniki, ter druge pravne in fizične osebe 
zasebnega prava, ki opravljajo nepridobitno dejavnost 
in izkažejo delovanje v javnem interesu.

3. Priprava vloge na javni razpis
Zainteresirane organizacije (v nadaljevanju: prijavi-

telji) pripravijo vlogo za kandidaturo na razpis v skladu 
z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo. K vlogi 
je potrebno priložiti originalno izpolnjeno, podpisano in 
požigosano prijavnico za sodelovanje. Vloga mora biti 
napisana v slovenskem jeziku skladno z merili mode-
la odličnosti EFQM 2013 in elementi RADAR matrike. 
Obsegati mora opis izpolnjevanja meril, tj. dokaze o pri-
javiteljevi odličnosti, ki temeljijo na preverljivih dejstvih 
in podatkih.

Vloga mora vsebovati:
– kazalo (vsebine),
– pregled (povzetek) z navedbo ključnih informacij, 

ki na največ skupno šestih straneh opiše prijavitelja in 
njegovo dejavnost (dejstva in številke; prijaviteljevo zgo-
dovino in ključne dosežke; izzive in strategijo; tržišča, 
vrednostno ponudbo in odjemalce; operacije, partnerje 
in dobavitelje; trajnostnost ter strukturo managementa),

– vsebino vloge s sistematičnim prikazom posame-
znega merila modela odličnosti EFQM 2013 v obsegu 
treh stani.

a) Za dejavnike obsega za vsako merilo (od 1.a do 
5.e) posebej: kratek shematski prikaz poslovanja (ena 
stran) ter tabelarični prikaz ocenjevanja in izboljševanja 
pristopov, navedbami virov in dokazov ter vzročno-po-
sledične povezave z rezultati (dve strani).

b) Na strani rezultatov obsega za vsako merilo (od 
6.a do 9.b) posebej: kratek shematski pregled in opis 
kazalnikov, podlag za postavljanje ciljev, primerjalnih 
podatkov z najboljšimi organizacijami v panogi (ben-
chmarking) ter vzročno-posledične povezave z dejavniki 
(ena stran) ter kvantificirane podatke o sistematičnem 
spremljanju vrste strateško relevantnih kazalnikov v obli-
ki grafikonov oziroma preglednic s triletnimi podatki (dve 
strani).
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Celotna vloga mora biti napisana v fontu velikosti 
najmanj 10 pik, pripravite pa jo lahko na 2 načina:

– daljši, opisni – tekstovni prikaz dejavnikov s pri-
stopi (celotna vloga lahko obsega največ 75 strani) ali

– krajši, tabelarični prikaz dejavnikov s pristopi.
V obeh primerih je potrebno za prikaz rezultatov (od 

6.a do 9.b) v celoti slediti točki 3. b).
Vlogo je potrebno oddati v enem izvodu v tiskani 

obliki in v enem izvodu v elektronski obliki na elektron-
skem nosilcu podatkov v pdf formatu v velikosti največ 
8 MB. Prijavitelji so v podporo promociji stalnih izboljšav 
s ciljem dviga konkurenčnosti poslovanja oproščeni pla-
čila prijavnine.

4. Terminski načrt aktivnosti za leto 2013:
– Usklajevalni sestanki ocenjevalnih skupin in od-

govorne osebe prijavitelja – od 10. 6. 2013 do 30. 8. 
2013

– Obiski skupin članov ocenjevalne komisije prizna-
nja RS za poslovno odličnost – od 2.9. do 13. 9. 2013

– Seja Odbora za priznanja RS za poslovno odlič-
nost – potrditev ocen in odločitev o predlogu nagrajen-
cev – november 2013

– Slavnostna podelitev priznanja RS za poslovno 
odličnost – december 2013/januar 2014

5. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija z dodatnimi informacijami 

je dosegljiva na spletni strani Urada RS za meroslovje 
http://www.mirs.gov.si oziroma pri sodelavki v sprejemni 
pisarni Urada RS za meroslovje,Tkalska ulica 15, 3000 
Celje, vsak delavnik od 9. do 15.30, razen v petek od 
9. do 14.30. Obsega informacije o prijavi, prijavnico, 
gradivo – merila modela odličnosti EFQM 2013 in pri-
padajoče obrazce.

6. Oddaja vlog
Vloge morajo prispeti na naslov Ministrstvo za go-

spodarski razvoj in tehnologijo, Urad RS za meroslovje, 
Tkalska ulica 15, 3000 Celje, do dne 7. 5. 2013. Kot 
pravočasne se štejejo vse vloge, ki so do tega dne 
oddane na pošti s priporočeno pošiljko ali istega dne 
dostavljene v sprejemno pisarno na zgornjem naslovu 
urada do 16. ure.

Za pravilno označene se bodo štele vloge, ki bodo 
poslane v zaprtih ovojnicah, na ovojnici pa bodo imele 
pripis »Ne odpiraj – priznanje Republike Slovenije za 
poslovno odličnost«.

Za pravilno pripravljene se bodo štele vloge, ki bodo 
skladne z določili točke 3. tega razpisa.

7. Odpiranje in pregled vlog: datum in ura odpira-
nja vlog bosta objavljena na spletni strani Urada RS za 
meroslovje, do 25. 4. 2013.

8. Evalvacija
Vloge bodo po merilih iz točke 3. tega razpisa oce-

nile skupine neodvisnih članov ocenjevalne komisije. 
Kriteriji, ki jih ocenjevalci uporabljajo za ocenjevanje 
prijaviteljev so enaki kriterijem evropske nagrade za 
odličnost ter večine nacionalnih nagrad v Evropi in te-
meljijo na modelu odličnosti EFQM 2013.

Za vse prijavitelje je pred začetkom ocenjevanja 
obvezen sestanek ocenjevalcev z odgovorno osebo pri-
javitelja zaradi razjasnitve predhodnih vprašanj ocenje-
valcev. Prav tako bodo ocenjevalci v okviru procesa oce-
njevanja obiskali vse prijavitelje z namenom preverjanja 
dosežkov in izvedbe intervjujev v obsegu 3 delovnih dni, 
kjer jim mora biti omogočen poln dostop do vseh infor-
macij, podatkov ali razgovorov z zaposlenimi in drugimi 
interesniki (glej točko 4).

9. Dodatne informacije: za dodatne informacije po-
vezane z razpisom ter možnostjo osebne predstavitve 
sistema ocenjevanja za priznanje, modela odličnosti 

EFQM 2013 in vprašanj pri pripravi vloge za kandida-
turo se obrnite na Loredano Leon, Urad RS za me-
roslovje po elektronski pošti: loredana.leon@gov.si ali 
tel. 01/244-27-34, 01/244-27-00.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo  
Urad RS za meroslovje

Št. 410-126/2012-2 Ob-1523/13

Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje na 
podlagi Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, 
št. 123/06 in 57/08, v nadaljevanju: ZOF-1), Zakona 
o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 
2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 104/12, v nadaljevanju: 
ZIPRS1314) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje 
proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08, v na-
daljevanju: pravilnik) objavlja

javni razpis
za prijavo predlogov investicijskih projektov  
za sofinanciranje investicij na primarni ravni 
zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji  

za leti 2013 in 2014
I. Predmet razpisa in razpisna področja
Zaradi zagotavljanja enakih pogojev za zadovolje-

vanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi 
cilji države na primarni ravni zdravstvene dejavnosti, ob-
javlja Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, razpis 
za sofinanciranje investicijskih projektov oziroma posa-
meznih investicijskih ukrepov na področju primarne ravni 
zdravstvene dejavnosti za leti 2013 in 2014, pri katerem 
bo na podlagi pogojev, določenih z ZOF-1,  ZIPRS1314 
in Pravilnikom o postopkih izvrševanja proračuna RS 
finančno sodelovala tudi Republika Slovenija.

Predmet razpisa je izbira občinskih investicijskih 
projektov – sofinanciranje investicij na primarni ravni 
zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leti 2013 
in 2014, ki bodo sofinancirani iz proračuna Ministrstva 
za zdravje ter vključeni v Načrt razvojnih programov za 
leta trajanja izvedbe izbranega investicijskega projekta.

Upravičeni občinski investicijski projekti na področju 
primarne zdravstvene dejavnosti (zdravstveni domovi, 
zdravstvene postaje, zdravstvene ambulante) po tem 
razpisu vključujejo:

– nabavo medicinske opreme,
skladno s sistemom enotne klasifikacije za javna 

naročila (CPV), ki se nahaja na spletni strani http://www.
enarocanje.si/CPV/Default2.aspx

Projekt, ki ga občina predlaga za sofinanciranje 
s sredstvi državnega proračuna, mora biti funkcionalno 
zaključena faza investicije v opremo, tako, da naprava 
po izvedeni investiciji lahko deluje.

II. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev in obdo-
bje za porabo odobrenih sredstev

Okvirna vrednost sredstev za sofinanciranje za vsa-
ko leto je 927.000,00 EUR.

Izpolnitev sredstev iz proračuna je vezana na pro-
računske zmogljivosti v posameznih letih. Če pride do 
spremembe proračuna oziroma do proračunskih ukre-
pov (znižanje sredstev na postavki), bodo razpoložljiva 
sredstva za sofinanciranje po posameznih letih soraz-
merna znižanju na proračunski postavki.

Prevzemanje obveznosti za leti 2013 in 2014 bo 
potekalo v skladu z določbami ZIPRS1314.

III. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Vlogo na podlagi razpisa lahko oddajo vse občine, 

ki v navedenem obdobju načrtujejo nabavo medicinske 
opreme v zdravstvenem domu, zdravstveni postaji ali 
zdravstveni ambulanti in izpolnjujejo zakonske pogoje 
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za pridobite dodatnih sredstev do višine kot jih določa 
Uredba o metodologiji za določitev razvitosti občin (Ura-
dni list RS, št. 102/12).

Vlagateljica je občina, ki se prijavi na javni razpis.
Namen razpisa je sofinanciranje medicinske opre-

me na področju primarne ravni zdravstvene dejavnosti 
za leti 2013 in 2014.

Vlogo na podlagi razpisa lahko oddajo vse občine, 
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

1. Predmet projekta mora biti skladen s predme-
tom tega javnega razpisa in določili javnega razpisa ter 
razpisne dokumentacije. Projekt mora imeti v naprej 
določeno trajanje ter določen začetek in konec izvedbe 
(izpolnitev obrazca št. 1).

2. Vlagateljica mora imeti investicijo s katero kandi-
dira na razpisu, uvrščeno v Načrt razvojnih programov 
občine in kot dokazilo predložiti izvleček iz zapisnika 
seje občinskega sveta o vključenosti prijavljene investi-
cije v Načrt razvojnih programov 2013–2016.

3. Vlagateljica mora imeti sklep pristojnega organa 
javnega zavoda o upravičenosti investicije in o vključe-
nosti investicije v srednjeročni razvojni program zavoda 
in v letni načrt investicij zavoda. Dokazilo sklep pristoj-
nega organa javnega zavoda.

4. Vlagateljica mora imeti sklep ustanovitelja (ob-
čine) o potrditvi investicijskega dokumenta (dokument 
identifikacije investicijskega projekta ali investicijski pro-
gram izdelan na podlagi Uredbe o enotni metodologiji 
za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije 
na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06)). 
Kot dokazilo je potrebno predložiti potrjen sklep s strani 
ustanovitelja.

5. Vlagateljica mora biti lastnica objekta ali prosto-
rov z ustreznim dokazilom. Kot dokazilo se posreduje 
izpisek iz zemljiške knjige oziroma drug ustrezen doku-
ment iz katerega je razvidno lastništvo.

6. Vlagateljica mora predložiti OBR 3 (obrazec 3) 
»Načrt razvojnih programov 2013–2016« in izkazati, da 
ima v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje finančne 
konstrukcije, upoštevaje tudi pričakovana sredstva iz 
naslova tega razpisa. Dokazilo: Obrazec 3, ki mora 
biti izpolnjen po navodilih Ministrstva za finance in se 
nahaja na http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/pro-
racun/nacrt_razvojnih_programov/.

7. Javni zdravstveni zavod, za katerega vlagateljica 
odda vlogo na omenjeni javni razpis, mora imeti zagoto-
vljen kader za upravljanje z opremo, katera je predmet 
prijave. Kot dokazilo se posreduje izjava o zagotavljanju 
kadra.

8. Javni zdravstveni zavod, za katerega vlagateljica 
odda vlogo na omenjeni javni razpis, mora imeti priznan 
program s strani plačnika Zavoda za zdravstveno zava-
rovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) za opremo, 
katera je predmet razpisa. Kot dokazilo se posreduje 
pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev s strani ZZZS.

IV. Način oddaje vloge, roki in datumi odpiranja vlog
Rok za oddajo vlog je do 29. 3. 2013.
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, ki mora biti 

opremljena z obrazcem iz razpisne dokumentacije. Vlo-
ga, ki ne bo vsebovala vseh predpisanih sestavin, kot jih 
zahtevata besedilo iz razpisa in razpisne dokumentacije, 
in ki ne bo pravočasno in v celoti dopolnjena, se bo štela 
za nepopolno in bo zavržena.

Vlagateljice oddajo vlogo ter spremembe in umike 
vloge opremljene z obrazcem iz razpisne dokumenta-
cije. Vlogo oddajo po pošti na naslov: Ministrstvo za 
zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljub ljana.

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

V. Metodologija in merila za ocenjevanje vlog
Vse pravočasne in formalno popolne vloge v skladu 

z navodili iz razpisne dokumentacije ter predmetom raz-
pisa in, ki bodo izpolnjevale pogoje za sodelovanje, bo 
ocenila komisija na osnovi naslednjih meril:

A. Merila za razvrstitev vlog:

Koeficient razvitosti občin za leti 
2013 in 2014 

od 30 do 
50 točk

Stopnja odpisanosti opreme 
v javnem zdravstvenem zavodu  
za leto 2012 

od 10 do 
50 točk

SKUPAJ največ 100 točk

Obrazložitev meril za razvrstitev vlog:
1. Koeficient razvitosti občin za leti 2013 in 2014 je 

določen na podlagi Uredbe o metodologiji za določitev 
razvitosti občin (Uradni list RS, št. 102/12).

– Koeficient razvitosti 60 – 70 = 30 točk,
– Koeficient razvitosti 80 – 90 = 40 točk,
– Koeficient razvitosti 100 = 50 točk.
Če je lastništvo javnega zavoda razdeljeno med 

več občin, se koeficient razvitosti upošteva za občino 
vlagateljico.

2. Stopnja odpisanosti opreme.
Stopnja odpisanosti opreme je popravek vrednosti 

opreme AOP 007/oprema in druga opredmetena osnov-
na sredstva AOP 006 (JZZ morajo o postavkah AOP 006 
– Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva ter 
AOP 007 – Popravek vrednosti opreme in drugih opred-
metenih osnovnih sredstev poročati na obrazcu Bilanca 
stanja, ki je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona 
o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99) in Priloge 
1 Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, 
proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava 
(Uradni list RS, št. 115/02)).

– Stopnja odpisanosti opreme od 0 do 0,54 = 
10 točk,

– Stopnja odpisanosti opreme od 0,55 do 0,64 = 
20 točk,

– Stopnja odpisanosti opreme od 0,65 do 0,74 = 
30 točk,

– Stopnja odpisanosti opreme od 0,75 do 0,84 = 
40 točk,

– Stopnja odpisanosti opreme od 0,85 do 1 = 
50 točk.

B. Ministrstvo bo vloge razvrstilo glede na število 
dodeljenih točk po vrstnem redu od vloge z največ šte-
vili točk do vloge z najmanj števili točk. Sredstva bodo 
dodeljena vlagateljicam po vrstnem redu vlog, do konč-
ne porabe sredstev. Pri višini dodeljenih sredstev se bo 
upošteval koeficient razvitosti občin za leti 2013 in 2014.

Vse vloge, ki bodo presegale zagotovljena sredstva 
ministrstva bodo zavrnjene.

C. Dodatno merilo
V primeru da bosta dve občini ali več dobili enako 

število točk, bo uporabljeno dodatno merilo, in sicer čas 
oddaje vloge na pošto.

VI. Dodatne informacije in obveščanje
Vsa vprašanja za preostale informacije in vpraša-

nja v zvezi z razpisno dokumentacijo ali javno objavo, 
morajo biti zahtevana v pisni obliki, na spletni naslov 
Ministrstva za zdravje (http://www.mz.gov.si) v rubriki 
»Vprašanja in odgovori«. Odgovori se podajajo v pisni 
obliki na spletni strani ministrstva v rubriki »Vprašanja 
in odgovori«. Vsi objavljeni odgovori imajo status do-
polnitve razpisne dokumentacije. Vprašanja se smejo 
postavljati do 6 (šest dni) pred oddajo vlog (obrazložitev: 
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oddaja vlog je mogoča do 29. 3. 2013, torej je zadnji rok 
za vprašanja 23. 3. 2013).

VII. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani 

http://www.mz.gov.si.
VIII. Odpiranje vlog in obveščanje o izbiri
Odpiranje vlog ni javno. Ministrstvo bo vlagateljice 

o rezultatih oziroma izidu razpisa obvestilo najkasneje 
v roku 60 dni od skrajnega roka za odpiranje ponudb.

Ministrstvo za zdravje

Št. 430-1/2013/4 Ob-1528/13

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 110/11 – 
ZDIU12), Proračuna Republike Slovenije za leto 2013 
(Uradni list RS, št. 104/12), Zakona o izvrševanju prora-
čunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni 
list RS, št. 104/12), 31. in 73.b člena Zakona o visokem 
šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno 
besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 109/12), 
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Repu-
blike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – 
ZIPRS1011 in 3/13) in Pravilnika o subvencioniranju bi-
vanja študentov (Uradni list RS, št. 22/01, 35/06, 75/08, 
97/10 in 46/12) Ministrstvo za izobraževanje, znanost, 
kulturo in šport objavlja

javni razpis
za izbiro študentskih domov  
za študijsko leto 2013/2014

I. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega upo-
rabnika proračunskih sredstev: Ministrstvo za izobraže-
vanje, znanost, kulturo in šport, Masarykova cesta 16, 
1000 Ljub ljana.

II. Predmet in namen javnega razpisa
Javni razpis za izbiro študentskih domov za štu-

dijsko leto 2013/2014 (v nadaljevanju: javni razpis) se 
objavlja za izbiro zasebnih zavodov in drugih zasebnih 
pravnih oseb ter samostojnih podjetnikov posamezni-
kov, registriranih za dejavnost študentskih domov (v 
nadaljevanju: zasebni študentski domovi), ki sprejemajo 
študente v skladu z določili Pravilnika o subvencionira-
nju bivanja študentov (Uradni list RS, št. 22/01, 35/06, 
75/08, 97/10 in 46/12) in ki jim bo Ministrstvo za izobra-
ževanje, znanost, kulturo in šport dodeljevalo subvencije 
za bivanje študentov.

Namen javnega razpisa je povečanje bivalnih zmo-
gljivosti za študente. Ministrstvo za izobraževanje, zna-
nost, kulturo in šport (v nadaljevanju: ministrstvo) zaradi 
celostnega reševanja problematike bivanja študentov 
preko javnega razpisa izbira zasebne študentske domo-
ve, ki s svojimi kapacitetami dopolnjujejo in povečujejo 
bivalne zmogljivosti za študente.

III. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na tem javnem razpisu lahko kandidirajo zasebni 

študentski domovi (v nadaljnjem besedilu: prijavitelji), ki 
so ob oddaji vloge na javni razpis pri pristojnem organu 
registrirani za dejavnost študentskih domov in ki:

1. študentom zagotavljajo:
– opremljeno sobo, skupne in pomožne prostore,
– vzdrževanje stavbe, opreme in napeljav po sani-

tarno-tehničnih predpisih,
– električno energijo za razsvetljavo in drugo upo-

rabo,
– možnost internetne povezave,
– hladno in toplo vodo,
– možnost kuhanja,
– posteljno perilo,

– vzdrževanje reda in čistoče v skupnih in pomo-
žnih prostorih,

– ogrevanje prostorov v skladu s predpisi in
– ustrezne prostore v primeru subvencioniranega 

bivanja študenta z otrokom.
2. bodo proste zmogljivosti za bivanje študentov ob-

javljali v skupnem javnem razpisu za sprejem in podalj-
šanje bivanja, ki ga za posamezno študijsko leto objavi 
ministrstvo na spletnem portalu eVŠ;

3. bodo študentu zmanjšali ceno bivanja za toliko, 
kolikor znaša subvencija;

4. ponujajo 7 ali več ležišč.
IV. Vsebina in priprava vloge
a) Vloga mora vsebovati:
– v celoti izpolnjena, podpisana in žigosana obraz-

ca:
– prijavni obrazec MIZKŠ-ŠD2013/1;
– prijavni obrazec MIZKŠ-ŠD2013/2 in

– naslednji obvezni prilogi:
– dokazilo o lastništvu oziroma dokazilo, iz kate-

rega izhaja, da ima prijavitelj na določeni nepremičnini 
lastninsko ali kakšno drugo stvarno oziroma obligacijsko 
pravico, ki mu omogoča izvajanje dejavnosti na takšni 
nepremičnini;

– pravila za vselitev v študentski dom oziroma 
postopek za vselitev.

b) Na prijavnem obrazcu MIZKŠ-ŠD2013/1 prijavi-
telj navede splošne podatke in natančne podatke o loka-
cijah bivalnih zmogljivostih z natančnim številom postelj.

c) Na prijavnem obrazcu MIZKŠ-ŠD2013/2 prijavi-
telj navede natančne podatke o vseh bivalnih zmogljivo-
stih in opremi z natančnim številom postelj, namenjenih 
za študente, upravičenih do subvencije, in sicer posebej 
za tiste, ki bodo prvič bivali v domu, in tiste, ki bodo bi-
vanje v njem podaljševali.

Prijavitelj navede tudi podatke o ceni bivanja 
v domu (če se cene glede na sobe razlikujejo, je po-
trebno navesti podatke za vsako skupino sob posebej in 
povprečno ceno bivanja v domu v zadnjih treh mesecih) 
in elemente, iz katerih je sestavljena.

d) Obenem mora prijavitelj s podpisom in žigo-
sanjem izjave na prijavnem obrazcu MIZKŠ-ŠD2013/2 
pod materialno in kazensko odgovornostjo izjaviti, da 
je pri pristojnem organu registriran za dejavnost štu-
dentskih domov oziroma da proti njemu ni bila izdana 
pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero bi 
mu bilo prepovedano opravljati dejavnost študentskih 
domov. Prav tako mora prijavitelj soglašati s pogoji in 
merili, navedenimi v tem javnem razpisu in pripadajoči 
razpisni dokumentaciji, ter potrditi resničnost oziroma 
točnost navedb v vlogi, ki ustrezajo dejanskemu stanju, 
vse priložene fotokopije pa ustrezajo originalom.

e) Javni razpis in pogodbe, ki jih bodo z ministr-
stvom sklenili izbrani prijavitelji, so vezani na prora-
čunske zmogljivosti ministrstva. V primeru, da pride do 
sprememb v državnem proračunu ali finančnem načrtu 
ministrstva, ki neposredno vpliva na ta javni razpis ali na 
sklenjene pogodbe, se s sklenitvijo aneksov pogodbe 
spremenijo tako, da se jih ustrezno prilagodi in to so-
razmerno spremembam v državnem proračunu oziroma 
finančnem načrtu ministrstva.

f) Ministrstvo mora kot neposredni uporabnik pro-
računskih sredstev kontrolirati porabo sredstev, izpla-
čanih na podlagi pogodbe. Prijavitelj poda na prijavnem 
obrazcu MIZKŠ-ŠD2013/2 tudi soglasje k preverjanju 
namenske porabe sredstev, odobrenih na podlagi jav-
nega razpisa. Ministrstvo lahko za kontrolo porabe sred-
stev kadarkoli zahteva od izbranega prijavitelja vpogled 
v poslovanje in dokumentacijo v zvezi z izpolnjevanjem 



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 14 / 15. 2. 2013 / Stran 571 

te pogodbe in izbrani prijavitelj je dolžan tej zahtevi ugo-
diti. V primeru, ko ministrstvo ugotovi kršitev pogodbe 
ali nenamensko porabo sredstev, je izbrani prijavitelj 
dolžan ministrstvu na podlagi posebnega sklepa povrniti 
nenamensko porabljena sredstva v roku, določenem 
v sklepu ministrstva. V nasprotnem primeru ima ministr-
stvo pravico poračunati znesek nenamensko porabljenih 
sredstev pri naslednjem zahtevku izbranega prijavitelja 
v okviru istega proračunskega leta.

V. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago 
za predmet javnega razpisa in merila, ki se jih upošteva 
pri izboru

Okvirna višina sredstev javnega razpisa, namenje-
na za subvencioniranje bivanja študentov v zasebnih 
študentskih domovih v študijskem letu 2013/2014, je 
307.200,00 EUR.

Pri dodelitvi subvencij za bivanje študentov za štu-
dijsko leto 2013/2014 se bo upoštevalo pomanjkanje 
ležišč v statističnih regijah, kot jih opredeljuje Statistični 
urad RS, in realizacija zasedenosti glede na tekoče štu-
dijsko leto za prijavitelje, ki imajo že sklenjeno pogodbo 
za študijsko leto 2012/2013.

VI. Dodeljevanje subvencij: subvencija za posame-
znega študenta, ki izpolnjuje pogoje in merila za sub-
vencioniranje bivanja, se bo začela izplačevati potem, 
ko bo z njim zasebni študentski dom sklenil nastanitveno 
pogodbo oziroma aneks k pogodbi in bo na seznamu, 
ki ga bodo v skladu z 32. členom Pravilnika o subvenci-
oniranju bivanja študentov ministrstvu pošiljale pisarne 
za študentske domove. Subvencije se bodo nakazovale 
mesečno, način in postopek njihovega izplačevanja se 
bo natančno opredelil v pogodbi, sklenjeni med ministr-
stvom in izbranim zasebnim študentskim domom.

VII. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge 
za dodelitev sredstev, način predložitve ter opremlje-
nost vloge

Prijavitelji pošljejo vlogo po pošti ali oddajo osebno 
na naslov ministrstva. Rok za oddajo vlog je ne glede 
na vrsto prenosa pošiljke petek, 8. 3. 2013 do 12. ure 
v Glavno pisarno Ministrstva za izobraževanje, znanost, 
kulturo in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljub ljana.

Vloge morajo biti v zaprti ovojnici z oznako »Ne 
odpiraj – prijava na javni razpis za izbiro študentskih 
domov za študijsko leto 2013/2014« ter z navedbo 
polnega naziva in naslova prijavitelja. Kot pravočasne 
se štejejo vloge, ki prispejo na Ministrstvo za izobraže-
vanje, znanost, kulturo in šport do izteka navedenega 
roka.

Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno in ki ne bodo 
pravilno označene, bodo zavržene.

VIII. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev: 
odpiranje prispelih vlog za dodelitev sredstev bo opra-
vila komisija za vodenje postopka za izbiro študentskih 
domov, imenovana s strani ministra za izobraževanje, 
znanost, kulturo in šport. Odpiranje vlog bo ponedeljek, 
11. 3. 2013 ob 10. uri na naslovu Kotnikova 38, sejna 
soba/2. nadstropje.

IX. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa:

Minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport 
bo najkasneje v 45 dneh po datumu za odpiranje vlog 
sprejel sklep o izbiri zasebnih študentskih domov, ki iz-
polnjujejo pogoje za dodeljevanje subvencij za bivanje 
študentov.

Ministrstvo bo hkrati s poslanim sklepom o izbi-
ri pozvalo prijavitelja, ki mu bodo dodeljena sredstva, 
k podpisu pogodbe. V primeru, da se prejemnik v roku 
8 dni od prejema poziva nanj ne odzove, se šteje, da je 
umaknil vlogo za pridobitev sredstev.

X. Razpisna dokumentacija: prijavna obrazca in 
razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji 
dobijo z dnem objave v Uradnem listu RS na spletnih 
straneh ministrstva.

XI. Dodatne informacije in obveščanje: vsa dodatna 
pojasnila v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani 
do konca javnega razpisa dobijo na elektronskem naslo-
vu marija.bergant@gov.si.

Ministrstvo za izobraževanje,  
znanost, kulturo in šport

Št. 4300-1/2013/3 Ob-1533/13

Javni razpis
za podporo malim in srednje velikim podjetjem,  

ki izvajajo raziskave in razvoj –  
program EUROSTARS,  

v okviru iniciative EUREKA v letu 2013
1. Neposredni uporabnik državnega proračuna in 

pravna podlaga
Neposredni uporabnik državnega proračuna je Re-

publika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in 
tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljub ljana.

Podlaga za izvedbo javnega razpisa je Prora-
čun Republike Slovenije za leto 2013 (Uradni list RS, 
št. 104/12), Proračun Republike Slovenije za leto 
2014 (Uradni list RS, št. 104/12), Zakon o izvrševanju 
proračuna Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 
 (ZIPRS1314, Uradni list RS, št. 104/12), Zakon o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – 
ZDIU12), Uredba o postopku, merilih in načinu dode-
ljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov 
in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11), Zakon 
o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, 
št. 22/06, 61/06 – ZDru-1, 112/07), Program za spod-
bujanje tehnološkega razvoja in inovacij v letu 2013 
(št. priglasitve: BE01-2399245-2012) in podpisanega 
memoranduma med Republiko Slovenijo in Eureko dne 
16. 6. 1994.

Ministrstvo si pridržuje pravico, da izvajanje pogodb 
za izbrane projekte prenese na Javno agencijo Republi-
ke Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, 
razvoja, investicij in turizma.

2. Predmet in namen razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje sloven-

skega dela mednarodnih raziskovalnih in razvojnih pro-
jektov za projekte, ki so potrjeni na mednarodnem oce-
njevanju Eurostars s strani skupine Visokih predstavni-
kov programa Eurostars.

Strateški cilj javnega razpisa je zagotoviti sofinan-
ciranje za tržno orientirane industrijske raziskave in ra-
zvoj s posebnim poudarkom na malih in srednje velikih 
podjetjih, ki izvajajo raziskave in razvoj (v nadaljevanju: 
MSP, ki izvajajo RR). V posameznem projektu sestavlja-
jo mednarodni konzorcij nacionalni partnerji iz različnih 
držav članic Eurostars (konzorcijska pogodba je priloga 
pogodbe).

Predmet sofinanciranja so mednarodno, uporab-
no usmerjeni raziskovalno razvojni projekti, ki pokrivajo 
katerokoli tehnološko področje, morajo pa imeti civilen 
namen in razviti nov pro izvod, postopek ali storitev.

Ta razpis se navezuje na ustrezni mednaro-
dni razpis projekta EUROSTARS z imenom: »EU-
REKAs EUROSTARS programme« (v nadaljevanju: 
mednarodni razpis) objavljen na spletnem naslovu 
 www.eurostars-eureka.eu.

V mednarodnem razpisu EUROSTARS sodeluje 
33 držav članic konzorcija EUROSTARS, seznam naj-
dete na spletnem naslovu www.eurostars-eureka.eu.
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3. Pogoji sodelovanja
3.1 Splošni pogoji mednarodnega razpisa
Prijavitelji morajo izpolnjevati vse splošne pogoje 

mednarodnega razpisa, in sicer:
– pri projektu morata sodelovati najmanj dva par-

tnerja, ki prihajata iz dveh različnih držav članic Euro-
stars,

– projekt mora ustrezati vsem Eureka kriterijem (po-
kriva lahko katerokoli tehnološko področje, imeti mora 
civilen namen, rezultat pa mora biti nov pro izvod, po-
stopek ali storitev),

– koordinator v konzorciju mora biti MSP, ki izvaja 
RR po kriterijih Eurostars programa, kar pomeni, da 
vlaga več kot 10  % svojega ekvivalenta polnega delov-
nega časa ali letnega prometa v raziskovalno razvojno 
dejavnost,

– koordinator, ki izvaja RR ima sedež v državi čla-
nici EUROSTARS,

– vsi udeleženi MSP ustrezajo definiciji MSP, ki jo 
je sprejela Evropska unija,

– RR dejavnost v višini več kot 50  % skupnih stro-
škov projekta bodo izvajala MSP, ki sodelujejo v pro-
jektu,

– v posameznem projektu vsi partnerji sestavljajo 
dobro uravnotežen mednarodni konzorcij, kjer nobena 
država ali partner ne vloži v projekt več kot 75  % celotnih 
stroškov projekta,

– načrtovano trajanje projekta ≤ 3 leta,
– vstop pro izvoda, postopka ali storitve na tržišče 

je predviden v 2 letih po zaključku projekta (izjema so 
projekti na področju biotehnologije, biomedicine in medi-
cinski projekti, ki zahtevajo izvedbo kliničnih študij, ki se 
morajo začeti v dveh letih po zaključku projekta).

V primeru, da katerikoli od zgoraj navedenih pogo-
jev ni izpolnjen se mednarodno ocenjevanje ne izvede, 
projekt pa se zavrne.

3.2 Nacionalni pogoji
Na nacionalni razpis se lahko prijavijo samo slo-

venski prijavitelji, katerih projekt, pri katerem sodelujejo 
v okviru mednarodnega konzorcija kot koordinator ali 
partner, je bil potrjen s strani Visokih predstavnikov Eu-
rostars v okviru mednarodnega razpisa.

Poleg splošnih pogojev mednarodnega razpisa 
morajo slovenski prijavitelji izpolnjevati tudi naslednje 
pogoje:

– Na javni razpis se lahko prijavijo velika, srednje 
velika, mala in mikro podjetja in javne-razvojne organi-
zacije, s sedežem v Republiki Sloveniji, ki:

– na dan 31. 12. v letu pred objavo razpisa niso 
bila v stanju insolventnosti, kot jo opredeljuje 14. člen 
Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insol-
ventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) (Uradni list 
RS, št. 126/07, 40/09, 59/09, 52/10, 106/10 – ORZFPPI-
PP21, 26/11, 47/11, 87/11 – ZPUOOD, 23/12),

– ne prejemajo ali niso v postopku pridobivanja 
državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje pod-
jetij v težavah,

– niso za iste stroške pridobila ali niso v postopku 
pridobivanja sofinanciranja iz drugih državnih ali lokalnih 
proračunskih virov,

– niso v stečajnem postopku, postopku prisilne 
poravnave, izbrisa brez likvidacije ali likvidacije,

– imajo poravnane obveznosti do države,
– niso na seznamu sub jektov, za katere velja 

omejitev po 35. členu Zakona o integriteti in preprečeva-
nju korupcije (Uradni list RS, št. 96/11 – UPB2).

Izpolnjevanje zgoraj navedenih nacionalnih pogojev 
prijavitelj potrjuje s podpisom Izjave o strinjanju z raz-

pisnimi pogoji, ki je obvezni del vloge na javni razpis 
(Obrazec 3).

Poleg zgoraj navedenih pogojev morajo podjetja iz 
Slovenije izpolnjevati sledeče pogoje:

– Podjetje je pravna ali fizična oseba, ki je registri-
rana po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, 
št. 65/09, 83/09 Odl. US: U-I-165/08-10, Up-1772/08-14, 
Up-379/09-8, 33/11, 91/11, 100/11 Skl. US: U-I-311/11-5, 
32/12, 57/12).

– Vsak slovenski prijavitelj lahko sodeluje največ 
v enem tekočem projektu EUROSTARS (prijavitelj pro-
jekta je lahko koordinator projekta ali partner).

– Vsak slovenski prijavitelj mora v projek-
tnem predlogu izkazati namen zaposlitve ustreznega 
števila novo zaposlenih oseb, ter tekom izvajanja projek-
ta te zaposlitve realizirati. Število potrebnih zaposlitev je 
vezano na število zaposlenih, ki sodelujejo pri izvajanju 
projekta. Vsak slovenski prijavitelj mora na vsake 3 sofi-
nancirane FTE izvesti vsaj eno novo zaposlitev za polni 
delovni čas (za 1 FTE).

Poleg pogojev iz drugega odstavka te točke morajo 
javne raziskovalne organizacije iz Slovenije izpolnjevati 
sledeče pogoje:

– Javna raziskovalna organizacija je oseba javne-
ga prava, katere ustanovitelj je Republika Slovenija ali 
druga z zakonom pooblaščena oseba javnega prava.

– Vsak slovenski prijavitelj lahko sodeluje največ 
v enem tekočem projektu EUROSTARS (prijavitelj pro-
jekta je lahko koordinator projekta ali partner). Če je 
prijavitelj univerza velja omejitev enega projekta na po-
samezno fakulteto.

– Projekt v katerem sodeluje javna raziskovalna or-
ganizacija iz Slovenije mora imeti vsaj enega partnerja 
iz gospodarstva (veliko, srednje, malo ali mikro podjetje 
registrirano v Sloveniji).

– Vsak slovenski prijavitelj mora v projek-
tnem predlogu izkazati namen zaposlitve ustreznega 
števila novo zaposlenih oseb, ter tekom izvajanja pro-
jekta te zaposlitve realizirati. Število potrebnih zaposlitev 
je vezano na število zaposlenih, ki sodelujejo pri izva-
janju projekta. Vsak slovenski prijavitelj mora na vsake 
3 sofinancirane FTE izvesti vsaj eno novo zaposlitev za 
polni delovni čas (za 1 FTE). Ta obveznost zaposlitve 
ne velja za javne raziskovalne organizacije, če njihovo 
sofinanciranje ne presega 20  % vrednosti sofinanciranja 
njegovega partnerja iz gospodarstva.

Za velika podjetja in javne raziskovalne organizacije 
je določena obveznost dokazovanja spodbujevalnega 
učinka (izjava o spodbujevalnem učinku).

V primeru, da katerikoli od zgoraj navedenih naci-
onalnih pogojev ni izpolnjen, ministrstvo vlogo zavrne.

Prijavitelji na javni razpis prijavijo projekt kot zaklju-
čeno celoto. Pogodbena obveznost prejemnika sredstev 
je izpolnjena, ko je v celoti zaključen projekt oziroma, ko 
so izvedene vse napovedane aktivnosti vseh partnerjev 
in ne le partnerja, ki z ministrstvom sklene pogodbo 
o sofinanciranju.

4. Upravičeni stroški: upravičeni stroški, ki se bodo 
priznali v okviru posameznega projekta, so stroški za iz-
vajanje raziskovalno-razvojne dejavnosti projekta, ki se 
izvajajo v obliki industrijskih raziskav, in sicer do 50  % za 
mikro, mala in srednje velika podjetja in 40  % za javne 
raziskovalne organizacije in velika podjetja (prijavitelj 
lahko uveljavlja tudi nižji odstotek). Upravičeni so stro-
ški osebja, instrumentov, opreme, zemljišč in zgradb, 
stroški pogodbenih raziskav, tehnično znanje in patenti 
ter režijski in ostali stroški, ki so natančneje opredeljeni 
v razpisni dokumentaciji.
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5. Prijava projekta: partner pri projektu lahko sode-
luje kot koordinator (ki je v projektu le eden in mora biti 
MSP, ki izvaja RR s sedežem v državi članici Eurostars) 
ali kot partner (vsaj eden ali več iz države članice Eu-
rostars).

5.1 Prijava na mednarodni razpis: koordinator je 
dolžan poskrbeti za popolno mednarodno prijavo predlo-
ga projekta in jo mora oddati v imenu celotnega kon-
zorcija do 4. aprila 2013. Za pravočasne se bodo štele 
prijave, ki bodo preko spletne strani www.eurostars-eu-
reka.eu naložena do izteka roka do 20.00 CET.

5.2 Nacionalna prijava: vsak slovenski prijavitelj 
(kordinator ali partner v projektu, ki je bil na mednarodni 
ravni pozitivno ocenjen) se mora posebej prijaviti na ta 
javni razpis (v nadaljevanju: nacionalni razpis) za dode-
litev nacionalnih finančnih sredstev. Prijavo mora poslati 
v 14 dneh od prejema elektronskega obvestila o izbranih 
projektih s strani Eureka sekretariata, skladno z določili 
točke 6.2 tega razpisa.

6. Preverjanje in ocenjevanje ter izbor projektov
6.1 Mednarodno preverjanje in ocenjevanje ter iz-

bor projektov
6.1.1 Preverjanje projekta
Na podlagi prejetega obvestila s strani Eureka se-

kretariata o prejeti pravočasni in popolni vlogi na med-
narodni razpis Eurostars, NPC izvedejo preverjanja, ki 
potekajo pred začetkom ocenjevanja tehničnih izveden-
cev. Preverja se:

– finančna ustreznost prijavitelja,
– vsebina konzorcijske pogodbe.
NPC v ta namen poda mnenje (Cover note) o pri-

javitelju. Ostali podatki o postopku preverjanja projekta 
so navedeni v razpisni dokumentaciji.

6.1.2 Ocenjevanje dveh mednarodnih tehničnih 
strokovnjakov

Iz Eurekine baze strokovnjakov določena med-
narodna tehnična strokovnjaka ocenjujeta projekt po 
vnaprej določenih merilih mednarodnega razpisa, kot 
so prikazana v spodnji razpisni dokumentaciji. Vsako 
merilo ovrednotita, vsak zase, z oceno nezadostno («) 
– povprečno (««) – dobro («««) – odlično (««««).

6.1.3 Ocenjevanje Komisije za vrednotenje (IEP)
Vsak izmed 6 članov Komisije za vrednotenje 

v skladu z mednarodnim razpisom na podlagi 6 doku-
mentov (prijavni obrazec, finančno poročilo ali poslovi 
načrt, konzorcijska pogodba, 2 poročili tehničnih stro-
kovnjakov in mnenje (Cover note) nacionalnega koordi-
natorja) ocenjuje projekte po enakih merilih kot tehnični 
strokovnjaki. Tokrat se ocenjuje z ocenami od 0–200. 
Tako vsak član komisije za vrednotenje lahko podeli 
projektu največ 600 točk.

Ko vsi člani ocenijo projekt, se poda skupna ocena 
za vsako področje, ki predstavlja povprečno vrednost 
šestih članov za posamezno področje.

Na podlagi vseh zbranih ocen Komisija za vre-
dnotenje izdela poročilo in uvrstitveni seznam. Največ 
možnih točk, ki ji lahko prejme projekt je 600. Če je bila 
pri enem od meril ocena manjša od 120, ali če je sku-
pna ocena projekta manjša od 400, projekt samodejno 
postane neprimeren za sofinanciranje iz programa Eu-
rostars.

6.1.4 Odločitev Skupine visokih predstavnikov Eu-
rostars

Na podlagi poročila Komisije za vrednotenje in 
uvrstitvenega seznama skupina Visokih predstavnikov 
Eurostars sprejme ali v celoti zavrne celoten seznam. 
Ta uvrstitveni seznam je nato podlaga za nacionalno 
odločanje o sofinanciranju tistih projektov v katerih so-
delujejo slovenski partnerji.

6.2 Nacionalni del
Rok za oddajo vlog na nacionalni javni razpis je 

v 14 dneh od prejema elektronskega obvestila s strani 
Eureka sekretariata o izbiri, na naslov: Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 
1000 Ljub ljana, v zaprti ovojnici pod oznako »Ne odpi-
raj – vloga na javni razpis Eurostars 2013« na prednji 
strani. Kot pravočasne se štejejo vloge, ki prispejo na 
ministrstvo najkasneje 14. dan od prejetja elektronske-
ga obvestila s strani Eureka sekretariata o izbiri. Če se 
prijava pošlje priporočeno po pošti, se šteje za pravo-
časno, če je bila oddana na pošto v zgoraj navedenem 
roku za oddajo vlog.

Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno ali ki ne bodo 
pravilno označene, strokovna komisija ministrstva ne bo 
obravnavala in bodo zavržene.

6.2.1 Odpiranje vlog
Odpiranje prispelih vlog za ta javni razpis ni javno 

in bo potekalo v prostorih Ministrstva za gospodarski 
razvoj in tehnologijo, in sicer naslednji delovni dan od 
dneva, ki bo predviden kot zadnji rok za prispetje vlog. 
Datumi in druge informacije v zvezi z odpiranjem vlog 
bodo objavljene na spletnih straneh ministrstva (www.
mgrt.gov.si) ali vam jih posreduje NPC.

Na odpiranju strokovna komisija ministrstva preve-
ri pravočasnost, pravilno označenost prispelih vlog in 
popolnost vlog. Vloge, ki niso prispele pravočasno ali ki 
niso pravilno označene, se zavržejo. Strokovna komisija 
opravi pregled vlog in v primeru, da je posamezna vloga 
nepopolna, pozove prijavitelja k dopolnitvi. Dopolnitev 
vlog je namenjena zagotovitvi morebitnih manjkajočih 
dokumentov, obrazcev oziroma podatkov, ki bodo izka-
zovali izpolnjevanje pogojev ob izteku roka za oddajo 
vloge na javni razpis. Tudi vloge prijaviteljev, ki so bili 
pozvani k dopolnitvi in se na poziv niso pravočasno od-
zvali ali vloge niso ustrezno dopolnili, se zavrže.

Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati:
– višine zaprošenih sredstev,
– tistega dela vloge, ki se veže na tehnične specifi-

kacije predmeta vloge,
– tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vpli-

vali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na 
preostale vloge, ki jih je ministrstvo prejelo v postopku 
dodelitve sredstev.

Ne glede na prejšnji odstavek sme izključno pri-
javitelj ob pisnem soglasju ministrstva popraviti očitne 
računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjeva-
nju vlog. Pri tem se višina zaprošenih sredstev ne sme 
spreminjati.

6.2.2 Izdelava predloga nacionalnega sofinancira-
nja

Strokovna komisija ministrstva na podlagi opravlje-
nega mednarodnega ocenjevanja po merilih, določe-
nih v mednarodnem razpisu in predhodnih preverjanjih 
NPC ter na podlagi sprejetega uvrstitvenega seznama 
projektov, ki ga je za sofinanciranje potrdila skupina 
Visoki predstavniki Eurostars, pripravi predlog sofinan-
ciranja.

Ministrstvo bo začelo s sofinanciranjem najvišje 
ocenjenega projekta iz uvrstitvenega seznama projek-
tov, ki ga je za sofinanciranje potrdila skupina Viso-
kih predstavnikov Eurostars in nadaljevalo po seznamu 
proti najnižje ocenjenemu izbranemu projektu, do pora-
be razpoložljivih sredstev.

7. Sestava vloge
Za oddajo na mednarodni razpis se sestavi vloga 

po navodilih v »Guidelines for applicants«, objavljenih 
na www.eurostars-eureka.eu.
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Za oddajo na nacionalni razpis se sestavi en izvod 
popolne vloge iz te razpisne dokumentacije. Vloga naj 
bo vezana na način, ki onemogoča neopazno spremi-
njanje vsebine (menjavo, dodajanje listov ipd.). Vloga 
naj bo napisana v slovenskem jeziku, razen tam, kjer je 
navedeno drugače.

Vloga je popolna, če bo vsebovala listine iz spo-
dnjega seznama:

1. Obrazec za prijavo projekta (OBRAZEC 1)
2. Povzetek projekta, ki zajema osnovne podatke 

o projektu, povzetek finančne strukture projekta, trajanje 
projekta in opis projekta v slovenščini (OBRAZEC 2)

3. Natisnjen PDF obrazec vloge, ki je bil poslan 
na Eureka sekretariat

4. Izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji (OBRA-
ZEC 3)

5. Parafiran vzorec pogodbe o sofinanciranju
6. Konzorcijska pogodba
7. Izjavo o spodbujevalnem učinku (ni predpisa-

nega obrazca).
8. Višina sredstev
Za nacionalno sofinanciranje projektov EURO-

STARS je na proračunskih postavkah 568711 in 959310, 
v letu 2013 predvidenih 600.000,00 EUR ter v letu 2014 
600.000,00 EUR. Višina sredstev za sofinanciranje pro-
jektov, ki se bodo zaključili po letu 2014 je odvisna od 
razpoložljivih sredstev, ki bodo predvidena v proračunu 
za ta leta. Morebitna sprememba sofinanciranja projekta 
po letu 2014 bo določeno z aneksom k pogodbi.

Projekt bo lahko prejel sredstva do višine, zaproše-
ne v vlogi, vendar največ do višine 100.000,00 EUR na 
leto za posameznega partnerja.

9. Obdobje za porabo sredstev: obdobje za porabo 
sredstev so proračunska leta 2013, 2014, 2015, 2016 
in 2017.

10. Sklep
Prijavitelji na ta javni razpis bodo o dodelitvi sred-

stev obveščeni s sklepom ministrstva, v roku 30 dni od 
izteka roka za predložitev dokončno podpisane konzor-
cijske pogodbe na Eureka sekretariat.

Prijavitelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz 
javnega razpisa in da neupravičeno ni bil izbran, lahko 
v 30 dneh od prejema sklepa vloži tožbo na Upravno 
sodišče RS.

11. Dodatne informacije: več informacij o projek-
tu EUROSTARS in posebej o mednarodnem delu razpi-
sa je dostopnih na www.eurostars-eureka.eu. Dodatne 
informacije so na voljo na ministrstvu, pri kontaktni ose-
bi: Urška Zupin, urska.zupin@gov.si.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Št. 4300-2/2013 Ob-1534/13

Javni razpis
za dodeljevanje spodbud v okviru 

iniciative EUREKA za leto 2013
1. Neposredni uporabnik državnega proračuna in 

pravna podlaga
Neposredni uporabnik državnega proračuna je Re-

publika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in 
tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljub ljana.

Podlaga za izvedbo javnega razpisa je Prora-
čun Republike Slovenije za leto 2013 (Uradni list RS, 
št. 104/12), Proračun Republike Slovenije za leto 
2014 (Uradni list RS, št. 104/12), Zakon o izvrševanju 
proračuna Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 
 (ZIPRS1314, Uradni list RS, št. 104/12), Zakon o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – 

ZDIU12), Uredba o postopku, merilih in načinu dode-
ljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov 
in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11), Zakon 
o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, 
št. 22/06, 61/06 ZDru-1, 112/07), Program za spod-
bujanje tehnološkega razvoja in inovacij v letu 2013 
(št. priglasitve: BE01-2399245-2012) in podpisanega 
memoranduma med Republiko Slovenijo in Eureko dne 
16. 6. 1994.

Ministrstvo si pridržuje pravico, da izvajanje pogodb 
za izbrane projekte prenese na Javno agencijo Republi-
ke Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, 
razvoja, investicij in turizma.

2. Predmet in namen razpisa
Predmet Javnega razpisa za dodeljevanje spodbud 

v okviru iniciative Eureka za leto 2013 (v nadaljevanju: 
javni razpis) je sofinanciranje slovenskega dela medna-
rodnih raziskovalnih in razvojnih projektov za projekte, 
ki so potrjeni na zasedanjih programa Eureka s strani 
skupine Visokih predstavnikov programa Eureka.

Predmet sofinanciranja so raziskovalno razvojni 
projekti v podjetjih in javnih raziskovalnih organizacijah 
za pridobivanje novih znanj ter za nove, spremenjene ali 
izboljšane pro izvode, postopke ali storitve, s sofinanci-
ranjem stroškov za industrijske raziskave.

Namen razpisa je omogočiti podjetjem in javnih 
raziskovalnih organizacijam iz Slovenije polnopravno 
vključevanje v projekte mednarodnega programa Eu-
reka. Namen je spodbujati udeležbo slovenskih podjetij 
in javnih raziskovalnih organizacij na vseh tehnoloških 
področjih programa Eureka in jim s sofinanciranjem 
za raziskovalno delo zagotoviti, da ostajajo v kora-
ku z evropskimi raziskovalno-razvojnimi trendi, kakor 
tudi s podjetniškimi trendi, ki nastajajo v evropskem 
prostoru.

Prijavitelji lahko prijavijo projekte kot individualni 
projekt, ali pa v okviru ene izmed dveh strateških iniciativ 
znotraj iniciative Eureka, v okviru dežnikov (umbrellas) 
ali v okviru grozdov (clusters).

V mednarodni iniciativi Eureka, sodeluje 41 pol-
nopravnih članic, s katerimi je možno sestaviti medna-
rodni konzorcij, seznam najdete na spletnem naslovu 
www.eurekanetwork.org.

3. Pogoji sodelovanja
Prijavitelji morajo izpolnjevati vse splošne pogoje 

mednarodne objave, ki so, da se projekt izvaja na ka-
terem koli tehnološkem področju, da ima projekt civilni 
namen, ter da je rezultat projekta nov pro izvod, posto-
pek ali storitev.

Poleg splošnih pogojev mednarodne objave morajo 
slovenski prijavitelji izpolnjevati tudi naslednje pogoje:

– Na javni razpis se lahko prijavijo velika, srednje 
velika, mala in mikro podjetja in javne raziskovalne or-
ganizacije, s sedežem v Republiki Sloveniji, ki:

– na dan 31. 12. v letu pred objavo razpisa niso 
bila v stanju insolventnosti, kot jo opredeljuje 14. člen 
Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insol-
ventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) (Uradni list 
RS, št. 126/07, 40/09, 59/09, 52/10, 106/10 – ORZFPPI-
PP21, 26/11, 47/11, 87/11 – ZPUOOD, 23/12),

– ne prejemajo ali niso v postopku pridobivanja 
državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje pod-
jetij v težavah,

– niso za iste stroške pridobila ali niso v po-
stopku pridobivanju sofinanciranja iz drugih državnih ali 
lokalnih proračunskih virov,

– niso v stečajnem postopku, postopku prisilne 
poravnave, izbrisa brez likvidacije ali likvidacije,

– imajo poravnane obveznosti do države,
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– niso na seznamu sub jektov, za katere velja 
omejitev po 35. členu Zakona o integriteti in preprečeva-
nju korupcije (Uradni list RS, št. 96/11 – UPB2),

– člani konzorcija med seboj niso povezana pod-
jetja, tj. partnerska ali povezana podjetja.

– Načrtovan čas trajanja projekta je lahko največ 
36 mesecev, čas sofinanciranja projekta s strani ministr-
stva ne more biti več kot 36 mesecev, rezultat projekta 
pa mora biti na tržišču dostopen najkasneje v dveh letih 
po zaključku projekta.

– Posamezni slovenski prijavitelj v projektu mora 
najmanj 70  % dela na projektu opraviti sam.

Izpolnjevanje zgoraj navedenih nacionalnih pogojev 
prijavitelj potrjuje s podpisom Izjave o strinjanju z raz-
pisnimi pogoji, ki je obvezni del vloge na javni razpis 
(Obrazec E).

Poleg zgoraj navedenih pogojev morajo podjetja iz 
Slovenije izpolnjevati sledeče pogoje:

– Podjetje je pravna ali fizična oseba, ki je registri-
rana po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, 
št. 65/09, 83/09 Odl.US: U-I-165/08-10, Up-1772/08-14, 
Up-379/09-8, 33/11, 91/11, 100/11 Skl.US: U-I-311/11-5, 
32/12, 57/12).

– Če je slovenski prijavitelj podjetje, ima le-to lah-
ko v koledarskem letu aktivne (veljavno pogodbo) naj-
več 3 različne projekte, kjer v projektu lahko nastopa 
kot vodilni/koordinator ali kot partner. Vsak slovenski 
prijavitelj mora v projektnem predlogu izkazati namen 
zaposlitve ustreznega števila novo zaposlenih oseb, ter 
tekom izvajanja projekta te zaposlitve realizirati. Število 
potrebnih zaposlitev je vezano na število zaposlenih, ki 
sodelujejo pri izvajanju projekta. Vsak slovenski prijavi-
telj mora na vsake 3 sofinancirane FTE izvesti vsaj eno 
novo zaposlitev za polni delovni čas (za 1 FTE).

Poleg zgoraj navedenih pogojev morajo javne raz-
iskovalne organizacije iz Slovenije izpolnjevati sledeče 
pogoje:

– Javna raziskovalna organizacija je oseba javne-
ga prava, katere ustanovitelj je Republika Slovenija ali 
druga z zakonom pooblaščena oseba javnega prava.

– Če se v mednarodni konzorcij projekta prijavlja 
več slovenskih prijaviteljev (kot koordinator ali partner), 
mora eden izmed njih biti podjetje, drugi partner pa je 
lahko javna raziskovalna organizacija s sedežem v Re-
publiki Sloveniji.

– Če je slovenski prijavitelj javna raziskovalna or-
ganizacija ima lahko:

– univerza: posamezna katedra ima lahko vsega 
skupaj v koledarskem letu aktivne 3 projekte,

– inštitut: posamezni raziskovalni odsek ima lahko 
vsega skupaj v koledarskem letu aktivne 3 projekte.

– Vsak slovenski prijavitelj mora v projek-
tnem predlogu izkazati namen zaposlitve ustreznega 
števila novo zaposlenih oseb, ter tekom izvajanja pro-
jekta te zaposlitve realizirati. Število potrebnih zaposlitev 
je vezano na število zaposlenih, ki sodelujejo pri izva-
janju projekta. Vsak slovenski prijavitelj mora na vsake 
3 sofinancirane FTE izvesti vsaj eno novo zaposlitev za 
polni delovni čas (za 1 FTE). Ta obveznost zaposlitve 
ne velja za javne raziskovalne organizacije, če njihovo 
sofinanciranje ne presega 20  % vrednosti sofinanciranja 
njegovega partnerja iz gospodarstva.

Za velika podjetja in javne raziskovalne organizacije 
je določena obveznost dokazovanja spodbujevalnega 
učinka.

Prejemnik sredstev je pri izvajanju projekta dolžan 
upoštevati določila Zakona o javnem naročanju (Uradni 
list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11, 43/12 Odl.US: 
U-I-211/11-26, 90/12).

Zgoraj navedeni formalni pogoji morajo biti izpol-
njeni in so predmet preverjanja pred začetkom oce-
njevanja. V primeru, da katerikoli od zgoraj navedenih 
pogojev ni izpolnjen, se ocenjevanje ne izvede, projekt 
pa se zavrne.

V primeru, ko je projekt zavrnjen, sme prijavitelj 
ta-isti projekt (z isto vsebino, partnerji in cilji) ponovno 
vložiti šele v naslednjem koledarskem letu.

4. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški, ki se bodo priznali v okviru po-

sameznega projekta, so stroški za izvajanje raziskoval-
no-razvojne dejavnosti projekta, ki se izvajajo v obliki 
industrijskih raziskav. Upravičeni stroški se bodo priznali 
v vrednosti upravičenih stroškov za raziskovalne-razvoj-
ne aktivnosti, ki so nastali in bili plačani v obdobju za 
izplačilo (natančneje so obdobja za izplačilo določena 
v pogodbi) in sicer do 50  % za mikro, mala in srednje 
velika podjetja in 40  % za javne raziskovalne organi-
zacije in velika podjetja (prijavitelj lahko uveljavlja tudi 
nižji odstotek). Upravičeni so stroški osebja, stroški in-
strumentov, opreme, zemljišč ter zgradb, stroški pogod-
benih raziskav, tehnično znanje in patenti ter režijski in 
ostali stroški, ki so natančneje opredeljeni v razpisni 
dokumentaciji.

Višina sofinanciranja za slovenskega partnerja 
v projektu se določi glede na celotno vrednost projekta 
in glede na višino njegovega deleža podanega v vlogi, 
ter glede na število mesecev trajanja projekta. V prime-
ru, da je datum začetka projekta v vlogi pred datumom 
potrditve na zasedanju Visokih predstavnikov Eureka, 
se pri izračunu upošteva sorazmerni delež za tekoče 
leto od prvega v mesecu naprej, ki sledi datumu potr-
ditve projekta, do v vlogi zapisanega dneva zaključka 
projekta.

5. Prijava projekta
Slovenski prijavitelj pri projektu lahko sodeluje kot 

koordinator ali kot partner. Roka za oddajo vlog na javni 
razpis v letu 2013 sta: 15. april in 9. september 2013. 
Morebitni razpisani roki za leto 2014 bodo objavljeni na-
knadno, na spletni strani www.mgrt@gov.si.

Vsak slovenski prijavitelj (koordinator ali samo par-
tner v projektu) se mora sam prijaviti na ta javni razpis.

Popolna vloga, pripravljena v skladu z razpisno 
dokumentacijo, mora biti do roka dostavljena v Glavno 
pisarno Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, 
Kotnikova ulica 5, 1000 Ljub ljana. Vloga mora biti odda-
na v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – vloga na javni 
razpis EUREKA« ter navebo polnega naziva in naslova 
pošiljatelja. Če se prijava pošlje priporočeno po pošti, se 
šteje za pravočasno, če je bila oddana na pošto v zgoraj 
navedenem roku za oddajo vlog.

6. Preverjanje in ocenjevanje ter izbor projektov
6.1 Preverjanje
Na odpiranju strokovna komisija ministrstva preveri 

pravočasnost, pravilno označenost in popolnost prispe-
lih vlog. Vloge, ki niso prispele pravočasno se pusti 
zaprte za naslednje odpiranje v okviru javnega razpisa 
oziroma se vlogo zavrže in vrne pošiljatelju, če prispe 
po izteku zadnjega roka za oddajo vlog ali če pride do 
porabe razpoložljivih sredstev. Vloge, ki niso pravilno 
označene, se zavržejo. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev 
razpisa, se zavrnejo. Strokovna komisija opravi pregled 
vlog in v primeru, da je posamezna vloga nepopolna, 
pozove prijavitelja k dopolnitvi. Tudi vloge prijaviteljev, ki 
so bili pozvani k dopolnitvi in se na poziv niso pravoča-
sno odzvali ali vloge niso ustrezno dopolnili, se zavrže.

6.2 Ocenjevanje in merila
Ocenjuje se vloge, ki so bile poslane zaradi so-

financiranja. Ne glede na to ali prijavitelj želi sofinan-
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ciranje projekta ali pa želi samo sodelovati v projektu 
(samofinanciranje projekta), mora izpolnjevati vse po-
goje razpisa.

Vsako prispelo vlogo, za katero je bila ugotovljena 
popolnost in izpolnjevanje pogojev razpisa, ocenita na 
podlagi ocenjevalnega lista (priloga 3 Razpisne doku-
mentacije) ločeno dva člana strokovne komisije. Po-
samezno merilo se ocenjuje s celim številom od 0–10. 
Ocene na ocenjevalnih listih morajo biti utemeljene s ko-
mentarjem. Ocenjevalec podpiše ocenjevalni list.

Vloge se ocenjujejo po sledečih ocenjevalnih me-
rilih:

1. Finančna sposobnost partnerjev v konzorciju.
2. Formalni sporazum med partnerji.
3. Stopnja tehnološke zahtevnosti.
4. Predviden tehnološki napredek.
5. Stopnja inovativnosti.
6. Velikost potencialnega trga za partnerje.
7. Dostop do trga in potencialni riziki projekta.
8. Povračilo investicije glede na vložek v projekt.
9. Geografski/sektorski vpliv projekta.
10. Stopnja uravnoteženosti partnerjev v projektu.
11. Tehnološka sposobnost partnerjev.
12. Upravljavska sposobnost partnerjev.
13. Metodologija planiranja projekta.
14. Mejniki in terminski plan in jasno opredeljeni 

cilji projekta.
15. Finančna konstrukcija projekta.
16. Finančna soudeležba partnerjev v projektu.
17. Strateška pomembnost projekta za partnerje.
18. Povečana sposobnost in prepoznavnost zaradi 

projekta.
Ocenjevalna merila in postopek ocenjevanja so na-

tančneje opisani v razpisni dokumentaciji.
Meja, nad katero velja vloga za pozitivno ocenjeno, 

je 140 točk ali več. Taka vloga se v primeru potrditve 
projekta na zasedanju Visokih predstavnikov Eureka 
sofinancira s strani ministrstva.

6.3 Izbor projektov
Ministrstvo bo začelo s sofinanciranjem najvišje 

ocenjenega projekta posameznega razpisnega roka 
navzdol, do porabe razpoložljivih sredstev.

Dokončno odločitev o potrditvi sofinanciranja slo-
venskega dela posameznega projekta sprejme minister.

7. Sestava vloge
Za oddajo na nacionalni razpis se sestavi en izvod 

popolne vloge. Vloga naj bo napisana v slovenskem 
jeziku, razen tam, kjer je navedeno drugače.

Vloga velja za popolno, če prijavitelj do predpisa-
nega roka za oddajo vlog predloži pravilno zapečatene 
dokumente po naslednjem vrstnem redu:

– Obrazec A – Obrazec za prijavo projekta na ta 
javni razpis,

– Obrazec B – Prijavni obrazec “Project proposal 
form” v angleškem jeziku,

– Obrazec C – Obrazec dispozicije projekta,
– Obrazec D – PDF Obrazec za prijavo projekta na 

Eureka sekretariat,
– Elektronsko obliko “obrazca D” (PDF Eureka pri-

javni obrazec na CD-ju),
– Obrazec E – Izpolnjena in podpisana izjava o stri-

njanju z razpisnimi pogoji,
– Obrazec F – Parafirano vzorčno pogodbo,
– Pismo o nameri oziroma pogodba o medsebojnih 

razmerjih med partnerji za prijavljen projekt (ni predpi-
sanega obrazca),

– Izjava o spodbujevalnem učinku (ni predpisanega 
obrazca).

8. Odpiranje vlog: odpiranje prispelih vlog, na naci-
onalni del razpisa zaradi predvidenega večjega števila 
prijav ni javno in bo potekalo v prostorih Ministrstva 
za gospodarski razvoj in tehnologijo, in sicer naslednji 
dan, ki bo predviden kot zadnji rok za prispetje vlog. 
Datumi in druge informacije v zvezi z odpiranjem vlog 
bodo objavljene na spletnih straneh ministrstva (www.
mgrt.gov.si) ali vam jih posreduje nacionalna kontaktna 
oseba (NPC).

9. Višina sredstev
Za nacionalno sofinanciranje projektov Eureka je na 

proračunski postavki 568711, projekt 3211-06-0011 in 
3211-11-0035, konto 4102 in 4133, v letu 2013 predvide-
nih 400.000,00 EUR, v letu 2014 pa 1.000.000,00 EUR. 
Višina sredstev za ostala leta trajanja projektov je okvir-
no 1.000.000,00 EUR letno in bo odvisna od razpoložlji-
vih proračunskih sredstev.

Sofinancira se projekte v višini do 40  % ali 50  % 
vrednosti slovenskega deleža v posameznem projektu. 
Projekt bo lahko prejel sredstva do višine, zaprošene 
v vlogi, vendar največ do višine 100.000,00 EUR na leto 
za posameznega prijavitelja.

10. Obdobje za porabo sredstev: obdobje za po-
rabo sredstev so proračunska leta 2013, 2014, 2015 
in 2016 oziroma do leta, ki ga je prijavitelj navedel kot 
zaključno leto projekta. Trajanje projekta ne sme biti 
daljše od 36 mesecev.

11. Obveščanje o izboru
Prijavitelji na ta javni razpis bodo o izidih razpisa 

obveščeni v roku 90 dni od datuma odpiranja vlog.
Prijavitelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz 

javnega razpisa in da neupravičeno ni bil izbran, lahko 
v 30 dneh od prejema sklepa vloži tožbo na Upravno 
sodišče RS.

12. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije
Informacije in celotna razpisna dokumentacija so 

na voljo na spletnem naslovu Ministrstva za gospodarski 
razvoj in tehnologijo, pod razdelkom Javni razpisi.

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so 
do zaključka razpisa na voljo na Ministrstvu za gospo-
darski razvoj in tehnologijo, pri kontaktni osebi Urška 
Zupin, urska.zupin@gov.si ali na tel. 01/400-33-36.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Št. 3331-13-0007 Ob-1521/13

Na podlagi 10. člena Zakona o javnem interesu 
v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10; v na-
daljevanju: ZJIMS) in 25. člena Pravilnika o izvajanju 
Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Ura-
dni list RS, št. 47/11), objavlja Urad Republike Slovenije 
za mladino

javni razpis
za zbiranje predlogov za podelitev državnega 
priznanja v mladinskem sektorju za leto 2013
1. Predmet in namen razpisa
Državno priznanje v mladinskem sektorju je najvišje 

priznanje Republike Slovenije za dosežke na področju 
mladinskega dela oziroma popularizacije mladinskega 
dela.

Državna priznanja se podeljujejo z namenom jav-
nega priznavanja in zahvale za izjemne dosežke v mla-
dinskem sektorju.

Cilji podeljevanja državnega priznanja v mladin-
skem sektorju so:

– pospeševati zavedanje o pomenu mladinske poli-
tike za mlade in še posebej zavedanja o prispevku, ki ga 
ima mladinski sektor za ekonomski in družbeni razvoj;
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– pospeševati družbeno priznanje mladinske-
ga dela za ekonomski in družbeni razvoj, še po-
sebej  številnih neformalnih in priložnostnih učnih ak-
tivnostih;

– priznati organizacijam in posameznikom dosežke 
na področju mladinske politike in mladinskega dela;

– promovirati primere dobrih praks in strategije ter 
programe za kakovostno delo v mladinskem polju.

Pri tem med področja mladinskega sektorja štejejo 
vsa področja, ki jih opredeljuje ZJIMS:

– avtonomija mladih;
– neformalno učenje in usposabljanje ter večanje 

kompetenc mladih;
– dostop mladih do trga delovne sile in razvoj pod-

jetnosti mladih;
– skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi;
– prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko 

sodelovanje mladih;
– mobilnost mladih in mednarodno povezovanje;
– zdrav način življenja in preprečevanje različnih 

oblik odvisnosti mladih;
– dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje 

ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih in
– sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev 

v družbi.
2. Predlagatelji državnih priznanj
Kandidate za podelitev državnega priznanja lah-

ko predlagajo fizične ali pravne osebe. Te lahko po-
sredujejo tudi predloge posameznikov ali neformalnih 
skupin mladih, ki se ukvarjajo z mladinskim delom. 
K predlogu za pridobitev državnega priznanja je treba 
pridobiti predhodno soglasje kandidata oziroma zakoni-
tega zastopnika pravne osebe.

3. Vrste državnih priznanj
Vrste državnih priznanj za katere se lahko 

poda predlog so:
– Državno priznanje za prispevek k uveljavljanju 

mladinskega sektorja;
– Državno priznanje za izvedbo izredno uspešnega 

oziroma odmevnega in koristnega projekta v mladin-
skem sektorju;

– Državno priznanje za kakovostno in uspešno delo 
na področju mladinskega dela v daljšem časovnem ob-
dobju.

Državno priznanje za prispevek k uveljavljanju mla-
dinskega sektorja in državno priznanje za izvedbo iz-
redno uspešnega oziroma odmevnega in koristnega 
projekta v mladinskem sektorju se lahko podeli fizičnim 
ali pravnim osebam.

Državno priznanje za prispevek k uveljavljanju mla-
dinskega sektorja in državno priznanje za izvedbo iz-
redno uspešnega oziroma odmevnega in koristnega 
projekta v mladinskem sektorju se lahko podeli eni ali 
več fizičnim ali pravnim osebam, kolikor izkažejo skupno 
delovanje pri projektu.

Državno priznanje za kakovostno in uspešno delo 
na področju mladinskega dela v daljšem časovnem ob-
dobju v mladinskem sektorju se podeljujejo samo fizič-
nim osebam. Za daljše časovno obdobje šteje 5 (pet) 
ali več letno delovanje na področju mladinskega dela.

4. Prejemniki državnih priznanj:
1. Prejemniki državnih priznanj so lahko fizične 

osebe, ki imajo stalno ali začasno prebivališče ali dovo-
ljenje za bivanje v Republiki Sloveniji in pravne osebe, ki 
imajo registriran sedež oziroma registrirano poslovanje 
poslovne enote oziroma podružnice v Republiki Slove-
niji. Državno priznanje se lahko podeli tudi mladinski 
organizaciji, ki je organizirana kot sestavni del pravne 

osebe iz prejšnjega stavka, če deluje avtonomno v mla-
dinskem sektorju v skladu z ZJIMS.

2. Državna priznanja se lahko podelijo fizični 
osebi, ki živi oziroma pravni osebi, ki obstaja in dejansko 
posluje v času izbire prejemnika.

5. Merila za podelitev državnih priznanj
Predlagani kandidati za državna priznanja morajo 

delovati skladno z načeli demokratičnosti, pluralnosti, 
integralnosti, medgeneracijske solidarnosti, enakoprav-
nosti, nediskriminacije in pravičnosti, večkulturnosti, 
medkulturnega dialoga, prostovoljstva, spodbujanja 
zdravega življenjskega sloga, spoštovanja življenja in 
okolja ter sodelovanja nevladnih organizacij pri upravlja-
nju z javnimi zadevami.

Predlagani kandidati morajo delovati v mladinskem 
sektorju na področjih in v skladu z načeli kot jih oprede-
ljuje ZJIMS.

Prejemniki državnih priznanj morajo izpolnjevati 
vsaj dva od navedenih kriterijev. Presoja po posame-
znem kriteriju bo potekala na podlagi:

– vsebinske primernosti;
– aktualnosti;
– ustreznega obsega vsebin in aktivnosti ter pri-

spevka.
Predlogi za podelitev državnega priznanja za ka-

kovostno in uspešno delo na področju mladinskega 
dela v daljšem časovnem obdobju morajo izkazati delo 
in dosežke predlaganega kandidata/kandidatke v dalj-
šem časovnem obdobju. V opredelitvi predlogov in pri 
upoštevanju kriterijev za izbor nagrajenca/nagrajenke 
morajo posamezne aktivnosti zajemati najmanj 5 letno 
obdobje dejavnosti predlaganega kandidata/kandidat-
ke, predlog pa mora izkazati neposredno vlogo in pove-
zanost med kandidatom/kandidatko in rezultati oziroma 
učinki. Kriteriji za presojo so:

1. Delovanje oziroma vpliv na osveščanje javno-
sti o pomenu mladinskega dela:

Prispevek k večji prepoznavnosti mladinske po-
litike, mladinskega dela ali poznavanja potreb in intere-
sov mladih, še posebej mladih z manj priložnostmi, se 
izkazuje z objavami v medijih, izvajanju kampanj, izdaji 
brošur ali strokovnega gradiva (ki pa ni zgolj gradivo za 
promocijo delovanja posamezne organizacije v mladin-
skem sektorju).

Prispevek se izkazuje tudi s pretvorbo osvešče-
nosti v prispevek, ki je dejansko privedel do sprememb 
v delovanju na mladinskem polju in/ali izboljšal pogoje 
za delo v mladinskem sektorju, politično relevantnost, 
ki privede do izboljšanih pogojev za delo v mladinskem 
sektorju.

2. Pomemben vpliv na socialno-družbeno pove-
zanost (kohezijo):

Vpliv na socialno-družbeno povezanost se iz-
kazuje skozi aktivnosti, ki pomagajo in zagotavljajo de-
jansko vključevanje mladih v družbo, še posebej mladih 
z manj priložnostmi. Aktivnosti morajo spodbujati soli-
darnost, razumevanje in sodelovanje med mladimi in na 
sploh med generacijami.

Prispevek se lahko izkazuje tudi z aktivnim za-
stopanjem interesov mladih in delujočih v mladinskem 
sektorju v lokalnem in širšem okolju ter zavzemanjem za 
njihovo profesionalno integriteto

Prispevek se lahko izkazuje tudi skozi aktivno-
sti, ki povezujejo organizacije, skupine ali posameznike 
v mladinskem sektorju. Sem šteje organizacija, izvedba 
in promocija projektov, programov, seminarjev, strokov-
nih srečanj, ki vključujejo različne deležnike iz vladnega 
in nevladnega sektorja.
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3. Znatna razsežnost delovanja (multiplikativni 
učinek dela) projekta:

Skozi mladinsko delo se uresničujejo cilji mladin-
ske politike, zato se multiplikativni učinek mladinskega 
dela izkazuje predvsem preko učinkov tako na mladega 
posameznika kot tudi na družbo (zaposlovanje, kompe-
tence mladih, medkulturno učenje, zdravje in dobrobit 
mladih, kulturno udejstvovanje).

Sem štejejo predvsem aktivnosti, katerih cilj je 
povečanje participacije mladih v izobraževanju, zapo-
slovanju in družbi (neformalno in priložnostno učenje ter 
druge aktivnosti za spodbujanje aktivnega državljanstva 
in kompetenc mladih).

4. Razvijanje mladinskega dela in prispevek 
k dvigu kakovosti:

Prispevek se izkazuje skozi aktivnosti za večjo 
usposobljenost mladinskih delavcev oziroma vseh nosil-
cev mladinskega dela. Prispevek se lahko izkazuje tudi 
kot razvijanje in uvajanje novih in inovativnih oblik mla-
dinskega dela in načinov dela z mladimi ter zagotavlja-
njem pogojev za njihovo uporabo. Oblike in načini dela 
z mladimi morajo biti preizkušeni in uvedeni v prakso.

Sem štejejo tudi aktivnosti za vzpostavitev ali 
nadgradnjo mladinske infrastrukture na nacionalni ali 
lokalni ravni.

5. Trajnostni oziroma dolgoročni učinek za sou-
deležbo mladih v družbeni skupnosti: prispevek, ki se 
izkazuje z vključevanjem mladih v sistem reprezentativ-
ne demokracije in ustvarjanjem orodij za spodbujanje in 
vključevanje mladih v lokalne skupnosti, z razvijanjem 
sistemov za dialog z mladimi na lokalni ali nacionalni 
ravni ali s spodbujanjem vključevanja mladih iz različnih 
socialnih skupin v procese sodelovanja, načrtovanja, 
izvajanja ali ovrednotenja projektov na različnih podro-
čjih (varovanje okolja, možnosti izobraževanja, zaposlo-
vanja, ohranjanja kulturne ali naravne dediščine, ipd.)

6. Inovativnost: prispevek se izkazuje skozi ak-
tivnosti za ustvarjanje spodbudnih okolij za mladinsko 
delo, ki izhajajo iz potreb in interesov mladih ter njim 
lastnega načina izživljanja inovativnosti in družbene od-
govornosti.

6. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentaci-
ja z obrazci je dosegljiva na spletni strani Urada RS za 
mladino http://www.ursm.gov.si in na podlagi zaprosila 
v tajništvu URSM osebno ali po elektronski pošti: gp-ur-
sm.mss@gov.si. Tajništvo razpisovalca je na naslovu: 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, 
Urad RS za mladino, Kotnikova 38, 1000 Ljub ljana.

7. Rok za predložitev vlog in način predložitve: 
vloge morajo prispeti na naslov Ministrstvo za izobra-
ževanje, znanost, kulturo in šport, Urad RS za mladino, 
Kotnikova 38, 1000 Ljub ljana, do dne 4. 4. 2013. Kot 
pravočasne se štejejo vloge, ki so do polnoči tega dne 
oddane s priporočeno poštno pošiljko.

8. Opremljenost vloge
Vlogo na ta javni poziv je potrebno poslati v zaprtem 

ovitku, na katerem mora biti vidna ustrezna označba: 
“Ne odpiraj – Predlog za podelitev državnega priznanja”.

Zaradi evidentiranja priporočamo na hrbtni strani 
ovitka napisan naslov vlagatelja.

Veljavna bo vloga, ki bo pravilno opremljena in 
pravočasno predložena razpisovalcu. Neveljavne vloge 
(nepravilno opremljene in nepravočasno prispele) bodo 
vrnjene vlagateljem.

9. Odpiranje in pregled vlog: odpiranje vlog bo po-
tekalo 12. 4. 2013, v prostorih Urada RS za mladino. 
Odpiranje vlog ne bo javno.

10. Evalvacija: postopek ugotavljanja upravičenosti 
bo izvedla strokovna komisija za podelitev državnih pri-
znanj, imenovana s strani ministra, pristojnega za mladi-

no. Strokovna komisija bo pregledala prispele predloge, 
ugotovila pravilnost, pravočasnost in popolnost vlože-
nih predlogov ter če je potrebno, pozvala predlagatelje, 
da v osmih dneh dopolnijo prijave. Strokovna komisija 
bo glasovala o predlaganih kandidatih na podlagi te-
meljite analize predlogov in razprave o njih. Sprejeti 
bodo predlogi, za katere je glasovala večina članov 
strokovne komisije.

11. Dodatne informacije: zainteresirani vlagatelji se 
lahko vsak delovni dan, med 10. in 12. uro, obrnejo na 
tajništvo Urada RS za mladino za morebitna telefonska 
pojasnila, tel. 01/478-46-76 ali na kontaktno osebo raz-
pisovalca: Barbara Zupan, tel. 01/478-46-38 ali e-pošto: 
barbarazupan@gov.si.

Urad Republike Slovenije za mladino

Št. 39/2013 Ob-1488/13

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 
(www.jskd.si), Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (v 
nadaljevanju JSKD), objavlja

javni razpis
za izbor kulturnih projektov  

za delovanje mreže multimedijskih centrov  
za leto 2013 (v nadaljevanju:  

projektni razpis z oznako JPR-MMC-2013)
Naziv in sedež naročnika: Javni sklad RS za kultur-

ne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljub ljana.
1. Predmet in cilji razpisa
V okviru tega razpisa se financira:
1.1. Delovanje programa multimedijskih centrov 

v vseh 12 statističnih regijah Slovenije.
Sredstva so namenjena programom posameznih 

multimedijskih centrov, ki delujejo po načelu ustvar-
jalno-raziskovalnih laboratorijev in spodbujanja razvoja 
digitalne kulture, v smislu decentralizacije tovrstne po-
nudbe, večje dostopnosti do tovrstnih orodij in vsebin 
ter višje ravni ustvarjalnega dela s pomočjo sodobne 
informacijske in komunikacijske tehnologije. V letu 2013 
bodo sredstva namenjena predvsem zagotavljanju de-
lovanja programa multimedijskih centrov z namenom 
povečanja kvalitete delovanja v posameznih multime-
dijskih centrih, povečanja števila izvedenih delavnic ter 
seminarjev za usposabljanje in izobraževanje s področja 
kreativne rabe informacijsko-komunikacijske tehnologije 
(dalje: IKT), povečanja števila intermedijskih in multime-
dijskih dogodkov (produkcij in postprodukcij) ter ustvar-
janja umetniških presežkov v okviru kulturnih projektov 
na področju kreativne uporabe IKT.

1.2. Delovanje regijskih kulturnih centrov
Financira se predvsem dejavnosti, ki so vezane 

na delovanje regijskih kulturnih središč. Del sredstev 
bo tako namenjen tistim dejavnostim multimedijskih 
centrov, ki so vezane na vzpostavitev in vzdrževanje 
regijskih kulturnih portalov ter za zagotavljanje oskrbe 
s kulturnimi informacijami iz regije oziroma za sodelo-
vanje z zavodi, društvi, organizacijami, javnimi zavodi 
in posamičnimi producenti kulturnih vsebin v določeni 
regiji. V letu 2013 bodo sredstva namenjena predvsem 
zagotavljanju delovanja regijskih kulturno-informacijskih 
središč in aktivnemu povezovanju v mreži M3C. Cilj 
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je ohranjati in povečevati število predstavljenih kultur-
nih institucij, aktualizacija vsebin (predvsem v povezavi 
z njihovim delovanjem na posameznih regijskih spletnih 
portalih), kakor tudi informiranje o drugih kulturnih sub-
jektih, dogodkih in dejavnostih v regijah ter povezovanje 
v nacionalni kulturni portal.

2. Upravičene dejavnosti in upravičeni stroški
Upravičene dejavnosti v okviru sofinanciranja pro-

gramov posameznih multimedijskih centrov so stroški 
dela ter stroški storitev in materiala, ki se nanašajo na 
naslednje kulturne dejavnosti posameznih multimedij-
skih centrov (investicije v IKT opremo, nakup ali obnova 
opreme in prostorov niso upravičeni stroški, razen če 
so ti neobhodno povezani z lastno produkcijo konkre-
tnih programskih enot – vendar največ do 50  % celotne 
vrednosti projekta):

2.1. Multimedijski centri:
– dogodki, prireditve, festivali intermedijskih kultur-

no-umetniških projektov;
– svetovanje, poučevanje in izobraževanje na po-

dročju novih medijev;
– potni stroški in stroški nastanitev za gostovanja 

pri izvedbi intermedijskega programa;
– raziskave in razvoj programskih aplikacij, ki pod-

pirajo kreativno uporabo IKT;
– obveščanje in oglaševanje lastne dejavnosti;
– spodbujanje kreativnega dela z IKT;
– oblikovanje in razvoj oblikovalskih izdelkov v okvi-

ru novomedijskih projektov;
– multimedijske in internetne podporne dejavnosti 

intermedijskim dogodkom;
– delavnice, seminarji, srečanja ipd. z namenom 

razvijanja kreativne digitalne kulture;
– IKT oprema, ki je utemeljeno in neobhodno po-

vezana z izvedbo konkretnih projektnih enot (največ do 
50  % celotne vrednosti projekta).

2.2. Regijski kulturni centri:
– dogodki, prireditve, festivali, kamor je vključenih 

čim več kulturnih sub jektov iz regije;
– svetovanje, poučevanje, izobraževanje z name-

nom vzpostavljanja in bogatitve kulturnih portalov;
– potni stroški in stroški nastanitev za goste, ki so-

delujejo pri razvijanju portalov;
– raziskave in razvoj aplikacij z namenom vzposta-

vljanja in razvijanja kulturnih portalov;
– obveščanje in oglaševanje v regiji z namenom 

povečati prepoznavnost in pomen regijskih centrov in 
vseh njihovih dejavnosti;

– spodbujanje kreativnega dela z IKT med kulturni-
mi sub jekti v regiji;

– multimedijske in internetne podporne dejavnosti 
za kulturne sub jekte v regijah;

– delavnice, seminarji, srečanja ipd. z namenom 
neformalnega izobraževanja, povezovanja in združeva-
nja kulturnih sub jektov v regijah;

– IKT oprema, ki je utemeljeno povezana z izved-
bo konkretnih projektnih enot (največ do 50  % celotne 
vrednosti programa).

3. Razpoložljiva finančna sredstva in višina zapro-
šenih sredstev

3.1. Razpoložljiva finančna sredstva:
Predvidoma so za razpis na razpolago naslednja 

sredstva:

Multimedijski centri 58.286,00 €
Regijska kulturna središča 80.306,00 €
Skupna višina predvidenih razpoložljivih 
sredstev 138.592,00 €

Strokovna komisija bo v fazi obvestila prijavite-
ljem predlagala razdelitev najmanj 90  % vseh predvide-
nih sredstev razpisa.

Višina okvirno razpisanih sredstev se lahko spremi-
nja in je omejena z veljavnim proračunom ter morebitnim 
rebalansom proračuna RS.

3.2 Višina zaprošenih sredstev:
V tem razpisu so zneski za upravičene dejavnosti, 

navedene v 2. poglavju besedila, omejeni na najvišji 
zaprošeni znesek posameznega predlagatelja do višine 
15.000 EUR.

Zaprošena sredstva ne smejo presegati 70  % celo-
tnih prijaviteljevih upravičenih stroškov projekta, stroški 
IKT opreme pa ne smejo presegati 50  % celotne vre-
dnosti projekta.

4. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Prijavitelji, ki so upravičeni za sodelovanje na raz-

pisu, morajo izpolnjevati sledeče pogoje:
– da so nevladne, neprofitne (kulturne) organizaci-

je s statusom pravne osebe (društva, ustanove, zavodi 
in druge nevladne organizacije) oziroma občinski javni 
zavodi s področja kulture v Sloveniji;

– da zagotavljajo javen, prost in brezplačen dostop 
do multimedijskega centra, njegovih dejavnosti in do 
sodobne IKT za kreativno delo (obvezno dokazilo: pod-
pisana in žigosana izjava, da predlagatelj zagotavlja 
javen, prost in brezplačen dostop do MMC, njegovih 
dejavnosti in do sodobne informacijske tehnologije za 
kreativno delo);

– da je prijavitelj lastnik, upravljavec ali najemnik 
prostorov, kjer bo potekala dejavnost centra (obvezno 
dokazilo: kopija pogodbe ali drugega pravnega doku-
menta o upravljanju prostorov, najemu oziroma o nje-
govem lastništvu);

– da zagotavljajo stalno prisotnost strokovne osebe 
za delo z uporabniki (minimalna zahtevana usposoblje-
nost: poznavanje uporabe interneta, osnovnih uporab-
niških programov, poznavanje vzpostavitve videokon-
ferenc), ki bo v času delovanja multimedijskega centra 
stalno prisotna v MMC in bo lahko zagotavljala stro-
kovno svetovanje, pomoč pri delu ter nadzor in legalno 
uporabo opreme in aplikacij (obvezno dokazilo: podpisa-
na in žigosana izjava o zagotavljanju stalne prisotnosti 
strokovne osebe za delo z uporabniki);

– da zagotavljajo dostop do informacijsko-komuni-
kacijske opreme vsaj 5 dni v tednu ali skupaj vsaj 40 ur 
tedensko (obvezno dokazilo: podpisana in žigosana iz-
java o zagotavljanju dostopa do informacijsko-komuni-
kacijske opreme vsaj 5 dni v tednu ali skupaj vsaj 40 ur 
tedensko);

– da zagotavljajo stalno varovanje opreme in objek-
ta (obvezno dokazilo: kopija pogodbe s pravno osebo, ki 
zagotavlja stalno varovanje opreme in objekta ali ustre-
zno tehnično varovanje);

– da zagotavljajo vzpostavitev širokopasovne po-
vezave do svetovnega spleta (obvezno dokazilo: kopija 
pogodbe s pravno osebo, ki zagotavlja širokopasovno 
povezavo do svetovnega spleta);

– da zagotavljajo, da ne zaprošajo za sofinancira-
nje istih programov ali projektov, ki jih bo v letu 2013 
že sofinanciral JSKD ali ministrstvo pristojno za kulturo 
(obvezno dokazilo: podpisana in žigosana izjava, da 
vlagatelj ne zaproša za sredstva za sofinanciranje istih 
programov ali projektov, ki jih bo v letu 2013 že sofinan-
ciral JSKD ali ministrstvo pristojno za kulturo);

– da zagotavljajo, da zaprošajo za sredstva, ki 
ne presegajo 70  % celotne vrednosti programa po-
sameznega MMC in da zaprošena višina ne presega 
15.000 EUR ter da stroški IKT opreme ne presegajo 
50  % celotne vrednosti projekta;
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– da zagotavljajo, da kandidirajo na tem razpisu le 
z eno vlogo;

– da aktivno sodelujejo v mreži multimedijskih cen-
trov M3C (obvezno dokazilo: podpisana in žigosana 
izjava z navedbo konkretnega prispevka v mreži v letu 
2012, ki jo potrdi MMC Celje – Zavod CMLC Celje) – za 
program iz točke 2.1;

– da na svojem portalu zagotavljajo oskrbo s kul-
turnimi informacijami iz svoje regije oziroma zagotavlja-
jo sodelovanje z društvi, organizacijami, posameznimi 
avtorji in producenti kulturnih vsebin ter javnimi zavodi 
s področja kulture iz regije, v kateri MMC deluje (obve-
zno dokazilo: navedba vpisanih kulturnih sub jektov iz 
svoje regije);

– da zagotavljajo, da bodo do konca leta 2013 pri-
skrbeli informacije čim več delujočih kulturnih sub jektov 
iz svoje regije, jih vključili v svoj regijski kulturni portal 
(lahko tudi skupen regijski portal v sodelovanju z drugim 
MMC v regiji) in zagotavljali prenos teh informacij na na-
cionalni kulturni portal (obvezno dokazilo: podpisana in 
žigosana izjava o tem, da bodo do konca leta 2013 vklju-
čili v lasten ali skupen regijski portal informacije čim več 
delujočih kulturnih sub jektov iz svoje regije, in zagota-
vljali prenos teh informacij na nacionalni kulturni portal);

– da so v letu 2012 izpolnjevali svoje dosedanje 
pogodbene obveznosti do JSKD.

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

ranje vlog, ki jo izmed zaposlenih na JSKD imenuje 
direktor.

Dopolnjevanje in spreminjanje vlog je možno le do 
preteka razpisnega roka, z oznako, na katero vlogo se 
dopolnitev nanaša.

Prijavitelji, ki bodo podali formalno nepopolne vlo-
ge, bodo pisno pozvani k dopolnitvi vlog. Vloge morajo 
dopolniti v roku petih dni od vročitve poziva k dopolnitvi 
formalno nepopolne vloge, obvezno z oznako na katero 
vlogo ali del vloge se dopolnitev nanaša. Vloge, ki ne 
bodo pravočasne, popolne ali jih ne bodo vložile upra-
vičene osebe bodo izločene iz nadaljnjega postopka in 
zavržene s sklepom.

JSKD lahko v primeru naknadne ugotovitve o neiz-
polnjevanju pogodbenih obveznosti iz preteklih let (ne-
črpanje sredstev, nerealizacija ali prekinitev programa, 
dela programa ali projektov, neporočanje ali nepopolno 
in nekvalitetno poročanje) s prijaviteljem ne sklene po-
godbe, razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že 
izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev.

6. Razpisni kriteriji

Kriterij / Opis kriterija Največje 
možno št. točk

OBSEG IN UČINKI REALIZACIJE PROGRAMA PREDLAGATELJA V PRETEKLIH LETIH Skupno 45
Kakovost kulturno-umetniškega programa
Vsebine, programi, projekti, avtorji in izvajalci

10

Ocena uspešnosti in kakovosti delovanja v preteklih treh letih
Uspešnost vzpostavitve centra in izvedbe programa s poudarkom na letu 2011 in 2012 

5

Izkazovanje izvirne zasnove in aktualnost ponudbe
Ustvarjalnost v pristopu in izvedbi programa ter raznovrstnost programa

5

Usklajeno delovanje kot center za digitalne medije in kot regijski kulturni center
Izpolnjevanje programskih ciljev
multimedijskega centra in regijskega kulturnega centra

10

Trajnost projekta
Nadaljevanje, nadgrajevanje, generiranje starih projektov v letu 2012 in program za leto 2013 

5

Stopnja vpetosti v regionalni kulturni prostor
Sodelovanje s sub jekti s področja kulture in umetnosti v regiji 

5
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Kriterij / Opis kriterija Največje 
možno št. točk

Izkazovanje ciljev, ki presegajo lokalne interese
Predvidena prepoznavnost v lokalnem regijskem prostoru, slovenskem kulturnem prostoru in/ali 
v mednarodni javnosti, predvsem EU

5

ZASNOVA IN IZVEDBA PREDLAGANEGA PROGRAMA Skupno 55
Sestava stroškovnega načrta
Razvidnost prikaza stroškovnega načrta in utemeljenost nujnosti izdatkov 

5

Reference izvajalcev, avtorjev in avtorskih skupin, ki bodo sodelovali pri oblikovanju in izvajanju 
programa.
Reference izvajalcev programa, avtorjev in avtorskih skupin s kulturnega in intermedijskega 
področja 

10

Reference prijavitelja in posameznikov, ki so udeleženi v vodenju multimedijskega centra
Reference prijavitelja (pravne osebe) in posameznikov na področju vodenja multimedijskega 
centra 

10

Stopnja finančne soudeleženosti predlagatelja pri načrtovani izvedbi programa
Delež sofinanciranja programa z lastnimi ali drugje pridobljenimi sredstvi

5

Vrsta uporabe informacijske tehnologije
Stopnja kreativne uporabe informacijske tehnologije 

5

Dostopnost za invalide, tudi sanitarij 5
Frekventnost lokacije na dan
Povprečno število fizičnih obiskovalcev na dan / mesec / leto
Povprečno število virtualnih obiskov na mesec /leto. 

5

Brezplačna dostopnost za javnost v razpisanem času 5
Prednostna območja dodeljevanja spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj
Urbana umestitev MMC v regijah, ki so v sedanji mreži MMC manj zastopane in razpoložljivo 
operativno zaledje potencialih dnevnih obiskovalcev 

5

SKUPNO ŠTEVILO TOČK 100

7. Uporaba kriterijev
Povzetek načina ocenjevanja: razpisni kriteriji so 

ovrednoteni s točkami, pri čemer je pri posameznem 
kriteriju navedena tudi najvišja možna višina doseženih 
točk. Najvišje možno skupno število prejetih točk za 
projekt MMC je 100. Financirani so lahko tisti projekti, 
ki prejmejo vsaj 80 točk. Izmed projektov, ki bodo prejeli 
80 točk ali več, bodo izbrani tisti projekti predlagateljev, 
ki bodo na predlog strokovne komisije za intermedijsko 
umetnost v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednote-
ni višje. Višina odobrenih sredstev za prijavljen program 
je odvisna od skupne višine prejetih točk (od 80 do 
100 točk), od števila in kvalitete vsebovanih projektov, 
obsega in realne finančne zahtevnosti projekta ter raz-
položljivih sredstev naročnika.

Iz vsake regije bo v okviru sredstev, ki so na raz-
polago, praviloma izbran vsaj en multimedijski regijski 
kulturni center, ki bo v postopku izbire ocenjen oziroma 
ovrednoten višje, razen v primeru zavržbe iz naslova 
prvega odstavka 5. točke tega razpisa ali iz naslova 
neporavnanih obveznosti do JSKD, kot je navedeno 
v četrtem odstavku 5. točke razpisa.

JSKD bo izbral predloge za sofinanciranje kulturnih 
projektov po postopku, kot ga določa Pravilnik o izvedbi 
javnega poziva in javnega razpisa, in največ do vre-
dnosti, določeni z državnim proračunom za leto 2013 in 
morebitnim rebalansom proračuna.

8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti črpa-

na in porabljena v proračunskem letu 2013 oziroma 
v plačilnih rokih, kot jih bo določal Zakon o izvrševanju 
proračuna RS za leto 2013.

9. Razpisni rok
Razpis se prične 15. 2. 2013 in se zaključi 15. 3. 

2013.
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10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec A (identifikacijski obrazec),
– prijavni obrazec A/1 (podatki o izvajalcu – pred-

stavitev dosedanjega delovanja),
– prijavni obrazec B (predstavitev programa in fi-

nančni načrt 2013),
– prijavni obrazec I (izjave).
Predlagatelj mora ob prijavi posameznega projekta 

na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjene prijavne obrazce,
– zahtevane obvezne priloge, opredeljene v 4. točki 

razpisa.
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani 

(www.jskd.si), izpolnjevanje vlog poteka preko spletne 
aplikacije (https://razpisi.jskd.si).

11. Oddaja in dostava vlog
11.1 Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih raz-

pisnih obrazcih za javni razpis in mora vsebovati vse 
obvezne priloge in podatke, določene v razpisni doku-
mentaciji, vključno z elektronsko verzijo vloge.

Vloga mora biti predložena na naslov: Javni sklad 
RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljub ljana 
– do 15. 3. 2013 oziroma najkasneje ta dan oddana na 
pošti kot priporočena pošiljka v zaprti kuverti. Kuverta 
mora biti obvezno označena s predlogo.

11.2 Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana 
priporočeno na pošto do vključno 15. 3. 2013 oziroma 
do tega dne v delovnem času ni bila predložena na se-
dežu JSKD.

Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh 
bistvenih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in 
razpisne dokumentacije. Za nepopolno se 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 tista oseba, ka-
tere vloga ne izpolnjuje pogojev določenih v besedilu 
razpisa. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na osnovi 
obveznih dokazil in vloge prijavitelja.

Dopolnjevanje in spreminjanje vlog je možno le do 
preteka razpisnega roka, z obvezno oznako, na katero 
vlogo se dopolnitev nanaša.

Prijavitelji, ki bodo podali formalno nepopolne vlo-
ge, bodo pisno pozvani k dopolnitvi. Vloge morajo do-
polniti v roku petih dni od vročitve poziva k dopolnitvi 
formalno nepopolne vloge, z obvezno oznako na katero 
vlogo ali del vloge se dopolnitev nanaša. Vloge, ki ne 
bodo pravočasne, popolne, ali jih ne bodo vložile upra-
vičene osebe, bodo izločene iz nadaljnjega postopka in 
zavržene s sklepom.

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

JSKD bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka 
izločil vse vloge predlagateljev:

– ki jih ni vložila upravičena oseba,
– prepozne vloge in prepozno dopolnjene vloge,
– vloge, ki so nepopolne ter
– vloge prijaviteljev, ki do JSKD nimajo poravnanih 

obveznosti iz naslova preteklih razpisov.
12. Pristojna uslužbenca za vsa dodatna pojasni-

la: Matej Maček, strokovni delavec, tel. 01/24-10-518, 
elektronski naslov: matej.macek@jskd.si; Marjeta Turk, 
pomočnica direktorja, tel. 01/24-10-524, elektronski na-
slov: marjeta.turk@jskd.si.

Uradne ure: uradne ure so vsak ponedeljek in pe-
tek, od 9. do 12. ure ter v sredo, od 9. do 15. ure.

13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
JSKD bo predlagatelje o izidih razpisa obvestilo 

najkasneje v dveh mesecih po zaključku odpiranja vlog, 
ki se bo začelo v 8 dneh po zaključku razpisa.

Javni sklad Republike Slovenije  
za kulturne dejavnosti

Št. 39/2013 Ob-1489/13

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega inte-
resa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08, 04/10), 
Zakona o javnem skladu Republike Slovenije 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 Pravilnikom o izvedbi jav-
nega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih pro-
gramov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10) 
in Splošnimi pogoji poslovanja JSKD z dne 19. 1. 2011 
(www.jskd.si), Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (v 
nadaljevanju JSKD) objavlja

javni razpis
za izbor projektov za sofinanciranje nakupa 

specializirane opreme za potrebe folklornih skupin 
ter pihalnih in tamburaških orkestrov za leto 2013 

(v nadaljevanju: 
 razpis Specializirana oprema 2013)

Naziv in sedež naročnika: Javni sklad RS za kultur-
ne dejavnosti, Štefanova 5, Ljub ljana.

1. Predmet razpisa
Predmet razpisa Specializirana oprema 2013 so 

izključno projekti:
a) nakupa pokrival oziroma dodatkov za urejanje 

oglavij članov folklornih skupin, namenjena predstavlja-
nju izročila;

b) nakupa pihal, trobil in tolkal za pihalne orkestre, 
razen flavte (z izjemo piccola), b-klarineta, alt saksofona 
in b-trobente;

c) nakupa inštrumentov za tamburaške orkestre.
2. Okvirna vrednost
Okvirna vrednost razpisa Specializirana oprema 

2013 znaša 50.000,00 €.
Višina okvirno razpisanih sredstev se lahko spremi-

nja in je omejena z veljavnim proračunom ter morebitnim 
rebalansom proračuna RS.

3. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva 
iz razpisa Specializirana oprema 2013 morajo upravi-
čenci porabiti v proračunskem letu 2013 oziroma v rokih 
določenih z Zakonom o izvrševanju proračuna RS za 
leto 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 104/12).

4. Razpisni roki: razpis Specializirana oprema 2013 
je odprt od 15. 2. 2013 do 15. 3. 2013.

5. Dokumentacija razpisa
Dokumentacija razpisa Specializirana oprema 2013 

obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazci: Obrazec A, (splošni podat-

ki predlagatelja),
Obrazec A/1 (predstavitev predlagatelja),
Obrazec B, (predstavitev projekta),
Obrazec B/1 (utemeljitev potrebe po investiciji),
Obrazec I (izjava).
6. Pomen izrazov
Kot specializirana oprema se v tem razpisu štejejo 

pokrivala in oglavja, namenjena folklornim skupinam 
(peče, avbe, male avbe, zavijače, pintli, jalbe, javbe, 
poclji, neci, jugle, koroške avbe, kožuhovinaste avbe, 
čepice, kape, moški in ženski klobuki, lasni vložki ter 
drug naglavni okras, med katerega sodijo šapli, parte, 
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nevestine krone …), pihala, trobila in tolkala za pihalne 
orkestre, razen flavte (z izjemo piccola), b-klarineta, alt 
saksofona in b-trobente ter inštrumenti za tamburaške 
orkestre.

Upravičene osebe po tem razpisu so kulturna dru-
štva in zveze kulturnih društev, registrirane kot pravne 
osebe v RS, ki izvajajo kulturne programe iz razpisnega 
področja, za kulturno delovanje Slovencev, ki žive v za-
mejstvu, pa ustrezne organizacije iz zamejstva.

Projekt je nakup opreme, ki je v celoti in v svojih 
delih namenjena uporabi na razpisnem področju. Zapro-
šeni znesek financiranja posameznega projekta ne sme 
presegati 50  % vseh predvidenih stroškov.

Finančna uravnoteženost pomeni, da se ujemajo 
skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov 
finančne konstrukcije celotnega projekta (odhodki = pri-
hodki).

7. Pogoji razpisa
Vloge na razpis Specializirana oprema 2013 lah-

ko predložijo upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje 
pogoje:

– so registrirane kot pravne osebe v RS; so orga-
nizacije Slovencev izven RS (to dokažejo z ustreznim 
potrdilom države, kjer delujejo);

– so v primeru, da so bili pogodbena stranka JSKD 
v letu 2012, izpolnili vse svoje obveznosti do JSKD; to 
potrdijo s podpisano izjavo;

– projekt ni sofinanciran iz državnega proračuna 
namenjenega kulturi; to potrdijo s podpisano izjavo.

Popolne vloge na razpis Specializirana oprema 
2013 morajo vključevati naslednje predpisane obrazce:

Obrazec A: splošni podatki predlagatelja,
Obrazec A/1: predstavitev predlagatelja,
Obrazec B: predstavitev projekta,
Obrazec B/1: utemeljitev potrebe po investiciji.
Obrazec I: izjave odgovorne osebe:
– potrditev resničnosti podatkov, navedenih v vlogi,
– seznanjenost predlagatelja s pogoji in kriteriji raz-

pisa,
– oprema se uporablja za izvajanje ljubiteljske kul-

turne dejavnosti,
– izpolnjevanje pogodbenih obveznosti predlagate-

lja do JSKD v letu 2012,
– projekt ni sofinanciran iz državnega proračuna 

namenjenega kulturi.
Obvezne priloge: za društva Slovencev izven RS 

fotokopija statuta.
Vloga mora biti oddana v elektronski obliki na: 

https://razpis.jskd.si in v tiskani obliki poslana na na-
slov: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 
p. p. 1699, 1000 Ljub ljana. Tiskana vloga mora biti na 
ustreznih mestih podpisana in žigosana.

8. Izpolnjevanje pogojev razpisa
Izpolnjevanje pogojev razpisa Specializirana opre-

ma 2013 ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo ime-
nuje direktor JSKD.

Pri odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega postopka 
izločene vse vloge, ki:

– niso bile oddane v razpisnem roku;
– jih ni vložila upravičena oseba;
– nepopolne vloge.
Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne vloge, bodo 

pozvani, da svoje vloge dopolnijo. Nepopolne vloge mo-
rajo predlagatelji dopolniti v 5 dneh od prejema poziva 
k dopolnitvi.

Vloge, ki niso bile oddane v razpisnem roku, ki jih 
ni vložila upravičena oseba in nepopolne vloge, ki kljub 
pozivu niso bile pravočasno dopolnjene, bodo zavržene 
s sklepom.

9. Splošni kriteriji
Predlagatelj posameznega projekta ustreza kriteri-

jem tega razpisa, če:
– trajneje, že vsaj eno leto deluje na razpisnem 

področju;
– ima ustrezen obseg kakovostnega kulturnega 

programa (na letni ravni izvede vsaj tri samostojne, 
vsebinsko zaokrožene projekte);

– je prepoznaven v slovenskem kulturnem prostoru 
in/ali mednarodni javnosti (reference s poudarkom na 
letu 2012);

– uresničuje cilje, ki presegajo lokalne interese (je 
v preteklih treh letih sodeloval vsaj pri treh projektih na 
mednarodni, državni ali regionalni ravni).

Projekt nakupa specializirane opreme ustreza krite-
rijem tega razpisa, če:

– vzpostavlja ali/in bistveno izboljšuje pogoje za 
ljubiteljsko kulturno udejstvovanje;

– je celovit in zaokrožen, tehtno vsebinsko obrazlo-
žen in utemeljen;

– je realno ovrednoten in ima uravnoteženo finanč-
no konstrukcijo;

– zaprošeni znesek sofinanciranja predlaganega 
projekta ne presega 50  % vseh predvidenih stroškov 
oziroma ni višji od 4.000,00 evrov; to predlagatelji do-
kažejo z navedbo predvidenih finančnih virov za pokritje 
preostalega deleža;

– skupna vrednost projekta ni nižja od 1.000,00 
evrov, predlagatelj pa zagotavlja ustrezen delež sofinan-
ciranja z lastnimi ali pridobljenimi sredstvi.

Izločilni kriteriji:
– folklorne skupine: nakup celotnih folklornih ko-

stumov oziroma oblačil in dodatkov, ki ne sodijo med 
pokrivala in niso namenjena urejanju oglavij, ne bo 
sofinanciran;

– pihalni orkestri: nakup flavte (z izjemo piccola), 
b-klarineta, alt saksofona ali b-trobente ne bo sofinan-
ciran;

– prav tako niso predmet razpisa kakršnakoli obla-
čila in oblačilni dodatki za pihalne in tamburaške orke-
stre, kakor tudi ne kakršnikoli inštrumenti za folklorne 
skupine.

10. Posebni kriteriji
Predloženi projekti bodo ocenjeni na podlagi poseb-

nih kriterijev glede na:
1. Obseg realizacije programa oziroma projek-

tov predlagatelja v zadnjem letu oziroma preteklem 
obdobju (produkcija in postprodukcija, prepoznavnost, 
širjenje dejavnosti, sodelovanje na srečanjih, festivalih 
in tekmovanjih ter odmevnost v medijih in strokovni jav-
nosti skupaj do 30 točk).

2. Stanje opreme oziroma nujnost nakupa opre-
me (skupaj do 40 točk).

Pri nakupu specializirane opreme za folklorne sku-
pine se pri točkovanju upošteva:

– potreba po izdelavi ali nakupu pokrival ali do-
datkov za urejanje oglavij z vidika urejanja celostne 
kostumske podobe skupine; do 10 točk;

– izdelava ali nakup pokrival ali dodatkov za ure-
janje oglavij, ki upošteva ustrezne terenske raziskave, 
dostopne vire in literaturo; do 10 točk;

– izdelava ali nakup pokrival ali dodatkov za ureja-
nje oglavij, ki predstavljajo redkost v folklornih skupinah 
na Slovenskem; izdelava ali nakup pokrival ali dodatkov 
za urejanje oglavij, ki temeljijo na oblačilni dediščini 
okolja, kjer skupina deluje (za skupine, ki poustvarjajo 
izključno dediščino domačega okolja) ali drugih pokra-
jin, ki pri obstoječih folklornih skupinah še niso ustrezno 
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zastopani (za skupine, ki poustvarjajo dediščino več 
območij) do 20 točk.

Pri nakupu specializirane opreme za pihalne in tam-
buraške orkestre se pri točkovanju upošteva:

– zamenjava inštrumentov starejšega datuma; do 
10 točk;

– omogočanje izvajanja zahtevnejšega repertoarja 
ter sistematično dopolnjevanje že obstoječega inštru-
mentarija; do 15 točk;

– nakup dodatnih inštrumentov, ki omogočajo vklju-
čevanje novih glasbenikov v orkester ali skupino; do 
15 točk.

3. Učinki predlaganega projekta na uresniče-
vanje ciljev nacionalnega programa (spodbujanje kul-
turnega razvoja, dopolnjevanje programske ponudbe, 
kakovost izvedbe kulturnega programa ter vpliv na do-
stopnost, skupaj do 30 točk).

11. Uporaba kriterijev
Projekte bo presojala in ocenjevala strokovno pro-

gramska komisija na podlagi podatkov iz vloge.
Za sofinanciranje bodo predlagani tisti projekti, ki 

bodo v postopku ocenjevanja v celoti izpolnjevali splo-
šne kriterije razpisa in bodo na podlagi posebnih krite-
rijev uvrščeni višje.

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 15. 3. 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.

Če posamezni predlagatelj predloži več vlog, mora 
biti vsaka v svojem, pravilno označenem ovitku!

Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja 
z vsemi pogoji in kriteriji razpisa Specializirana oprema 
2013.

13. Pristojni uslužbenci
Pristojna uslužbenca za dajanje informacij in pojasnil 

sta: Marjeta Turk, marjeta.turk@jskd.si, 01/24-10-524, 
Matej Maček, matej.macek@jskd.si, 01/24-10-518.

Uradne ure (po telefonu) so vsak ponedeljek in pe-
tek, od 9. do 12. ure, ter v sredo, od 9. do 15. ure.

14. Dvig in vpogled dokumentacije razpisa: doku-
mentacija javnega razpisa je dostopna na domači stra-
ni JSKD – www.jskd.si (besedilo razpisa) ter v spletni 
aplikaciji – https://razpisi.jskd.si (besedilo razpisa ter 
prijavni obrazci).

15. Obravnava vlog in obveščanje o izboru: strokov-
na presoja vlog, prispelih na razpis Specializirana opre-
ma 2013 bo potekala v skladu s Pravilnikom o izvedbi 
javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih 
programov in kulturnih projektov ter Splošnimi pogoji 
poslovanja JSKD.

JSKD bo predlagatelje o svojih odločitvah obveščal 
praviloma v 30 dneh po zasedanju in odločitvi strokovne 
komisije.

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

 Ob-1531/13

Na podlagi 15. člena Zakona o nagradah in prizna-
njih za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in 
razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 93/05) in ob upo-
števanju Pravilnika o nagradah in priznanjih za izjemne 
dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejav-
nosti (Uradni list RS, št. 52/06 in 51/08) Odbor Repu-

blike Slovenije za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, 
priznanje ambasador znanosti Republike Slovenije in 
Puhovo priznanje objavlja

javni razpis
za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, priznanje 

ambasador znanosti Republike Slovenije in 
Puhovo priznanje, ki jih podeljuje Odbor Republike 
Slovenije za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, 

priznanje ambasador znanosti Republike Slovenije 
in Puhovo priznanje v letu 2013

1. Naziv in sedež razpisovalca: Odbor Republike 
Slovenije za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, pri-
znanje ambasador znanosti Republike Slovenije in Pu-
hovo priznanje (v nadaljevanju: Odbor), Kotnikova 38, 
1000 Ljub ljana.

2. Pravna podlaga za izvedbo razpisa
Odbor Republike Slovenije za Zoisovo nagrado, 

Zoisovo priznanje, priznanje ambasador znanosti Repu-
blike Slovenije in Puhovo priznanje na podlagi 15. člena 
Zakona o nagradah in priznanjih za izjemne dosežke 
v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni 
list RS, št. 93/05 v nadaljevanju: Zakon) in ob upošte-
vanju Pravilnika o nagradah in priznanjih za izjemne 
dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejav-
nosti (Uradni list RS, št. 52/06, 51/08 v nadaljevanju: 
Pravilnik) objavlja javni razpis za Zoisovo nagrado, Zoi-
sovo priznanje, priznanje ambasador znanosti Republi-
ke Slovenije in Puhovo priznanje, ki jih podeljuje Odbor 
Republike Slovenije za Zoisovo nagrado, Zoisovo pri-
znanje, priznanje ambasador znanosti Republike Slo-
venije in Puhovo priznanje v letu 2013 (v nadaljevanju: 
javni razpis).

V skladu z Zakonom o enakih možnostih moških in 
žensk (Uradni list RS, št. 93/05 in 61/07 – ZUNEO-A) 
želi Odbor s tem javnim razpisom med nagrajenci 
vzpodbuditi tudi uravnoteženo zastopanost spolov, zato 
še posebej vabi k predlaganju kandidatk.

3. Predmet razpisa z navedbo osnovnih pogojev
Predmet javnega razpisa je zbiranje vlog za Zoi-

sovo nagrado, Zoisovo priznanje, priznanje ambasador 
oziroma ambasadorka znanosti Republike Slovenije (v 
nadaljevanju: ambasador znanosti Republike Slovenije) 
in Puhovo priznanje.

I. Zoisova nagrada
Zoisova nagrada se podeljuje za:
– življenjsko delo raziskovalca oziroma raziskoval-

ke (v nadaljnjem besedilu: raziskovalec), ki se je s svo-
jim delom izjemno uveljavil na področju znanstveno-raz-
iskovalne in razvojne dejavnosti,

– vrhunske dosežke na področju znanstveno-razi-
skovalne in razvojne dejavnosti.

Zoisovo nagrado lahko prejme raziskovalec v Re-
publiki Sloveniji, ki je s svojimi dosežki trajno prispeval 
k razvoju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejav-
nosti v Republiki Sloveniji. Zoisovo nagrado se podeli 
posamezniku in skupini za delo, ki je nastalo pretežno 
v Sloveniji ali so k njemu prispevali delavci organizacij 
s sedežem v Sloveniji.

Zoisova nagrada za življenjsko delo se lahko po-
deli raziskovalcu, ki je s svojim raziskovalnim delom 
bistveno prispeval k razvoju znanosti. Za to nagrado 
je lahko predlagan raziskovalec, ki je že dopolnil 65 let 
starosti.

Za Zoisovo nagrado za vrhunske dosežke na po-
dročju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti 
se upoštevajo dela, ki so bila objavljena v zadnjih sed-
mih letih pred predlaganjem (od vključno leta 2006 do 
vključno 2012).
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II. Zoisovo priznanje
Zoisovo priznanje se podeljuje za pomembne do-

sežke na področju znanstveno-raziskovalne in razvojne 
dejavnosti.

Zoisovo priznanje lahko prejme raziskovalec v Re-
publiki Sloveniji, ki je s svojimi dosežki trajno prispeval 
k razvoju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejav-
nosti v Republiki Sloveniji. Zoisovo priznanje se podeli 
posamezniku in skupini za delo, ki je nastalo pretežno 
v Sloveniji ali so k njemu prispevali delavci organizacij 
s sedežem v Sloveniji. Za Zoisovo priznanje se upo-
števajo dela, ki so bila objavljena v zadnjih sedmih le-
tih pred predlaganjem (od vključno leta 2006 do vključno 
2012).

III. Priznanje ambasador oziroma ambasadorka 
znanosti Republike Slovenije: za pomembne dosežke 
na področju raziskovalne dejavnosti zamejskih Sloven-
cev in Slovencev, ki delujejo ali so delovali v tujini, se 
podeljuje priznanje ambasador oziroma ambasadorka 
znanosti Republike Slovenije.

IV. Puhovo priznanje: za pomembne dosežke na 
področju razvojne dejavnosti se podeljuje Puhovo pri-
znanje za izume, razvojne dosežke in uporabo znan-
stvenih izsledkov pri uvajanju novosti v gospodarsko 
prakso.

4. Kriteriji za izbiro prejemnikov nagrad oziroma 
priznanj

Kriteriji za dela, ki se nagrajujejo s podelitvijo Zoi-
sove nagrade ali Zoisovega priznanja:

– vsebovati morajo izvirne dosežke, ki so pomem-
ben prispevek k znanosti,

– napisana morajo biti na način, ki ustreza znan-
stvenim delom,

– objavljena morajo biti tako, da so dostopna stro-
kovnjakom pri nas in v tujini,

– odlikovati se morajo vsaj po enem od naslednjih 
vidikov:

a) da prinašajo nove ideje, pomembne za nadaljnji 
razvoj znanosti ali stroke na svojem področju pri nas in 
v svetu,

b) da prinašajo nove metode,
c) da pomenijo odmeven prispevek k svetovni za-

kladnici znanja,
d) da prinašajo ekonomske učinke v gospodarskih 

in drugih dejavnostih,
e) da so pomembno obogatila kulturo.
Kriteriji za podelitev priznanja ambasador znanosti 

Republike Slovenije so:
– izkazano znanstveno delovanje v tujini,
– izkazan prispevek pri prenosu izvirnih znanstve-

nih dosežkov v Slovenijo,
– podeljena ugledna tuja priznanja,
– izdane knjige s široko odmevnostjo v tujini,
– odmevne raziskave,
– odmevni nastopi na znanstvenih srečanjih,
– aktivno članstvo v uglednih znanstvenih in stro-

kovnih združenjih.
Kriteriji za podelitev Puhovega priznanja za dosež-

ke, ki se nagrajujejo, so:
– izstopati morajo po tehniški odličnosti,
– povečevati morajo konkurenčnost in dodano vre-

dnost pro izvodov,
– odpirati morajo nove trge,
– omogočati morajo odpiranje delovnih mest in go-

spodarskih družb.
Zakon v 6. členu določa, da se vsako leto lahko 

podeli največ štiri Zoisove nagrade in največ pet Zo-
isovih priznanj. Raziskovalcu se lahko podeli največ 
ena Zoisova nagrada za vrhunske dosežke na področju 

znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti in eno 
Zoisovo priznanje.

Pravilnik v 11. členu določa, da se vsako leto lahko 
podeli največ tri priznanja ambasador znanosti Repu-
blike Slovenije in največ tri Puhova priznanja. Priznanji 
se posamezniku oziroma posameznici lahko podelita 
samo enkrat.

Vloga za nagrado ali priznanje ne sme vključevati 
del, ki so bila deloma ali v celoti že predmet prejšnjih 
nagrad ali priznanj.

Pravilnik v 2. členu določa, da člani Odbora v času 
trajanja mandata ne morejo kandidirati za nagrade in 
priznanja.

V primeru, da Odbor v postopku ocenjevanja ugo-
tovi, da upoštevaje predpisane kriterije ni možno pode-
liti predlagane nagrade oziroma priznanja, lahko Odbor, 
če so izpolnjeni predpisani kriteriji za drugo vrsto prizna-
nja, določi ustrezno vrsto priznanja.

5. Navedba obdobja, za katero se nagrada oziroma 
priznanje podeljuje

Nagrade in priznanja se podeljuje za leto 2013.
Zakon in Pravilnik v 16. členih določata, da se 

nagrade in priznanja podelijo vsako leto ob obletnici 
rojstva Žige Zoisa. Zoisove nagrade, Zoisova priznanja, 
priznanja ambasador oziroma ambasadorka znanosti 
Republike Slovenije in Puhova priznanja bodo podeljena 
konec novembra 2013.

6. Obvezne sestavine vloge za predloge kandidatov 
za nagrade in priznanja

Obvezne sestavine vloge:
– izpolnjen prijavni obrazec Obr.: NP-01/2013,
– dela, ki so predlagana za nagrado,
– strokovna utemeljitev vloge,
– bibliografija kandidata (za zahtevano obdobje),
– biografija kandidata, če je predlagan za nagrado 

za življenjsko delo,
– zgoščenka (CD oziroma DVD) z vlogo, ki vse-

buje vse sestavine kot vloga v pisni obliki, razen del, ki 
so predlagana za nagrado,

– podpisana izjava o istovetnosti pisne vloge ter 
elektronske oblike vloge na zgoščenki.

Strokovno utemeljitev pripravita in podpišeta dva 
strokovnjaka s področja, na katerega sodi predlagano 
delo za nagrado oziroma priznanje.

Pisna vloga mora biti vložena v dveh izvodih (vključ-
no z vso ustrezno dokumentacijo in deli).

Razpisno dokumentacijo s prijavnim obrazcem do-
bite na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, zna-
nost, kulturo in šport, (http://www.mizks.gov.si/si/okroz-
nice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/) pod »Jav-
ni razpisi« ali jo dvignete od ponedeljka do petka, od 
9. do 15.30 (v petek, do 14.30) v vložišču Ministrstva za 
izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Kotnikova 38, 
Ljub ljana.

7. Organ, ki bo odločal o izboru kandidatov za 
nagrade in priznanja: Odbor Republike Slovenije za 
Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, priznanje amba-
sador znanosti Republike Slovenije in Puhovo prizna-
nje odloča o izboru kandidatov za nagrade in priznanja 
ter določi denarno višino nagrad in priznanj glede na 
s proračunom Republike Slovenije zagotovljena sred-
stva. Odločitev Odbora o izboru kandidata je dokončna.

8. Datum odpiranja vlog obveščanje in vračilo vlog 
s predlogi za kandidate za nagrade in priznanja

Odpiranje v roku dostavljenih in pravilno označe-
nih vlog bo v roku osmih dni od poteka roka za oddajo 
vloge v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost, 
kulturo in šport, Masarykova cesta 16, na lokaciji Ko-
tnikova 38.
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Nepravočasne in nepravilno označene vloge ne 
bodo obravnavane in bodo vrnjene predlagatelju.

Predlagatelji ali kandidati za nagrade ne bodo po-
sebej obveščeni o rezultatih razpisa. Prejemniki nagrad 
in priznanj bodo objavljeni na svečani podelitvi.

Po svečani podelitvi nagrad in priznanj bodo vloge 
vrnjene predlagateljem.

9. Odgovorna oseba za dajanje informacij v času 
objave razpisa: dodatne informacije v zvezi z javnim 
razpisom so do zaključka razpisa na voljo pri kontaktni 
osebi Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in 
šport, mag. Marti Šabec, in sicer na elektronskem naslo-
vu: marta.sabec@gov.si in tel. 01/478-47-39.

10. Rok, v katerem morajo biti predložene vloge, 
način predložitve vlog ter opremljenost vlog

Strokovno utemeljene vloge za Zoisove nagrade, 
Zoisova priznanja, priznanja ambasador znanosti Re-
publike Slovenije in Puhova priznanja morajo prispeti 
po pošti na naslov Ministrstva za izobraževanje, zna-
nost, kulturo in šport, Kotnikova 38, 1000 Ljub ljana ali 
biti oddane osebno na vložišče ministrstva, najkasneje 
do 12. 4. 2013 do 14. ure, v dveh pisnih izvodih z vso 
zahtevano dokumentacijo ter enkrat v elektronski obliki 
(na CD oziroma DVD).

Šteje se, da je vloga pravočasna, če je bila odda-
na priporočeno po pošti zadnji dan določen v razpisu 
za predložitev vlog ali oddana osebno na vložišču mini-
strstva do 14. ure 12. 4. 2013.

Pisno vlogo je potrebno oddati v zaprti kuverti 
z oznako »Ne odpiraj – predlog za Zoisovo nagrado« 
ali »Ne odpiraj – predlog za Zoisovo priznanje« ali »Ne 
odpiraj – predlog za priznanje ambasador znanosti Re-
publike Slovenije« ali »Ne odpiraj – predlog za Puhovo 
priznanje« ter z navedbo pošiljatelja.

Odbor Republike Slovenije za Zoisovo nagrado, 
Zoisovo priznanje, priznanje ambasador znanosti 

Republike Slovenije in Puhovo priznanje

Št. 430-10/2013-2 Ob-1450/13

Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija, na podlagi 
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Re-
publike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 
3/13), 17. člena Pravilnika o dodeljevanju proračunskih 
sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja 
v Občini Litija za programsko obdobje 2007–2013 (Ura-
dni list RS, št. 59/07) in Odloka o proračunu Občine Litija 
za leto 2013 (Uradni list RS, št. 105/12), objavlja

javni razpis
za sofinanciranje društev s področja kmetijstva  

v letu 2013
1. Razpisana sredstva: v proračunu Občine Litija 

za leto 2013, so v okviru postavke »1122 Kmetijsko 
svetovalna služba in kmetijska društva«, zagotovljena 
sredstva v višini 7.000 EUR.

2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje društev 

s področja kmetijstva v letu 2013.
Upravičenci so društva in združenja s področja 

kmetijstva v občini Litija, ki so upravičena do sredstev 
za aktivnosti, izvedene v letu 2013.

3. Pogoj za pridobitev sredstev
Na javni razpis se lahko prijavijo društva in združe-

nja s področja kmetijstva, ki morajo izpolnjevati enega 
od naslednjih pogojev:

– sedež na območju Občine Litija,
– sedež izven Občine Litija, če je več kot polovica 

registriranih članov društva iz območja Občine Litija,

– sedež izven Občine Litija, če je aktivnost društva 
usmerjena na območje Občine Litija in je v interesu 
Občine Litija.

4. Potrebna dokumentacija
Prijavitelji oddajo vlogo za pridobitev sredstev. Iz-

polnjena vloga na obrazcu iz razpisne dokumentacije 
mora biti opremljena z datumom, podpisana in žigosana.

Vlogi morajo biti priložena naslednja dokazila in 
dokumentacija:

– dokazilo o registraciji društva,
– seznam članov društva iz Občine Litija,
– poročilo o delu v preteklem letu,
– letni finančno ovrednoten program dela,
– izjava o točnosti navedenih podatkov,
– izjava, da prijavitelj za ta namen v tekočem letu 

še ni prejel državnih sredstev; če pa je, navede višino 
sredstev.

5. Način obravnave vlog: prispele vloge bo obrav-
navala komisija, imenovana s strani Občine Litija. O do-
delitvi sredstev upravičencem bo izdan sklep o višini 
odobrenih sredstev.

6. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev 
sredstev

Rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev je do 
30. 4. 2013.

Prijavitelji lahko vloge oddajo na Občini Litija, soba 
44 (II. nadstropje) ali pa jih pošljejo priporočeno po pošti, 
v zaprtih ovojnicah, opremljene na hrbtni strani ovojni-
ce z naslovom prijavitelja in na prednji strani ovojnice 
z označbo »Ne odpiraj – javni razpis za sofinanciranje 
društev s področja kmetijstva v letu 2013«, na naslov: 
Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija.

7. Rok o obvestitvi izida javnega razpisa: prijavitelji 
bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 60 dni 
od dneva odpiranja prispelih vlog. Odločitev župana 
je dokončna. Zoper odločitev lahko upravičenec vloži 
upravni spor v roku 30 dni od prejema sklepa. Medse-
bojne obveznosti med občino in prejemnikom sredstev 
se uredijo s pogodbo.

8. Razpisna dokumentacija: razpisno dokumenta-
cijo lahko prijavitelji v času razpisa dvignejo na Občini 
Litija, Jerebova 14, soba 39, kontaktna oseba: Peter 
Repovš, oziroma je dostopna na občinski spletni strani: 
www.litija.si.

Občina Litija

Št. 430-11/2013-2 Ob-1451/13

Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija, na podlagi 
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Re-
publike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 
3/13), 20. člena Pravilnika o dodeljevanju proračunskih 
sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja 
v Občini Litija za programsko obdobje 2007–2013 (Ura-
dni list RS, št. 59/07) in Odloka o proračunu Občine Litija 
za leto 2013 (Uradni list RS, št. 105/12), objavlja

javni razpis
za pokrivanje operativnih stroškov tovornega 

transporta iz odročnih krajev v letu 2013
1. Razpisana sredstva: v proračunu Občine Litija 

za leto 2013, so v okviru postavke »1123 Programi 
razvoja podeželja«, zagotovljena sredstva v višini do 
23.000 EUR za pokrivanje operativnih stroškov tovor-
nega transporta iz odročnih krajev.

2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je pokrivanje operativnih 

stroškov tovornega transporta iz odročnih krajev sub-
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jektom, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti tovor-
nega transporta.

Upravičenci do pomoči so sub jekti, ki so registrirani 
in opravljajo dejavnost tovornega transporta na območju 
Občine Litija.

Občina Litija bo na podlagi objavljenega javne-
ga razpisa, z izbranim upravičencem sklenila pogodbo 
o dodelitvi pomoči de minimis za pokrivanje operativnih 
stroškov tovornega transporta iz odročnih krajev. Upra-
vičenci so upravičeni do pomoči v enkratnem znesku za 
obdobje 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013.

3. Pogoj za pridobitev sredstev: na javni razpis se 
lahko prijavijo sub jekti, ki so registrirani za opravljanje 
dejavnosti tovornega transporta. Upravičenci morajo 
izpolnjevati pogoj, da opravljajo dejavnost tovornega 
transporta na območju Občine Litija.

4. Potrebna dokumentacija
Prijavitelj vloži vlogo za pridobitev pomoči. V vlogi 

prijavitelj navede osnovne podatke – naziv in sedež, 
odgovorno osebo, telefon, davčno in matično številko, 
številko računa in ime banke, imena, priimke in naslove 
upravičencev transporta z navedbo območij (kraji), kjer 
bo opravljal oziroma že opravlja storitve transporta in vi-
šino mesečnih stroškov tovornega transporta. Vlogi mo-
rajo biti priložena naslednja dokazila in dokumentacija:

– odločba o registraciji oziroma izpisek iz sodnega 
registra,

– dokazilo o opravljenih tovornih transportih na od-
ročnih območjih,

– seznam lokalnih odročnih prog z navedbo razdalj 
v kilometrih in številom prevozov letno,

– izjavo, da zagotavlja ustrezen in kakovosten tran-
sport.

5. Način obravnave vlog
Prispele vloge bo obravnavala komisija, imenovana 

s strani Občine Litija. Z izbranim sub jektom transporta 
bo Občina Litija sklenila pogodbo o dodelitvi pomoči de 
minimis za pokrivanje operativnih stroškov tovornega 
transporta iz odročnih krajev.

Občina Litija ima od posameznega sub jekta pravico 
zahtevati dodatna pojasnila in dodatno dokumentacijo, 
kolikor bo to potrebno za ugotavljanje upravičenosti in 
izpolnjevanje pogojev za pridobitev proračunskih sred-
stev.

Nejasne in nepopolne vloge se ne bodo obravnava-
le in se bodo s sklepom zavrgle.

Upravičencem se izda sklep o višini odobrenih 
sredstev.

6. Način in rok za dostavo vlog: rok za dostavo vlog 
je do 30. 4. 2013. Prijavitelji lahko vlogo oddajo na Ob-
čini Litija, Jerebova 14 – soba 44 (II. nadstropje) ali pa 
vloge pošljejo priporočeno po pošti, v zaprtih ovojnicah, 
opremljene na hrbtni strani ovojnice z naslovom pošilja-
telja in na prednji strani ovojnice z označbo »Ne odpiraj 
– javni razpis pokrivanje operativnih stroškov tovornega 
transporta iz odročnih krajev v letu 2013«, na naslov: 
Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija. Vloge, ki ne bodo 
dostavljene na način in v roku iz 6. točke tega razpisa, 
se ne bodo obravnavale in se bodo s sklepom zavrgle.

Občina Litija

Št. 330-1/2013 Ob-1461/13

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje 
proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08), spreje-
tega Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2013 
(Uradni list RS, št. 10/12, 7/13), Pravilnika o ohranjanju 
in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini 
Brežice za programsko obdobje 2007–2013 (Uradni list 
RS, št. 70/07), objavlja Občina Brežice

javni razpis
o dodeljevanju proračunskih sredstev  

za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja  
v Občini Brežice za leto 2013

I. Naročnik: Občina Brežice, CPB 18, 8250 Brežice.
II. Predmet javnega razpisa: Občina Brežice (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, 

v okvirni višini 111.000 EUR.

Vrsta ukrepa (ukrepi po pravilniku): Višina sredstev
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva 
za primarno pro izvodnjo (9. člen 
Pravilnika) 100.000 EUR
2. Zagotavljanje tehnične podpore 
(11. člen Pravilnika) 11.000 EUR

Sredstva v proračunu so omejena. Kolikor sredstva 
na posamezni proračunski postavki ne bodo porabljena, 
se lahko prerazporedijo na ostale proračunske postav-
ke, ki so navedene v tem razpisu v skladu z Odlokom 
o proračunu Občine Brežice za leto 2013.

IV. Splošna določila – pogoji za upravičence
(1) Upravičenci do pomoči so mala in srednje velika 

podjetja (MSP), kot je opredeljeno v Prilogi 1 Uredbe 
(ES) št. 70/2001, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, 
investirajo na območju Občine Brežice, so vpisani v re-
gister kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma 
v zakupu najmanj 1ha primerljivih kmetijskih površin, ki 
ležijo na območju Občine Brežice.

(2) Pomoč ne sme biti omejena na določene kme-
tijske pro izvode.

(3) Pomoč se ne sme dodeliti podjetju v težavah 
v smislu Smernic skupnosti o državni pomoči za reševa-
nje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C št. 244 
z dne 1. 10. 2004, str. 2).

(4) Če se upravičenec v skladu s predpisi o javnih 
naročilih šteje za naročnika, mora predložiti dokazilo, 
da je bil postopek izbire dobavitelja izveden v skladu 
z Zakonom o javnih naročilih.

(5) MSP ne sme uporabljati naložbe v nasprotju 
z namenom dodelitve sredstev.

(6) MSP, ki je za isti namen, kot ga navaja v vlogi za 
pridobitev sredstev že prejel javna sredstva Republike 
Slovenije ali EU, do sredstev ni upravičen.

(7) Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega pravilnika 
mora voditi predpisano dokumentacijo, ki je določena 
z javnim razpisom in pogodbo o dodelitvi sredstev in 
jo mora hraniti še najmanj 5 let po zadnjem izplačilu 
sredstev.

(8) Če je upravičenec – majhno ali srednje veliko 
podjetje (samostojni podjetnik posameznik ali pravna 
oseba), mora predložiti dokazilo, da je registriran za 
opravljanje kmetijske dejavnosti, ki je predmet podpore.

(9) Upravičencu se ne dodelijo pomoči za: plačilo 
davkov, raznih taks, prispevkov, stroškov poslovanja, 
bančnih stroškov in garancij, stroškov zavarovanj, stro-
ške za refinanciranje obresti, investicij v prostore v za-
sebno rabo kmetijskih gospodarstev in naložbe izven 
območja občine.

(10) Upravičenec mora predložiti izjavo o prejetih 
sredstvih oziroma izjavo, da ni prejel sredstev za isti 
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namen iz drugih javnih sredstev (državnih ali evrop-
skih).

Vloge bodo obravnavane tudi na podlagi dodatnih 
pogojev in meril, ki so navedeni pri posameznih ukrepih 
v poglavju tega razpisa.

V. Ukrepi, predmet podpore, upravičenci, upravičeni 
stroški in višina sredstev

1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno 
pro izvodnjo

Okvirna višina razpisanih sredstev je 100.000, EUR 
(PP 1340), in sicer za naslednje namene:

Namen A: 80.000 €-naložbe v kmetijska gospodar-
stva razen nakupa protitočnih mrež v vinogradništvu

Namen B:20.000 €-naložbe v nakup protitočnih 
mrež v vinogradništvu s pripadajočo opremo

Cilji ukrepa:
– zmanjšanje pro izvodnih stroškov,
– izboljšanje in preusmeritev pro izvodnje,
– izboljšanje kakovosti in
– ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali iz-

boljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro 
počutje živali.

Upravičeni stroški: Namen A
– stroški nakupa in montaže nove tehnološke opre-

me za krmljenje in molžo,
– stroški nakupa materiala za adaptacijo, rekon-

strukcijo in gradnjo hlevov ter ureditev izpustov,
– stroški za nakup materiala za gradnjo pomožnih 

živinorejskih objektov (seniki, silosi ...),sofinanciranje 
adaptacije ali rekonstrukcije gnojnih jam ali gnojišč za-
radi izpolnjevanja standarda nitratne direktive ni upra-
vičen strošek,

– stroški za nakup opreme hlevov,
– stroški nakupa kmetijske priklopne mehanizacije 

za rastlinsko pridelavo (škropilnice, pršilniki, zgrabljalni-
ki, okopalniki, itd.),

– stroški nakupa traktorja s štirikolesnim pogonom,
– stroški nakupa kombajna oziroma žetvene napra-

ve za spravilo žit,
– stroški nakupa in montaže rastlinjaka in plaste-

njaka,
– stroški nakupa mrež proti toči s pripadajočo opre-

mo, razen nakupa protitočnih mrež v vinogradništvu.
Vsa našteta oprema in stroji morajo biti novi, razen 

nakup kombajna ali žetvene naprave za žetev žita.
Upravičeni stroški: Namen B
– stroški nakupa protitočnih mrež s pripadajočo 

opremo v vinogradništvo.
Upravičenci:
– mala in srednje velika podjetja, opredeljena v Pri-

logi 1 Uredbe (ES) št. 70/2001, ki se ukvarjajo s kmetij-
sko dejavnostjo, investirajo na območju občine Brežice, 
so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo 
v lasti oziroma v zakupu najmanj 1 ha primerljivih kme-
tijskih površin, ki ležijo na območju Občine Brežice.

Omejitve:
Podpore se ne dodelijo za:
– nakup pro izvodnih pravic, živali in letnih rastlin in 

zasaditev letnih rastlin,
– tekoče stroške pro izvodnje,
– za že izvedena dela,
– nakup enoletnih rastlin,
– investicije, povezane z namakanjem in drenažira-

njem kmetijskih zemljišč,
– investicije, ki se izvajajo izven območja občine,
– investicije, ki so sofinancirane iz drugih javnih 

sredstev Republike Slovenije in EU.
– pri namenu B, mora biti najmanjša površina, ki bo 

pokrita z protitočnim mrežam 0,25 ha vinograda.

K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno 
dokumentacijo:

– zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2013 
Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja,

– ponudbo oziroma predračun za nameravano in-
vesticijo,

– v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov 
ustrezno prostorsko dokumentacijo (gradbeno dovolje-
nje),

– izpolnjeni prijavni obrazec (1A ali 1B).
Pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
– investicija mora biti zaključena pred izplačilom 

sredstev,
– vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega gospodar-

stva,
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti 

na ime nosilca kmetijskega gospodarstva,
– 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,

– pomoč se ne sme dodeliti za že izvedene aktivno-
sti in za investicije, ki so bile izvedene na osnovi kredita 
ali leasinga,

– nosilec kmetijskega gospodarstva mora imeti ob 
oddaji vloge vsaj 1 ha primerljivih kmetijskih površin.

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,
– v primeru gradnje morajo biti dela izvedena 

v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, ureja-
nju prostora in varstvu okolja,

– po zaključku investicije bo le-ta v uporabi za na-
men, za katerega je upravičenec pridobil(a) sredstva, 
vsaj še 5 let po izplačilu sredstev.

V primeru rabe kmetijskih zemljišč, ki je podlaga za 
preračun 1 ha primerljivih kmetijskih površin, se šteje 
raba po GERK-ih.

Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih 

sredstev,
– sofinanciranje je do 40  % upravičenih stroškov,
– v primeru, da ostanejo neporabljena sredstva za 

določen namen, se le ta lahko prerazporedijo za drugi 
namen,

– skupna vrednost vseh prijavljenih investicij na 
upravičenca mora znašati najmanj 4.200 EUR in največ 
20.100 EUR, kar je razvidno iz priloženih računov. Inve-
sticije so lahko tudi višje od 20.100 EUR. Pri izračunu 
subvencije bo upoštevan spodnji in zgornji limit. Prej 
navedena limita veljata za namen A. Kolikor je prijavitelj 
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na ta javni razpis davčni zavezanec, se mu upošteva 
investicija brez DDV-ja,

– najvišji znesek dodeljenih pomoči posameznemu 
kmetijskemu gospodarstvu za naložbe ne sme preseči 
400.000 EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih 
let ali 500.000 EUR, če je kmetijsko gospodarstvo na 
območju z omejenimi možnostmi in sicer ne glede na to, 
iz katerih javnih virov so sredstva dodeljena.

2. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 11.000 € 

(PP 1160 v višini 8.000 € in PP 1087 v višini 3.000 €).
Namen A: 8.000 € – zagotavljanje tehnične podpore 

v kmetijstvo, razen področja ekološke pridelave
Namen B: 3.000 € – zagotavljanje tehnične podpore 

v kmetijstvu-področje ekološke pridelave
Predmet podpore:
– je usposabljanje in izobraževanje kmetov v okviru 

društvene dejavnosti,
– je izobraževanje, usposabljanje in informiranje 

kmetov in članov njihovih družin.
Upravičeni stroški:
– stroški izobraževanja in usposabljanja kmetov in 

delavcev na kmetijskem gospodarstvu: stroški organizi-
ranja programov usposabljanja,

– stroški svetovalnih storitev: stroški honorarjev za 
storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti 
kot je to rutinsko davčno svetovanje, redne pravne sto-
ritve ali oglaševanje,

– stroški organizacije forumov za izmenjavo znanj 
med kmetijskimi gospodarstvi, strokovne ekskurzije, 
tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih: 
stroški udeležbe, stroški izdaje publikacij in najemnine,

– stroški na področju širjenja znanstvenih dognanj 
(prikazi in demonstracijski poskusi, delavnice, forumi 
in predavanja za širšo javnost) pod pogojem, da po-
samezna podjetja, znamke ali poreklo niso imenovani, 
z izjemo pro izvodov iz Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 
in Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999, kjer so posamezna 
podjetja, znamke in poreklo imenovani,

– stroški publikacij, kot so katalogi ali spletišča, 
ki predstavljajo dejanske podatke o pro izvajalcih iz 
dane regije ali pro izvajalcih danega pro izvoda, če so 
informacije in predstavitev nevtralne in imajo zadevni 
pro izvajalci enake možnosti, da so predstavljeni v pu-
blikaciji.

Omejitve
Podpore se ne dodelijo:
– za že izvedene aktivnosti,
– za aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine,
– za aktivnosti razširjanja znanstvenih dognanj, 

kakovosti za pro izvode iz drugih držav, generičnih pro-
izvodov in prehranjevalnih koristi generičnih pro izvodov,

– za stroške za storitve, povezane z običajnimi ope-
rativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno sve-
tovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje.

K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno do-
kumentacijo:

– finančno ovrednoten program izvajalca izobraže-
vanj oziroma storitev,

– izpolnjeni prijavni obrazec 3A ali 3B.
Upravičenci:
Namen A.
– pooblaščene organizacije, ki opravljajo storitve na 

področju kmetijstva za kmetovalce iz Občine Brežice in 
imajo sedež v Občini Brežice,

– registrirana stanovska in interesna združenja, ki 
delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane 
na območju občine in imajo sedež v Občini Brežice.

Namen: B
– registrirana stanovska in interesna združenja, ki 

delujejo na področju ekološkega kmetijstva, gozdarstva 
in prehrane na območju občine in imajo sedež v Občini 
Brežice. Kolikor imajo sedež izven Občine Brežice in 
izvajajo aktivnosti, ki so navedene pri upravičenih stro-
ških, za kmetije, ki imajo registrirano ekološko pridelavo 
s sedež v Občini Brežice, spadajo med upravičence po 
tem razpisu.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– finančno ovrednoten program izvajalca izobra-

ževanj oziroma storitev z ustreznimi dokazili (kot so 
kotizacije oziroma participacije kmetov, če se izvajalec 
za to odloči idr.),

– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na 
ustreznem območju,

– če so izvajalci ali organizatorji nudenja tehnične 
podpore v kmetijstvu nevladne organizacije, članstvo 
v teh organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do teh-
nične podpore.

Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih 

sredstev,
– pomoč se dodeli do 100  % upravičenih stroškov 

v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati 
neposrednih plačil v denarju kmetijskim gospodarstvom,

– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem 
na območju občine,

– članstvo v nevladnih organizacijah ne sme biti 
pogoj za dostop do storitev.

Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa.
VI. Rok in mesto oddaje vlog za prijavo na javni 

razpis
Vloge morajo biti oddane najkasneje do vključno 

petka, 1. 3. 2013 za namen: Tehnična pomoč za name-
ne A in B vključno ponedeljka, 6. 5. 2013 za namen: Na-
ložbe v kmetijska gospodarstva za primarno pro izvodnjo 
za namene A, B in C; na naslov: Občina Brežice, Od-
delek za gospodarske javne službe in gospodarske za-
deve, CPB 18, 8250 Brežice ali oddane v sprejemno 
pisarno Občine Brežice, CPB 18, 8250 Brežice.

Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, 
opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z ozna-
ko: Ne odpiraj »JR – naložbe v kmetijska gospodarstva 
za primarno pro izvodnjo« z oznako črke namena (npr. 
»Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno pro-
izvodnjo«-namen A); Ne odpiraj« JR – tehnična podpo-
ra« z oznako črke namena.

Kot datum pravočasno oddane vloga se šteje po-
štni žig.

VII. Obravnavanje vlog
Vloge bo obravnavala komisija, ki jo imenuje župan 

Občine Brežice.
Vse pravočasne in popolne vloge bodo ocenjene na 

podlagi meril, ki so sestavni del razpisa.
Odpiranje vlog bo strokovna komisija opravila po 

končanju javnega razpisa.
Odpiranje vlog ne bo javno.
Vlagatelje nepopolnih vlog komisija pozove k dopol-

nitvi pisno. Rok za dopolnitev vloge je 5 dni od dneva 
prejema obvestila o dopolnitvi vloge. Nepopolne vloge, 
ki jih vlagatelj v roku ne dopolni, se zavržejo. Vloge, ki ne 
izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne zavrnejo.

Vloge, ki bodo prispele po zaprtju javnega razpisa 
se kot prepozne zavržejo.

Opomba: strokovna komisija bo po oddaji vseh do-
kumentov za črpanje sredstev po tem razpisu, preverila 
resničnost podatkov na terenu. V primeru ugotovljenih 



Stran 590 / Št. 14 / 15. 2. 2013 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

neresničnih podatkov, upravičencu ne bodo za določen 
namen odobrena sredstva in izgubi pravico do uvelja-
vljanja proračunskih sredstev za naslednjih pet let.

Postopek ocenjevanja vlog in merila
Na podlagi predloga komisije odloča o dodelitvi 

sredstev direktor občinske uprave oziroma od njega 
pooblaščena oseba.

Upravičencem bo izdan sklep o višini odobrenih 
sredstev za posamezen ukrep. V obrazložitvi sklepa 
se opredeli še namen ter opravičljive stroške za katere 
so bila sredstva namenjena. Upravičenec pred izdanim 
sklepom ne sme pričeti z aktivnostjo za katera so sred-
stva namenjena, in sicer za ukrepe: Naložbe v kmetijska 
gospodarstva, Zagotavljanje tehnične podpore.

Zoper sklep iz prejšnjega odstavka lahko vlagatelj 
vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema sklepa. 
Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba se po-
šlje priporočeno po pošti na Občino Brežice. O pritožbi 
odloči župan, njegova odločitev je dokončna.

Dodeljena sredstva bodo praviloma izplačana v letu 
2013, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje pro-
računa.

Medsebojne obveznosti med občino in prejemni-
kom pomoči se uredijo s pogodbo.

Upravičencem se sredstva iz proračuna občine iz-
plačajo na transakcijski račun upravičenca na podlagi 
zahtevka. Zahtevek in pogodba morata biti dostavljeni 
na Občino Brežice najkasneje do vključno 30. 10. 2013. 
Zahtevek mora vsebovati dokazila in račune oziroma 
dokumentacijo glede na posamezen ukrep. Računi mo-
rajo biti originalni ali overjeni. Priloženo mora biti tudi 
potrdilo o plačilu.

Računi za izvedene aktivnosti (ukrepi: Naložbe 
v kmetijska gospodarstva, Zagotavljanje tehnične pod-
pore) morajo biti z datumom po prejemu sklepa. Raču-
ne z datumom pred izdajo sklepa odobritve, kot račune 
z datumom po 30. 10. 2013 komisija ne bo upoštevala.

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno ob-
veščeni najpozneje v roku 30 dni od datuma odpiranja 
prijav.

VIII. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo 
razpisno dokumentacijo

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave 
do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani 
Občine Brežice, www.brezice.si ali jo v tem roku zainte-
resirani lahko dvignejo v času uradnih dni na Oddelku 
za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve 
Občine Brežice, CPB 18, 8250 Brežice.

Dodatne informacije posreduje Roman Matjašič, 
tel. 07/620-55-52, e-mail: roman.matjasic@brezice.si.

Občina Brežice

Št. 11 Ob-1467/13

Občina Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 69, 
3327 Šmartno ob Paki, na podlagi Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 86/10,75/12) in Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11) ter Programa prodaje ob-
činskega finančnega in stvarnega premoženja Občine 
Šmartno ob Paki objavlja

2. javni razpis
za prodajo nepremičnine  

z javnim zbiranjem ponudb
1) Prodajalec: Občina Šmartno ob Paki, Šmartno ob 

Paki 69, 3327 Šmartno ob Paki, matična št. 5884276, ID 
za DDV: SI64225569.

2) Predmet prodaje je:
a) Gostinski objekt, ki se nahaja na naslovu Šmar-

tno ob Paki 69, Šmartno ob Paki, v uporabni površi-
ni 126,6 m². Objekt predstavlja del stavbe št. 110, posa-
mezni del št. 7, ID 972-110-7. Izhodiščna cena za nave-
deno nepremičnino znaša 79.000,00 EUR brez davka. 
Etažna lastnina je urejena. Gostinski objekt ni v najemu.

Gostinski objekt se proda po načelu »videno-ku-
pljeno«.

Po predhodnem dogovoru je možen ogled.
3) Pogoji sodelovanja
Obvezno je potrebno vplačati varščino za resnost 

ponudbe v višini 10  % od vrednosti posamezne nepre-
mičnine po izhodiščni ceni brez DDV, na račun Občine 
Šmartno ob Paki, št. EZR: 01325-0100018609, odprt pri 
Banki Slovenije. Izbranemu ponudniku bo varščina všte-
ta v kupnino. Ostalim ponudnikom bo varščina vrnjena 
v roku treh dni po izdanem obvestilu o izboru najugo-
dnejšega ponudnika. Znesek varščine se v nobenem 
primeru ne obrestuje.

Pisne ponudbe je treba predložiti z naslednjo vse-
bino:

– ime in priimek oziroma firmo ter naslov stalnega 
bivališča oziroma sedež ponudnika;

– navedbo davčne in EMŠO številke (pri fizičnih 
osebah) oziroma matične številke (pri pravnih osebah)

– navedbo predmeta ponudbe;
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne 

vrednosti;
– pisno izjavo, da se strinja z vsemi pogoji razpisa 

z lastnoročnim podpisom ponudnika oziroma poobla-
ščenca.

K ponudbi je potrebno priložiti:
1. dokazilo o državljanstvu (kopija osebne izkaznice 

ali potnega lista) oziroma sedežu pravne osebe (izpis iz 
poslovnega registra, ki ne sme biti starejši od treh me-
secev šteto od dneva razpisa javnega zbiranja ponudb 
v Uradnem listu RS),

2. pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se 
ponudba poda po pooblaščencu;

3. dokazilo o plačani varščini v višini 10  % ponuje-
ne vrednosti, številko transakcijskega računa za vračilo 
varščine in naziv banke, v primeru, da ponudnik ne uspe 
s svojo ponudbo.

4) Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo pri-
spela v zaprti ovojnici, z oznako »Javni razpis za prodajo 
gostinskega objekta – Ne odpiraj!«, najkasneje do 4. 3. 
2013, do vključno 10. ure, ne glede na datum poštnega 
žiga, na naslov: Občina Šmartno ob Paki, Šmartno ob 
Paki 69, 3327 Šmartno ob Paki. Na ovojnici mora biti 
naveden naziv oziroma ime ponudnika. Ponudba veže 
ponudnika 3 mesece po oddaji ponudbe.

5) Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse 
sestavine iz 2. točke javnega razpisa. Nepravočasne in 
nepopolne ponudbe prodajalec ne bo upošteval. Pra-
vočasne in popolne ponudbe bo obravnavala s strani 
župana Občine pooblaščena Komisija.

6) Odpiranje ponudb bo dne 4. 3. 2013, ob 10.30, 
v prostorih občinske uprave Občine Šmartno ob Paki, 
Šmartno ob Paki 69. Odpiranje ponudb je javno.

7) Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je 
najvišja ponujena cena. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno 
obveščeni v roku 15 dni od dneva izbire najugodnejše-
ga ponudnika. Prodajalec bo sprejel obvestilo o izboru 
najugodnejšega ponudnika najkasneje v roku 15 dni od 
datuma odpiranja ponudb. Prodajalec si pridržuje pravi-
co do pogajanj.

8) Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s po-
nudnikom, ki ponudi najvišjo ceno ali katerimkoli drugim 
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ponudnikom je izključena. Župan Občine Šmartno ob 
Paki lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti 
kadarkoli prekine začeti postopek prodaje, ne da bi za 
to navedel razloge.

9) Če je med prejetimi ponudbami več ponudb, lah-
ko komisija pozove ponudnike k oddaji nove ponudbe 
ali opravi s ponudniki dodatna pogajanja z namenom 
dosega čim višje kupnine.

10) Izbrani najugodnejši ponudnik mora kot kupec 
skleniti prodajno pogodbo najkasneje v roku 8 dni po 
prejemu sklepa o izbiri in poziva k podpisu pogodbe. 
Če se izbrani ponudnik pozivu k podpisu pogodbe v do-
ločenem roku ne odzove, se šteje, da je od sklenitve 
pogodbe odstopil, varščina pa zapade v korist Občine 
Šmartno ob Paki. Kupec mora plačati kupnino v roku, ki 
bo določen v pogodbi, in sicer v roku 30 dni od sklenitve 
pogodbe. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pogod-
be. Kolikor kupec kupnine ne plača v roku, se pogodba 
šteje za razdrto, prodajalec pa zadrži vplačano varščino. 
Vpis v zemljiško knjigo se opravi na podlagi zemljiško-
knjižnega dovolila po plačilu celotne kupnine. Vse stro-
ške nosi kupec.

11) Za izvedbo javnega razpisa se uporabljajo do-
ločbe Zakona o stvarnem premoženju države in samo-
upravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 
75/12) in Uredbe o stvarnem premoženju države in sa-
moupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11).

12) Zainteresirani ponudniki lahko pridobijo podrob-
nejše informacije o predmetu prodaje na sedežu Občine 
Šmartno ob Paki, pri tajniku občinske uprave Dragu Ko-
vaču, tel. 03/898-49-52.

Občina Šmartno ob Paki

Št. 056/2013 Ob-1468/13

Na podlagi 114. člena Zakona o uresničevanju jav-
nega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – 
UPB1, 56/08, 94/09 – Odl US, 4/10, 20/11, 100/11 – Odl 
US), 5. in 7. člena Pravilnika o sofinanciranju programov 
ljubiteljske kulturne dejavnosti in ljubiteljskih kulturnih 
projektov v Občini Prevalje (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 5/12), sprejetega Odloka o proračunu Občine 
Prevalje za leto 2013 (Uradno glasilo slovenskih občin, 
št. 3/13) in Programa kulture Občine Prevalje za leto 
2013, Občina Prevalje objavlja

javni razpis
za izbor programov ljubiteljske kulturne dejavnosti, 

ki se bodo v letu 2013 sofinancirali iz proračuna 
Občine Prevalje

I. Javni razpis: sofinancirajo se programi ljubiteljske 
kulturne dejavnosti v Občini Prevalje za leto 2013.

II. Naročnik javnega razpisa: naročnik javnega raz-
pisa je Občina Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje.

III. Predmet javnega razpisa: predmet javnega raz-
pisa je izbor programov ljubiteljske kulturne dejavnosti 
v Občini Prevalje, ki se bodo v letu 2013 sofinancirali iz 
proračuna Občine Prevalje.

IV. Področja kulturnih programov, ki so predmet 
javnega razpisa

Iz proračuna Občine Prevalje se bodo v letu 2013 
sofinancirali naslednji programi ljubiteljske kulturne de-
javnosti: instrumentalno glasbene, vokalno glasbene, 
plesne, gledališke, literarne, likovne, filmske, video, idr. 
dejavnosti posameznih izvajalcev na področju ljubitelj-
ske kulture, ki poteka redno, organizirano in ustrezno 
strokovno vodeno in ki je v javnem interesu.

Iz občinskega proračuna se sofinancirajo programi 
ljubiteljske kulture, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– program sodi na področje ljubiteljske kulturne de-
javnosti;

– program je nekomercialne narave – to pomeni, 
da mu ni moč pripisati pretežno komercialnega namena 
in člani za izvajanje programa ne prejemajo plačila in

– program poteka redno, organizirano in ustrezno 
strokovno vodeno vsaj enkrat tedensko oziroma v str-
njenih oblikah in vsaj osem mesecev v posameznem 
koledarskem letu;

– program bo izveden v tekočem letu;
– rezultati vadbe so predstavljeni:

– v Občini Prevalje in
– enkrat letno na samostojnem koncertu oziroma 

javni prireditvi ali enkrat letno na koncertu oziroma javni 
prireditvi, ki združuje več društev, razen kadar ta pravil-
nik določa drugače in

– izvajalci sodelujejo na protokolarnih in drugih jav-
nih prireditvah v kraju oziroma občini, če scenarij take 
prireditve to predvideva in po potrebi sodelujejo na pro-
mocijskih prireditvah Občine Prevalje oziroma organizi-
rajo prireditev občinskega pomena na zahtevo občine 
in v skladu z zahtevanimi kriterijih in standardi občine.

V. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Na javnem razpisu lahko kandidirajo naslednji izva-

jalci programov ljubiteljske kulturne dejavnosti:
a) kulturna društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirana v skladu z Zakonom o društvih, 

s sedežem v Občini Prevalje in imajo v svoji dejavnosti 
registrirano kulturno dejavnost,

– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, or-
ganizacijske in prostorske pogoje za uresničitev načrto-
vanih kulturnih programov oziroma kulturnih projektov,

– da na območju Občine Prevalje delujejo že naj-
manj eno leto,

– da imajo urejeno evidenco članstva ter evidenco 
o plačani članarini;

b) javni zavodi na področju vzgoje in izobraževanja 
s sedežem v Občini Prevalje, katerih ustanoviteljica je 
Občina Prevalje, za kulturne programe oziroma projek-
te, ki presegajo osnovno dejavnost iz ustanovitvenega 
akta javnega zavoda in niso financirani na podlagi letne 
pogodbe o sofinanciranju dejavnosti in imajo zagotovlje-
ne ustrezne kadrovske, prostorske in druge pogoje za 
kakovostno izvedbo programa oziroma projekta.

VI. Merila in kriteriji za vrednotenje programov: pro-
grami ljubiteljske kulturne dejavnosti, s katerimi posa-
mezni izvajalci kandidirajo na tem javnem razpisu, bodo 
vrednoteni na osnovi meril in kriterijev Pravilnika o sofi-
nanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti in 
ljubiteljskih kulturnih projektov v Občini Prevalje (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 5/12).

VII. Okvirna višina sredstev za sofinanciranje pro-
gramov ljubiteljske kulture

Sredstva za sofinanciranje programov ljubiteljske 
kulture so zagotovljena v sprejetem proračunu občine 
za leto 2013, na postavki 43181610 Sofinanciranje de-
javnosti ljubiteljske kulture, v skupni višini 36.156 €, od 
tega sredstva v višini 23.502 € za programe v letu 2013 
in sredstva v višini 12.654 € za uspešnost in kvaliteto 
izvajalcev.

Dodeljena sredstva za sofinanciranje programov 
ljubiteljske kulture morajo biti porabljena v letu 2013.

VIII. Vsebina vloge in razpisna dokumentacija
Vloga za sofinanciranje programa ljubiteljske kul-

ture v Občini Prevalje mora biti izdelana izključno na 
obrazcih iz razpisne dokumentacije.

Razpisna dokumentacija obsega: prijavne obraz-
ce, merila in kriterije za dodelitev sredstev ter vzorec 
pogodbe.
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Predlagatelji lahko prevzamejo razpisno dokumen-
tacijo na Občini Prevalje, Trg 2/a, Prevalje, pri Mariji 
Orešnik, v času od objave do izteka roka javnega razpi-
sa, vsak delavnik, od 8. do 12. ure. Razpisna dokumen-
tacija je na voljo tudi na spletni strani: www.prevalje.si.

IX. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: dodatne 
informacije v zvezi z javnim razpisom lahko izvajalci pro-
gramov ljubiteljske kulturne dejavnosti dobijo na Občini 
Prevalje, pri Mariji Orešnik, na tel. 02/82-46-121, vsak 
delovni dan, od 8. do 12. ure.

X. Razpisni rok in način oddaje prijav
Predlagatelji morajo vloge oddati v zaprti kuverti 

osebno v tajništvu občine ali po pošti najpozneje do 7. 3. 
2013 na naslov: Občina Prevalje, Trg 2/a, 2391 Preva-
lje, s pripisom »Prijava na javni razpis – Ne odpiraj!« in 
z oznako: »Izbor programov ljubiteljske kulturne dejav-
nosti v Občini Prevalje za leto 2013«.

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je 
bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti ali 
tega dne do 12. ure oddana v tajništvu Občine Prevalje.

Na ovojnici mora biti napisan naziv in naslov izva-
jalca programa in naslov prejemnika (Občina Prevalje).

XI. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog bo komisija opravila 11. 3. 2013, ob 

8. uri, v sejni sobi Občine Prevalje.
Vsi vlagatelji bodo v roku 30 dni po sprejeti odločitvi 

obveščeni o izidu javnega razpisa.
Z izbranimi izvajalci programov ljubiteljske kulturne 

dejavnosti bo občina sklenila pogodbe o sofinanciranju 
programov ljubiteljske kulturne dejavnosti za leto 2013.

Občina Prevalje

Št. 354-0014/2013 Ob-1470/13

Na podlagi 8. člena Statuta Občine Sevnica (Ura-
dni list RS, št. 63/11, 103/11), Pravilnika o postopkih za 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09), Odloka o proračunu Obči-
ne Sevnica za leto 2013 (Uradni list RS, št. 106/12) in 
določil Pravilnika o dodeljevanju nepovratnih finančnih 
sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih 
komunalnih čistilnih naprav ter izvedbo individualnih 
kanalizacijskih priključkov na javno kanalizacijo v Obči-
ni Sevnica (Uradni list RS, št. 14/10), Občina Sevnica, 
Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih 

komunalnih čistilnih naprav ter izvedbo 
individualnih kanalizacijskih priključkov na javno 

kanalizacijo v Občini Sevnica v letu 2013
I. Predmet razpisa: predmet razpisa je sofinancira-

nje malih čistilnih naprav (MČN) za komunalne odpadne 
vode do 50 PE (populacijskih enot) in individualnih hi-
šnih kanalizacijskih priključkov v Občini Sevnica v letu 
2013.

II. Splošni pogoji za pridobitev sredstev
Splošni pogoji kandidiranja:
1. Upravičenci po tem razpisu so lastniki (fizične 

osebe) stanovanjskih hiš s stalnim bivališčem v Občini 
Sevnica.

2. Pogoji pri izgradnji male čistilne naprave:
– veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski 

objekt zgrajen po letu 1967 ali potrdilo, za stanovanjski 
objekt zgrajen pred letom 1967, da ima objekt na podla-
gi določil prvega odstavka 197. člena ZGO-1 uporabno 
dovoljenje, ki ga izda Upravna enota Sevnica,

– mala čistilna naprava mora imeti certifikat oziro-
ma listino o skladnosti izdelka z zahtevami, glede mejnih 

vrednosti parametrov odpadnih vod kot jih predpisuje 
Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz 
komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 45/07),

– čiščenje komunalne odpadne vode v mali komu-
nalni čistilni napravi mora biti v skladu z določili 4. čle-
na o ustreznosti čiščenja komunalne odpadne vode, ki 
jih predpisuje Uredba o emisiji snovi pri odvajanju od-
padne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni 
list RS, št. 98/07, 30/10),

– lastnik objekta mora na svoje stroške zagotavljati 
redno čiščenje in vzdrževalna dela na mali čistilni na-
pravi ter skleniti z izvajalcem javne gospodarske službe 
Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica pogodbo o od-
vozu odvečnega blata iz čistilne naprave,

– mala čistilna naprava mora biti izven aglomeracij, 
znotraj katerih se predvideva izgradnja javne kanaliza-
cije skladno z Operativnim programom odvajanja in či-
ščenja komunalne odpadne vode v Republiki Sloveniji. 
Informacije o območjih aglomeracij po tem programu 
vlagatelj pridobi osebno na Občini Sevnica ali pri izva-
jalcu javne službe Javno podjetje Komunala d.o.o. Sev-
nica. V primeru kasnejše izgradnje javne kanalizacije se 
v skladu z veljavnim občinskim odlokom preveri tehnična 
možnost priključitve objekta na javno kanalizacijo,

– lokacija male čistilne naprave mora biti definira-
na na zemljiško parcelo po pogojih iz soglasja izvajalca 
javne službe, vlagatelji morajo razpolagati z lastniško 
pravico oziroma si morajo predhodno pridobiti služno-
stne pogodbe, overjene pri notarju.

3. Pogoji pri izgradnji individualnega hišnega pri-
ključka:

– veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski 
objekt zgrajen po letu 1967 ali potrdilo, za stanovanjski 
objekt zgrajen pred letom 1967, da ima objekt na podla-
gi določil prvega odstavka 197. člena ZGO-1 uporabno 
dovoljenje, ki ga izda Upravna enota Sevnica,

– lokacija individualnega hišnega kanalizacijskega 
priključka mora biti definirana na zemljiško parcelo, vla-
gatelji morajo razpolagati z lastniško pravico oziroma si 
morajo predhodno pridobiti služnostne pogodbe, over-
jene pri notarju,

– individualni hišni priključek mora biti izveden skla-
dno s tehničnimi pogoji za izvedbo priključitve, ki jih 
v soglasju o priključitvi poda izvajalec javne gospodar-
ske službe,

– pri izvedbi in izračunu stroškov ekonomične gra-
dnje individualnega hišnega priključka je potrebno upo-
števati najkrajšo možno pot izvedbe priključitve na javno 
kanalizacijsko omrežje.

4. Delež sofinanciranja: na podlagi 9. člena Pra-
vilnika o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev 
za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih 
čistilnih naprav ter izvedbo individualnih kanalizacijskih 
priključkov na javno kanalizacijo v Občini Sevnica (Ura-
dni list RS, št. 14/10) se sofinancira 50  % vrednosti 
investicije vključno z DDV. Sredstva se razdelijo med 
upravičence v sorazmernem deležu višine računa in 
razpoložljivih sredstev v proračunu za tekoče leto, pri 
čemer pa se za razvrstitev vlog šteje datum in čas pre-
jetja popolne vloge.

III. Višina sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Sev-

nica za leto 2013, pod proračunsko postavko 15415 – hi-
šni priključki in MČN, konto 411999, v višini 25.000 EUR.

Višina sredstev, ki je okvirno namenjena za:
– sofinanciranje malih čistilnih naprav je 

21.500 EUR,
– sofinanciranje individualnih hišnih priključkov je 

4.500 EUR.
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V primeru manjšega števila vlog upravičencev na 
enem sklopu, se sredstva prerazporedijo na drug sklop.

IV. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so stroški, ki so nastali od 1. 1. 

2009 do oddaje vlog in se jih izkazuje s kopijami plača-
nih računov oziroma potrdilih o plačilih nabave materiala 
in izvedenih delih.

Sofinancirajo se upravičeni stroški za stanovanj-
ski objekt z veljavnim gradbenim dovoljenjem oziroma 
s potrdilom, da ima objekt, zgrajen pred letom 1967, 
na podlagi določil prvega odstavka 197. člena ZGO-1 
uporabno dovoljenje. Maksimalna višina upravičenih 
stroškov za gradnjo male čistilne naprave posamezne-
ga stanovanjskega objekta znaša 3.000 EUR z vklju-
čenim DDV.

Maksimalna višina upravičenih stroškov za individu-
alne hišne priključke za obstoječe stanovanjske objekte 
z veljavnim gradbenim dovoljenjem oziroma s potrdi-
lom, da ima objekt, zgrajen pred letom 1967, na podlagi 
določil prvega odstavka 197. člena ZGO-1 uporabno 
dovoljenje, znaša 800 EUR. Upravičeni stroški zajemajo 
materialne stroške (cevi, jaški, spojke …) po primerljivih 
cenah gradbenih pro izvodov na trgu in stroške storitev 
(priključitev na javni kanalizacijski kanal – gospodarska 
javna služba, strojna, montažna dela, zemeljska dela – 
maks. 26,00 EUR z DDV na tekoči meter).

Upravičeni stroški malih čistilnih naprav za obsto-
ječe stanovanjske objekte z veljavnim gradbenim do-
voljenjem:

– nakup in montaža male čistilne naprave (izkop, 
montaža, priključitev, zasip).

V primeru, da je skupni znesek računov za doba-
vljeno opremo in opravljeno delo nižji od maksimalno 
upravičenih stroškov, se upošteva znesek po računu.

Naložba mora biti zaključena pred vložitvijo vloge.
V. Vsebina vloge: upravičenec mora vložiti popolno 

vlogo z vsemi zahtevanimi obrazci in prilogami. Razpi-
sna dokumentacija bo od dneva objave javnega razpisa 
v Uradnem listu RS na razpolago na sedežu Občine 
Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica in na spletni stra-
ni Občine Sevnica (www.obcina-sevnica.si) v rubrikah 
Aktualno in Informacije javnega značaja – razpisi.

VI. Rok in način prijave
Kandidat vloži vlogo z vsemi dokazili osebno ali po 

pošti na naslov: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 
Sevnica.

Kandidati lahko vloge oddajo do vsake prve srede 
v mesecu. Odpiranje vlog se bo izvajalo vsak prvi četr-
tek v mesecu, razen v mesecu avgustu, novembru in 
decembru, ko odpiranje vlog ne bo potekalo. Za prvo 
odpiranje lahko upravičenci oddajo vloge do prve srede 
v mesecu marcu, vloge se bodo sprejemale do porabe 
sredstev oziroma najkasneje do prve srede v mesecu 
oktobru.

Prijavni obrazec z zahtevano dokumentacijo mora 
biti oddan v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj – raz-
pis sofinanciranje malih čistilnih naprav in individualnih 
hišnih priključkov«. Upoštevale se bodo vloge, ki bodo 
pravočasno oddane, s pravilno izpolnjenimi obrazci in 
vsemi zahtevanimi prilogami.

VII. Postopek obravnave vlog
Odpiranje vlog ne bo potekalo javno. Strokovna ko-

misija bo vloge odpirala in obravnavala enkrat mesečno 
in sicer vsak prvi četrtek v mesecu, razen v mesecu av-
gustu, novembru in decembru. Če vloga ne bo popolna, 
bo prijavitelj pozvan, da v roku 15 dni od prejema poziva 
za dopolnitev vloge le to dopolni. Nepopolne vloge, ki 
jih vlagatelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bodo 
zavržene. Popolne vloge bodo ocenjene na podlagi 

izpolnjevanja pogojev, ki so navedeni v točki II. Splošni 
pogoji za pridobitev sredstev.

Prejete vloge se bodo obravnavale po časovnem 
zaporedju prispetja vloge. V primeru, da bo prispelih 
popolnih vlog več kot je na voljo razpoložljivih sredstev, 
bodo imele prednost vloge, ki bodo prispele prej.

O izidu javnega razpisa bodo upravičenci obvešče-
ni s sklepom v roku 15 dni od dne, ko bo komisija pripra-
vila predlog prejemnikov sredstev. Po izdanem sklepu 
in predloženih dokazilih o končani izvedbi bo z vsakim 
upravičencem sklenjena pogodba o dodelitvi nepovra-
tnih sredstev in ostalih medsebojnih obveznostih in pra-
vicah. Nakazilo sredstev se izvrši na osebni bančni 
račun upravičenca v roku 30 dni po podpisu pogodbe.

VIII. Nadzor in sankcije
Strokovni nadzor pri vgradnji malih čistilnih naprav 

ter izvedbi individualnih kanalizacijskih priključkov na 
javno kanalizacijo izvaja izvajalec javne službe Jav-
no podjetje Komunala d.o.o. Sevnica. Kontrolo nad iz-
vajanjem namenske porabe nepovratnih sredstev, ki 
so predmet tega razpisa izvaja občinska uprava Občine 
Sevnica.

V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila 
porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali 
pa so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov, 
oziroma je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je 
Občina Sevnica upravičena zahtevati vračilo dodeljenih 
sredstev v enkratnem znesku. Prejemnik bo moral vrniti 
sredstva s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi 
za obdobje od dneva nakazila dalje.

Občina Sevnica

Št. 330-145/2010-33 Ob-1471/13

Na podlagi Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranja-
nje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Me-
stni občini Kranj (Uradni list RS, št. 63/07) in Odloka 
o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2013 (Uradni 
list RS, št. 97/12) objavlja Mestna občina Kranj, Sloven-
ski trg 1, 4000 Kranj

javni razpis
za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj 

kmetijstva, gozdarstva in podeželja  
v Mestni občini Kranj v letu 2013

I. Predmet javnega razpisa in splošna določila
1. Predmet javnega razpisa je dodelitev pomoči kot 

nepovratnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva, 
gozdarstva in podeželja na območju Mestne občine 
Kranj preko naslednjih ukrepov:

A. Pomoči po uredbi za skupinske izjeme (Uredba 
komisije (ES) št. 1857/2006) – ukrepi na področju pride-
lave kmetijskih pro izvodov:

– naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno 
pro izvodnjo:

– posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živino-
rejsko in rastlinsko pro izvodnjo,

– naložbe v prilagajanje standardom dobrega po-
čutja živali v živinorejski pro izvodnji, skladno s predpisi 
EU,

– varstvo tradicionalnih krajin in stavb,
– pomoč za plačilo zavarovalnih premij,
– pomoč za zaokrožitev zemljišč.
B. Pomoči de minimis (Uredba komisije (ES) 

št. 1998/2006) – ukrepi na področju predelave kmetij-
skih pro izvodov, dopolnilnih dejavnosti in gozdarstva:

– naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na 
kmetijah,

– nove investicije za delo v gozdu.
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C. Ostali ukrepi:
– šolanje na poklicnih in srednješolskih kmetijskih 

in gozdarskih programih,
– delovanje društev.
2. Pomoč se dodeli na podlagi vloge, ki vsebu-

je osnovne podatke o upravičencu/izvajalcu, podatke 
o naložbi/storitvi, časovni potek in predvidene stroške.

3. Vlagatelj mora predložiti izjavo, da za iste upravi-
čene stroške in za isti namen ni pridobil sredstev oziro-
ma ni v postopku pridobivanja sredstev iz kateregakoli 
drugega javnega vira.

4. Naložbe oziroma dela ali storitve, ki so odobrene 
na podlagi javnega razpisa, morajo biti zaključene pred 
zadnjim izplačilom zahtevka.

5. Po zaključku naložbe mora biti ta v uporabi za 
namen, za katerega je upravičenec pridobil sredstva, 
vsaj še 5 let po izplačilu sredstev.

6. Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega pravilnika 
mora voditi predpisano dokumentacijo, ki je določena 
z javnim razpisom in pogodbo o dodelitvi sredstev in 
jo mora hraniti še najmanj 5 let po zadnjem izplačilu 
sredstev.

7. Prejemnik sredstev ne sme uporabljati naložbe 
v nasprotju z namenom dodelitve sredstev.

8. Upravičenec, ki je pridobil pomoč po tem pra-
vilniku (za ukrepe pod točkama I.A. in I.B.), za enako 
naložbo ne more kandidirati naslednjih 5 let.

9. V primeru, da upravičenec po prejemu sklepa 
o odobritvi pomoči, ukrepa oziroma naložbe do 30. okto-
bra tekočega leta ne izvede, nima pravice do oddaje vlo-
ge za dodelitev pomoči po tem pravilniku v naslednjem 
letu, razen v primeru višje sile ali izrednih okoliščin:

– dolgotrajni nezmožnosti upravičenca za delo,
– smrti upravičenca,
– naravne nesreče.
10. Do pomoči po tem pravilniku niso upravičeni (za 

ukrepe pod točkama I.A. in I.B.):
– sub jekti, ki so:

– v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji,
– podjetja v težavah,
– velika podjetja,

– sub jekti, ki so za isti namen in za iste upravičene 
stroške, kot jih navajajo v vlogi za pridobitev sredstev, že 
prejeli sredstva Republike Slovenije ali Evropske unije,

– sub jekti, ki so naložbo ali storitev že zaključili,
– sub jekti, ki so nenamensko koristili sredstva iz 

občinskega, državnega ali evropskega proračuna v ob-
dobju 5 let od ugotovitve nepravilnosti.

11. Pri dodeljevanju pomoči se upošteva kumulacija 
pomoči, ki določa, da se pomoči, ki jih prejme upraviče-
nec iz kateregakoli javnega vira za iste upravičene stro-
ške, seštevajo in ne smejo preseči maksimalne višine 
pomoči, določene s tem pravilnikom.

Pri posameznih ukrepih veljajo naslednje omejitve 
višine pomoči:

– za naložbe v majhna in srednje velika podjetja 
za primarno pro izvodnjo najvišji znesek posameznemu 
podjetju ne sme preseči 400.000 EUR v katerem koli 
obdobju treh proračunskih let ali 500.000 EUR, če gre 
za podjetje na območjih z omejenimi dejavniki,

– za ukrepe po pravilih de minimis pomoč dodeljena 
kateremu koli podjetju ne sme presegati 200.000 EUR 
bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let. Izje-
ma velja za podjetja, ki delujejo na področju transpor-
ta, kjer skupna pomoč de minimis ne sme presegati 
100.000 EUR v kateremkoli obdobju treh proračunskih 
let.

II. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno 
pro izvodnjo

1. Okvirna višina sredstev: 108.900 EUR.
2. Upravičenci: kmetijska gospodarstva – pravne in 

fizične osebe, ki se ukvarjajo s pridelavo kmetijskih pro-
izvodov, imajo sedež na območju občine in so vpisani 
v register kmetijskih gospodarstev.

3. Predmet podpore:
3.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živi-

norejsko in rastlinsko pro izvodnjo:
– naložbe v posodobitev hlevov s pripadajočo no-

tranjo opremo (oprema za krmljenje, molžo in izločke) 
za prirejo mleka in mesa,

– naložbe v posodobitev skladišč za krmo s pripa-
dajočo opremo,

– nakup kmetijske mehanizacije in opreme, vključ-
no z računalniško programsko opremo,

– prva postavitev oziroma prestrukturiranje obstoje-
čih trajnih sadnih nasadov,

– nakup in postavitev rastlinjakov in plastenjakov, 
vključno s pripadajočo opremo,

– naložbe v prvo postavitev pašnikov,
– naložbe v obnovo namakalnih sistemov, ki so 

v lasti kmetijskih gospodarstev in po naložbi zagotavljajo 
vsaj 25 odstotno zmanjšanje porabe vode,

– naložbe v ureditev kmetijskih zemljišč in dostopov 
na kmetijskih gospodarstvih, ki niso javne poti (dovozne 
poti, poljske poti, poti v trajnih nasadih na kmetiji).

3.2. Naložbe v prilagajanje standardom dobrega 
počutja živali v živinorejski pro izvodnji, skladno s pred-
pisi EU:

– naložbe v izgradnjo stojišč, ležišč in boksov s pri-
padajočo opremo,

– naložbe v objekte za zavarovanje živali, ki živijo 
na prostem, pred neugodnimi vremenskimi pogoji,

– naložbe v električno infrastrukturo,
– naložbe v prezračevalni sistem,
– naložbe v napajališča za živino.
4. Splošni pogoji upravičenosti za točki 3.1. in 3.2.:
Upravičenec mora imeti v času oddaje vloge za 

naložbo v uporabi najmanj 1 ha primerljivih površin. Za 
1 ha primerljivih površin se šteje: 1 ha njiv, 2 ha travni-
kov oziroma ekstenzivnih sadovnjakov, 4 ha pašnikov, 
0,25 ha plantažnih sadovnjakov ali vinogradov, 0,2 ha 
vrtov, vključno z zavarovanimi prostori pri pridelavi vr-
tnin, 8 ha gozdov, 5 ha gozdnih plantaž ali 6 ha barjan-
skih travnikov ali drugih površin.

Upravičenci morajo predložiti mnenje pristojne stro-
kovne službe o upravičenosti naložbe.

Upravičenci morajo imeti ustrezno dovoljenje za 
izvedbo naložbe, kolikor se za te vrste naložbe izdajajo 
dovoljenja.

Naložba mora ustrezati veterinarsko sanitarnim, 
zdravstveno sanitarnim in okolje varstvenim zahtevam 
(izjava s strani upravičenca).

Gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z ve-
ljavnimi predpisi o gradnji objektov, urejanju prostora in 
varstvu okolja.

Kot zaključek naložbe se šteje vključitev kmetijske 
mehanizacije ali opreme v objektih v pro izvodni proces 
ali vpis intenzivnih sadovnjakov ali nasadov v register, 
ki ga vodi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano.

5. Specifični pogoji upravičenosti za točko 3.1.:
Upravičenec lahko kandidira za pomoč, če gre za 

naložbe v:
– lastno primarno pridelavo kmetijskih pro izvodov, 

ki jih opredeljuje Priloga 1 k Pogodbi in spadajo v na-
slednje sektorje: mleko, meso, med, poljščine, sadje 
in zelenjava, okrasne rastline in grmovnice, semena in 
ostali semenski material.
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Specifični pogoji upravičenosti za točko 3.2.:
– podpora se lahko dodeli le za izpolnjevanje novih 

standardov,
– po naložbi morajo biti standardi doseženi,
– po naložbi v prilaganje dobrega počutja živali, 

upravičenec predloži izjavo o uskladitvi z zahtevami 
standardov (izjava s strani upravičenca).

6. Upravičeni stroški za točko 3.1.:
– stroški gradbenih in obrtniških del (upoštevajo 

se stroški dobave gotovih elementov, njihova montaža 
in stroški izvedbe del na licu mesta (stroški materiala, 
prevoza in opravljenih del),

– splošni stroški: honorarji arhitektov, inženirjev in 
svetovalcev (strokovnih in podjetniških), stroški za štu-
dije izvedljivosti, nakup patentov in licenc,

– stroški nakupa in montaže nove tehnološke opre-
me (za krmljenje, molžo, izločke …),

– stroški nakupa opreme, vključno z računalniško 
programsko opremo,

– stroški nakupa materiala, opreme in stroški iz-
gradnje pomožnih živinorejskih objektov razen gnojišč 
in gnojnih jam,

– stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije,
– stroški prve postavitve oziroma prestrukturiranja 

obstoječih trajnih sadnih nasadov (priprava zemljišča, 
nakup in postavitev opore, mrež in ograje),

– stroški nakupa in postavitve rastlinjaka in plaste-
njaka s pripadajočo opremo (oprema za osvetljevanje 
in senčenje, oprema za zračenje oziroma ogrevanje, 
oprema za pripravo tal in substratov, oprema za setev 
in sajenje),

– stroški nakupa opreme za obnovo namakalnih 
sistemov, če taka naložba vodi k zmanjšanju prejšnje 
uporabe vode za najmanj 25 odstotkov,

– stroški nakupa opreme za ureditev pašnikov in 
obor (oprema za ograditev in pregraditev pašnika na pa-
šne čredinke, pašni aparat, ureditev napajališč za živino),

– stroški izvedbe agromelioracijskih del (stroški od-
stranjevanja skal, zarasti, ravnanja zemljišča, nasipa-
nja …, razen drenažnih del in materiala za drenažo).

Upravičeni stroški za točko 3.2.:
– stroški gradbenih in obrtniških del (upoštevajo 

se stroški dobave gotovih elementov, njihova montaža 
in stroški izvedbe del na licu mesta (stroški materiala, 
prevoza in opravljenih del),

– splošni stroški: honorarji arhitektov, inženirjev in 
svetovalcev (strokovnih in podjetniških), stroški za štu-
dije izvedljivosti, nakup patentov in licenc,

– stroški nakupa opreme stojišč, ležišč, privezov 
in boksov,

– stroški nakupa električne opreme (svetila, elek-
trična instalacija …),

– stroški nakupa prezračevalnih sistemov (ventila-
torji, prezračevalni kanali, avtomatika za prezračevalne 
sisteme …),

– stroški ureditve dostopa do napajališč (napajalni 
sistemi …).

7. Višina pomoči:
– do 50 odstotkov upravičenih stroškov za območja 

z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost glede na 
razpoložljiva sredstva,

– do 40 odstotkov upravičenih stroškov za ekološke 
kmetije z nižinskega območja glede na razpoložljiva 
sredstva,

– do 25 odstotkov upravičenih stroškov za ostala 
območja glede na razpoložljiva sredstva.

8. Znesek pomoči: najnižji znesek dodeljene pomo-
či znaša 100 EUR, najvišji pa 3.000 EUR na kmetijsko 
gospodarstvo na leto.

9. Označitev vlog: pisna vloga (obrazec s prilogami) 
mora biti poslana v zaprti ovojnici, opremljeni z naslo-
vom pošiljatelja in označeni z oznako »Ne odpiraj – Jav-
ni razpis – Naložbe v primarno pro izvodnjo«.

III. Varstvo tradicionalnih krajin in stavb
1. Okvirna višina sredstev: 6.000 EUR.
2. Upravičenci: kmetijska gospodarstva – pravne 

in fizične osebe, ki se ukvarjajo s pridelavo kmetijskih 
pro izvodov, imajo sedež na območju občine in so vpi-
sani v register kmetijskih gospodarstev ter imajo v lasti 
tradicionalno stavbo (objekt).

3. Predmet podpore:
– obnova nepro izvodne dediščine, ki se nahajajo 

na kmetijskih gospodarstvih (arheološke, zgodovinske 
znamenitosti, tradicionalni izgled …),

– obnova kmetijskih poslopij, če naložba ne povzro-
či povečanja zmogljivosti kmetije.

4. Splošni pogoji upravičenosti:
– dokazilo o vpisu v register nepremične dediščine,
– pred obnovo tradicionalnih stavb nepremične de-

diščine upravičenec predloži izjavo, da bo pri obnovi sle-
dil usmeritvam Zavoda za naravno in kulturno dediščino, 
če so le te za posamezno obnovo potrebne,

– v primeru, da gre za rekonstrukcijo, upravičenec 
priloži dokazilo, da gre za zgodovinsko izpričano lokacijo 
in obstoj objekta (foto dokumentacija, zemljiško knjižni 
izpisek, katastrski načrt),

– v primeru, da gre za obstoječ objekt, so potrebna 
ustrezna dovoljenja za njegovo obnovo.

5. Specifični pogoji upravičenosti: do pomoči niso 
upravičena območja in objekti s statusom kulturnega 
spomenika državnega pomena oziroma objekti, ki so 
sofinancirani s strani Republike Slovenije in EU.

6. Upravičeni stroški:
– stroški priprave dokumentacije za rekonstrukci-

jo (ponovno postavitev) ali obnovo oziroma sanacijo 
objekta (posnetek stanja, arhitekturni in statični načrt), 
projekta gradnje ali obnove, popisa del ...),

– stroški nakupa materiala za obnovo,
– stroški gradbenih in obrtniških del (pri posame-

znih gradbenih in obrtniških delih se upoštevajo stroški 
dobave gotovih elementov (nakup in prevoz), njihova 
montaža in stroški izvedbe del na licu mesta (stroški 
materiala, prevoza in opravljenih del).

7. Višina pomoči:
– do 100 odstotkov upravičenih stroškov za naložbe 

v nepro izvodne objekte glede na razpoložljiva sredstva,
– do 75 odstotkov upravičenih stroškov na obmo-

čjih z omejenimi dejavniki oziroma do 60 odstotkov na 
ostalih območjih za naložbe v pro izvodne objekte na 
kmetijah, pod pogojem, da naložba ne povzroči pove-
čanja pro izvodnih zmogljivosti, glede na razpoložljiva 
sredstva.

8. Znesek pomoči: najnižji znesek dodeljene pomo-
či znaša 200 EUR, najvišji pa 3.000 EUR na kmetijsko 
gospodarstvo na leto.

9. Označitev vlog: pisna vloga (obrazec s prilogami) 
mora biti poslana v zaprti ovojnici opremljeni z naslovom 
pošiljatelja in označeni z oznako »Ne odpiraj – Javni 
razpis – Varstvo tradicionalnih stavb«.

IV. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
1. Okvirna višina sredstev: 600 EUR.
2. Upravičenci: kmetijska gospodarstva – pravne in 

fizične osebe, ki se ukvarjajo s pridelavo kmetijskih pro-
izvodov, imajo sedež na območju občine in so vpisani 
v register kmetijskih gospodarstev.

3. Predmet podpore: doplačilo zavarovalnih premij 
za zavarovanje živine v skladu z nacionalnimi predpi-
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si o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje 
kmetijske pro izvodnje za tekoče leto.

4. Splošni pogoji upravičenosti: kmetijska gospo-
darstva morajo imeti sklenjeno pogodbo z zavarovalnico 
za zavarovanje živali za primer bolezni.

5. Specifični pogoji upravičenosti: zavarovalne po-
godbe, sklenjene po roku, ki jih kot upravičene za sofi-
nanciranje določi nacionalni predpis o sofinanciranju za-
varovalnih premij za zavarovanje kmetijske pro izvodnje 
za tekoče leto, niso upravičene do sofinanciranja.

6. Upravičeni stroški:
– sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje 

živali pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni, zakola 
z veterinarsko napotnico oziroma usmrtitve zaradi bo-
lezni in ekonomskega zakola zaradi bolezni za 1 zava-
rovalno leto.

7. Višina pomoči: razlika med višino sofinancira-
nja zavarovalne premije iz nacionalnega proračuna do 
50 odstotkov opravičljivih stroškov zavarovalne premije 
za zavarovanje živali za primer bolezni glede na razpo-
ložljiva sredstva.

8. Znesek pomoči: najnižji znesek dodeljene po-
moči znaša 20 EUR, najvišji pa 200 EUR na kmetijsko 
gospodarstvo na leto.

9. Označitev vlog: pisna vloga (obrazec s prilogami) 
mora biti poslana v zaprti ovojnici, opremljeni z naslo-
vom pošiljatelja in označeni z oznako »Ne odpiraj – Jav-
ni razpis – Zavarovalne premije«.

V. Pomoč za zaokrožitev zemljišč
1. Okvirna višina sredstev: 500 EUR.
2. Upravičenci: kmetijska gospodarstva – pravne in 

fizične osebe, ki se ukvarjajo s pridelavo kmetijskih pro-
izvodov, imajo sedež na območju občine in so vpisani 
v register kmetijskih gospodarstev ter izvedejo medse-
bojno menjavo kmetijskih zemljišč.

3. Predmet podpore: sofinanciranje stroškov, nasta-
lih z menjavo (zaokrožitvijo) kmetijskih zemljišč.

4. Splošni pogoji upravičenosti: upravičenec predlo-
ži dokumentacijo, iz katere je razvidno, da je bila me-
njava zemljišč izvedena (notarsko overjena menjalna 
pogodba o menjavi zemljišč).

5. Upravičeni stroški: stroški pravnih in upravnih 
postopkov pri medsebojni menjavi (zaokrožitvi) kmetij-
skih zemljišč.

6. Višina pomoči: do 50 odstotkov upravičenih stro-
škov glede na razpoložljiva sredstva.

7. Znesek pomoči: najvišji znesek dodeljene pomo-
či znaša 500 EUR na kmetijsko gospodarstvo na leto.

8. Označitev vlog: pisna vloga (obrazec s prilogami) 
mora biti poslana v zaprti ovojnici, opremljeni z naslo-
vom pošiljatelja in označeni z oznako »Ne odpiraj – Jav-
ni razpis – Zaokrožitev zemljišč«.

VI. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti 
na kmetijah

1. Okvirna višina sredstev: 6.000 EUR.
2. Upravičenci: kmetijska gospodarstva – pravne 

in fizične osebe, ki se ukvarjajo s pridelavo kmetijskih 
pro izvodov, imajo sedež na območju občine in so vpi-
sani v register kmetijskih gospodarstev – nosilci kme-
tijskih gospodarstev in člani kmetijskega gospodinjstva, 
ki imajo stalno bivališče na naslovu nosilca kmetijskega 
gospodarstva.

3. Predmet podpore:
Podpore bodo dodeljene naložbam, ki so potreb-

ne za začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti ali za 
posodobitev in širjenje že obstoječe dopolnilne dejav-
nosti:

– predelava kmetijskih pro izvodov, opredeljenih 
v Prilogi 1 (mesa, mleka, vrtnin, sadja, mlevskih in 

škrobnih izdelkov, rastlinskih in živalskih olj in 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 in izven kmetije,

– turizem na kmetiji (gostinska in negostinska de-
javnost – ogled kmetije, njenih značilnosti in okolice 
kmetije, prikaz del iz osnovne kmetijske, gozdarske in 
dopolnilne dejavnosti, prevoz potnikov z vprežnimi vozili, 
ježa živali, 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 kmetiji,

– zbiranje in kompostiranje organskih snovi,
– druge dopolnilne dejavnosti.
4. Splošni pogoji upravičenosti:
Upravičenci morajo imeti dovoljenje za opravljanje 

dopolnilne dejavnosti. Če tega še nimajo, ga mora-
jo predložiti v 12 mesecih po odobritvi pomoči (izjava).

Upravičenci morajo imeti v času oddaje vloge 
v uporabi najmanj 1 ha primerljivih površin. Za en ha 
primerljivih površin se šteje: 1 ha njiv, 2 ha travnikov ozi-
roma ekstenzivnih sadovnjakov, 4 ha pašnikov, 0,25 ha 
plantažnih sadovnjakov ali vinogradov, 0,2 ha vrtov, 
vključno z zavarovanimi prostori pri pridelavi vrtnin, 8 ha 
gozdov, 5 ha gozdnih plantaž ali 6 ha barjanskih travni-
kov oziroma drugih površin.

Upravičenci morajo predložiti mnenje pristojne stro-
kovne službe o upravičenosti naložbe.

Upravičenci morajo imeti ustrezno dovoljenje za 
izvedbo naložbe, kolikor se za te vrste naložbe izdajajo 
dovoljenja.

Naložba mora ustrezati veterinarsko sanitarnim, 
zdravstveno sanitarnim in okolje varstvenim zahtevam 
(izjava s strani upravičenca).

Gradbena dela morajo biti izvedena v skladu 
s predpisi o gradnji objektov, urejanju prostora in var-
stvu okolja.

Kot zaključek naložbe se šteje tehnični prevzem ali 
vključitev kmetijske mehanizacije ali opreme v objektih 
v proces dela dopolnilne dejavnosti.

Po zaključku naložbe mora biti ta v uporabi za na-
men, za katerega je upravičenec pridobil sredstva, vsaj 
še 5 let po izplačilu sredstev.

Dopolnilno dejavnost, za katero je upravičenec 
pridobil sredstva po tem pravilniku, mora upravičenec 
opravljati vsaj še 5 let po zaključeni naložbi.

5. Specifični pogoji upravičenosti
Za dopolnilno dejavnost predelava živil rastlinske-

ga izvora morajo lastne surovine predstavljati najmanj 
50 odstotkov potrebnih surovin, ostale pa morajo izhajati 
od drugih kmetij.

Za dopolnilno dejavnost predelava živil živalskega 
izvora morajo pri neposredni prodaji končnemu potro-
šniku lastne surovine predstavljati 100 odstotkov potreb-
nih surovin, v drugih primerih pa najmanj 50 odstotkov 
količine.

Za dopolnilno dejavnost prodaja pridelkov in izdel-
kov kmetij mora vrednost prodaje lastnih kmetijskih pri-
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delkov in izdelkov znašati najmanj 30 odstotkov celotne 
vrednosti prodaje na kmetiji.

Za dopolnilno dejavnost turizem na kmetiji – gostin-
ska dejavnost se mora zagotoviti takšen obseg kme-
tijske dejavnosti, ki zagotavlja najmanj 30 odstotkov 
lastnih surovin, pri čemer se do največ 30 odstotkov su-
rovin lahko dokupi v trgovini, ostalo pa od drugih kmetij.

Za dopolnilno dejavnost predelave medu mora 
končni prejemnik imeti ob času oddaje vloge v lasti vsaj 
10 čebeljih družin.

Za dopolnilno dejavnost predelava gozdnih sorti-
mentov in za dopolnilno dejavnost pridobivanje energije 
iz biomase morajo lastne surovine predstavljati najmanj 
20 odstotkov potrebnih surovin.

Pri dopolnilni dejavnosti ribogojstvo in predelava 
sladkovodnih rib mora biti vodno zemljišče sestavni del 
kmetije.

6. Upravičeni stroški:
– stroški gradbenih in obrtniških del (pri posame-

znih gradbenih in obrtniških delih se upoštevajo stroški 
dobave gotovih elementov, njihova montaža in stroški 
izvedbe del na licu mesta (stroški materiala, prevoza in 
opravljenih del),

– splošni stroški: honorarji arhitektov, inženirjev in 
svetovalcev (strokovnih in podjetniških), stroški za štu-
dije izvedljivosti, nakup patentov in licenc,

– nakup računalniške programske opreme (osebni 
računalniki in računalniški programi),

– nakup opreme, ki je nujno potrebna in neposre-
dno povezana s tehnološkim postopkom in trženjem 
glede na vrsto dopolnilne dejavnosti.

7. Višina pomoči:
– do 50 odstotkov upravičenih stroškov za območja 

z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost glede na 
razpoložljiva sredstva,

– do 40 odstotkov upravičenih stroškov za ekološke 
kmetije z nižinskega območja glede na razpoložljiva 
sredstva,

– do 25 odstotkov upravičenih stroškov za ostala 
območja glede na razpoložljiva sredstva.

8. Znesek pomoči: najnižji znesek dodeljene pomo-
či znaša 200 EUR, najvišji pa 3.000 EUR na kmetijsko 
gospodarstvo na leto.

9. Označitev vlog: pisna vloga (obrazec s prilogami) 
mora biti poslana v zaprti ovojnici, opremljeni z naslo-
vom pošiljatelja in označeni z oznako »Ne odpiraj – Jav-
ni razpis – Naložbe v dopolnilne dejavnosti«.

VII. Nove investicije za delo v gozdu
1. Okvirna višina sredstev: 16.000 EUR.
2. Upravičenci: nosilci kmetijskih gospodarstev, ki 

imajo v lasti gozdne površine.
3. Predmet podpore: naložbe v stroje in manjšo 

opremo za kvalitetnejše delo v gozdu.
4. Splošni pogoji upravičenosti:
– kot zaključek naložbe se šteje tehnični prevzem 

ali vključitev gozdarske mehanizacije ali opreme v pro-
ces dela v gozdu,

– pridobljen stroj ali opremo mora upravičenec upo-
rabljati vsaj še 5 let po zaključeni investiciji.

5. Upravičeni stroški: stroški nakupa gozdarskih 
strojev in opreme za delo v gozdu (manjše gozdarske 
mehanizacije, motorne žage, cepilcev, zaščitne opreme 
za delo v gozdu …).

6. Višina pomoči:
– do 50 odstotkov upravičenih stroškov za območja 

z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost glede na 
razpoložljiva sredstva,

– do 40 odstotkov upravičenih stroškov za ekološke 
kmetije z nižinskega območja glede na razpoložljiva 
sredstva,

– do 25 odstotkov upravičenih stroškov za ostala 
območja glede na razpoložljiva sredstva.

7. Znesek pomoči: najnižji znesek dodeljene pomo-
či znaša 100 EUR, najvišji pa 2.000 EUR na kmetijsko 
gospodarstvo na leto.

8. Označitev vlog: pisna vloga (obrazec s prilogami) 
mora biti poslana v zaprti ovojnici, opremljeni z naslo-
vom pošiljatelja in označeni z oznako »Ne odpiraj – Jav-
ni razpis – Investicije za delo v gozdu«.

VIII. Šolanje na poklicnih in srednješolskih kmetij-
skih in gozdarskih programih

1. Okvirna višina sredstev: 4.400 EUR.
2. Upravičenci: dijaki poklicnih, srednješolskih pro-

gramov s področja kmetijstva in gozdarstva.
3. Splošni pogoji upravičenosti:
– dijak mora imeti stalno bivališče na naslovu nosil-

ca kmetijskega gospodarstva,
– potrdilo o vpisu.
4. Višina pomoči: do 400 EUR/dijaka (neto) za šol-

sko leto glede na razpoložljiva sredstva.
5. Označitev vlog: pisna vloga (obrazec s prilo-

gami) mora biti poslana v zaprti ovojnici, opremljeni 
z naslovom pošiljatelja in označeni z oznako »Ne odpi-
raj – Javni razpis – Šolanje na kmetijskih in gozdarskih 
programih«.

IX. Delovanje društev
1. Okvirna višina sredstev: 11.000 EUR.
2. Upravičenci: društva in njihova združenja, ki so 

registrirana ali delujejo na območju občine na področju 
kmetijstva, gozdarstva in prehrane.

3. Predmet podpore: sofinanciranje delovanja raz-
ličnih neprofitnih oblik sodelovanja kmetov in drugih 
neprofitnih združenj povezanih s kmetijstvom, gozdar-
stvom in prehrano.

4. Splošni pogoji upravičenosti:
– sofinancirajo se izključno nepridobitne dejavnosti 

društev,
– izvajanje izobraževanj in usposabljanj, katerih 

upravičenci so nosilci kmetijske dejavnosti, ni predmet 
sofinanciranja.

5. Specifični pogoji upravičenosti:
– odločba o vpisu v register društev,
– seznam članov društva z območja občine.
6. Upravičeni stroški: materialni stroški za delova-

nje društev.
7. Višina pomoči: do 100 odstotkov upravičenih 

stroškov glede na razpoložljiva sredstva.
8. Znesek pomoči: najnižji znesek dodeljene pomo-

či znaša 50 EUR, najvišji pa 1.000 EUR na leto.
9. Označitev vlog: pisna vloga (obrazec s prilogami) 

mora biti poslana v zaprti ovojnici, opremljeni z naslo-
vom pošiljatelja in označeni z oznako »Ne odpiraj – Jav-
ni razpis – Kmetijska društva«.

X. Vsebina zahtevka
Upravičenec mora vložiti vlogo (izpolnjen obrazec 

s predpisanimi prilogami, ki so navedene v razpisu ozi-
roma razpisni dokumentaciji).

Razpisna dokumentacija, ki obsega besedilo jav-
nega razpisa, obrazce za posamezne namene javnega 
razpisa, vzorce pogodb in drugo, je vlagateljem na voljo 
od dneva objave javnega razpisa v sprejemni pisarni 
Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, v po-
nedeljek, torek in četrtek od 8. do 14.30, v sredo od 8. 
do 16.30, v petek od 8. do 12.30 ter na spletni strani 
Mestne občine Kranj http://www.kranj.si/ (rubrika Javni 
razpisi, naročila.

Vse informacije v zvezi z javnim razpisom lahko 
dobite na Mestni občini Kranj, Uradu za gospodarstvo 
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in GJS, soba št. 195, Slovenski trg 1, Kranj, ali na 
tel. 04/23-73-130, kontaktna oseba je Barbara Čirič.

XI. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena do-
deljena sredstva: za namene iz I. točke razpisa morajo 
biti sredstva porabljena do 31. 12. 2013.

XII. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge 
za dodelitev sredstev

Vloge s predpisano dokumentacijo morajo biti od-
dane v sprejemni pisarni Mestne občine Kranj ali posla-
ne po pošti na naslov Mestna občina Kranj, Urad za go-
spodarstvo in GJS, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, in sicer:

– za namene pod točkami II, III, VI, VII (naložbe 
v primarno pro izvodnjo in dopolnilne dejavnosti, varstvo 
tradicionalnih stavb, nove investicije za delo v gozdu) 
najkasneje do 5. 4. 2013,

– za vse preostale namene pa najkasneje do 13. 9. 
2013.

XIII. Obravnava vlog
Pravočasno prispele in pravilno označene vloge 

za razpisane namene bo obravnavala Komisija za po-
speševanje kmetijstva, ki jo imenuje župan. O dodelitvi 
sredstev bo na predlog komisije odločal direktor občin-
ske uprave, najkasneje v roku 45 dni od odpiranja vlog. 
Zoper sklep direktorja je dopustna pritožba županu, in 
sicer v roku 15 dni od prejema. Zoper županovo odločbo 
ni pritožbe, možno je sprožiti upravni spor pred pristoj-
nim sodiščem.

Odpiranje vlog bo praviloma 10. 4. 2013 in 18. 9. 
2013. Odpiranje vlog ni javno. Prepozno prispele ozi-
roma neustrezno opremljene vloge bodo zavržene, ne-
utemeljene pa zavrnjene. Vlagatelja nepopolne vloge 
komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove na 
dopolnitev vloge. Rok dopolnitve je 15 dni od prejema 
obvestila. Vloge, ki jih vlagatelji v roku ne bodo dopol-
nili, se zavrže, neustrezno dopolnjene vloge pa zavrne.

Vlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni s sklepom 
in na podlagi predloženega zahtevka pozvani k podpisu 
pogodbe. Če se upravičenec v roku 8 dni ne odzove na 
poziv, se šteje, da je odstopil od zahteve za pridobitev 
sredstev tega razpisa.

Mestna občina Kranj

Št. 320-01-0004/2013 Ob-1475/13

Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za 
ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini 
Žalec za programsko obdobje 2007–2013 (Uradni list 
RS, št. 66/07) (v nadaljevanju: pravilnik) Občina Žalec 
objavlja

javni razpis
za dodelitev finančnih sredstev  

za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja  
v Občini Žalec v letu 2013

I. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega upo-
rabnika: Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5, 3310 
Žalec.

II. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpi-
sa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohra-
njanje in razvoj kmetijstva ter podeželja za leto 2013 
v Občini Žalec po shemi državnih pomoči v kmetijstvu, 
skladno z Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006 in Ured-
bo 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) za ukrepe od 1. in 2. točke poglavja V:
– kmetijska gospodarstva – pravne in fizične 

osebe, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetij-
skih pro izvodov, opredeljenih v Prilogi 1 Uredbe (ES) 
št. 70/2001, imajo sedež na območju Občine Žalec in so 
vpisani v register kmetijskih gospodarstev (v nadaljeva-
nju: nosilci kmetijskih gospodarstev);

(2) za ukrep iz 3. točke poglavja V:
– 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);

– organizacije, ki so registrirane za opravljanje sto-
ritev na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja po-
deželja (v nadaljevanju: registrirani izvajalci);

(3) za ukrep iz 4. točke poglavja V:
– 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 

komisija, ki jo imenuje župan. Predlog komisije poda 
Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo.

V primeru nenamenske porabe sredstev, pridoblje-
nih po Pravilniku o dodeljevanju sredstev za ohranjanje 
in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Žalec za pro-
gramsko obdobje 2007–2013, mora prejemnik sredstva 
vrniti v celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi. Pre-
jemnik izgubi tudi pravico do pridobitve drugih sredstev 
po navedenem pravilniku za naslednji dve leti.

V. Višina razpisanih sredstev za posamezne ukre-
pe, upravičeni stroški in pogoji za pridobitev sredstev: 
prijave na razpis bodo ovrednotene na podlagi nasle-
dnjih meril, ki bodo upoštevane pri razdeljevanju prora-
čunskih sredstev:

1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno 
pro izvodnjo – Ukrep 1

Višina razpisanih sredstev je 110.400 EUR (PP 
11002).

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 
počutje živali,

– boljše izkoriščanje naravnih virov (pašnikov in 
travnikov).

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;
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– 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.
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.

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 namakal-
ne 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.

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 kme-
tijskega 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 
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 občin Žalec za programsko 
obdobje 2007–2013 in hkrati predložiti še dodatno do-
kumentacijo:

– 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 inve-
sticije, kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja;

– 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,
– za 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;
– če naložbo izvajajo mladi kmetje v petih letih od 

vzpostavitve kmetijskega gospodarstva, se intenzivnost 
pomoči poveča za 10  % (te naložbe morajo biti opre-
deljene v poslovnem načrtu kot je določeno v členu 
22 (c) in izpolnjeni morajo biti pogoji iz člena 22 Uredbe 
1698/2006);

– najmanjši znesek dodeljene pomoči je 200 €, naj-
višji znesek pa 20.000 € na kmetijsko gospodarstvo na 
leto s tem, da se upoštevajo naslednji pogoji:

– pri vlogi v višini 1.000 do 5.000 EUR sofinanci-
rano do 50  % investicije;

– pri vlogi v višini 5.001 do 10.000 EUR sofinan-
cirano do 45  % investicije;

– pri vlogi v višini 10.001 do 15.000 EUR sofinan-
cirano do 40  % investicije;

– pri vlogi v višini nad 15.001 EUR sofinancirano 
do 35  % investicije.
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Najvišji znesek dodeljen pomoči posameznemu 
podjetju ne sme preseči 400.000 € v katerem koli ob-
dobju treh proračunskih let oziroma 500.000 € na ob-
močjih z omejenimi dejavniki iz nacionalnih virov in 
lokalnih virov.

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
Višina razpisanih sredstev znaša 5.400 EUR (PP 

11001).
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 Žalec za programsko 
obdobje 2007–2013 in hkrati predložiti še dodatno do-
kumentacijo:

– 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-
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 2.500€ 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 znaša 

10.800 EUR (PP 11040).
Cilji ukrepa:
– boljša učinkovitost kmetijstva in dolgoročna spo-

sobnost preživetja;
– omogočiti nadomeščanje na kmetiji v primeru bo-

lezni.
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 stroritev z ustreznimi dokazili kot so 
kotizacije 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 oraganizacijah ne sme biti pogoj za dostop do 
tehnične 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 občin Žalec za programsko 
obdobje 2007–2013 in hkrati predložiti še dodatno do-
kumentacijo:

– mnenje pristojne strokovne službe, da ukrep pri-
speva k povečanju konkurenčnosti kmetijskega gospo-
darstva,

– finančno ovrednoten program izvajalca izobraže-
vanj oziroma storitev.
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Občina Žalec z izvajalci sklene pogodbo, v kateri 
opredeli posamezne naloge, časovne roke za izvedbo 
le-teh ter način izvedbe plačil.

K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno do-
kumentacijo:

– mnenje pristojne strokovne službe, da ukrep pri-
speva k povečanju konkurenčnosti kmetijskega gospo-
darstva,

– finančno ovrednoten program izvajalca izobraže-
vanj oziroma storitev.

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;

– najvišji znesek dodeljene pomoči za društva do 
1.300 €/ program letno;

– najvišji znesek dodeljene pomoči za organizacije 
do 2.000 €/program letno;

– najvišji znesek dodeljene pomoči za nadomešča-
nje do 1.000 €/upravičenca letno.

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. Investicije v dopolnilne dejavnosti na kmetijah 

– Ukrep 8
Višina razpisanih sredstev znaša 38.250 EUR (PP 

11011).
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 
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 opra-
vljanje 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 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 občin Žalec za programsko 
obdobje 2007–2013 in hkrati predložiti še dodatno do-
kumentacijo:

– izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, 
opreme in tehnologijo, ki ga opravi za to pooblaščena 
pristojna institucija;
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– 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;

– fotokopija 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:
– 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 45  % 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,

– najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 
1.000 €, največji pa 20.000 € na kmetijsko gospodar-
stvo na leto.

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 pomoči za 

ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini 
Žalec v letu 2013« za posamezni ukrep,

– obvezne priloge ki vlogi, ki so predložene kot do-
kazila k posameznim ukrepom.

Prijavni obrazec se dobi na sedežu Občine Žalec, 
Savinjske čete 5, Urad za prostor in gospodarstvo (Tilka 
Potočnik), od dneva objave javnega razpisa do dneva, ko 

se izteče rok za oddajo vlog. Javni razpis in prijavni obraz-
ci so objavljeni na spletni strani http://www.zalec.si/raz-
pis/, možno ga bo dobiti tudi po elektronski pošti.

VII. Obravnavanje vlog
Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo ime-

nuje župan Občine Žalec, na predlog Odbora za kme-
tijstvo in gozdarstvo. Strokovna komisija lahko zmanjša 
delež sofinanciranja pri posameznih ukrepih pri obrav-
navanju vlog iz naslednjih vzrokov:

– zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov prora-
čuna občine za leto 2013,

– zaradi večjega števila zahtevkov kot je zagotovlje-
nih 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.

Medsebojne obveznosti med občino in prejemni-
kom pomoči se uredijo s pogodbo.

Upravičencem se sredstva iz proračuna občine iz-
plačajo na podlagi zahtevka. Zahtevek mora vsebovati 
naslednjo dokumentacijo:

– dokazila o plačilu obveznosti (računi, situacije, 
dokazila o plačilu),

– poročilo o opravljenem delu.
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 za-
vrne. Rok dopolnitve nepopolno predložene vloge je 
15 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 15. marca 2013, oziroma do porabe 
sredstev na posameznih postavkah, najkasneje pa do 
6. septembra 2013.

Vloge za ukrep 3. Pomoč za plačilo zavarovalnih 
premije najkasneje do 6. decembra 2013.

Vlagatelju 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 Žalec, 
Urad za prostor in gospodarstvo, tel. 713-64-36 – kon-
taktna oseba Tilka Potočnik.

Občina Žalec

 Ob-1491/13

Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list 
RS. št. 25/98), 6. člena Pravilnika o sofinanciranju le-
tnega programa športa v Občini Vipava (Uradni list RS, 
št. 17/10) in Sklepa o letnem programu športa v Obči-
ni Vipava za leto 2013, Občina Vipava, Glavni trg 15, 
 Vipava objavlja

javni razpis
za sofinanciranje izvajalcev letnega programa 

športa v Občini Vipava
I. Občina Vipava bo v letu 2013 sofinancirala nasle-

dnje športne programe:
1. Interesno športno vzgojo predšolskih otrok, šo-

loobveznih otrok, mladine, študentov ter otrok in mladi-
ne s posebnimi potrebami, ki se prostovoljno ukvarjajo 
s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa.
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2. Športno vzgojo otrok in mladine usmerjene v ka-
kovostni in vrhunski šport.

3. Kakovostni šport.
4. Vrhunski šport.
5. Športno rekreacijo.
6. Šport invalidov.
7. Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih ka-

drov v športu.
8. Raziskovalno dejavnost.
9. Informacijski sistem na področju športa.
10. Udeležbo in organizacijo mednarodnih, držav-

nih, medobčinskih in občinskih športnih prireditev.
11. Delovanje športnih zvez in društev.
12. Gradnjo in adaptacijo športnih objektov ter na-

bavo opreme.
II. Okvirna višina sredstev za izvedbo javnega raz-

pisa je 57.000 € za programe od prve do dvanajste 
točke.

Sredstva, pridobljena na javnem razpisu morajo biti 
porabljena do 31. 12. 2013.

III. Programi in izvajalci bodo izbrani in sofinancirani 
po merilih iz Pravilnika o sofinanciranju letnega progra-
ma športa v Občini Vipava (Uradni list RS, št. 17/10).

IV. Na razpis se lahko prijavijo: športna društva, 
zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva 
s sedežem na območju občine, zavodi, gospodarske 
družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na pod-
lagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje de-
javnosti na področju športa, razen izjem, ki jih pravilnik 
posebej predvideva, ustanove, ki so ustanovljene za 
opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in 
neprofitne, zavodi za področja vzgoje in izobraževanja.

Prijavitelj mora imeti sedež v Občini Vipava, razen 
izjem, ki jih Pravilnik o sofinanciranju letnega programa 
športa v Občini Vipava posebej predvideva.

V. Rok za prijavo programov je do srede, 20. 3. 
2013. Prijave v zaprti kuverti z oznako »Športni progra-
mi 2013 – Ne odpiraj« in naziv prijavitelja, se pošlje po 
pošti ali odda na naslov: Občina Vipava, Glavni trg 15, 
5271 Vipava. Šteje se, da je prijava pravočasna, če je 
bila oddana zadnji dan roka za oddajo prijav po pošti 
priporočeno ali osebno oddana v sprejemno pisarno 
občinske uprave do 15. ure.

Razpis bo objavljen tudi na spletnih straneh Obči-
ne Vipava. Občina si pridružuje pravico, da morebitne 
spremembe in dopolnitve razpisa objavi kot popravek na 
spletnih straneh največ 10 dni pred zaključkom razpisa.

Prijavi se priložijo obrazci in drugi dokumenti nave-
deni v razpisni dokumentaciji, ki jo zainteresirani dobijo 
v sprejemni pisarni Občine Vipava ali na spletnih straneh 
občine: www.vipava.si, pod rubriko razpisi.

Dodatne informacije lahko predlagatelji dobijo na 
tel. 05/36-43-411 – Majda Sever.

VI. Vloge bo strokovna komisija odpirala 25. 3. 
2013. Sklep o izbiri bodo prijavljeni izvajalci prejeli v roku 
30 dni po izteku roka za oddajo prijav.

Občina Vipava

Št. 093-1/2013-1 Ob-1492/13

Občina Vipava na podlagi Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02), 
21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 
št. 100/05 UPB-1), Odloka o proračunu Občine Vipava 
za leto 2013 (Uradni list RS, št. 108/12) in Pravilnika 
o sofinanciranju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih 
dejavnosti ter letovanja otrok v Občini Vipava (Uradni list 
RS, št. 18/12) objavlja

javni razpis
za sofinanciranje socialnih, zdravstvenih in 
humanitarnih dejavnosti ter letovanja otrok 

v Občini Vipava v letu 2013
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Vipava, Glavni 

trg 15, 5271 Vipava.
2. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje letnih progra-

mov in projektov na področju socialnih, zdravstvenih 
in humanitarnih dejavnosti ter sofinanciranje stroškov 
letovanj otrok in mladine.

Predmet tega razpisa niso sredstva za vzdrževa-
nje in investicije v prostore in opremo za izvajanje teh 
dejavnosti.

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji
Na razpisu lahko sodelujejo:
a) nevladne in neprofitne organizacije, društva ter 

združenja, ki izpolnjujejo naslednje osnovne pogoje:
– so registrirani in delujejo na področju socialnih, 

zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti;
– imajo urejeno evidenco članstva;
– imajo v svojem članstvu tudi občane Občine Vipa-

va (najmanj 2 člana);
– imajo zagotovljene osnovne pogoje za izvedbo 

načrtovanih programov.
b) neprofitne organizacije, društva in združenja, 

ki organizirajo letovanja otrok in izpolnjujejo naslednje 
pogoje:

– so pravne osebe neprofitnega značaja,
– so registrirane za izvajanje letovanj otrok in mla-

dih,
– imajo v letovanje vključene otroke in mlade s stal-

nim bivališčem v Občini Vipava,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, ka-

drovske in organizacijske pogoje za izvajanje letovanj 
otrok in mladine,

– so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene ob-
veznosti do občine na podlagi razpisa predhodnega leta.

Pravne osebe pod točko a) z delovanjem na obmo-
čju več občin, regij ali države morajo ob svoji prijavi ob-
vezno izkazati, da imajo svoje člane oziroma uporabnike 
tudi iz območja Občine Vipava in v koliki meri je program 
oziroma projekt namenjen njim.

Ostali pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.
4. Osnovna merila za izbor programov in projek-

tov na področju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih 
dejavnosti:

– ocena kvalitete in realnosti programa, jasno opre-
deljeni cilji in uporabniki ter metode dela,

– sodelovanje z rizičnimi skupinami prebivalstva, 
vključenost strokovnih delavcev in namen izvedbe pro-
grama,

– realnost izvedbe programa in finančna konstruk-
cija v primerjavi z učinkovitostjo in oziroma udeležbo,

– reference – program se izvaja že dalj časa ozi-
roma se program izvaja na območju občine že daljše 
časovno obdobje.

Ostala merila so navedena in podrobneje razčlenje-
na v razpisni dokumentaciji.

5. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 

8.000 EUR za predlagatelje navedene v 3 a) točki.
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 

5.000 EUR za predlagatelje navedene v 3 b) točki.
6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dode-

ljena sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti pora-
bljena v letu 2013 za programe/projekte, za katere so 
bila dodeljena.
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7. Rok za oddajo predlogov in način oddajanja
Predlagatelji morajo svoje predloge oddati najpo-

zneje do 20. marca 2013 (datum poštnega žiga) na na-
slov: Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava.

Predlogi morajo biti poslani v zaprtih ovojnicah 
z oznako »Ne odpiraj – sofinanciranje humanitarnih 
programov/letovanja otrok v letu 2013«. Na hrbtni strani 
ovojnice mora biti naveden naziv in poštni naslov predla-
gatelja.

Komisija ne bo obravnavala predlogov, ki bodo:
– oddani po določenem roku za oddajo predlogov,
– neustrezno naslovljeni in
– nepopolni glede izpolnjenih obrazcev oziro-

ma zahtevanih prilog tudi po izteku roka za dopolni-
tev predloga, ki bo določen v pisnem obvestilu o do-
polnitvi.

8. Odpiranje prispelih predlogov
Odpiranje prispelih predlogov oziroma prijav na raz-

pis ne bo javno.
Po pregledu prijav bo komisija predlagatelje z nepo-

polnimi predlogi pozvala k dopolnitvi predlogov. Kolikor 
v roku 8 dni po prejemu poziva pozvani predlagatelji 
tega ne bodo storili, bo predlog izločen kot nepopolna 
prijava.

9. Izid razpisa: predlagatelji bodo o izidu razpisa 
obveščeni v roku 30 dni po odpiranju predlogov. Z iz-
branimi predlagatelji programa bodo sklenjene pogodbe.

10. Dodatne informacije in razpisna dokumentacija: 
razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudni-
ki dvignejo na Občini Vipava ali na spletnih straneh: 
www.vipava.si, dodatne informacije v zvezi z razpisom 
pa dobijo na Občini Vipava, tel. 05/36-43-411, e-mail: 
majda.sever@vipava.si.

Občina Vipava

Št. 617-1/2013-2 Ob-1493/13

Občina Vipava objavlja na podlagi 21. člena Zakona 
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 
76/08, 79/09, 51/10), 57. člena Zakona o uresničevanju 
javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – 
UPB1, 56/08, 4/10) in na podlagi Pravilnika o sofinan-
ciranju kulturnih dejavnosti v Občini Vipava (Uradni list 
RS, št. 2/12)

javni razpis
za sofinanciranje kulturnih dejavnosti iz proračuna 

Občine Vipava v letu 2013
1. Ime in sedež razpisovalca: Občina Vipava, Glav-

ni trg 15, 5271 Vipava.
2. Predmet razpisa: predmet razpisa je sofinanci-

ranje kulturnih dejavnosti v Občini Vipava v letu 2013.
3. Pogoji sofinanciranja
Pravico do sofinanciranja programov in projektov 

imajo izvajalci (kulturna društva in njihove zveze, ne-
profitne ustanove, neformalne skupine in posamezniki, 
ki so vpisani v razvid samostojnih kulturnih ustvarjalcev 
pri Ministrstvu za kulturo) kulturnih dejavnosti, ki izpol-
njujejo naslednje pogoje:

– da se prijavijo na javni razpis na predpisanih 
obrazcih in v določenih rokih,

– da imajo sedež v Občini Vipava,
– da so kot posamezniki ali neformalna skupina 

izkažejo nepridobitni značaj programa oziroma projekta 
s katerim kandidirajo za sofinanciranje iz javnih sred-
stev,

– da imajo zagotovljene osnovne materialne, pro-
storske in kadrovske pogoje ter organizacijske možnosti 
za izvedbo kulturnega programa oziroma dejavnosti,

– da društva in drugi izvajalci vsako leto do datuma 
določenega v pogodbi o sofinanciranju dostavijo občini 
poročilo o realizaciji programov in porabi sredstev, ki 
so jih prejeli iz proračunskih sredstev v preteklem letu.

Kulturni projekti bodo sofinancirani po merilih iz 
Pravilnika in meril o sofinanciranju kulturnih dejavnosti 
v Občini Vipava (Uradni list RS, št 2/12), in sicer za 
naslednje vsebine:

– za redno glasbeno (pevsko, orkestralno, instru-
mentalno), plesno in folklorno, gledališko, lutkovno, 
literarno, recitatorsko, likovno, fotografsko, filmsko, vi-
deo in druga vizualno umetnost, ki se izvaja v okviru 
programov kulturnih društev;

– za vzpodbujanje kulturne ustvarjalnosti različnih 
kulturnih dejavnosti na področju založništva, izdaje 
avtorskih edicij, kronik, brošur, knjig domačih ustvar-
jalcev;

– za kulturne projekte in prireditve, ki so vezani na 
udeležbo kulturnih društev, posameznikov in skupin na 
območnih, državnih in mednarodnih srečanjih, revijah, 
festivalih in tekmovanjih;

– za izobraževanje in usposabljanje strokovnih ka-
drov in članov kulturnih društev in skupin za vodenje 
in izvedbo različnih kulturnih dejavnosti na področju 
kulture,

– za opremo in nakup osnovnih sredstev izvajal-
cev na področju kulture za izvajanje rednih programov 
in kulturnih dejavnosti.

4. Višina in poraba sredstev
Namenska sredstva je določil Občinski svet Obči-

ne Vipava v Odloku o proračunu Občine Vipava za leto 
2013 (Uradni list RS, št. 106/12), na proračunski po-
stavki »41200023 Transferi kultura, SM 18002 Sofinan-
ciranje kulturnih programov« v višini 40.000,00 EUR.

Dodeljena sredstva morajo izvajalci porabiti do 
31. 12. 2013.

5. Rok in način prijave
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave 

do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani 
Občine Vipava: http//www.vipava.si. Zainteresirani lah-
ko razpisno dokumentacijo v razpisnem roku dvignejo 
v prostorih občinske uprave Občine Vipava.

Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom 
dobijo zainteresirani na Občini Vipava, kontaktna ose-
ba Majda Sever, tel. 05/36-43-411.

Vloge morajo biti posredovane v zaprti ovojnici. Na 
sprednji strani ovojnice mora biti razviden pripis »Javni 
razpis Kultura 2011 – Ne odpiraj!«, na hrbtni strani pa 
naslov predlagatelja kulturnega projekta.

Rok za posredovanje vlog je do 20. marca 2013. 
Šteje se, da je vloga pravočasna kolikor je zadnji 
dan roka oddana na pošti priporočeno na naslov: Ob-
čina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, ali oseb-
no prinesena v sprejemno pisarno Občine Vipava, do 
14. ure. Po tem roku prejete vloge bodo s sklepom 
zavržene.

6. Izid razpisa: o izidu razpisa bodo izvajalci obve-
ščeni v roku 45 dni od izteka prijavnega roka. Z izbra-
nimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe.

Občina Vipava

Št. 617-1/2013-3 Ob-1494/13

Občina Vipava objavlja na podlagi Pravilnika o so-
financiranju prireditev in drugih aktivnosti, ki pospe-
šujejo razvoj turizma, mladinskih projektov ter drugih 
družbenih dejavnosti v Občini Vipava (Uradni list RS, 
št. 22/11)
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javni razpis
za sofinanciranje prireditev in drugih aktivnosti,  

ki pospešujejo razvoj turizma,  
mladinskih projektov ter drugih družbenih 

dejavnosti v Občini Vipava v letu 2013
1. Ime in sedež razpisovalca: Občina Vipava, Glav-

ni trg 15, 5271 Vipava.
2. Predmet razpisa: predmet razpisa je sofinancira-

nje prireditev in drugih aktivnosti, ki pospešujejo razvoj 
turizma, mladinskih projektov ter drugih družbenih de-
javnosti v Občini Vipava v letu 2013.

3. Pogoji sofinanciranja
Pravico do sofinanciranja programov in projektov 

imajo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Vipava (društva, klubi, za-

vodi ter druge nevladne organizacije),
– so organizatorji prireditve oziroma druge aktiv-

nosti,
– imajo urejeno dokumentacijo o registraciji, evi-

denco o članstvu, kot to ureja ustrezna zakonodaja 
(Zakon o društvih),

– imajo zagotovljene osnovne pogoje za izvedbo 
programa, ki je predmet razpisa,

– občini vsako leto pravočasno dostavijo poročilo 
o realizaciji programov in porabi sredstev, ki so jih v pre-
teklem letu prejeli iz proračunskih sredstev.

Izjemoma se lahko na razpis prijavijo izvajalci pro-
jektov, ki nimajo sedeža v Občini Vipava, v primeru, da 
je projekt posebnega pomena za občino.

Predmet sofinanciranja so po Pravilniku o sofinan-
ciranju prireditev in drugih aktivnosti, ki pospešujejo ra-
zvoj turizma, mladinskih projektov ter drugih družbenih 
dejavnosti v Občini Vipava naslednji projekti:

– prireditve, ki pospešujejo turistični razvoj in pro-
mocijo Občine Vipava;

– prireditve, ki prispevajo k obogatitvi družbenih 
dejavnosti na lokalni in širši ravni;

– akcije na področju urejanja in varovanja okolja, 
ohranjanja kulturne in naravne dediščine, oživljanja ljud-
skih običajev in domače obrti;

– aktivnosti upokojenskih društev;
– projekti za aktivno in kvalitetno preživljanje pro-

stega časa mladih;
– počitniški programi za mlade (aktivnosti med šol-

skimi in študijskimi počitnicami);
– preventivni programi in projekti za preprečevanje 

zlorabe drog in drugih nevarnih substanc.
Projekti, ki se financirajo oziroma sofinancirajo na 

podlagi kateregakoli drugega razpisa Občine Vipava, 
niso predmet tega razpisa.

4. Višina in poraba sredstev
Namenska sredstva je določil Občinski svet Obči-

ne Vipava v Odloku o proračunu Občine Vipava za leto 
2013 (Uradni list RS, št. 106/12), na proračunski po-
stavki »41200023 Transferi kultura, SM 18005 Programi 
posebnih skupin sofinanciranje turističnih, mladinskih in 
drugih družbenih dejavnosti« v višini 13.000,00 EUR.

Dodeljena sredstva morajo izvajalci porabiti do 
31. 12. 2013.

5. Rok in način prijave
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave 

do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani 
Občine Vipava: http//www.vipava.si. Zainteresirani lah-
ko razpisno dokumentacijo v razpisnem roku dvignejo 
v prostorih občinske uprave Občine Vipava.

Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom 
dobijo zainteresirani na Občini Vipava, kontaktna oseba 
Majda Sever, tel. 05/364-34-11.

Vloge morajo biti posredovane v zaprti ovojnici. Na 
sprednji strani ovojnice mora biti razviden pripis »Javni 
razpis sofinanciranje prireditev in drugih aktivnosti druž-
benih dejavnosti 2011 – Ne odpiraj!«, na hrbtni strani pa 
naslov predlagatelja.

Rok za posredovanje vlog je do 20. marca 2013. 
Šteje se, da je vloga pravočasna kolikor je zadnji dan 
roka oddana na pošti priporočeno na naslov: Občina 
Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava ali osebno prinesena 
v sprejemno pisarno Občine Vipava, do 14. ure. Po tem 
roku prejete vloge bodo s sklepom zavržene.

6. Postopek obravnave vlog: o izidu razpisa bodo 
izvajalci obveščeni v roku 45 dni od izteka prijavnega 
roka. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe.

Občina Vipava

Št. 330-4/2011-51 Ob-1496/13

Mestna občina Nova Gorica objavlja na podlagi 
Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 
2013 (Uradni list RS, št. 24/12 s spremembami) in na 
podlagi 9. člena Odloka o dodeljevanju pomoči za pro-
grame in investicije v kmetijstvu in podeželju v Mestni 
občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 14/10, 20/11, 
v nadaljevanju: odlok),

javni razpis
za dodeljevanje pomoči za programe  

in investicije v kmetijstvu in podeželju  
v Mestni občini Nova Gorica za leto 2013

1. Razpisovalec: Mestna občina Nova Gorica, Trg 
Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica.

2. Predmet javnega razpisa: predmet tega javnega 
razpisa je sofinanciranje ukrepov osnovne kmetijske 
pridelave in dopolnilnih dejavnosti na kmetijskih gospo-
darstvih v skladu z določili odloka. Ukrepi, ki so predmet 
sofinanciranja so natančneje opredeljeni v točki 14 tega 
razpisa.

3. Namen javnega razpisa: je stimuliranje malih in 
srednje velikih kmetijskih gospodarstev za investiranje 
v zmanjšanje pro izvodnih stroškov, izboljšanje in preu-
smeritev pro izvodnje, izboljšanje kakovosti, izboljšanje 
naravnega okolja ali higienskih razmer ali standardov za 
dobro počutje živali.

3. Upravičenci ter splošni pogoji za sofinanciranje:
3.1. Upravičenci do sredstev so:
Upravičenci do pomoči po skupinskih izjemah so 

mala in srednja velika kmetijska gospodarstva, ki se 
ukvarjajo s primarno pro izvodnjo kmetijskih pro izvodov 
in prijavljajo na razpis program ali investicijo, ki se izve-
de na območju Mestne občine Nova Gorica.

Upravičenci do pomoči de minimis so mala in sre-
dnje velika kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo 
s kmetijsko dejavnostjo in prijavljajo na razpis program 
ali investicijo, ki se izvede na območju Mestne občine 
Nova Gorica ter registrirana stanovska in interesna dru-
štva, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in 
prehrane in prijavljajo na razpis investicijo, ki se izvede 
na območju Mestne občine Nova Gorica ali Goriške 
statistične regije. Upravičenci so lahko tudi nosilci do-
polnilne dejavnosti, če imajo enako stalno prebivališče 
kot nosilec kmetijskega gospodarstva.

Upravičenci so podrobneje določeni pri posameznih 
ukrepih iz točke 14 tega razpisa ter v pogojih in merilih 
za dodelitev sredstev (točka 15. tega razpisa).

3.2. Splošni pogoji za sofinanciranje:
Pomoč po skupinskih izjemah iz točke 14.A tega 

razpisa se v skladu s 7. členom odloka odobri le za in-
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vesticije, ki še niso začete in se bodo začele izvajati šele 
po prejetju odločbe o odobritvi sredstev.

Upravičenec, ki je za iste upravičene stroške že 
prejel državno pomoč po skupinskih izjemah, ne more 
pridobiti sredstev iz tega javnega razpisa oziroma jih 
lahko pridobi le do največje dovoljene višine pomoči 
(prvi odstavek 8. člena odloka).

Skupna dodeljena pomoč de minimis posamezne-
mu upravičencu, ne sme presegati 200.000 eurov bruto 
v katerem koli obdobju treh zaporednih proračunskih let. 
Pomoči de minimis se prištevajo k dodeljenim pomočem 
za iste upravičene stroške. Za iste upravičene stroške 
lahko upravičenec dobi pomoč le enkrat pri katerem koli 
dajalcu pomoči po tem pravilu.

Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je navajal 
neresnične podatke, se mu sredstev ne odobri.

Za odobritev pomoči mora znesek upravičenih stro-
škov prijavljenega programa ali investicije znašati vsaj 
1000 EUR (brez vključenega DDV). Pri odobritvi sred-
stev se bodo upoštevali samo tisti predračuni, računi ali 
pogodbe, katerih vrednost bo najmanj 100 EUR (brez 
vključenega DDV).

Program oziroma investicijo, za katero upravičenec 
prejme pomoč po tem javnem razpisu, mora upraviče-
nec ohraniti vsaj pet let po dodelitvi sredstev.

Drugi pogoji sofinanciranja so podrobneje določeni 
pri posameznih ukrepih iz točke 14 tega javnega razpisa 
ter v pogojih in merilih za dodelitev sredstev (točka 15 
tega razpisa).

4. Višina razpoložljivih sredstev
Okvirna višina razpoložljivih sredstev je 

165.000 EUR in so zagotovljena na proračunski po-
stavki 1102/9005 Spodbude za urejanje zemljišč, po-
speševanje in razvoj kmetijstva. Od tega je predvideno 
za ukrepe iz:

točk 14.A.1, 14.A.3 in 14.A.4: skupaj 40.000 EUR;
točke 14.A.2: 25.000 EUR;
točk 14.B1, 14.B.2 in 14.B.3: skupaj 83.000 EUR;
točka 14.B.4: 17.000,00 EUR.
Kolikor sredstva na razpisu pri posamezni skupini 

ukrepov (A, B) ne bodo porabljena, se lahko s sklepom 
komisije prerazporedijo na drugo skupino ukrepov (A, 
B).

Sredstva za programe in investicije na področju 
kmetijstva in podeželja se dodeljujejo kot nepovratna 
sredstva v obliki dotacij.

5. Višina odobrenih sredstev
Maksimalni zneski odobrenih pomoči so navedeni 

pri posamezni vrsti ukrepov iz točke 14.
Pri obravnavi vlog se, ne glede na prijavljeno vre-

dnost investicije oziroma programa, kot najvišja vre-
dnost posamezne investicije oziroma programa upo-
števa vrednost 21.000 EUR (brez vključenega DDV). 
Skupna vrednost pomoči posameznemu kmetijskemu 
gospodarstvu ne sme presegati 15.000 EUR letno za 
vse ukrepe po tem razpisu.

Višina pomoči, ki se dodeli upravičencem, se določi 
na podlagi določil odloka, tega javnega razpisa, glede 
na višino vseh zaprošenih sredstev in glede na višino 
razpoložljivih sredstev.

Pri ukrepih 14.A.2 in 14.B.4 se upravičencem lahko 
dodelijo sredstva v višini 100  % upravičenih stroškov 
brez DDV (oziroma največ 21.000,00 EUR) pod pogo-
jem, da zaprošena sredstva ne presegajo razpoložljivih 
zneskov iz 4. točke tega javnega razpisa. Za navedena 
ukrepa se pri določanju višine pomoči ne upošteva meril 
iz točke 15 tega razpisa.

V primeru, da so izkazani upravičeni stroški ob 
realizaciji investicije oziroma programa nižji od upravi-

čenih stroškov, predvidenih v vlogi upravičenca na javni 
razpis, se znesek sofinanciranja s strani razpisovalca 
sorazmerno zmanjša, v skladu z odobrenim odstotkom 
sofinanciranja.

6. Izguba pravice do dodelitve sredstev, nerazde-
ljena sredstva

Upravičenec izgubi pravico do dodelitve odobrenih 
sredstev oziroma sorazmernega dela odobrenih sred-
stev, kolikor v roku iz 7. točke tega javnega razpisa ne 
realizira oziroma ne realizira v celoti investicije oziroma 
programa, za katerega so mu bila z odločbo sredstva 
odobrena.

Razpisana sredstva, ki ostanejo iz razlogov iz prej-
šnjega odstavka nerazdeljena, se lahko dodelijo preje-
mnikov sredstev, ki so v roku iz 7. točke tega javnega 
razpisa v celoti realizirali investicijo oziroma program. 
Predlog prejemnikov sredstev in razdelitve še neraz-
deljenih sredstev pripravi strokovna komisija, pri čemer 
upošteva namen odloka in tega javnega razpisa ter naj-
višjo višino sofinanciranja za posamezen ukrep.

7. Obdobje porabe sredstev
Obdobje, za katerega so namenjena sredstva iz 

tega javnega razpisa, je proračunsko leto 2013. Sred-
stva na podlagi tega javnega razpisa se bodo dodelila 
tistim odobrenim programom in investicijam, ki bodo 
realizirana v času:

– za pomoč po skupinskih izjemah (ukrepi iz točke 
14.A, razen 14.A.2 tega javnega razpisa) od dneva pre-
jema odločbe, izdane na podlagi tega javnega razpisa 
in najkasneje do 3. 7. 2013;

– za pomoč po skupinskih izjemah (ukrepi iz točke 
14.A.2 tega javnega razpisa) od dneva prejema odločbe, 
izdane na podlagi tega javnega razpisa in najkasneje do 
20. 11. 2013;

– za pomoč de minimis (ukrepi iz točke 14.B tega 
javnega razpisa) od 2. 9. 2012 do najkasneje 1. 9. 2013.

8. Rok za predložitev vlog
Rok za oddajo vlog je za ukrepe:
– iz točke razpisa 14.A (razen ukrepa A2) do vključ-

no 3. 4. 2013, do 12. ure,
– iz točka razpisa 14.A.2 do vključno 12. 6. 2013, 

do 12. ure,
– iz točke razpisa 14.B do vključno 12. 6. 2013, do 

12. ure.
Kot pravočasne se štejejo vloge, ki bodo najkasneje 

do 3. 4. 2013 (za ukrepe iz točke 14.A, razen 14.A.2) 
oziroma najkasneje do 12. 6. 2013 (za ukrepe iz točke 
14.A.2 in za ukrepe iz točke 14.B) do 12. ure prispele po 
pošti oziroma bodo osebno oddane na naslov: Mestna 
občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova 
Gorica (soba 36, 1. nadstropje). Prepozne vloge bodo 
s sklepom zavržene.

9. Organ, pri katerem se vložijo vloge na razpis: 
vloge se osebno oddajo ali pošljejo po pošti na naslov: 
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 
5000 Nova Gorica, soba 36/I.

10. Priprava vlog
Prijavitelji se na javni razpis prijavijo z vlogo, ki jo 

lahko podajo izključno na obrazcih razpisne dokumen-
tacije. Dokazila se prilagajo v fotokopijah. Razpisovalec 
lahko od prijavitelja zahteva na vpogled originale do-
kazil. Razpisovalec lahko od prijavitelja zahteva tudi, 
da predloži listine, s katerimi dokazuje posamezna dej-
stva oziroma izjave iz vloge. Vloga mora vsebovati vse 
v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji zahtevane 
podatke in mora biti dostavljena do roka, določenega 
v 8. točki tega javnega razpisa.

Prijavitelj odda vlogo na razpis v zaprti kuverti, 
na njeno sprednjo stran pa nalepi obrazec »ovojnica 
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ponudbe«, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. 
V obrazcu prijavitelj navede tudi svoje podatke.

11. Odpiranje, pregled in ocenitev vlog
Odpiranje prejetih vlog vodi komisija in bo poteka-

lo dne 3. 4. 2013 ob 12 uri, v zeleni dvorani za ukrepe 
A (razen A2) in 12. 6. 2013 ob 12 uri, v zeleni dvorani 
za ukrepe A2 in B.

Prijavitelji, katerih vloge ne bodo popolne, se v roku 
petih delovnih dni od odpiranja vlog pisno pozovejo, naj 
vloge dopolnijo.

Prepozne vloge, vloge, ki ne bodo oddane na 
obrazcih razpisne dokumentacije ter vloge, ki ne bodo 
dopolnjenje v roku, s sklepom zavrže občinske uprave, 
pristojen za kmetijstvo (v nadaljevanju: pristojni organ).

Strokovna komisija obravnava popolne vloge na 
podlagi pogojev in meril iz odloka, tega javnega razpi-
sa in razpisne dokumentacije. Po ocenitvi vlog pripra-
vi predlog prejemnikov sredstev. Po prejemu predloga 
izda pristojni organ odločbe, s katerimi odloči o dodelitvi 
razpisanih sredstev. Medsebojne pravice in obveznosti 
med prejemnikom sredstev ter Mestno občino Nova 
Gorica se določijo s pogodbo.

12. Obvestilo o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo obveščeni o izidu razpisa najkasne-

je v 60 dneh po poteku rokov iz 8. točke tega razpisa.
Odobrena sredstva se izplačajo na podlagi po-

godbe, sklenjene med Mestno občino Nova Gorica in 
prejemnikom sredstev, po predhodni predložitvi dokazil 
o izvedenih programih oziroma investicijah ter namenski 
porabi sredstev.

13. Razpisna dokumentacija: razpisno dokumenta-
cijo je mogoče dobiti od ponedeljka do petka, od 8. do 
14. ure (ob sredah od 8. do 16. ure), na naslovu Mestna 
občina Nova Gorica, Oddelek za gospodarstvo in gospo-
darske javne službe, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova 
Gorica, soba 6/III ali 3/III ter na spletni strani Mestne 
občine Nova Gorica: http://www.nova-gorica.si. Vloga, 
ki jo je potrebno oddati na obrazcih razpisne dokumen-
tacije, mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma 
dokazila. Za vse dodatne informacije v zvezi z razpisom 
lahko pokličete na tel. 05/33-50-172 (Zdenka Kompare).

14. Ukrepi
14. A. Skupinske izjeme (Uredba komisije ES 

št. 1857/2006)
14.A.1. Pomoč za naložbe v kmetijska gospodar-

stva
Cilj ukrepa je sofinanciranje naložb v osnovno 

kmetijsko pridelavo na kmetijskih gospodarstvih zaradi 
zmanjšanja pro izvodnih stroškov, izboljšanja in preu-
smeritve pro izvodnje, izboljšanja kakovosti ter ohranja-
nja in izboljšanja naravnega okolja ali izboljšanja higi-
enskih razmer ali standardov za dobro počutje živali.

Upravičeni stroški:
– gradnja, nakup ali izboljšanje nepremičnin,
– nakup nerabljenih strojev in nerabljene opreme, 

vključno z računalniškimi programi do tržne vrednosti 
blaga (razen traktorjev in drugih pogonskih strojev),

– splošni stroški navedenih izdatkov (kot na primer 
honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški za 
študije izvedljivosti, nakup patentov in li cenc ...).

Pomoč se lahko dodeli tudi za nakup zemljišč, ra-
zen zemljišč za gradnjo, v vrednosti do 10  % upravičenih 
stroškov naložbe.

Omejitve višine in drugi pogoji
Najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu 

kmetijskemu gospodarstvu ne sme preseči 400.000 eu-
rov v katerem koli obdobju treh zaporednih proračunskih 
let. Pomoč se lahko dodeli le kmetijskemu gospodar-
stvu, ki ni podjetje v težavah. Pomoč se ne odobri:

– za nakup pro izvodnih pravic, živali in letnih rastlin;
– za zasaditev letnih rastlin;
– za drenažna dela ali opremo za namakanje in na-

makalna dela, razen če taka naložba vodi k zmanjšanju 
prejšnje uporabe vode za najmanj 25  %;

– za preproste naložbe za nadomestitev;
– za pro izvodnjo pro izvodov, ki posnemajo ali nado-

meščajo mleko ali mlečne pro izvode;
– ob kršenju kakršnih koli prepovedi ali omejitev, 

opredeljenih v uredbah Sveta o uvedbi skupnih ureditev 
trga, tudi če se take prepovedi ali omejitve nanašajo le 
na pomoč Evropske unije.

Višina sofinanciranja: do največ 40  % vrednosti 
upravičenih stroškov brez DDV.

14.A.2 Pomoč za arondacijo
Cilj ukrepa: zmanjšanje pro izvodnih stroškov zaradi 

majhnih in razpršenih parcel.
Upravičeni stroški: stroški pravnih in upravnih po-

stopkov, vključno s stroški pregleda.
Višina sofinanciranja: do 100  % nastalih upraviče-

nih stroškov, brez DDV.
14.A.3 Pomoč za spodbujanje kakovostnih kmetij-

skih pro izvodov
Cilj ukrepa: spodbujanje pro izvodnje kakovostnih 

kmetijskih pro izvodov.
Upravičeni stroški so:
– stroški za tržne raziskave, zasnovo in oblikovanje 

pro izvoda, vključno s pomočjo za pripravo vlog za pri-
znanje geografskih označb porekla in označb porekla ali 
potrdil o posebni naravi pro izvoda skladno z ustreznimi 
uredbami Evropske unije;

– stroški za uvedbo sistemov zagotavljanja kakovo-
sti, kakršni sta ISO 9000 ali 14000, sistemov na temelju 
analize tveganj in kritičnih nadzornih točk (HACCP), sis-
temov sledljivosti, sistemov za zagotavljanje upošteva-
nja pristnosti in tržnih normativov ali programov presoje 
vplivov na okolje;

– stroški za usposabljanje osebja za uporabo pro-
gramov in sistemov iz prejšnje alineje;

– stroški, ki jih zaračunavajo priznani certifikacijski 
organi za prvo potrditev sistemov zagotavljanja kakovo-
sti in podobnih sistemov.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– pomoč se lahko odobri samo za stroške storitev, 

ki jih opravijo tretje strani, in/ali nadzor, ki ga opravijo 
tretje strani, ki so odgovorne za nadzor in spremljanje 
uporabe geografskih označb in označb porekla, ekolo-
ških označb ali označb kakovosti, če so take označbe 
skladne z zakonodajo Evropske unije;

– pomoč ne sme biti dodeljena za izdatke ob na-
ložbah;

– pomoč ne sme biti odobrena za stroške nadzora, 
ki ga opravijo kmetje sami, ali če zakonodaja Evropske 
unije določa, da jih nosijo kmetje, ne da bi bila oprede-
ljena višina stroškov;

– pomoč mora biti dodeljena v obliki subvencioni-
ranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil 
v denarju kmetijskim gospodarstvom;

– če storitve iz tega člena 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 organi-
zacije se omeji na sorazmerne stroške za zagotavljanje 
storitve;

– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem 
na območju Mestne občine Nova Gorica in to na podlagi 
objektivno opredeljenih pogojev.
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Višina sofinanciranja: do 100  % upravičenih stro-
škov brez DDV v obliki subvencioniranja storitev.

14.A.4 Zagotavljanje tehnične podpore
Cilj ukrepa: izboljšanje učinkovitosti in strokovnosti 

s sofinanciranjem stroškov izobraževanja in usposablja-
nja, svetovalnih storitev, organizacije prireditev za izme-
njavo znanj med kmetijskimi gospodarstvi, tekmovanj, 
razstav in sejmov, sodelovanja na tekmovanjih, širjenja 
znanstvenih dognanj, publikacij in spletišč.

Upravičeni stroški:
– na področju izobraževanja in usposabljanja kme-

tov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu: stroški 
organiziranja programa za usposabljanje, potni stroški 
in dnevnice udeležencev;

– na področju organizacije prireditev za izmenjavo 
znanj med kmetijskimi gospodarstvi, tekmovanj, razstav 
in sejmov ter sodelovanja na njih: stroški udeležbe, potni 
stroški, stroški publikacij, najemnine razstavnih prosto-
rov, simbolične nagrade (do 250 eurov na nagrado in 
zmagovalca);

– publikacije, kot so katalogi ali spletišča, ki pred-
stavljajo dejanske podatke o pro izvajalcih iz dane regije 
ali pro izvajalcih danega pro izvoda, če so informacije 
in predstavitev nevtralne in imajo zadevni pro izvajalci 
enake možnosti, da so predstavljeni v publikaciji.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– pomoč se odobri za stroške storitev, ki jih opravijo 

tretje strani;
– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem 

na območju Mestne občine Nova Gorica in se jim dodeli 
v obliki subvencioniranih storitev;

– če storitev zagotavljajo skupine pro izvajalcev ali 
druge organizacije, članstvo v takih skupinah ali organi-
zacijah ne sme biti pogoj za dostop do storitev; prispe-
vek nečlanov za kritje upravnih stroškov skupine ali or-
ganizacije se omeji na stroške za zagotavljanje storitve;

– pomoč se zagotavlja prek pravnih in fizičnih oseb, 
ki so registrirane za izvajanje tehnične pomoči v kme-
tijstvu.

Višina sofinanciranja: do 100  % upravičenih stro-
škov brez DDV v obliki subvencioniranja storitev.

14.B. »De minimis« (Uredba komisije ES 
št. 1998/2006)

14.B.1 Naložbe v dopolnilne dejavnosti na kmetijah
Cilj ukrepa je povečati ponudbo dopolnilnih dejav-

nosti in kvalitete pro izvodov, ustvariti pogoje in možnosti 
za ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest, izboljšanje 
dohodkovnega položaja in utrjevanje tržnega položaja 
kmetijskih gospodarstev.

Upravičeni stroški: priprava dokumentacije, gradbe-
na in obrtniška dela, stroški nakupa nerabljene opreme 
vključno z računalniško opremo, stroški promocije (pri-
prava in tisk promocijskega materiala, priprava in obja-
va oglasov, oblikovanje in vzdrževanje spletne strani, 
stroški najema razstavnega prostora, stroški nočitev do 
priznane višine največ 100 EUR/nočitev), stroški udelež-
be na izobraževanjih in usposabljanjih, ki so povezani 
z dejavnostjo (kotizacija, stroški gradiva).

Pogoji za pridobitev sredstev: vloga z zahtevani-
mi prilogami, dopolnilna dejavnost v skladu z veljav-
nimi predpisi, že registrirana ali registrirana pred iz-
plačilom pomoči, dokazilo o zavarovanju kmetov za 
nosilca ali člana kmetijskega gospodarstva, če so tako 
zavarovani, predračuni ali računi, izdani od zaključka 
prejšnjega razpisa do zaključka tekočega razpisa, do-
kazilo o plačilu.

Višina sofinanciranja: do največ 50  % vrednosti in-
vesticije brez DDV.

14.B.2 Naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetij-
skih gospodarstvih

Cilj ukrepa je povečati pestrost ponudbe na kmeti-
jah, ustvariti pogoje in možnosti za ohranjanje in ustvar-
janje delovnih mest in izboljšanje dohodkovnega polo-
žaja kmetijskih gospodarstev.

Upravičeni stroški: priprava dokumentacije, gradbe-
na in obrtniška dela, stroški nakupa nerabljene opreme 
vključno z računalniško opremo, stroški promocije (pri-
prava in tisk promocijskega materiala, priprava in obja-
va oglasov, oblikovanje in vzdrževanje spletne strani, 
stroški najema razstavnega prostora, stroški nočitev do 
priznane višine največ 100 EUR/nočitev), stroški ude-
ležbe na izobraževanjih in usposabljanjih, povezanih 
z dejavnostjo (kotizacija, stroški gradiva).

Pogoji za pridobitev sredstev: vloga z zahtevanimi 
prilogami, dokazilo o zavarovanju kmetov za nosilca ali 
člana kmetijskega gospodarstva, če so tako zavarova-
ni, predračuni ali računi, izdani od zaključka prejšnjega 
razpisa do zaključka tekočega razpisa, dokazilo o pla-
čilu.

Višina sofinanciranja: do največ 50  % vrednosti in-
vesticije brez DDV.

14.B.3 Trženje kmetijskih pro izvodov in storitev
Cilj ukrepa je izboljšati kakovost ponudbe, ustvariti 

pogoje in možnosti za ohranjanje in ustvarjanje delovnih 
mest, izboljšanje dohodkovnega položaja in utrjevanje 
tržnega položaja kmetijskih gospodarstev.

Upravičeni stroški: nakup nerabljene opreme za 
konfekcioniranje in skladiščenje. Nakup nerabljene 
opreme za prostore za prodajo kmetijskih pridelkov in 
izdelkov z drugih kmetij, promocija kmetijskih in drugih 
pro izvodov s kmetij.

Pogoji za pridobitev sredstev: vloga z zahtevanimi 
prilogami, dokazilo o zavarovanju kmetov za nosilca ali 
člana kmetijskega gospodarstva, če so tako zavarova-
ni, predračuni ali računi, izdani od zaključka prejšnjega 
razpisa do zaključka tekočega razpisa, dokazilo o pla-
čilu.

Višina sofinanciranja: do največ 50  % vrednosti in-
vesticije brez DDV.

14.B.4 Pokrivanje operativnih stroškov transporta 
iz odročnih krajev

Namen ukrepa je ohraniti dejavnost transporta in 
transportne mreže na odročnih krajih, kjer prevozi niso 
ekonomsko upravičeni.

Upravičeni stroški: operativni stroški tovornega pre-
voza na kilometer v odročnih krajih.

Pogoji za pridobitev sredstev: vloga z zahtevanimi 
prilogami, dokazilo o opravljenih tovornih transportih na 
odročnih območjih, z navedbo razdalj, seznam lokalnih 
odročnih prog z navedbo razdalj in številom prevozov 
letno.

Višina sofinanciranja: do 100  % upravičenih ope-
rativnih stroškov (brez DDV) tovornega transporta iz 
odročnih krajev Trnovske in Banjške planote. Skupna 
pomoč »de miminis«, dodeljena kateremu koli transpor-
tnemu podjetju, ne sme presegati 100.000 eurov bruto 
v katerem koli obdobju treh proračunskih let.

15. Merila in pogoji za dodelitev sredstev
15. 1 Splošni pogoji:
Prijavitelji za ukrepe iz točke 14.A (razen ukrepa 

iz točke A2) tega javnega razpisa morajo poleg drugih 
v javnem razpisu navedenih določil za dodelitev sred-
stev izpolnjevati še naslednje pogoje:

– Kmetijska gospodarstva: kmetijska gospodarstva 
morajo obdelovati najmanj 4 ha primerljivih površin na 
območju Vipavske doline ali najmanj 2,5 ha primerlji-
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vih kmetijskih površin na območju Trnovske in Banjške 
planote.

– Čebelarji: imeti morajo najmanj 20 panjev.
– Pravne osebe: pravne osebe morajo biti registri-

rane za osnovno kmetijsko pro izvodnjo ter opravljati 
svojo dejavnost na območju Mestne občine Nova Gorica

Prijavitelji za ukrepe iz točke 14.B (razen ukrepa 
B.4) tega javnega razpisa morajo poleg drugih v javnem 
razpisu navedenih določil izpolnjevati še:

– Kmetijska gospodarstva: kmetijska gospodarstva 
morajo obdelovati najmanj 4 ha primerljivih površin na 
območju Vipavske doline ali najmanj 2,5 ha primerlji-
vih kmetijskih površin na območju Trnovske in Banjške 
planote.

– Čebelarji: imeti morajo najmanj 20 panjev.
– Pravne osebe: pravne osebe morajo biti registri-

rane za kmetijsko pridelavo ali predelavo in opravljati 
dejavnost na območju Mestne občine Nova Gorica.

– Registrirana stanovska in interesna društva, zdru-
ženja in zveze: navedena društva morajo delovati na 
področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane. Program ali 
investicija, ki jo prijavljajo na javni razpis, se mora izvesti 
na območju Mestne občine Nova Gorica.

Za čisto kmetijo se šteje kmetijsko gospodarstvo, 
v katerem je vsaj en član zavarovan kot kmet.

15.2 Merila
Prijaviteljem za ukrepe iz točke 14.A.1, 14.A.3 in 

14.A.4 tega javnega razpisa bo komisija pri ocenjevanju 
vlog upoštevala naslednje ponderje:

– čista kmetija in pravna oseba, ki je registrirana za 
osnovno kmetijsko pro izvodnjo in opravlja dejavnost na 
območju MONG: ponder 1,

– kmetija na Trnovski in Banjški planoti: pon-
der 0,75,

– ostale kmetije: ponder 0,5,
– negospodarne in neustrezne investicije: ponder 0.
Prijaviteljem za ukrepe iz točke 14.B.1, 14.B.2 in 

14.B.3 tega javnega razpisa bo komisija pri ocenjevanju 
vlog upoštevala naslednje ponderje:

– čista kmetija in pravna oseba, ki je registrirana za 
kmetijsko pridelavo ali predelavo in opravlja dejavnost 
na območju MONG: ponder 1,

– kmetija na Trnovski in Banjški planoti: pon-
der 0,75,

– ostale kmetije in pravne osebe ponder 0,5,
– negospodarne in neustrezne investicije: ponder 0.

Mestna občina Nova Gorica

Št. 603-4/2013 Ob-1499/13

Na podlagi določb Pravilnika o pogojih, merilih in 
postopkih za sofinanciranje programov in projektov 
s področja mladinske dejavnosti v Mestni občini Celje 
(v nadaljevanju: Pravilnik) (Uradni list RS, št. 118/08) 
in Sklepa župana Mestne občine Celje št. 603-4/2013 
z dne 25. 1. 2013, Mestna občina Celje, Trg celjskih 
knezov 9, 3000 Celje, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje projektov s področja mladinske 

dejavnosti v Mestni občini Celje v letu 2013
1. Navedba sofinancerja: Mestna občina Celje, Trg 

celjskih knezov 9, 3000 Celje.
2. Predmet javnega razpisa: predmet razpisa je 

sofinanciranje mladinskih projektov na območju Mestne 
občine Celje (v nadaljevanju: MOC) v letu 2013.

3. Vsebinski okvirji predlagateljev javnega razpisa:
Na javni razpis se lahko prijavijo predlagatelji vse-

bin mladinskih projektov mladih na območju MOC, ki:

– spodbujajo aktivno in kvalitetno preživljanje pro-
stega časa,

– spodbujajo družbeno angažirano in socialno od-
govorno delovanje,

– spodbujajo nenasilje,
– spodbujajo solidarnost do drugih,
– preprečujejo diskriminacijo,
– spodbujajo sprejemanje drugačnosti,
– spodbujajo multikulturalno učenje,
– vključujejo prostovoljno delo,
– vključujejo neformalno izobraževanje in druge ob-

šolske dejavnosti,
– vključujejo informativna središča in druge oblike 

informiranja ter svetovanja mladim,
– spodbujajo kulturno izražanje in kreativnost,
– spodbujajo inovativnost in podjetnost mladih,
– spodbujajo samostojno odločanje,
– spodbujajo medgeneracijsko sodelovanje,
– spodbujajo zdrav način življenja,
– spodbujajo mobilnost mladih,
– spodbujajo aktivno politično participacijo,
– spodbujajo vključevanje mladih z manj priložnost-

mi.
4. Pogoji predlagateljev, ki jih morajo izpolnjevati za 

prijavo na javni razpis:
Na JR se lahko prijavijo pravne osebe, ki izvajajo 

svojo dejavnost na področju mladinske dejavnosti in 
izpolnjujejo naslednje pogoje:

– da se vsebina njihove vloge uvršča v vsebinske 
okvirje določene s tem Pravilnikom,

– da so registrirani za opravljanje dejavnosti, za 
katero se prijavljajo,

– da svojo dejavnost izvajajo na območju MOC in 
imajo na tem območju sedež ali enoto,

– da cilj opravljanja njihove dejavnosti ni pridobi-
vanje dobička,

– da prijavijo program ali projekt, ki je predmet JR,
– da odgovorijo na vsa vprašanja razpisne doku-

mentacije,
– da je vsaj 95  % udeležencev progama ali projekta 

s katerim kandidirajo na JR mladih,
– da so programi in projekti po presoji strokovne 

komisije v javnem interesu MOC,
– da na področju mladinskih aktivnosti, mladinske-

ga dela aktivno delujejo vsaj eno leto,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, ka-

drovske in organizacijske pogoje za uresničitev prijavlje-
nega programa ali projekta,

– da se prijavljeni programi in projekti izvajajo za 
mladino, ki živi, dela ali se izobražuje v MOC,

– da imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere 
so razvidni prihodki in odhodki izvajanja mladinskih pro-
gramov in projektov, delež lastnih sredstev, delež javnih 
sredstev, delež sredstev uporabnikov ter delež sredstev 
iz drugih virov,

– da občinski upravi redno dostavljajo poročila o re-
alizaciji programov in projektov za preteklo leto kolikor 
so bili sofinancirani iz proračunskih sredstev ter redno 
izpolnjujejo pogodbene obveznosti do MOC,

– da izpolnjujejo druge pogoje, določene s tem pra-
vilnikom in določili javnega razpisa.

Poleg pogojev iz prejšnjega odstavka se za leto 
2013 določijo še naslednji dodatni pogoji:

– predlagatelji, ki so se prijavili na različne jav-
ne razpise MOC v letu 2012, morajo imeti v celoti iz-
polnjene svoje pogodbene obveznosti do MOC (velja 
za predlagatelje, ki so bili prejemniki sredstev v letu 
2012);
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– prijavijo se lahko predlagatelji s projekti, ki se 
bodo izvajali na območju MOC in so v interesu MOC.

Na javni razpis se ne morejo prijaviti:
– predlagatelji, kot so npr.: CSD, ZZV, katerih usta-

novitelj je država Republika Slovenija oziroma Vlada 
Republike Slovenija ali MOC;

– predlagatelji s projekti, ki se izvajajo v okviru 
rednega izobraževanja v ustanovah, ki delujejo na po-
dročju osnovnošolskega, srednješolskega in terciarnega 
izobraževanja;

– predlagatelji znanstvenih raziskovanj in strokov-
nih srečanj;

– predlagatelji s projektom, ki ima pretežno zabav-
no-družabni – turistični značaj;

– predlagatelji s projektom, kot so gostovanja v Slo-
veniji ali v tujini;

– predlagatelji s promocijo projekta ali društva (ko-
ledarji, razglednice).

Predlagatelji lahko oddajo predlog za izvedbo samo 
enega projekta.

Kolikor predlagatelji ne izpolnjujejo vseh zgoraj na-
vedenih pogojev, bodo njihove vloge izločene iz nadalj-
njih postopkov ter s sklepom zavržene.

5. Sofinanciranja oziroma ne sofinanciranje mla-
dinskih projektov

Pravico do sofinanciranja mladinskih projektov ima-
jo neprofitne organizacije, zavodi, društva in zveze s se-
dežem ali dislocirano organizacijsko enoto na območju 
MOC (dokazilo je najemna pogodba), ki so nosilci pro-
jektov namenjenih mladim, ki opravljajo javno koristno in 
neprofitno dejavnost namenjeno mladim in ki opravljajo 
svojo dejavnost, s katero se prijavljajo na predmeten 
razpis.

Sredstva se lahko dodelijo le tistim izvajalcem, ki 
za iste projekte niso prejeli sredstev že na drugih javnih 
razpisih MOC v letu 2013.

Predlagatelji, ki so prejemniki sredstev iz občin-
skega proračuna na podlagi pogodb o neposrednem 
financiranju iz proračuna MOC, ne morejo kandidirati 
na predmetnem javnem razpisu.

6. Pristojnost razpisne komisije: za izvedbo javnega 
razpisa na področju mladinske dejavnosti v MOC v letu 
2013 je imenovana razpisna komisija s sklepom župana. 
Razpisna komisija opravlja svoje naloge v skladu z do-
ločili Pravilnika in Sklepa župana.

7. Merila za izbor projektov: projekti predlagateljev 
bodo ocenjeni v skladu z merili, ki so podrobneje opre-
deljena v Pravilniku in v razpisni dokumentaciji tega jav-
nega razpisa. Merila, postavljena za ocenjevanje vlog, 
ne morejo biti predmet pritožbe.

8. Višina sredstev in obdobje za porabo dodeljenih 
sredstev

Okvirna višina sredstev, ki je predvidena v prora-
čunu MOC za leto 2013 in namenjena za sofinancira-
nje projektov s področja mladinske dejavnosti, znaša 
26.400,00 EUR.

MOC si pridržuje pravico do spremembe okvirne 
višine sredstev v primeru, da se razpoložljiva sredstva 
spremenijo v postopku sprejemanja proračuna MOC za 
leto 2013.

Višina sredstev namenjena sofinanciranju posame-
znega projekta, ki bo odgovarjal razpisnim pogojem, bo 
odvisna od ocene projekta glede na postavljena merila 
in kriterije za vrednotenje.

9. Rok izvedbe projektov: projekti, sofinancirani na 
podlagi tega razpisa, morajo biti izvedbeno in finančno 
realizirani do 31. 12. 2013.

10. Vsebina prijavnega predloga
Prijavni predlog na javni razpis mora biti izdelan 

izključno v skladu z navodili za pripravo predloga in 

s pogoji, določenimi v javnem razpisu in vsebovati vse 
podatke in priloge, zahtevane v razpisni dokumentaciji. 
Tako izdelan predlog bo obravnavan kot popoln. Predla-
gatelji, katerih predlogi bodo nepopolni, bodo pozvani 
k dopolnitvi predlogov.

V primeru umika, sprememb ali dopolnitev že odda-
nega predloga, lahko ponudnik to stori na način, opre-
deljen v navodilih predlagateljem za pripravo predlogov.

11. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko izvajalci 
s področja mladinske dejavnosti dobijo razpisno do-
kumentacijo in dodatne informacije o javnem razpisu: 
razpisna dokumentacija bo zainteresiranim na voljo na 
spletni strani Mestne občine Celje http://moc.celje.si/jav-
na-narocila pod rubriko »Javna naročila, razpisi, zbiranje 
ponudb po evidenčnem postopku in javni natečaji za 
delovna mesta« od dneva objave javnega razpisa v Ura-
dnem listu RS, do izteka prijavnega roka na javni razpis. 
Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobijo za-
interesirani osebno pri višji svetovalki Mariji Lokovšek, 
na tel. 03/42-65-890 ali na tel. 03/42-65-860 (tajništvo 
Oddelka za družbene dejavnosti MOC).

12. Rok, do katerega morajo biti predloženi predlo-
gi: predlagatelji morajo oddati predloge izključno po 
pošti kot priporočeno pošiljko, in sicer najkasneje do 
petka, 1. 3. 2013 (datum poštnega žiga s tem datu-
mom). Ti predlogi bodo šteli kot pravočasni. Po tem roku 
prispeli predlogi bodo izločeni kot prepozni in neodprti 
vrnjeni ponudniku. Predlog mora v celoti izpolnjevati 
zahteve po tem razpisu in razpisni dokumentaciji ter 
Pravilniku.

13. Priprava in način pošiljanja predloga na 
MOC: predlagatelji morajo pripraviti predlog v skladu 
z Navodili za pripravo predloga (v nadaljevanju: Navo-
dilo) v razpisni dokumentaciji in predložiti vse zahtevane 
dokumente iz 4. točke Navodil. Predlog mora biti oddan 
v zaprti ovojnici, na kateri je naveden naslov: Mestna 
občina Celje, Oddelek za družbene dejavnosti, Trg celj-
skih knezov 9, 3000 Celje, s pripisom v spodnjem levem 
kotu: »Ne odpiraj – projekt mladinske dejavnosti v letu 
2013«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti obvezno na-
veden polni naziv in naslov predlagatelja.

14. Odpiranja predlogov
Odpiranje prispelih predlogov ne bo javno. Raz-

pisna komisija opravi odpiranje predlogov v roku, ki 
je predviden v JR in ni daljši od osem dni. Predlogi 
se odpirajo po vrstnem redu prispetja. Odpirajo se le 
tisti predlogi, ki so prispeli pravočasno – v razpisanem 
roku, v pravilno izpolnjenih in označenih kuvertah. Na 
odpiranju predlogov komisija ugotavlja popolnost predlo-
gov glede na priloženo dokumentacijo. Iz nadaljnjega 
postopka se izločijo predlogi, ki niso pripravljeni na pred-
pisanih obrazcih oziroma ne izpolnjujejo osnovnih po-
gojev JR.

O odpiranju predlogov se vodi zapisnik, ki vsebuje:
– naslov in čas odpiranja predlogov,
– seznam razpisne komisije,
– predmet JR,
– seznam obravnavanih predlogov po vrstnem redu 

prispetja,
– ugotovitve o popolnosti predlogov,
– pripombe članov razpisne komisije in sprejete 

sklepe.
Člani razpisne komisije potrdijo zapisnik s svojim 

podpisom.
15. Dopolnjevanje predlogov: vloga, ki je bila 

v predpisanem roku oddana kot nepopolna, se mora 
dopolniti v roku 8 dni od prejema pisnega oziroma tele-
fonskega poziva za dopolnitev. Nepopolnih vlog razpi-
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sna komisija po preteku tega roka ne obravnava in se 
jih s sklepom zavrže.

16. Pregled in ocena popolnih predlogov: razpisna 
komisija opravi pregled popolnih predlogov ter jih oceni 
na podlagi meril in kriterijev za vrednotenje. Na tej pod-
lagi pripravi predlog sofinanciranja.

17. Sklepi in pogodbe o sofinanciranju: na podla-
gi predloga razpisne komisije bodo izdani sklepi o izboru 
in višini sofinancerskih sredstev, izbranim izvajalcem 
mladinskih projektov pa bodo hkrati s sklepom o sofi-
nanciranju v podpis posredovane tudi pogodbe o sofi-
nanciranju.

18. Ostali postopki v zvezi z javnim razpisom: po-
stopki v zvezi z javnim razpisom, ki niso navedeni v tej 
objavi, so opredeljeni v Pravilniku in razpisni dokumen-
taciji.

Mestna občina Celje

Št. 122-6/2013 Ob-1501/13

Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 50/07, 61/08 in 3/13), Statuta Mestne občine 
Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 
28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08), Odloka o prora-
čunu Mestne občine Celje za leto 2013 (Uradni list RS, 
št. 12/13) in sklepa župana, št. 122-6/13 z dne 28. 1. 
2013, Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 
Celje, objavlja

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje projektov  

s področja socialne in zdravstvene dejavnosti  
v Mestni občini Celje v letu 2013

I. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje pro-
jektov s področja socialnega in zdravstvenega varstva 
v Mestni občini Celje (v nadaljevanju: MOC) za leto 
2013:

Sklop A:
– projekti, ki omogočajo vključitev v skupnost ose-

bam z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju in 
drugi programi s področja varovanja duševnega zdravja,

– projekti, ki omogočajo neodvisno življenje invali-
dov in drugi programi pomoči invalidom,

– projekti medgeneracijskih in drugih skupin za sa-
mopomoč ter drugi programi, ki v bivalnem okolju skrbijo 
za zmanjševanje socialne izključenosti starostnikov,

– projekti za preprečevanje nasilja v družini,
– projekti, ki delujejo s ciljem pospeševanja razvoja 

zdravja, izboljšanja kakovosti življenja ali delujejo s ci-
ljem promocije zdravja,

– projekti svetovanja, pomoči in rehabilitacije raz-
ličnim kroničnim bolnikom in uporabnikom posameznih 
zdravstvenih storitev.

Sklop B:
– projekti varnih namestitev za ženske in otroke, ki 

so žrtve nasilja in omogočajo neprekinjeno namestitev 
oziroma bivanje in so uporabnikom na voljo vse dni 
v letu.

Sklop C:
– visokopražni projekti za rehabilitacijo uporabnikov 

nedovoljenih drog, ki so uporabnikom na voljo vsaj 50 ur 
tedensko.

Sklop D:
– projekti društev upokojencev, ki delujejo na ob-

močju MOC.
Prednostno bodo sofinancirani projekti, katerih vse-

bina bo usmerjena v ugotavljanje dejanskih potreb po 
pomoči starejšim nad 65 let. Posamezne predloge lahko 

oddajo samo društva upokojencev in ne njihove zveze, 
združenja, pokrajine.

II. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji
Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, usta-

novljene na podlagi Zakona o društvih, Zakona o usta-
novah in Zakona o zavodih ali drugih organizacijah, 
katerih namen in cilj delovanja je nepridobiten in ki so 
registrirane za izvajanje projektov na področju social-
ne in zdravstvene dejavnosti ter izpolnjujejo naslednje 
pogoje:

– svojo dejavnost izvajajo na območju MOC in ima-
jo na njenem območju sedež ali enoto (dokazilo je 
najemna pogodba oziroma izjava o brezplačni uporabi 
prostora),

– projekt izvajajo za uporabnike MOC,
– cilj opravljanja njihove dejavnosti ni pridobivanje 

dobička,
– prijavijo projekt, ki je predmet razpisa,
– bodo prijavljeni projekt izvedli na območju MOC,
– imajo v ustanovitvenih aktih opredeljeno delova-

nje na področju, ki je predmet tega razpisa,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, ka-

drovske in organizacijske pogoje za uresničitev prija-
vljenega projekta,

– predlagan projekt izvajajo v skladu s kodeksom 
etičnih načel v socialnem in zdravstvenem varstvu,

– imajo izdelano realno financiranje projekta,
– imajo predvideno sofinanciranje projekta s strani 

drugih sofinancerjev in lastna sredstva,
– imajo svoj sedež oziroma enoto na območju Me-

stne občine Celje najmanj 5 let (vštevši od dneva za-
ključka razpisa nazaj),

– da prijavijo projekt. Projekt je nabor aktivnosti, 
ki predstavlja vsebinsko zaključeno celoto, z oprede-
ljeno vsebino, cilji, časovnim zaporedjem in trajanjem 
izvedbe,

– da je prijavljen projekt neprofitne oziroma neko-
mercialne narave,

– da se v primeru, da ima predlagatelj v Mestni ob-
čini Celje enoto, vsebinski del in finančna konstrukcija 
projekta nanašata izključno na enoto.

Prijavitelj se lahko s svojim projektom za leto 2013 
prijavi samo na enega izmed javnih razpisov MOC. 
Sredstva se torej lahko dodelijo le tistim izvajalcem, ki 
za iste projekte niso prejeli sredstev že na drugih javnih 
razpisih MOC v letu 2013. Predlagatelji, ki so prejemniki 
sredstev iz občinskega proračuna na podlagi pogodb 
o neposrednem financiranju iz proračuna MOC in ti-
sti predlagatelji, katerih ustanoviteljica je MOC, ne mo-
rejo kandidirati na predmetnem javnem razpisu.

Zainteresirani predlagatelji lahko oddajo predlog za 
izvedbo samo enega projekta. Predmet sofinanciranja 
ne bodo projekti, katerih vsebine vsebujejo informiranje, 
ki sodi v zakonsko obvezno javnih zavodov na področju 
socialnega in zdravstvenega varstva.

III. Merila za izbor projektov: predlogi projek-
tov predlagateljev bodo ocenjeni v skladu z merili, ki so 
podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji tega 
javnega razpisa. Merila, postavljena za ocenjevanje 
vlog, ne morejo biti predmet pritožbe.

IV. Vrednost sredstev
Skupna višina sredstev, ki je v proračunu MOC 

v letu 2013 zagotovljena za sofinanciranje projek-
tov s področja socialne in zdravstvene dejavnosti je 
84.000,00 EUR, in sicer za projekte:

Sklop A 55.802,00 EUR,
Sklop B 13.268,00 EUR,
Sklop C 9.930,00 EUR,
Sklop D 5.000,00 EUR.
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Višina sredstev, namenjena sofinanciranju posa-
meznega projekta, ki bo odgovarjal razpisnim pogojem, 
bo odvisna od ocene projekta glede na postavljene 
kriterije.

V. Rok izvedbe: dodeljena sredstva za leto 2013 
morajo biti porabljena do 31. decembra 2013, v skladu 
s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna, razen 
v primerih, ko MOC na osnovi predhodnega zaprosila 
soglaša s kasnejšo porabo sredstev.

VI. Vsebina prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno 

v skladu z navodili za pripravo predloga in na obrazcu 
prijave za leto 2013, ki je sestavni del razpisne doku-
mentacije.

Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. 
Prijavitelji, katerih prijave bodo nepopolne, bodo pozvani 
k dopolnitvi prijav.

Kolikor bi katerikoli od predlagateljev želel umakniti, 
spremeniti ali dopolniti že oddan predlog, lahko to stori 
samo na način, ki je opredeljen v navodilih predlagate-
ljem za pripravo predlogov.

VII. Rok za oddajo prijav in način oddaje
Predlagatelji morajo oddati predloge izključno po 

pošti kot priporočeno pošiljko in sicer najkasneje do 
vključno 1. marca 2013 (datum poštnega žiga).

Predlog mora biti oddan v zaprti ovojnici, na kateri 
je naveden naslov: Mestna občina Celje, Oddelek za 
družbene dejavnosti, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, 
s pripisom v zgornjem levem kotu: »Ne odpiraj – projek-
ti socialne in zdravstvene dejavnosti v 2013 (navedite 
sklop – A, B, C ali D)«.

Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in 
naslov predlagatelja.

Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev 
mora vsaka prijava izpolnjevati pogoje, da se šteje kot 
formalno popolna:

– pravilno izpolnjen prijavni obrazec, ki je sestavni 
del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa,

– priložena obvezna dokazila in druge priloge, na-
vedene v prijavnem obrazcu,

– da je poslana v roku in na način, ki je določen v tej 
točki besedila.

VIII. Datum odpiranja prijav
Odpiranje prijav bo vršila komisija, imenovana 

s sklepom župana Mestne občine Celje. Odpiranje pri-
jav ne bo javno in bo v roku 8 dni od končnega roka za 
oddajo prijav. Kolikor se zaradi velikega števila prejetih 
vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje nasle-
dnji dan.

Na odpiranju prijav bo komisija ugotovila pravoča-
snost, upravičenosti in popolnost predloga glede na to, 
če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru 
nepopolno izpolnjenih predlogov s pomanjkljivo doku-
mentacijo bo strokovna komisija v roku osmih dni od 
odpiranja vlog predlagatelje pozvala, da vlogo v roku 
treh dni dopolnijo.

IX. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje 
o izidu javnega razpisa

Na podlagi predloga komisije bo o izbranih, za-
vrnjenih in zavrženih prijavah s sklepom odločil vodja 
Oddelka za družbene dejavnost MOC, o pritožbi zoper 
ta sklep pa odloči župan MOC.

Zavržene bodo prijave tistih predlagateljev:
– ki ne bodo predložene v roku in na način, ki je 

določen v točki VII. besedila javnega razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh prilog in sestavin, ki 

jih zahteva besedilo javnega razpisa in razpisne doku-
mentacije ter ne bodo dopolnjene v roku navedenem 
v sklepu za dopolnitev prijave.

Zavrnjene bodo prijave tistih izvajalcev:
– ki ne bodo izpolnjevale splošnih pogojev javnega 

razpisa, pogojev določenih v II. točki javnega razpisa 
ali drugih pogojev navedenih v razpisni dokumentaciji,

– ki pri ocenjevanju na osnovi meril, ki so sestavni 
del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa, ne 
bodo prejeli zadostnega števila točk.

Predlagatelji bodo o izbiri pisno obveščeni, ko bo 
komisija, imenovana s sklepom župana Mestne občine 
Celje, zaključila svoje delo.

X. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo 
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od 
dneva objave javnega razpisa do izteka roka za oddajo 
prijav dosegljiva na spletni strani MOC: http://moc.ce-
lje.si/javna-narocila pod rubriko »Javna naročila, razpisi, 
zbiranje ponudb po evidenčnem postopku in javni nate-
čaji za delovna mesta« ali pa jo zainteresirani izvajalci 
prejmejo po elektronski pošti – zahtevek je potrebno 
posredovati na naslov: branka.lazarevic@celje.si.

XI. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom: 
dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo za-
interesirani pri Branki Lazarevič, na tel. 42-65-888 oziro-
ma na elektronskem naslovu: branka.lazarevic@celje.si.

Mestna občina Celje

Št. 330-25/2013-1 Ob-1505/13

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje 
proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 3/13), 
Odloka o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 
2013 (Uradni list RS, št. 105/12) ter Pravilnika o ohra-
njanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja 
v Občini Kostanjevica na Krki za programsko obdobje 
2007–2013 (Uradni list RS, št. 87/07), objavlja Občina 
Kostanjevica na Krki

javni razpis
o dodeljevanju proračunskih sredstev  

za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja  
v Občini Kostanjevica na Krki za leto 2013
I. Predmet javnega razpisa: Občina Kostanjevica 

na Krki (v nadaljevanju: občina) razpisuje nepovratna 
finančna sredstva za uresničevanje ciljev ohranjanja in 
razvoja kmetijstva in podeželja za leto 2013, ki se dode-
ljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kme-
tijstvu, skladno z Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006 in 
Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006.

II. Višina razpisanih sredstev: sredstva so zagoto-
vljena v proračunu za leto 2013, v višini 10.800 EUR.

Vrsta ukrepa
Višina 

sredstev 
v EUR

1. Naložbe v kmetijska gospodarstva  
za primarno pro izvodnjo 
(9. člen pravilnika)

9.000

2. Štipendiranje bodočih prevzemnikov 
kmetij (20. člen pravilnika) 1.800

Sredstva v proračunu so omejena. Kolikor sredstva 
na posamezni proračunski postavki ne bodo porabljena, 
se lahko prerazporedijo na ostale proračunske postavke 
v skladu z Odlokom o proračunu Občine Kostanjevica 
na Krki za leto 2013.

III. 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 kme-

tijske pro izvode.
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(3) Pomoč se ne sme dodeliti podjetju v težavah 
v smislu smernic skupnosti o državni pomoči za reševa-
nje in prestrukturiranje podjetij v težavah.

(4) Če se upravičenec v skladu s predpisi o javnih 
naročilih šteje za naročnika, mora predložiti dokazilo, 
da je bil postopek izbire dobavitelja izveden v skladu 
z Zakonom o javnih naročilih.

(5) Mikropodjetje ter malo in srednje veliko podjetje 
(MSP) ne sme uporabljati naložbe v nasprotju z name-
nom dodelitve sredstev.

(6) Mikropodjetje ter malo in srednje veliko podje-
tje (MSP), ki je za isti namen, kot ga navaja v vlogi za 
pridobitev sredstev, že prejel javna sredstva Republike 
Slovenije ali EU, do sredstev ni upravičen.

(7) Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega javnega 
razpisa, mora voditi predpisano dokumentacijo, ki je 
določena z javnim razpisom ter pogodbo o dodelitvi 
sredstev in jo mora hraniti še najmanj 5 let po zadnjem 
izplačilu sredstev.

(8) Če je upravičenec samostojni podjetnik posa-
meznik ali pravna oseba, mora predložiti dokazilo, da je 
registriran za opravljanje kmetijske dejavnosti, ki je pred-
met podpore.

(9) Upravičencu se ne dodeli pomoči za: plačilo 
davkov, raznih taks, prispevkov, stroškov poslovanja, 
bančnih stroškov in garancij, stroškov zavarovanj, stro-
škov prevoza, stroške za refinanciranje obresti, investicij 
v prostore v zasebno rabo kmetijskih gospodarstev in 
naložbe izven območja občine.

(10) Upravičenec mora predložiti izjavo o prejetih 
sredstvih oziroma izjavo, da ni prejel sredstev za isti 
namen iz drugih javnih sredstev (državnih ali EU).

(11) Mikropodjetja ter mala in srednje velika pod-
jetja (MSP), ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, 
investirajo na območju Občine Kostanjevica na Krki, 
so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo 
v lasti oziroma v zakupu najmanj 1 ha primerljivih kme-
tijskih površin, ki ležijo na območju Občine Kostanjevica 
na Krki.

Vloge bodo obravnavane tudi na podlagi dodatnih 
pogojev in meril, ki so navedeni pri posameznih ukrepih 
v poglavju tega razpisa.

IV. Ukrepi, predmet podpore, upravičenci, upraviče-
ni stroški in višina sredstev

1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno 
pro izvodnjo

Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 
9.000 EUR (PP 5001).

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 
počutje živali.

Upravičeni stroški:
– stroški adaptacije hlevov zaradi prilagajanja novo 

uvedenim standardom, temelječih na EU zakonodaji,
– stroški nakupa in montaže nove tehnološke opre-

me za krmljenje, molžo in izločke,
– stroški nakupa materiala za adaptacijo, rekon-

strukcijo hlevov in ureditev izpustov,
– stroški za nakup materiala za gradnjo ali adapta-

cijo pomožnih živinorejskih objektov (seniki, silosi, ...),
– stroški nakupa kmetijske priklopne mehanizacije 

za rastlinsko pridelavo (škropilnice, pršilniki, česalniki, 
zgrabljalniki, okopalniki, ...),

– stroški za nakup opreme hlevov,

– stroški postavitve večletnih nasadov, kot so: stro-
ški priprave izvedbenega načrta za zasaditev novega 
nasada, stroški priprave zemljišča, nakup opore, nakup 
mreže za ograjo in nakup večletnega sadilnega materi-
ala, razen jagod,

– stroški nakupa in montaže rastlinjaka in plaste-
njaka,

– stroški nakupa in postavitve mrež proti toči,
– izdelava projektne dokumentacije, študije izve-

dljivosti,
– stroški za nakup opreme za ograditev pašnikov 

z električno ali leseno ograjo in pregraditev pašnika na 
pašne čredinke,

– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za 
živino,

– stroški izvedbe agromelioracijskih del kmetijskih 
zemljišč (stroški za manjša zemeljska dela, ki ne pome-
nijo večjega posega v prostor, stroški odstranjevanja 
skal, zarasti, ravnanja zemljišč, nasipanja, stroški stroj-
nih storitev).

Upravičenci:
– Nosilci kmetijskih gospodarstev s stalnim pre-

bivališčem v občini, ki investirajo na območju Občine 
Kostanjevica na Krki, so vpisani v register kmetijskih 
gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu najmanj 
1 ha primerljivih kmetijskih površin, ki ležijo na območju 
Občine Kostanjevica na Krki.

Omejitve:
Podpore se ne dodelijo za:
– nakup pro izvodnih pravic, živali in letnih rastlin in 

zasaditev letnih rastlin,
– tekoče stroške pro izvodnje,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne 

dokumentacije;
– nakup enoletnih rastlin,
– investicije, povezane z namakanjem in drenažira-

njem kmetijskih zemljišč,
– investicije, ki se izvajajo izven območja občine,
– investicije, ki so sofinancirane iz drugih javnih 

sredstev Republike Slovenije in EU.
K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno 

dokumentacijo:
– zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2013 

Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja,
– ponudbo oziroma predračun za nameravano in-

vesticijo oziroma študijo, za projektno dokumentacijo pa 
račun o izdelavi,

– v primeru investicij, povezanih z graditvijo objek-
tov, ustrezno prostorsko dokumentacijo (npr. gradbeno 
dovoljenje),

– v primeru urejanja pašnikov: izdelan načrt uredi-
tve pašnika s popisom del, opreme in tehnologijo paše, 
ki ga izdela strokovna oseba (npr. Kmetijsko svetovalna 
služba),

– v primeru agromelioracijskih del: kopijo katastr-
skega načrta in program del, ki ga pripravi pristojna 
strokovna služba,

– predloženi predračuni za izvedbo naložbe (strojno 
delo in material).

Pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
– 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 predračuni in računi in dokazila o plačilih se 
morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva,
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– 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,

– pomoč se ne sme dodeliti za že izvedene aktiv-
nosti,

– nosilec kmetijskega gospodarstva mora imeti ob 
oddaji vloge vsaj 1 ha primerljivih kmetijskih površin.

Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin se šteje:
– 1 ha njiv ali vrtov ali
– 2 ha travnikov oziroma ekstenzivnih sadovnja-

kov 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 vr-

tnin, 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 po-

vršin;
– v primeru gradnje morajo biti dela izvedena 

v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, ureja-
nju prostora in varstvu okolja,

– po zaključku investicije bo le-ta v uporabi za na-
men, za katerega je upravičenec pridobil sredstva, vsaj 
še 5 let po izplačilu sredstev,

– pri napravi pašnikov, postavitvi večletnih nasa-
dov in izvedbi malih agrarnih operacij znaša minimalna 
površina 0,5 ha.

V primeru rabe kmetijskih zemljišč, ki je podlaga za 
preračun 1 ha primerljivih kmetijskih površin, se šteje 
raba po GERK-ih.

Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih 

sredstev,
– do 50  % upravičenih stroškov na območjih z ome-

jenimi dejavniki,
– do 40  % upravičenih stroškov za ostala območja,
– v primeru, da uveljavlja delež pomoči za naložbe 

kmetij mladi kmet v petih letih od vzpostavitve kmetijske-
ga gospodarstva, mora biti ta nosilec kmetijskega go-
spodarstva, mlajši od 40 let, gre za njegov prvi lastniški 
prevzem, ima stalno prebivališče na naslovu kmetije in 
se obvezuje, da bo opravljal dejavnost skladno z načr-
tom gospodarjenja kmetije.

– Skupna vrednost vseh prijavljenih investicij na 
upravičenca mora znašati najmanj 2.000 EUR in največ 
21.000 EUR, kar je razvidno iz priloženih računov. Inve-
sticije so lahko tudi višje od 21.000 EUR. Pri izračunu 
subvencije bo upoštevan spodnji in zgornji limit.

– Skupna vrednost vseh prijavljenih del pri napravi 
pašnikov in izvedbi malih agromelioracijskih del kmetij-
skih zemljišč na upravičenca znaša najmanj 500 EUR in 
največ 21.000 EUR. To je razvidno iz priloženih predra-
čunov in sicer pri stroških za nakup opreme za ograditev 
pašnikov z električno ali leseno ograjo in pregraditev pa-
šnika na pašne čredinke in pri stroških izvedbe agrome-
lioracijskih del kmetijskih zemljišč (stroški za manjša ze-
meljska dela, ki ne pomenijo večjega posega v prostor, 

stroški odstranjevanja skal, zarasti, ravnanja zemljišč, 
nasipanja, stroški strojnih storitev). Finančna pomoč se 
dodeli v obliki nepovratnih sredstev v višini do 50  % na 
OMD in do 40  % za ostala območja.

– Najvišji znesek dodeljenih pomoči posameznemu 
kmetijskemu gospodarstvu za naložbe ne sme preseči 
400.000 EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih 
let ali 500.000 EUR, če je kmetijsko gospodarstvo na 
območju z omejenimi možnostmi in sicer ne glede na to, 
iz katerih javnih virov so sredstva dodeljena.

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. Štipendiranje bodočih prevzemnikov kmetij
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 

1.800 EUR (PP 5004).
Predmet podpore:
Predmet podpore je finančna pomoč pri izobraže-

vanju rednih dijakov, študentov kmetijskih strok iz Obči-
ne Kostanjevica na Krki, ki bodo po končanem šolanju 
ostali in delali na domači kmetiji.

K vlogi mora upravičenec priložiti naslednjo doku-
mentacijo:

– zbirno vlogo lastnika zemljišč oziroma nosilca 
kmetijskega gospodarstva za neposredna plačila za leto 
2013 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja,

– izjavo, da bo prosilec prevzemnik kmetije,
– kopijo zadnjega šolskega spričevala,
– potrdilo o rednem vpisu v šolskem letu 2013/2014,
– potrdilo o katastrskem dohodku prosilca,
– potrdilo CSD o neprejemanju sredstev republi-

ške štipendije, oziroma potrdilo o višini štipendije, če jo 
prosilec prejema.

Upravičenci:
– udeleženci rednega izobraževanja IV., V., VI. in 

VII. stopnje kmetijske in gozdarske smeri, ki so predvi-
deni za naslednike kmetij s sedežem na območju Obči-
ne Kostanjevica na Krki.

Pogoji za dodelitev sredstev:
– upravičenec ima stalno prebivališče v Občini Ko-

stanjevica na Krki in živi na kmetiji, ki je vpisana v re-
gister kmetijskih gospodarstev v Občini Kostanjevica 
na Krki,

– upravičenec je lahko le eden iz kmetijskega go-
spodarstva.

Finančne določbe:
– do 450 EUR na dijaka oziroma študenta v teko-

čem letu.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa.
V. Rok in mesto oddaje vlog za prijavo na javni 

razpis
Vloge za ukrep »Naložbe« morajo biti oddane naj-

kasneje do ponedeljka, 18. 3. 2013, za ukrep »Štipendi-
ranje« pa najkasneje do četrtka, 3. 10. 2013 na naslov: 
Občina Kostanjevica na Krki, Ljub ljanska cesta 7, 8311 
Kostanjevica na Krki.

Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah 
ali oddane v sprejemno pisarno Občine Kostanjevica na 
Krki ter opremljene z naslovom pošiljatelja in označene 
z oznako:

Ne odpiraj »JR – naložbe«
Ne odpiraj »JR – štipendiranje«
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno ob-

veščeni najpozneje v roku 30 dni od datuma odpiranja 
prijav.
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VI. Obravnavanje vlog
Vloge bo obravnavala komisija, ki jo imenuje žu-

pan Občine Kostanjevica na Krki. Vse pravočasne in 
popolne vloge bodo ocenjene na podlagi meril, ki so 
sestavni del razpisa. Odpiranje vlog bo strokovna ko-
misija opravila po končanju javnega razpisa. Odpiranje 
vlog ne bo javno.

Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija pozvala 
k dopolnitvi, pisno ali telefonsko. Rok za dopolnitev vlo-
ge je 5 dni od prejema poziva k dopolnitvi. Nepopolne 
vloge, ki jih vlagatelj v roku ne dopolni, se zavržejo. Vlo-
ge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne 
zavrnejo. Vloge, ki bodo prispele po zaprtju javnega 
razpisa, se kot prepozne zavržejo.

Opomba: Občinska uprava po odpiranju vlog lahko 
vzorčno preveri resničnost podatkov na terenu. V pri-
meru ugotovljenih neresničnih podatkov, upravičencu 
za določen namen sredstva ne bodo odobrena ter iz-
gubi pravico do uveljavljanja proračunskih sredstev za 
naslednjih pet let.

Postopek ocenjevanja vlog in merila
Na podlagi predloga komisije odloča o dodelitvi 

sredstev župan občine. Upravičencem bo izdan sklep 
o višini odobrenih sredstev za posamezen ukrep. V ob-
razložitvi sklepa se opredeli namen ter upravičene stro-
ške, za katere so bila sredstva namenjena. Upraviče-
nec pred izdanim sklepom ne sme pričeti z aktivnostjo, 
za katera so sredstva namenjena, in sicer za ukrep: 
naložbe v kmetijska gospodarstva.

Zoper sklep iz prejšnjega odstavka lahko vlagatelj 
vloži pritožbo županu, v roku 8 dni od prejema sklepa. 
Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba se 
pošlje priporočeno po pošti na naslov Občine Kostanje-
vica na Krki. O pritožbi odloči župan, njegova odločitev 
je dokončna.

Dodeljena sredstva bodo praviloma izplačana v letu 
2013, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje pro-
računa.

Medsebojne obveznosti med občino in prejemni-
kom pomoči se uredijo s pogodbo. Upravičencem se 
sredstva iz proračuna občine izplačajo na transakcijski 
račun na podlagi zahtevka.

Zahtevek in pogodba za ukrep »Naložbe« morata 
biti dostavljena na Občino Kostanjevica na Krki najka-
sneje do ponedeljka, 16. 9. 2013, za ukrep »Štipendi-
ranje« pa najkasneje do ponedeljka, 21. 10. 2013. Zah-
tevku morajo biti priložena dokazila o plačilu in računi 
oziroma zahtevana dokumentacija glede na posamezen 
ukrep.

Računi in dokazila o plačilu računov za izvedene 
aktivnosti ukrepa: naložbe v kmetijska gospodarstva, 
morajo biti z datumom po prejemu sklepa o odobritvi 
sredstev. Račune z datumom pred izdajo sklepa odo-
britve komisija ne bo upoštevala.

VII. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo 
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od 
dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na 
spletni strani Občine Kostanjevica na Krki, www.kosta-
njevica.si ali jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo 
v času uradnih ur na Občini Kostanjevica na Krki, Ljub-
ljanska cesta 7, 8311 Kostanjevica na Krki. Dodatne 
informacije posreduje Anita Krajnc, tel. 08/20-50-619, 
e-pošta: anita.krajnc@kostanjevica.si, v času uradnih ur.

Občina Kostanjevica na Krki

Št. 322-1/2013-1 Ob-1506/13

Na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma 
(Uradni list RS, št. 2/04), Pravilnika o postopkih za iz-

vrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 50/07, 61/08 in 3/13) in Odloka o proračunu 
Občine Kostanjevica na Krki leto 2013 (Uradni list RS, 
št. 105/12) objavlja Občina Kostanjevica na Krki, Ljub-
ljanska cesta 7, Kostanjevica na Krki

javni razpis
za sofinanciranje turističnih prireditev in projektov 

v Občini Kostanjevica na Krki za leto 2013
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Kostanjevica 

na Krki, Ljub ljanska cesta 7, Kostanjevica na Krki.
2. Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje priredi-

tev in projektov turističnih in drugih društev, katerih cilj 
je povečanje turističnega obiska v Občini Kostanjevica 
na Krki in promocija kraja ter vplivajo na turistični razvoj 
in večjo prepoznavnost celotne občine ter izobraževa-
nje za lokalnega turističnega vodiča in se bodo izvajali 
v letu 2013.

3. Vlagatelji in pogoji sofinanciranja:
Upravičenci do sredstev tega razpisa so društva in 

fizične osebe, ki delujejo na področju turizma in izpol-
njujejo naslednje pogoje:

– imajo sedež/stalno prebivališče v Občini Kosta-
njevica na Krki,

– so registrirana in poslujejo v skladu z Zakonom 
o društvih,

– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadro-
vske in organizacijske pogoje za realizacijo aktivnosti na 
področju turizma,

– imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani člana-
rini in ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakonodaja,

– izvajajo organizirano redno dejavnost s ciljem po-
speševanja razvoja turizma na območju celotne občine,

– opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi,
– aktivno delujejo vsaj 6 mesecev pred objavo raz-

pisa,
– so organizatorji ali soorganizatorji prireditve, ki 

je predmet prijave na ta razpis.
Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni ti-

sti predlagatelji vlog, ki prijavljajo prireditve oziroma 
projekte, ki so več kot 50  % sofinancirani iz drugih virov 
občinskega proračuna.

4. Višina razpoložljivih sredstev:
Višina sredstev, namenjenih za sofinanciranje tu-

rističnih prireditev in projektov ter izobraževanja, je za-
gotovljena v proračunu za leto 2013, in sicer v višini 
8.500,00 EUR (od tega za namen izobraževanja za 
lokalnega turističnega vodiča v višini do 400,00 EUR), 
na proračunski postavki 5521 – Razvojne aktivnosti na 
področju turizma. Sredstva se delijo na podlagi meril, ki 
so sestavni del tega razpisa.

– Upravičeni projekti za sofinanciranje so:
1. izdaja promocijskega materiala (katalogi, zlo-

ženke, turistični spominki, zemljevidi, drugo),
2. označitev pohodnih poti,
3. označitev kolesarskih poti,
4. postavitev informativnih tabel,
5. organizacija ocenjevalne akcije za najlepše 

urejeno vas,
6. organizacija čistilne akcije in urejanje okolja 

na območju občine,
7. organizacija prireditev, ki ohranjajo in promo-

virajo kulturno dediščino ter ljudske običaje,
8. organizacija dobrodelnih prireditev,
9. organizacija strokovnega ocenjevanja doma-

čih pro izvodov (vino, mesni izdelki, kruh, pecivo),
10. strošek izobraževanja (dokazuje se z raču-

nom).
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Za prijavo na razpis se upoštevajo podatki teko-
čega leta.

5. Rok za prijavo in oddajo vlog:
Razpisni rok za oddajo vlog za sofinancira-

nje navedenih prireditev in projektov je do vključno 
13. marca 2013.

Naslov za pošiljanje: Občina Kostanjevica na Krki, 
Ljub ljanska cesta 7, 8311 Kostanjevica na Krki. Pisne 
vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremlje-
ne z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Ne 
odpiraj – Javni razpis za turizem 2013«.

6. Odpiranje in obravnava vlog:
1. Strokovna komisija, ki jo z odločbo imenuje 

župan, bo prispele vloge odpirala, obravnavala ter pri-
pravila predlog prejemnikov sredstev.

2. Odpiranje prejetih vlog bo opravila strokovna 
komisija v roku 8 dni po zaključenem razpisnem roku. 
Odpiranje vlog ne bo javno.

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

4. Prepozno prejete vloge se zavržejo, neuteme-
ljene pa zavrnejo (vloge, ki ne ustrezajo in ne izpolnjuje-
jo razpisnih pogojev in meril).

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

6. Na podlagi predloga prejemnikov sredstev, ki 
ga pripravi komisija, župan sprejme odločitev o dodelitvi 
sredstev in izda sklepe o izboru prejemnikov sredstev.

7. Prejemnikom bodo sredstva nakazana v skla-
du z določili pogodbe.

7. Rezultati javnega razpisa
Na podlagi predloga strokovne komisije odloča 

o dodelitvi oziroma nedodelitvi sredstev župan Občine 
Kostanjevica na Krki s sklepom, v roku 30 dni od za-
ključka razpisa. Istočasno bodo prejemniki pozvani tudi 
k podpisu pogodb. Če prejemnik v roku 8 dni od preje-
ma sklepa ne vrne podpisane pogodbe, se šteje, da je 
umaknil vlogo za pridobitev sredstev.

Vlagatelj vloge, ki meni, da izpolnjuje pogoje in 
merila iz javnega razpisa in mu razpisana sredstva niso 
bila dodeljena, lahko vloži pritožbo, v roku 8 dni od pre-
jema sklepa. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, 
zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne 
morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Pre-
pozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba se pošlje 
priporočeno po pošti na naslov Občine Kostanjevica na 
Krki. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z osta-
limi izbranimi predlagatelji vlog. O pritožbi odloči župan, 
njegova odločitev je dokončna.

8. Informacije: razpisna dokumentacija je od dneva 
objave razpisa v Uradnem listu do izteka prijavnega roka 
dosegljiva na spletni strani Občine Kostanjevica na Krki 
www.kostanjevica.si ali jo v tem roku zainteresirani lah-
ko dvignejo na Občini Kostanjevica na Krki, Ljub ljanska 
cesta 7, 8311 Kostanjevica na Krki. Dodatne informacije 
posreduje Anita Krajnc, tel. 08/20-50-619, e-pošta: ani-
ta.krajnc@kostanjevica.si, v času uradnih ur.

Občina Kostanjevica na Krki

Št. 330-0002/2013-1 Ob-1512/13

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Vojnik za 
leto 2013 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 38/2012, 
z dne 21. 12. 2012) in Pravilnika o dodeljevanju pomoči 
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za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini 
Vojnik za programsko obdobje 2007–2013 (Uradni list 
RS, št. 57/07) (v nadaljevanju: pravilnik) občinska upra-
va Občine Vojnik objavlja

javni razpis
za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj 

kmetijstva in podeželja v Občini Vojnik v letu 2013
I. Predmet javnega razpisa: Občina Vojnik (v nada-

ljevanju: občina) razpisuje nepovratna finančna sredstva 
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja za leto 
2013 po shemi državnih pomoči v kmetijstvu, skladno 
z Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006 in Uredbo komisije 
(ES) št. 1998/2006.

II. Okvirna višina razpisanih sredstev

Vrsta ukrepa (ukrep po pravilniku) Višina sredstev

1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno pro izvodnjo (UKREP 1) 57.000,00 EUR

Skupaj 57.000,00 EUR

III. Upravičenci – pogoji in merila za dodelitev sred-
stev

Do sredstev so upravičeni:
(1) za Ukrep 1:
– nosilci kmetijskih gospodarstev – pravne in fizične 

osebe, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih 
pro izvodov, imajo sedež na območju občine in so vpi-
sani v register kmetijskih gospodarstev (v nadaljevanju: 
nosilci kmetijskih gospodarstev);

Sredstva so v proračunu omejena. Kolikor sredstev 
na posamezni proračunski postavki ne bodo porabljena, 
se lahko ta prerazporedijo na ostale proračunske po-
stavke v skladu z odlokom o proračunu Občine Vojnik 
za leto 2013.

Vloge bodo obravnavane tudi na podlagi dodatnih 
pogojev in meril, ki so navedeni pri ukrepu tega razpisa.

IV. Ukrep
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno 

pro izvodnjo (Ukrep 1)
Okvirna višina razpisanih sredstev skupaj znaša 

57.000,00 EUR.
Predmet pomoči:
1. 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;

– nakup kmetijske mehanizacije in opreme, vključ-
no z računalniško programsko opremo;

– nakup kmetijskih zemljišč, v vrednosti do 10  % 
celotne naložbe, če je nakup kmetijskega zemljišča se-
stavni del celotne investicije;

– prva postavitev ekstenzivnih travniških sadovnja-
kov ter prva postavitev oziroma prestrukturiranje inten-
zivnih trajnih nasadov sadovnjakov, vključno z jagodišči, 
nasadov ter hmeljišč;

– nakup in postavitev rastlinjakov, plastenjakov 
vključno s pripadajočo opremo;

– nakup in postavitev mrež proti toči.
2. Urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč in dosto-

pov:
– naložbe v postavitev pašnikov za nadzorovano 

pašo domačih živali in obor za rejo gojene divjadi;
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– naložbe v izvedbo agromelioracijskih del in ure-
ditev dostopov (poljske poti, dovozne poti, poti v trajnih 
nasadih na kmetiji) na kmetijskih gospodarstvih.

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.

Cilji ukrepa:
– zmanjšanje pro izvodnih stroškov,
– izboljšanje in/ali preusmeritev pro izvodnje,
– izboljšanje kakovosti,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja in iz-

boljšanje higienskih razmer ali standarda za dobro po-
čutje živali.

Upravičenci
Nosilci kmetijskih gospodarstev.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora 

biti predložena v skladu z zahtevami razpisne doku-
mentacije,

– 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 
kmetijskega 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 1 ha primerljivih površin,

– po zaključku investicije bo le ta v uporabi za na-
men za katerega je upravičenec pridobil sredstva, vsaj 
še 5 let po izplačilu sredstev,

– vlagatelj lahko vloži vlogo za izključno za en pred-
met pomoči.

*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 
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 in podeželja v Občini Vojnik za programsko 
obdobje 2007–2013 in hkrati predložiti še dodatno do-
kumentacijo:

– 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 inve-
sticije, kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja;

– 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.

Omejitve
Podpore se ne dodelijo za:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne 

dokumentacije,
– investicije povezane z namakanjem in drenažira-

njem kmetijskih zemljišč,
– samostojen nakup živali in samostojen nakup 

kmetijskih zemljišč,
– 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,
– nakup pro izvodnih pravic.
K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno 

dokumentacijo:
– zbirno vlogo za neposredna plačila za tekoče leto 

Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja,
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investi-

cije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba,
– ponudbo oziroma predračun za nameravano in-

vesticijo oziroma študijo, za projektno dokumentacijo pa 
račun o izdelavi,

– v primeru investicij povezanih z graditvijo objek-
tov: ustrezno prostorsko dokumentacijo,

– v primeru agromelioracijskih del: kopijo katastr-
skega načrta in program del, ki ga pripravi pristojna 
strokovna služba.

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;

– stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije in 
opreme, vključno z računalniško programsko opremo;

– stroški prve postavitve ekstenzivnih trajnih nasa-
dov ali postavitve oziroma prestrukturiranja (zamenjave 
sort) obstoječih intenzivnih nasadov (priprava zemljišča 
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in postavitev opore in ograje, nakup sadilnega materiala, 
postavitev mrež proti toči …);

– stroški nakupa in postavitve rastlinjaka ali plaste-
njaka s pripadajočo opremo;

– stroški nakupa in postavitve mrež proti toči;
– stroški nakupa opreme za ureditev pašnikov in 

obor (oprema za ograditev in pregraditev pašnika na 
pašne čredinke, pašni aparat, ureditev napajališč …);

– stroški izvedbe agromelioracijskih del, razen dre-
nažna dela in material za drenažo (stroški odstranjeva-
nja zarasti, skal, planiranja, stroški vzpostavitev travinja, 
razen drenažna dela in material za drenažo …);

– splošni stroški, povezani s pripravo in izvedbo 
investicije (honorarji arhitektov, inženirjev in svetoval-
cev, stroški študije za izvedljivost, nakup patentov in 
licenc …);

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.
Višina sofinanciranja:
Finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih 

sredstev v višini 57.000,00 EUR.
– Do 40  % upravičenih stroškov investicije, do po-

rabe sredstev.
– Najvišji znesek dodeljene pomoči je 

2.500,00 EUR/letno na posameznika/samo en predmet 
pomoči.

– Najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu 
podjetju ne sme preseči 400.000 EUR v obdobju treh 
proračunskih let.

V. Rok za prijavo na javni razpis
Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje:
– izpolnjen prijavni obrazec: »Vloga za dodelitev 

pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja 
v Občini Vojnik v letu 2013«,

– obvezne priloge k vlogi, ki so predložene kot do-
kazila k ukrepu.

Vloga bo na voljo od dneva te objave v času ura-
dnih ur v sprejemni pisarni Občine Vojnik ali na spletni 
strani Občine Vojnik: www.vojnik.si in www.mojaobci-
na.si.

Rok za prijavo na javni razpis je do vključno petka, 
29. 3. 2013. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, 
če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na 
pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana v taj-
ništvu Občine Vojnik v zaprtih kuvertah, s pripisom »Ne 
odpiraj – razpis kmetijstvo 2013«.

Rok za prijavo Datum odpiranja 
vlog

Rok za oddajo 
zahtevka

29. 3. 2013 5. 4. 2013 20. 9. 2013

Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni 
najkasneje v roku 30 dni od datuma odpiranja vlog.

VI. Obravnavanje vlog
Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo s pi-

sno odločbo imenuje župan. Popolne vloge upravičen-
cev se bodo obravnavale po kronološkem vrstnem redu, 
kolikor več vlog prispe isti dan se šteje ura oddane vloge 
na pošti ali prejete vloge v vložišču.

Strokovna komisija bo opravila pregled in ocenitev 
vlog na podlagi meril in pogojev navedenih v javnem 
razpisu. Odpiraje vlog ne bo javno.

O dodelitvi sredstev upravičencem odloča direktor 
občinske uprave ali druga od direktorja pooblaščena 

uradna oseba s sklepom, na predlog komisije. Upravi-
čencem bo izdan sklep o višini odobrenih sredstev za 
posamezen ukrep. Upravičenec pred izdanim sklepom 
ne sme pričeti izvajati aktivnosti za katera so sredstva 
namenjena.

Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upra-
vičenec vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema 
sklepa. Odločitev župana je dokončna. Z izbranimi kan-
didati bodo sklenjene pogodbe, kjer bodo navedeni po-
drobnejši pogoji koriščenja sredstev.

Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno iz-
polnjene in oddane na predpisanih obrazcih z vsemi 
zahtevanimi dokazili.

Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj ne bo dopolnil 
v roku 8 dni in vloge, ki ne bodo oddane v roku ali ne 
bodo ustrezale pogojem iz tega razpisa, bodo s sklepom 
župana zavrnjene in ne bodo obravnavane v postopku 
dodelitve sredstev.

Upravičencem se sredstva iz proračuna nakažejo 
na transakcijski račun na podlagi zahtevka. Zahtevek 
mora vsebovati dokazila o plačilu obveznosti in raču-
ne oziroma dokumentacijo glede na posamezen ukrep. 
Zahtevek in pogodba morata biti dostavljena na Obči-
no Vojnik najkasneje do datumov navedenih v javnem 
razpisu.

Računi in dokazila o plačilu obveznosti za izvedene 
aktivnosti za vse ukrepe, razen ukrep Naložbe za opra-
vljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah, morajo biti 
z datumom po prejemu sklepa. Račune z datumom pred 
izdajo sklepa o odobritvi sredstev, kot račune z datumom 
po roku za oddajo zahtevka komisija ne bo upoštevala.

Strokovna komisija lahko zmanjša delež sofinanci-
ranja 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 zagotovlje-
nih sredstev v proračunu.

Pogoj za dodelitev sredstev je sprejeti proračun 
Občine Vojnik za leto 2013. Sredstva bodo praviloma 
izplačana v letu 2013.

VII. Nadzor in sankcije
Namensko porabo proračunskih sredstev za ohra-

njanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Vojnik 
spremlja in preverja pri prejemnikih občinska strokov-
na služba, pristojna za področje kmetijstva, na terenu 
pa namensko porabo sredstev komisija, ki jo imenuje 
župan.

V primeru nenamensko porabljenih sredstev, prido-
bljenih po Pravilniku o dodeljevanju pomoči za ohranja-
nje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Vojnik za 
programsko obdobje 2007–2013, mora prejemnik sred-
stev vrniti v celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi. 
Prejemnik izgubi tudi pravico do pridobitve drugih sred-
stev po tem pravilniku za naslednji dve leti.

Opomba: Občinska uprava lahko po odpiranju vlog 
vzorčno preveri resničnost podatkov na terenu. V pri-
meru ugotovljenih neresničnih podatkov, upravičencu 
ne bodo za določen namen odobrena sredstva in izgubi 
pravico do uveljavljanja proračunskih sredstev za na-
slednjih pet let.

VIII. Mesto oddaje vloge: prijavni obrazec bo na 
razpolago v tajništvu občinske uprave Občine Vojnik od 
dneva te objave v času uradnih ur in ves čas na spletnih 
straneh Občine Vojnik (www.vojnik.si in www.mojaobci-
na.si). Vloge sprejemamo na naslovu: Občina Vojnik, 
Keršova ulica 8, 3212 Vojnik, v času uradnih ur.

IX. Dodatne informacije: vse dodatne informaci-
je v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo po 
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telefonu vsak delovni dan na tel. 03/78-00-620 ali 
051/315-841 (Petra Pehar Žgajner) ali v informacijski 
pisarni Občine Vojnik.

Občina Vojnik

Št. 354-34/2010-14 Ob-1518/13

Občina Majšperk, Majšperk 39, 2322 Majšperk, ob-
javlja na podlagi 30. člena Uredbe o stvarnem premože-
nju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 34/11 in 42/12) in Proračuna Občine Majšperk 
za leto 2013 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 38/12)

javni razpis
za prodajo nepremičnine

1. Predmet prodaje je: nepremičnina, parcelna šte-
vilka 866/5, cesta, v izmeri 128 m2, k.o. 436 – Sestrže, 
v deležu 1/1, za izklicno ceno 1.814,00 EUR (DDV ni 
vključen v ceno).

Vse stroške postopka, davek na dodano vrednost 
in vse stroške iz pogodbe nosi kupec.

2. Nepremičnina, opredeljena v 1. točki javnega 
razpisa, bo naprodaj na javni dražbi, ki bo v sredo, dne 
13. 3. 2013, ob 12. uri, v sejni sobi št. 10, na naslovu 
Občina Majšperk, Majšperk 39, 2322 Majšperk.

3. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi:
Na javni dražbi lahko sodelujejo domače in tuje 

pravne in fizične osebe:
– pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo na 

javni dražbi predložiti pisno pooblastilo, fizična oseba pa 
svojo identiteto izkaže z osebnim dokumentom,

– pravne in fizične osebe, ki so na občinsko upra-
vo Občine Majšperk, Majšperk 39, 2322 Majšperk, do 
torka, dne 12. 3. 2013 do 12. ure, dostavile naslednje 
dokumente:

– pravne osebe dostavijo dokazilo o registraciji, 
ki vključuje matično številko in ime odgovorne osebe, ki 
ni starejše od 30 dni,

– fizične osebe dostavijo potrdilo o državljanstvu 
(lahko fotokopijo osebne izkaznice) in navedbo EMŠO, 
samostojni podjetnik pa priglasitveni list DURS-a,

– dokazilo od sodišča, da pravna oseba ali samo-
stojni podjetnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaju 
ali likvidacijskemu postopku, ki ni starejše od 30 dni,

– potrdilo davčnega organa, da ima pravna oseba 
ali samostojni podjetnik poravnane davke, prispevke in 
druge obvezne dajatve v skladu s predpisi,

– potrdilo Občine Majšperk, da ima pravna ose-
ba, samostojni podjetnik oziroma fizična oseba poravna-
ne vse obveznosti do Občine Majšperk,

– davčno številko in številko računa pravne ose-
be, samostojnega podjetnika oziroma fizične osebe 
z navedbo imena in naslova banke ali druge finančne 
ustanove,

– dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti ne-
premičnine v RS,

– izjavo, da pravna oseba, samostojni podjetnik 
oziroma fizična oseba v celoti soglaša s pogoji javne 
dražbe in osnutkom pogodbe,

– potrdilo o nakazilu kavcije v višini 10 odstot-
kov izklicne cene nepremičnine, ki jo bo dražil na javni 
dražbi, na račun enotnega zakladniškega računa Ob-
čine Majšperk, številka 01269-0100017182, z navedbo 
»Plačilo varščine za javno dražbo«. Plačana varščina 
se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim 
pa se brezobrestno vrne v roku 8 dni od dneva javne 
licitacije.

– seznam dokumentov oziroma potrdil iz te točke 
razpisa.

4. Pogodba o prodaji nepremičnine se sklene z naj-
ugodnejšim dražiteljem v 15 dneh po končani dražbi ozi-
roma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. 
Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, 
mu lahko ponudnik podaljša rok za sklenitev pogodbe, 
vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo var-
ščino. Če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe 
v podaljšanem roku, ponudnik zadrži njegovo varščino.

5. Kupnino za nepremičnino bo izbrani ponudnik 
poravnal na račun, št. 01269-0100017182 Občine Maj-
šperk v roku, ki ne sme biti daljši kot trideset dni od 
sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računa. Plačilo 
celotne kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sesta-
vina pravnega posla.

6. Davek na dodano vrednost oziroma davek na 
promet z nepremičninami, ter druge morebitne stroške 
na podlagi pogodbe in stroške notarja plača kupec.

7. Pravila dražbe:
1. dražbo lahko vodi predsednik komisije ob nav-

zočnosti članov komisije,
2. draži lahko tisti, ki je plačal kavcijo za nepre-

mičnino, ki jo draži, in je izpolnil pogoj iz 3. točke tega 
razpisa, in slednje dokaže s pisnim potrdilom,

3. pooblaščenec dražitelja mora predložiti veljav-
no pooblastilo,

4. dražitelji za nepremičnine, lahko dvigajo za 
večkratnik zneska 50 EUR,

5. dražitelj je vezan na svojo ponudbo dokler ni 
podana višja ponudba,

6. na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo 
ceno,

7. dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat 
neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo,

8. ugovore proti dražbenemu postopku je mogo-
če podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe,

9. morebitne ugovore reši voditelj dražbe takoj.
8. Izročitev nepremičnine in prenos lastništva se 

opravi po celotnem plačilu kupnine in stroškov.
9. Opozorilo: organ, pristojen za izvrševanje pro-

računa samoupravnih lokalnih skupnosti, ali poobla-
ščena oseba s soglasjem predstojnika postopek ustavi 
do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom 
povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem 
razpisne dokumentacije.

10. Ogled nepremičnin je možen na podlagi pred-
hodnega dogovora, na tel. 02/795-08-30.

11. Natančnejše podatke o nepremičninah ter osta-
le informacije so na voljo na naslovu: Občine Majšperk, 
Majšperk 39, 2322 Majšperk.

Občina Majšperk

 Ob-1535/13

Na osnovi Pravilnika o podeljevanju Jakopičeve 
nagrade, Jakopičevih priznanj in Jakopičeve nagrade za 
življenjsko delo, sprejetega 2. 2. 2012, ki ga je sprejel 
Odbor za podelitev Jakopičeve nagrade in potrdil Ume-
tniški svet ZDSLU objavljamo

razpis
za nagrado Riharda Jakopiča  

in za priznanji Riharda Jakopiča 2013
Nagrado prejme slovenski avtor, ki deluje v sloven-

skem kulturnem prostoru in izven njega. Če kandidat 
ni član ZDSLU, je nagrada tudi povabilo za včlanitev. 
Kandidat za Jakopičevo nagrado in Jakopičevi priznanji 
2013 je lahko nagrajen samo enkrat. Nagrada se podeli 
za najboljše likovno-vizualno delo, razstavo ali izvajano 
delo, predstavljeno v javnosti v preteklih petih letih do 
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dneva razpisa nagrade. Nagrada Riharda Jakopiča se 
lahko podeli tudi za življenjski opus. Kandidate lahko 
predlagajo kulturne ustanove, likovna društva ali dr-
žavljani RS. Odbor za nagrado Riharda Jakopiča bo 
upošteval vse predloge, ki bodo vsebovali strokovno 
dokumentacijo in utemeljitev ter bodo vključno do 15. 3. 
2013 prispeli na naslov: ZDSLU, Komenskega 8, 1000 
Ljubljana, z oznako »Odbor za podelitev nagrade in pri-
znanj Riharda Jakopiča 2013«.

Vloge, ki bodo prispele po tem datumu, bodo neod-
prte vrnjene pošiljatelju. V razpisu uporabljeni izrazi, ki 
se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični 
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški 
spol.

Predstavniki so v Odbor za podelitev nagrade Ri-
harda Jakopiča voljeni za eno leto in se vsako leto v 
celoti zamenjajo. Odbor je sestavljen iz predstavnikov 
Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Univerze 
v Ljubljani, Moderne galerije v Ljubljani, Slovenskega 
društva likovnih kritikov in ZDSLU.

Pozivam Umetniške svete društev in posamezne 
člane ter inštitucije, ki spremljate dosežke in ustvarjanje 
naših kolegic in kolegov, da predlagate likovne ustvarjal-
ce, katerih delo predstavite Odboru za nagrado Riharda 
Jakopiča 2013 v zahtevani obliki.

Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov

 Ob-1572/13

Na podlagi tretjega odstavka 104. člena Zakona o 
uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list 
RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/07 – Odl. 
US, 56/08, 4/10, 20/11 in 100/11 – Odl. US; v nadaljeva-
nju: ZUJIK), Sklepa št. 6233/2/2006 Evropskega Sveta 
o uvedbi programa MEDIA 2007 z dne 24. 7. 2006 ter 
1. člena Aneksa I. Memoranduma med Evropsko Sku-
pnostjo in Republiko Slovenijo z dne 25. marca 2003 o 
sodelovanju Republike Slovenije v programu »MEDIA 
Plus in MEDIA Training« in v skladu s 6. členom Pravilni-
ka o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro 
kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, 
št. 43/10) Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo 
in šport RS (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) objavlja

javni ciljni razpis
za opravljanje storitev MEDIA Deska  

v Republiki Sloveniji v letu 2013,  
JPR-MD-2013

Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za izobra-
ževanje, znanost, kulturo in šport, Maistrova 10, 1000 
Ljubljana, Slovenija.

I. Predmet ciljnega razpisa
(So)financiranje projekta MEDIA Desk v Republiki 

Sloveniji. Projekt sega na področja povezovanja nosil-
cev avdiovizualnih projektov in njihovega sodelovanja v 
programih MEDIA 2007 za leto 2013.

II. Razpisna področja
Javni ciljni razpis obsega naslednje razpisne vse-

bine:
– vsebinska zasnova in opravljanje storitev MEDIA 

Deska.
III. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki so re-

gistrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti 
v Uradnem listu RS najkasneje na dan objave razpisa 
do vključno sklenitve pogodbe ter izpolnjujejo naslednje 
pogoje:

– izpolnjene pogodbene in druge obveznosti do 
ministrstva,

– transparentnost finančne konstrukcije,
– pogoje za opravljanje nalog MEDIA Deska, kot 

jih določata Sklep št. 2000/821 EC Evropskega Sveta 
z dne 20. decembra 2000 in Memorandum med Evrop-
skim svetom in Republiko Slovenijo z dne 25. marca 
2003 o sodelovanju Republike Slovenije v programu 
»MEDIA Plus in MEDIA Traning«.

Osebje:
Zaposleni morajo izkazovati naslednja znanja:
– poznavanje evropskih ustanov in politike,
– izkušnje na področju kulturnega informiranja, ko-

ordinacije (organizacija seminarjev, konferenc itd.) ali na 
področju stikov z javnostjo,

– znanje enega izmed jezikov Skupnosti na višji 
ravni (angleškega ali francoskega) in enega jezika Sku-
pnosti na nižji ravni,

– delo z računalnikom.
Okvirni delež sofinanciranja ministrstva je predvi-

den v višini 25.000,00 €. Sredstva so zagotovljena na 
proračunski postavki 641310 – razvoj projektov za fi-
nanciranje iz EU sredstev proračuna ministrstva za leto 
2013.

Ministrstvo sofinancira delovanje Media Desk do 
največ 50% predvidenih stroškov, paritetna sredstva 
izvajalec zagotavlja iz sredstev proračuna EU ali iz la-
stnih sredstev.

Izbrani izvajalec programa MEDIA Deska mora v 
30 dneh po prejemu odločbe razpisati delovno mesto 
vodje MEDIA Deska.

Ravnanje osebja mora biti v interesu Skupnosti in 
mora odražati neodvisnost pri opravljanju nalog. V ta na-
men se je treba izogibati vsakršnim konfliktom interesov, 
ki bi utegnili nastati med zasebnimi ali osebnimi interesi 
in interesi Skupnosti. Zaposleni pod nobenimi pogoji ne 
morejo biti člani zasebne organizacije, ki predloži projekt 
za pridobitev sredstev iz programa MEDIA 2007.

Prostori:
Lokacijo in prostore mora izbrani izvajalec opremiti 

tako, da bo dejavnost, ki jo izvaja, opazna v javnosti in 
da nosi logotip informacijske mreže Evropske unije ter 
ima vsaj:

– prostor za sprejemanje predstavnikov javnosti,
– prostor, ki je namenjen sprejemanju in predstavitvi 

dokumentacije.
Material in oprema:
Prijavitelj mora imeti na voljo:
– zmogljivo računalniško opremo, ki ustreza tržno 

dostopni opremi in mora imeti priključek na internet,
– ker Komisija uporablja paket 'Microsoft Office', 

mora MEDIA Desk imeti združljiv softver,
– telefon, odzivnik, telefaks, kopirni stroj, elektron-

sko pošto.
IV. Okvirna vrednost
Sredstva državnega proračuna, namenjena za 

predmet javnega ciljnega razpisa za leto 2013, znašajo 
okvirno 25.000,00 €.

Izvedba postopka je vezana na proračunske zmo-
gljivosti ministrstva, pristojnega za kulturo. V primeru, da 
pride do sprememb v državnem proračunu ali finančnem 
načrtu ministrstva, ki neposredno vplivajo na izvedbo 
postopka javnega razpisa, je ministrstvo dolžno ukre-
pati v skladu s spremembami v državnem proračunu 
oziroma finančnemu načrtu ministrstva. Ministrstvo si 
pridržuje pravico, da v primeru rebalansa državnega 
proračuna ustrezno zmanjša sredstva.

Če se v času izvedbe postopka javnega razpisa 
zmanjša obseg sredstev, ki je v državnem proračunu, 
namenjen za kulturo, do takšne mere, da ne zagota-
vlja izpolnitve ciljev projektnega razpisa z oznako JPR-
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-MD-2013, lahko ministrstvo iz tega razloga postopek 
razpisa ustavi oziroma v primeru že zaključenega izbora 
kulturnih projektov v skladu s spremembami proračuna 
zniža obseg sofinanciranja, spremeni ali prekine že skle-
njeno pogodbo o financiranju projekta.

V. Rok za porabo dodeljenih sredstev in pogoji za 
izplačevanje dodeljenih sredstev

Proračunska sredstva morajo biti porabljena v pro-
računskem letu 2013.

Ministrstvo bo sredstva nakazalo v dveh obrokih, 
pri čemer mora biti zahtevek za prvi obrok oddan najpo-
zneje do 1. 6. 2013, zahtevek za drugi obrok pa mora 
biti oddan najpozneje do 1. 11. 2013.

Izbrani izvajalec mora ministrstvu ob oddaji zahtev-
kov predložiti verodostojna dokazila v višini uveljavljane-
ga obroka sofinanciranja. Izbrani izvajalec mora hraniti 
celotno dokumentacijo, s katero izkazuje vrednost pro-
jekta v celoti.

Upravičeni stroški so:
– stroški dela,
– stroški storitev, ki so neposredno povezani z iz-

vedbo projekta,
– materialni stroški in režijski stroški (finančni in ra-

čunovodski stroški, stroški elektrike, ogrevanja, telefona, 
vzdrževanja, stroški administracije, pisarniški stroški, 
potni stroški, stroški bivanja), ki so nastali v povezavi z 
izvedbo projekta.

Obdobje upravičenih stroškov celotnega projekta je 
od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013.

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

bitka,
– stroški infrastrukturne nadgradnje in stroški naba-

ve osnovnih sredstev.
VI. Merila za izbor ponudbe:
Ministrstvo bo prijavljene ponudbe obravnavalo na 

podlagi
– kakovosti predlagane storitve – do 20 točk
– programa za spodbujanje prijav slovenskih prija-

viteljev na programe Media 2007 – do 20 točk
– referenc za izvajanje del, ki so predmet razpisa 

– do 40 točk
– tehničnih prednosti predlagatelja – do 10 točk
– referenc zaposlenih oziroma osebja – 10 točk.
VII. Razpisni rok: razpis se prične 15. 2. 2013 in se 

zaključi 18. 3. 2013.
VIII. Razpisna dokumentacija
– besedilo razpisa,
– naloge MEDIA Deska,

– prijavni obrazec s finančno konstrukcijo.
Obvezne priloge:
– dokazila o lokaciji in potrebni opremi za izvajanje 

dejavnosti,
– dokazila o zagotovljenem financiranju v višini 

paritetnih sredstev,
– reference zaposlenih oziroma osebja,
– reference o izvedenih primerljivih storitvah.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpi-

snem roku dvignejo v vložišču ministrstva med uradnimi 
urami (Maistrova 10, 1000 Ljubljana).

Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni 
strani Ministrstva za kulturo: http://www.mizks.gov.si

IX. Oddaja in dostava predlogov:
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem prijavnem 

obrazcu in mora vsebovati vse obvezne priloge, ki so 
določene v razpisni dokumentaciji.

Vloga mora biti predložena na naslov: Ministrstvo 
za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Maistrova 
10, 1000 Ljubljana do 18. 3. 2013 oziroma do tega dne 
oddana na pošti kot priporočena pošiljka z oznako na 
prednji strani: Ne odpiraj – Vloga – Razpis – z oznako 
JPR-MD-2013.

Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba vlagatelja 
in naslov (sedež).

Vloge, ki ne bodo poslane ali predložene do zadnje-
ga dne razpisnega roka, oziroma priporočeno oddane 
na pošti na zadnji dan razpisnega roka, se bodo štele 
za prepozne in bodo zavržene.

Ministrstvo bo pri odpiranju vlog iz nadaljnjega po-
stopka izločilo vse prepozne, nepopolne in vloge, ki jih 
ni vložila upravičena oseba.

Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh 
sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne 
dokumentacije in je prijavitelj ni v celoti dopolnil v roku 
petih dni od prejema poziva k dopolnitvi.

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

X. Uslužbenci, pristojni za dajanje informacij in po-
jasnil: Irena Ostrouška, elektronska pošta: irena.ostrou-
ska@gov.si, tel. 01/369-59-78.

XI. Vpogled v razpisno dokumentacijo: zainteresi-
rane osebe lahko pogledajo v razpisno dokumentacijo 
v vložišču ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana).

XII. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: ministr-
stvo bo predlagatelje o izidih razpisa obvestilo najkasne-
je v 15 dneh po odpiranju vlog.

Ministrstvo za izobraževanje,  
znanost, kulturo in šport
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Št. 478-83/2010/17 Ob-1457/13
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje za-

deve, Štefanova 2, Ljub ljana (v nadaljevanju: naroč-
nik) v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju drža-
ve 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) objavlja

javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Re-

publika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Šte-
fanova 2, Ljub ljana.

2. Opis predmeta prodaje
Poslovni prostori v stavbi z ID znakom 34-302, na 

naslovu Sveti Jurij 15a, Rogašovci, ki stoji na nepre-
mičnini z ID znakom 34-687/3-0 (parc. št. 687/3, k.o. 
34 Sveti Jurij) – zemljišče pod stavbo, v izmeri 190 m2, 
in sicer:

– del stavbe z ID znakom 34-302-1, v izme-
ri 184,31 m2,

– del stavbe z ID znakom 34-302-2, v izme-
ri 40,28 m2,

– del stavbe z ID znakom 34-302-3, v izme-
ri 30,53 m2.

K nepremičninam pripada tudi ustrezni solastniški 
delež na skupnih prostorih, delih in napravah ter na 
pripadajočem zemljišču z ID znakom 34-687/4-0 (parc. 
št. 687/4, k.o. 34 Sveti Jurij) – dvorišče, v izmeri 239 m2.

Lastnik nepremičnin je Republika Slovenija, upra-
vljavec Ministrstvo za notranje zadeve.

3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin po 
metodi javne dražbe.

4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja
Izklicna cena za nepremičnine, ki so predmet javne 

dražbe, znaša 115.000,00 EUR. V ta znesek ni vštet 
davek na promet nepremičnin.

Najnižji znesek višanja 300,00 EUR.
5. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna ku-

pnino na podlagi izstavljenih računov lastnikov, in sicer 
najkasneje v roku 15 dni od izstavitve računa. Plačilo 
celotne kupnine v navedenem roku, je bistvena sestavi-
na pravnega posla.

6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo dne 
5. 3. 2013 ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za notranje 
zadeve, Štefanova ulica 2, Ljub ljana.

Predstavniki dražiteljev – pravnih oseb, ki bodo 
prisotni na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne 
dražbe komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje 
na javni dražbi in ji izročiti na vpogled osebni dokument 
s fotografijo, ki ga je izdal državni organ.

Dražitelji – fizične osebe, ki bodo prisotni na javni 
dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji iz-
ročiti na vpogled osebni dokument s fotografijo, katerega 
je izdal državni organ.

Vsi dražitelji morajo pred pričetkom javne dražbe 
komisiji predložiti potrdilo o vplačani varščini, celotno 
številko TRR za primer vračila varščine, davčno oziro-
ma ID št. za DDV, EMŠO oziroma matično številko in 
telefonsko številko.

7. Višina varščine
Dražitelji morajo najkasneje do 4. 2. 2013 do 12. ure 

plačati varščino v višini 10  % od izklicne cene.
Varščina se plača na račun Ministrstva za no-

tranje zadeve št. 01100-6370171132, ter sklic 28 
17116-2990008-39901413.

Varščina bo uspelemu dražitelju vračunana v kupni-
no, dražiteljem, ki ne bodo uspeli, pa brez obresti vrnje-
na v roku 30 dni po končanem postopku javne dražbe.

Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj 
po izklicni ceni za predmetno nepremičnino. Ponudba 
veže dražitelja do zaključka dražbe in dražitelj do tedaj 
ne more odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli razvelja-
viti. Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, 
prodajalec obdrži varščino.

8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in ogled pred-
meta javne dražbe

Ogled nepremičnin je mogoč po predhodnem do-
govoru z Miro Prelec, Policijska uprava Murska Sobota 
tel. 02/522-43-33, pri kateri dobite tudi vse dodatne 
informacije v zvezi z nepremičninami, ki so predmet 
prodaje.

Podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo javne 
dražbe dobite pri Mojci Pleško Grah, tel. 01/428-47-23, 
el. naslov: mojca.plesko-grah@gov.si ali pri Jasmini Str-
garšek, tel. 01/428-44-52.

9. Ustavitev postopka: vlada ali komisija za izved-
bo javnih dražb in javnih odpiranj ponudb za prodajo 
stvarnega premoženja Ministrstva za notranje zadeve 
s soglasjem predstojnika lahko postopek ustavi do pod-
pisa pogodbe, pri čemer se povrne stroške dražiteljem 
v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne doku-
mentacije.

10. Drugi pogoji:
– nepremičnine so naprodaj po načelu »videno-ku-

pljeno«;
– da je na nepremičninah parc. št. 687/3 in parc. 

št. 687/4, obe k.o. 34 Sveti Jurij na podlagi Pogodbe-iz-
jave o služnostni pravici z dne 22. 3. 2002 vknjižena 
služnostna pravica vožnje in peš hoje v korist Elektra 
Maribor, d.d.;

– da je na nepremičninah parc. št. 687/3 in parc. 
št. 687/4, obe k.o. 34 Sveti Jurij na podlagi odločbe 
Upravne enote Murska Sobota, Oddelek za okolje in 
prostor, šifra 356-17/2008-2(0306) z dne 23. 1. 2008 vpi-
sana zaznamba, da nepremičnini ležita v zavarovanem 
območju po Uredbi o krajinskem parku Goričko (Uradni 
list RS, št. 101/03), Uredba o posebnih varstvenih ob-
močjih (NATURA 2000) (Uradni list RS, št. 49/04);

– izbrani dražitelj je dolžan v roku 15 dni po končani 
dražbi skleniti z lastnikom kupoprodajno pogodbo;

– če izbrani dražitelj ne sklene kupoprodajne po-
godbe v predpisanem roku, je postopek javne dražbe 
razveljavljen, vplačana varščina je zadržana;

– kupec mora nepremičnine prevzeti v roku 15 dni 
od plačila celotne kupnine;

– vse stroške v zvezi s pogodbo (notarska overitev, 
davek na promet nepremičnin ipd.) ter morebitne druge 
stroške, ki bi nastali v zvezi s prodajo, poravna kupec.

Ministrstvo za notranje zadeve

Javne dražbe
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Št. 900-11/2013-29 Ob-1454/13

Mestna občina Ljub ljana, Mestni trg 1, Ljub ljana, 
objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem pre-
moženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12) in 30. člena Uredbe 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lo-
kalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in 42/12) in 
Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne 
občine Ljub ljana za leto 2013

javno dražbo
za prodajo nepremičnin  
Mestne občine Ljub ljana

1. Naziv in sedež prodajalca in organizator-
ja javne dražbe: Mestna občina Ljub ljana, Mestni 
trg 1, Ljub ljana, mat. številka: 5874025, ID št. za DDV: 
SI67593321.

2. Predmet javne dražbe in izklicna cena
2.1. Predmet javne dražbe je poslovni prostor – 

lokal št. 5, v skupni izmeri 44,33 m2, ki se nahaja v pri-
tličju stavbe, na naslovu Potrčeva 6, v Ljub ljani, z ID 
oznako št. 1726-274-239, v k.o. 1726 – Šentpeter. Po-
slovni prostor je prazen in ni zaseden z najemnikom. 
Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpo-
laganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine 
Ljub ljana za leto 2013.

Izklicna cena: 68.300,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet ne-

premičnin, ki ga plača kupec.
2.2. Predmet javne dražbe je posamezni del 

stavbe z ID oznako 1728-109-4 – stanovanje št. 4, 
v izmeri 115,30 m2 v III. nadstropju (4. etaži) v stavbi 
z naslovom Mestni trg 10, v Ljub ljani, s pripadajočim 
solastniškim deležem na splošnih skupnih delih stavbe 
in na posebnem skupnem delu stavbe. Splošni sku-
pni del stavbe je med drugim zemljišče, na katerem 
stavba stoji, to je parc. št. *10, k.o. 1728-Ljub ljana, 
mesto in zemljišče s parc. št. 47/9, iste k.o. Posebni 
skupni del stavbe je hodnik z ID oznako 1728-109-22 
v neto tlorisni površini 24,43 m2. Predmetnemu sta-
novanju pripada solastniški delež v višini 51/1000 na 
splošnih skupnih delih stavbe in solastniški delež do 
335/1000 na posebnem skupnem delu stavbe z ID 
oznako 1728-109-22. Za stavbo na omenjenem na-
slovu je predvidena prenova stavbe v okviru projekta 
Ljub ljana moje mesto. Kupec bo z dnem podpisa po-
godbe prevzel obveznost plačila sorazmernega deleža 
stroškov prenove.

Izklicna cena: 126.025,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet ne-

premičnin, ki ga plača kupec.
3. Najnižji znesek višanja
Najnižji znesek višanja kupnine je 200,00 EUR.
4. Pogoji prodaje
4.1 Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki notar-

skega zapisa.
4.2 Nepremičnina bo prodana dražitelju, ki bo po-

nudil najvišjo ceno.
4.3 V roku 15 dni oziroma po poteku roka za uve-

ljavitev predkupne pravice bo z najugodnejšim dražite-
ljem sklenjena pogodba. Če dražitelj v tem roku ne bo 
podpisal pogodbe, se šteje, da je od nakupa odstopil 
in ima Mestna občina Ljub ljana pravico zadržati vpla-
čano varščino.

4.4 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.

4.5 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni po skleni-
tvi prodajne pogodbe, je bistvena sestavina pogodbe.

4.6 Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan pla-
čati še davek na promet nepremičnin, vse stroške 
notarja (notarski zapis pogodbe, overitev podpisov pri 
notarju) ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje 
ime in v svojo korist v zemljiški knjigi po vzpostavitvi 
etažne lastnine.

5. Način in rok plačila kupnine: kupnino bo kupec 
poravnal na podračun enotnega zakladniškega računa 
Mestne občine Ljub ljana številka: 01261-0100000114, 
sklic na številko: 000-431000, v 8 dneh od dneva 
sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa, 
v enkratnem znesku.

6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo vršila dne 5. 3. 2013 na se-

dežu Mestne občine Ljub ljana, Mestni trg 1, Ljub ljana, 
Klub 15, z začetkom ob 11. uri, in sicer po naslednjem 
zaporedju:

– Poslovni prostor pod točko 2.1. – Potrčeva 6, 
ob 11. uri.

– Poslovni prostor pod točko 2.2. – Mestni trg 10, 
ob 11.30.

Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom 
javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.

7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
7.1 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 
plačilu.

– Predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na pred-
met javne dražbe, pri čemer mora biti podpis poobla-
stitelja overjen pri notarju, v primeru, če se v imenu 
ponudnika javne dražbe udeleži 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 se prijavi fizična oseba, samo-
stojni podjetnik ter zastopniki in pooblaščenci pravnih 
oseb).

7.2 Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine) 
je potrebno predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo 
listine.

7.3 Organizator javne dražbe bo potrdil vse pravil-
ne in pravočasne prijave.

8. Varščina
8.1 Dražitelji in morebitni predkupni upravičen-

ci morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, 
ki znaša 10  % izklicne cene, na podračun enotnega 
zakladniškega računa Mestne občine Ljub ljana, števil-
ka: 01261-0100000114, sklic na številko: 000-431000, 
z navedbo »Plačilo varščine – javna dražba za po-
slovni prostor pod točko ______________ na naslovu 
____________«

8.2 Plačana varščina se najugodnejšemu dražite-
lju vračuna v kupnino, ostalim dražiteljem, ki niso uspeli 
na javni dražbi pa se varščina vrne brez obresti v roku 
15 dni po zaključku javne dražbe.

8.3 Če dražitelj ne sklene pogodbe ali ne plača 
kupnine, prodajalec obdrži varščino.

9. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih jav-

ne dražbe in podatke o nepremičnini pod točko 2.1. 
dobijo interesenti na Mestni občini Ljub ljana, Me-
stna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičnina-
mi, tel. 01/306-11-34, elektronski naslov: marina.an-



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 14 / 15. 2. 2013 / Stran 625 

zur@ljubljana.si, kontaktna oseba je Marina Anžur. 
Ogled nepremičnine in dokumentacije v zvezi z nepre-
mičnino je možen po predhodnem dogovoru.

Dodatne podrobnejše informacije o pogojih jav-
ne dražbe in podatke o nepremičnini pod točko 2.2. 
dobijo interesenti na Mestni občini Ljub ljana, Me-
stna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičnina-
mi, tel. 01/306-11-95, elektronski naslov: mihaela.si-
ker@ljubljana.si, kontaktna oseba je Mihaela Šiker To-
polovec. Ogled nepremičnine in dokumentacije v zvezi 
z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.

10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
10.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno 

– kupljeno«.
10.2 Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi naj-

višjo ceno.
10.3 Javna dražba za nepremičnino je končana, 

ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto naj-
višjo ponudbo.

10.4 Ugovore proti dražbenemu postopku je mogo-
če podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe.

10.5 Javno dražbo bo izvedla Komisija za prido-
bivanje, razpolaganje in upravljanje s stvarnim premo-
ženjem Mestne občine Ljub ljana v skladu z Uredbo 
o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ura-
dni list RS, št. 34/11 in 42/12).

10.6 Prodajalec lahko začeti postopek prodaje ka-
darkoli 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 Ljub ljana: http://www.ljublja-
na.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/.

Mestna občina Ljub ljana

 Ob-1459/13

Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 
Šmartno pri Litiji, na podlagi 21. člena Zakona o stvar-
nem premoženju države in samoupravnih lokalnih sku-
pnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12), 30. člena Ured-
be o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12), Le-
tnega načrta pridobitve in razpolaganja s stvarnim in fi-
nančnim premoženjem Občine Šmartno pri Litiji za leto 
2013 sprejetega z Odlokom o izvrševanju proračuna 
Občine Šmartno pri Litiji za leto 2013 (Uradni list RS, 
št. 106/12) in sklepa 17. redne seje Občinskega sveta 
Občine Šmartno pri Litiji z dne 31. 1. 2013,objavlja

javno dražbo
za prodajo nepremičnine

1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Ob-
čina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmar-
tno pri Litiji, tel. 01/89-62-770, faks 01/89-62-773, e-po-
šta: info@smartno-litija.si.

2. Predmet prodaje: nepremičnina, parc. št. 838/0-
pot, v izmeri 1402 m2, k.o. Ježni Vrh (ID 1837680). 
Izklicna cena predmetne nepremičnine znaša 
21.950,00 € brez 20  % DDV. Najnižji znesek višanja 
je 500 €.

3. Način in rok plačila kupnine: kupnina se mora 
plačati v 15 dneh po notarski overitvi prodajne pogod-
be, na transakcijski račun Občine Šmartno pri Litiji: 
0139401 00000 193.

Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bi-
stvena sestavina prodajne pogodbe.

Po plačilu celotne kupnine se opravi zemljiško-
knjižni prenos.

4. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo pote-
kala na sedežu Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova 
ulica 2, Šmartno pri Litiji,dne 4. 3. 20132013, ob 11. uri.

Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe plača-
ti varščino v višini 10  % izklicne cene nepremičnine. 
Varščina mora biti nakazana do dne 1. 4. 2013, do 
12. ure na transakcijski račun Občine Šmartno pri Litiji: 
0139401 00000 193.

Pred pričetkom javne dražbe se mora dražitelj iz-
kazati s potrdilom o plačilu varščine.

Plačana varščina bo uspelemu dražitelju vračuna-
na v ceno, neuspelim dražiteljem pa bo vrnjena brez 
obresti v roku 15 dni od dneva dražbe.

5. Pogoji za sodelovanje
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične 

osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slove-
nije lahko postanejo lastniki nepremičnin.

Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe komisi-
ji predložiti:

– izpisek iz ustrezne evidence AJPES ali iz sodne-
ga registra (pravne osebe) oziroma fotokopijo osebne-
ga dokumenta in davčno številko (fizične osebe),

– notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da 
pravna ali fizična oseba za udeležbo na dražbi poobla-
sti drugo pravno ali fizično osebo,

– dokazilo o plačilu varščine s priloženo celotno 
številko računa za primer vračila varščine.

Pooblaščenci morajo pred pričetkom draž-
be predložiti pisno pooblastilo.

6. Sklenitev pogodbe: z najugodnejšim ponudni-
kom se bo sklenila pogodba najkasneje v roku 15 dni 
po zaključku dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe 
v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, 
Občina Šmartno pri Litiji zadrži njegovo varščino.

7. Drugi pogoji: nepremičnina se prodaja v celoti 
po načelu videno-kupljeno. Vse stroške v zvezi s pre-
nosom lastništva: DDV, stroške overitve pogodbe, stro-
ške cenitve nepremičnine in stroške vpisa v zemljiško 
knjigo, plača kupec.

Dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat neu-
spešno ponovi isto najvišjo ponudbo.

Ugovore proti dražbenem postopku je mogoče 
podati, dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe.

8. Informacije: vsa dodatna pojasnila o nepre-
mičnini in ostale informacije interesenti dobijo na Ob-
čini Šmartno pri Litiji, kontaktna oseba Jurij Klepec, 
tel. 01/8962-802, e-naslov: jurij.klepec@smartno-liti-
ja.si, v delovnih dneh od 10. do 12. ure.

9. Župan ali Komisija za vodenje postopkov pri-
dobivanja, razpolaganja in upravljanja s stvarnim in 
finančnim premoženjem Občine Šmartno pri Litiji s so-
glasjem župana lahko postopek do sklenitve pravnega 
posla ustavi brez obrazložitve in odškodninske odgo-
vornosti.

Komisija za vodenje postopkov pridobivanja, raz-
polaganja in upravljanja s stvarnim in finančnim pre-
moženjem Občine Šmartno pri Litiji, bo dražbo izvedla 
v skladu s Zakonom o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti in Uredbo o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

Občina Šmartno pri Litiji

 Ob-1460/13

Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 
Šmartno pri Litiji, objavlja na podlagi 21. člena Zako-
na o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12), 
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30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 34/11, 42/12), letnega načrta pridobitve in razpola-
ganja s stvarnim in finančnim premoženjem občine za 
leto 2013, sprejetega z Odlokom o izvrševanju prora-
čuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2013 (Uradni list 
RS, št. 106/12) in sklepa 17. redne seje Občinskega 
sveta Občine Šmartno pri Litiji z dne 31. 1. 2013

javno dražbo
za prodajo nepremičnin v lasti  

Občine Šmartno pri Litiji
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne 

dražbe
Prodajalec: Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 

ulica 2, Šmartno pri Litiji, mat. številka: 1779737, ID št. 
za DDV: SI 99744686.

Organizator javne dražbe: Občina Šmartno pri Li-
tiji.

2. Predmet javne dražbe in izhodiščna cena
2.1. Predmet javne dražbe so naslednje nepre-

mičnine:
– Stanovanje št. 1, v stavbi ID 1371, na naslovu 

Zavrstnik 75. Stanovanje meri 69,96 m2, ima teraso, 
v izmeri 46,90 m2. Stanovanju pripada 6658/10000 
delež skupnega dela stavb, parc. št. 624/4, v skupni 
izmeri 91 m2 in atrij s parc. št. 624/6, v izmeri 17 m2, 
k.o. Šmartno (ID 1847),

– Stanovanje št. 2, v stavbi ID 1371, na naslovu 
Zavrstnik 76. Stanovanje meri 36,44 m2. Stanovanju 
pripada 3342/10000 delež skupnega dela stavb, parc. 
št. 624/4, v skupni izmeri 91 m2 in atrij s parc. št. 624/7, 
v izmeri 17 m2, k.o. Šmartno (ID 1847),

– Stanovanje št. 1, v stavbi ID 1372, na naslovu 
Zavrstnik 77. Stanovanje meri 36,34 m2. Stanovanju 
pripada 3312/10000 delež skupnega dela stavb, parc. 
št. 624/5, v skupni izmeri 91 m2 in atrij s parc. št. 624/9, 
v izmeri 17 m2, k.o. Šmartno (ID 1847),

– Stanovanje št. 3, v stavbi ID 1372, na naslovu 
Zavrstnik 79. Stanovanje meri 38,64 m2, ima teraso, 
v izmeri 46,90 m2. Stanovanju pripada 3770/10000 
delež skupnega dela stavbe, parc. št. 624/5, v skupni 
izmeri 91 m2, k.o. Šmartno (ID 1847).

2.2. Nepremičnine so v posesti prodajalca. Pravno 
stanje nepremičnine je urejeno. Etažna lastnina za sta-
novanja, ki so predmet javne dražbe je vzpostavljena.

2.3. Izklicna cena za stanovanja:
Izklicna cena za stanovanje, na naslovu Zavrstnik 

št. 75, je 112.900,00 EUR brez DDV, najnižji znesek 
višanja je 1.000,00 EUR.

Izklicna cena za stanovanje, na naslovu Zavrstnik 
št. 76, je 52.220,00 EUR brez DDV, najnižji znesek 
višanja je 500,00 EUR.

Izklicna cena za stanovanje, na naslovu Zavrstnik 
št. 77, je 52.161,00 EUR brez DDV, najnižji znesek 
višanja je 500,00 EUR.

Izklicna cena za stanovanje, na naslovu Zavrstnik 
št. 79, je 67.257,00 EUR brez DDV, najnižji znesek 
višanja je 500,00 EUR.

Prodajna vrednost posameznega stanovanja je 
enaka končno doseženi ceni za posamezno stanovanje 
na dražbi, povečani za 8,5  % DDV.

2.4. Vse stroške v zvezi z prenosom lastništva, 
vključno z davkom na dodano vrednost in eventualnimi 
drugimi pristojbinami in dajatvami, nosijo kupci.

3. Pogoji prodaje:
3.1. Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki za-

sebne listine.

3.2. Nepremičnine so naprodaj po načelu »vide-
no–kupljeno«.

3.3. Nepremičnine bodo prodane ponudniku, za 
katerega bo pristojna Komisija ugotovila, da je ponudil 
najvišjo ceno.

3.4. Uspeli dražitelj 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 najugodnejši ponudnik tudi v podaljšanem roku ne 
podpiše pogodbe se bo štelo, da je od nakupa odstopil 
in ima Občina Šmartno pri Litiji pravico zadržati vpla-
čano varščino.

3.5. 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.

3.6. 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 TRR občine, št.: 0139401 00000 193, 
v roku 30 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe, 
v enkratnem znesku. Kupec je poleg ponujene kupnine 
dolžan plačati še stroške vknjižbe lastninske pravice na 
svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega 
sodišča.

5. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba se bo 
vršila dne 4. 3. 2013, na sedežu Občine Šmartno pri 
Litiji, Tomazinova ulica 2, Šmartno pri Litiji, ob 10. uri. 
Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom jav-
ne dražbe izkazati z dokazili iz 6. točke te objave.

6. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
6.1 Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, 

pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje veljavne 
zakonodaje za pridobitev lastninske pravice tujcev na 
nepremičninah v RS, in se pravočasno in pravilno pri-
javi, tako da:

– plača varščino in predloži dokazilo o njenem 
plačilu;

– predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na pred-
met javne dražbe, pri čemer mora biti podpis poobla-
stitelja overjen pri notarju, v primeru, če se v imenu 
ponudnika 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 (potni list 
ali osebna izkaznica), če se prijavi fizična oseba ozi-
roma predloži izpis iz poslovnega registra, ki ne sme 
biti starejši od treh mesecev, če se prijavi samostojni 
podjetnik.

6.2 Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine) 
je potrebno predložiti v izvirniku ali pa kopijo listine, ki 
je overjena.

6.3 Organizator javne dražbe bo potrdil vse pravil-
ne in pravočasne prijave.

7. Varščina:
7.1 Ponudniki morajo najkasneje do 1. 3. 2013 do 

12. ure vplačati varščino, ki znaša 10  % izklicne cene 
za posamezno stanovanje, ki je predmet javne dražbe 
na TRR občine, št.: 0139401 00000 193, z navedbo 
»plačilo varščine – javna dražba za stanovanja«.

7.2 Plačana varščina se izbranemu ponudniku vra-
čuna v kupnino, ostalim ponudnikom, ki niso uspeli na 
javni dražbi pa se varščina vrne brez obresti v roku 
10 dni po zaključku javne dražbe.
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7.3 Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača ku-
pnine, prodajalec obdrži varščino.

8. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne 

dražbe in natančnejše podatke o predmetnih nepre-
mičninah dobijo interesenti na Občini Šmartno pri Litiji, 
Tomazinova ulica 2, Šmartno pri Litiji: kontaktna oseba: 
Jurij Klepec, tel. 01/89-62-802, ali Andreja Leskovšek, 
tel. 01/89-62-774.

Ogled nepremičnine in ogled dokumentacije v zve-
zi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.

9. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
9.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu »vide-

no–kupljeno«.
9.2 Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi naj-

višjo ceno.
9.3 Kupec nosi stroške plačila davka na dodano 

vrednost in stroške povezane z zemljiško knjižnim ure-
janjem in z vknjižbo lastninske pravice na svoje ime in 
v svojo korist.

9.4 Javna dražba za nepremičnine je končana, 
ko vodja dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo 
ponudbo.

9.5 Ugovore proti dražbenemu postopku je 
mo goče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku 
dražbe.

9.6 Prodajalec lahko začeti postopek prodaje ka-
darkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve 
in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je 
vrniti vplačano varščino brez obresti.

Besedilo javne dražbe je objavljeno v Uradnem 
listu RS – Razglasni del in na spletni strani Občine 
Šmartno pri Litiji: www.smartno-litija.si.

Občina Šmartno pri Litiji

Št. 25/2013 Ob-1514/13

Občina Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazar-
je, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10, 75/12), 30. člena Uredbe o stvarnem premo-
ženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ura-
dni list RS, št. 34/11 in 42/12) ter Načrta z razpolaganja 
s stvarnim premoženjem Občine Nazarje v letu 2013, 
ki ga je na svoji 19. redni seji dne 13. 12. 2012 sprejel 
Občinski svet Občine Nazarje, objavlja

javno dražbo
za prodajo nepremičnin v lasti Občine Nazarje

1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja 
ponudb: Občina Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Na-
zarje, MŠ 5883822000, ID za DDV: 43645151.

2. Predmet prodaje in izhodiščna cena:
– Predmet prodaje je naslednja nepremičnina: sta-

novanje – posamezni del, št. 16, v stavbi št. 393, k.o. 
Prihova – 936, (ID 5712663) v tlorisni površini 75,12 m2 
s solastniškem deležem na skupnih delih stavbe), ki 
se nahaja v peti etaži stavbe, z naslovom Zadrečka 
cesta 17, Nazarje.

– Nepremičnina je v posesti prodajalca. Pravno 
stanje nepremičnine je urejeno. Etažna lastnina je 
vzpostavljena.

– Izhodiščna cena: 41.500,00 EUR.
– Davek na promet nepremičnine, ki bo odmerjen 

na podlagi sklenjene prodajne pogodbe, plača proda-
jalec.

3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja 
je 300,00 EUR.

4. Pogoji prodaje
– Nepremičnina se prodaja po načelu »videno – 

kupljeno«;
– Nepremičnina bo prodana ponudniku, ki bo po-

nudil najvišjo ceno;
– Uspeli dražitelj bo moral skleniti prodajno pogod-

bo v roku 15 dni po uspešno opravljeni javni dražbi. Če 
najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem 
roku, se lahko rok podaljša, vendar ne več kot 15 dni. 
Če najugodnejši ponudnik tudi v podaljšanem roku po-
godbe ne sklene, se bo štelo, da od nakupa odstopa in 
ima Občina Nazarje pravico zadržati vplačano varščino.

– Po plačilu celotne kupnine se bo kupcu nepre-
mičnine izročila v last in posest s pravico vpisa lastnin-
ske pravice v zemljiško knjigo.

– Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni po skleni-
tvi prodajne pogodbe, je bistvena sestavina pogodbe.

5. Način in rok plačila kupnine: kupnino bo 
kupec poravnal na podračun EZR Občine Na-
zarje, št. 01283-0100018921, sklic na številko: 
0075825-7200010-12, v roku 30 dni od dneva sklenitve 
prodajne pogodbe. Kupec je poleg kupnine dolžan pla-
čati še stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime 
in svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega zemljišča.

6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba se bo 
izvedla dne 4. 3. 2013, na sedežu Občine Nazarje, 
Savinjska cesta 4, Nazarje, v sejni sobi ob 13.30. Kan-
didati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne 
dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke razpisa.

7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo domača ali tuja, 

pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje veljavne 
zakonodaje za pridobitev lastninske pravice tujcev na 
nepremičninah v RS, in se pravočasno in pravilno pri-
javi, tako da:

– plača varščino in predloži dokazilo o njenem 
plačilu;

– predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na pred-
met javne dražbe, v primeru, če se v imenu ponudnika 
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 veljavnega osebnega dokumen-
ta (potni list, osebna izkaznica ...), če se prijavi fizična 
oseba oziroma predloži izpis iz poslovnega registra, če 
se priglasi samostojni podjetnik.

8. Varščina
Ponudniki morajo do začetka javne dražbe vplača-

ti varščino, ki znaša 10  % izklicne cene na podračun 
EZR Občine Nazarje št. 01283-0100018921, sklic na 
številko:0075825-7200010-12, z navedbo: »varščina – 
Javna dražba stanovanje Zadrečka cesta 17«.

Plačana varščina se izbranemu ponudniku vra-
čuna v kupnino, ostalim ponudnikom se varščina vrne 
brez obresti v roku 15 dni po zaključeni javni dražbi.

Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, 
prodajalec obdrži varščino.

9. Ogled nepremičnin in ostale informacije: vsa po-
jasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnin v času 
razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini 
Nazarje, tel. 03/839-16-12. Ogled stanovanja bo mo-
žen 27. 2. 2013, med 14. in 16. uro. Ogled dokumen-
tacije v zvezi z nepremičnino je možen po predhodni 
najavi, na tel. 03/839-16-12, pri Jožefi Ribežl.

10. Drugi pogoji
– Nepremičnina se prodaja po načelu: »videno-ku-

pljeno«.
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– Na javni dražbi uspe ponudnik, ki ponudi naj-
višjo ceno.

– Javna dražba za nepremičnino je končana, ko 
vodja dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo 
ponudbo.

– Ugovor na izveden postopek javne dražbe je 
mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik o poteku 
javne dražbe.

– Prodajalec poravna davek na promet z nepre-
mičninami, stroške priprave in notarske overitve po-
godbe, kupec pa nosi stroške vknjižbe lastninske pra-
vice v zemljiško knjigo.

– Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadar-
koli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in 
brez odškodninske odgovornosti ustavi.

Besedilo javne dražbe je objavljeno v Uradnem 
listu RS, na spletni strani Občine Nazarje: www.nazar-
je.si in na oglasni deski na sedežu občine, Savinjska 
cesta 4, Nazarje.

Občina Nazarje
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 Ob-1548/13

Na podlagi prvega odstavka 21. člena Zakona o jav-
nih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02, 51/04 – EZ-A in 
33/11 – ZEKom-C) ter 12. in 15. člena Sklepa o ustano-
vitvi Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje 
podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma 
(Uradni list RS, št. 80/12) Svet agencije, Dimičeva ulica 
13, 1000 Ljubljana, objavlja

spremembo javnega natečaja
za delovno mesto direktorja Javne agencije 

Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, 
inovativnosti, razvoja, investicij in turizma,
objavljenega v Uradnem listu RS, št. 10/2013, z 

dne 1. 2. 2013.
Besedilo Javnega natečaja za delovno mesto di-

rektorja SPIRIT Slovenija, javna agencija, se spremeni 
tako, da se besedilo prve alineje prvega odstavka, ki do-
loča pogoje za kandidiranje, nadomesti v celoti z bese-
dilom, ki glasi: »– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po 
študijskem programu druge stopnje v skladu s predpisi, 
ki urejajo visoko šolstvo ali izobrazbo, ki ustreza ravni 
izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge 
stopnje,«.

Rok za prijavo na javni natečaj je 15 dni od dneva 
objave spremembe javnega natečaja v Uradnem listu 
RS.

Javna agencija Republike Slovenije  
za spodbujanje podjetništva, inovativnosti,  

razvoja, investicij in turizma

 Ob-1456/13

Svet zavoda Osnovne šole Pohorskega bataljona 
Oplotnica, Ulica Pohorskega bataljona 19, 2317 Oplo-
tnica, na podlagi sklepa Sveta zavoda št. 49 z dne 27. 9. 
2012, razpisuje delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravna-

telja/ravnateljice izpolnjevati splošne zakonske pogoje 
in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni 
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 
58/09, 64/09, 65/09, 16/10, 47/10, 20/11, 34/11, 40/12 
in 57/12).

Kandidat/ka mora imeti pedagoške, vodstvene, or-
ganizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let.
Predvideni začetek dela: 13. 11. 2013.
Kandidati/ke so ob pisni prijavi dolžni priložiti nasle-

dnja dokazila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev: doka-
zilo o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, 
opravljenem ravnateljskem izpitu, o delovnih izkušnjah 
v vzgoji in izobraževanju, program vodenja zavoda za 
mandatno obdobje, kratek življenjepis, originalno potrdi-
lo sodišča, da niso v kazenskem postopku – s priloženo 
izjavo, da pri kateremkoli drugem sodišču zunaj kraja 
prebivališča zoper njih ni uveden kazenski postopek za 
kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost, ki je staro 
največ osem dni.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev pošljite s priporočeno pošto v 8 dneh po objavi 
razpisa na naslov: Svet zavoda OŠ Pohorskega bata-
ljona Oplotnica, Ulica Pohorskega bataljona 19, 2317 
Oplotnica, s pripisom za razpis ravnatelja.

Kandidati/ke bodo pisno prejeli/e obvestilo o imeno-
vanju v zakonitem roku.

Svet zavoda OŠ Pohorskega bataljona Oplotnica

 Ob-1462/13

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 za-
voda Glasbene šole Slovenske Konjice, Tattenbachova 
ulica 1a, 3210 Slovenske Konjice, razpisuje delovno 
mesto

ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnate-

lja/ravnateljice 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.

Predviden začetek dela bo dne 1. 9. 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 (dokazilo o izobrazbi, nazivu, opravljenem 
strokovnem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobra-
ževanju, program vodenja zavoda, potrdilo iz kazenske 
evidence, potrdilo sodišča, da ni v kazenskem postopku 
– s priloženo izjavo, da pri kateremkoli drugem sodišču 
– izven kraja bivališča – zoper njega ni uveden kazenski 
postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotaklji-
vost) pošljite najkasneje v 8 dneh po objavi razpisa na 
naslov: Svet Glasbene šole Slovenske Konjice, Tatten-
bachova 1a, 3210 Slovenske Konjice, z oznako »Prijava 
za razpis za ravnatelja«.

Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri prejeli v za-
konitem roku.

Svet zavoda Glasbene šole Slovenske Konjice

Št. 110-27/2013/7 Ob-1490/13

Ministrstvo za notranje zadeve na podlagi prvega 
odstavka 29. člena Zakona o državnem tožilstvu (Ura-
dni list RS, št. 58/11, 21/12 – ZDU-1F in 47/12 – ZDT-1) 
razpisuje prosto mesto

okrajnega državnega tožilca na Okrožnem dr-
žavnem tožil stvu v Novem mestu.

Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki iz polnjuje splo-

šne pogoje za izvolitev v so dniško funkcijo, določene 
v 8. členu Zako na o sodniški službi (Uradni list RS, 
št. 94/07, 91/09 in 33/11; ZSS), in posebne pogoje za 
imenovanje na mesto okrajnega državnega tožilca, do-
ločene v 24. členu ZDT-1.

Razpisi delovnih mest
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Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kan-

didata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebi vališča,
– kontaktno telefonsko številko, lahko tudi elektron-

ski naslov kandidata.
Prijavi kandidata je potrebno priložiti:
– ži vljenjepis v obliki Europass z opisom strokovne 

dejavnosti po pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili,
– izjavo kandidata, da Ministrstvu za notranje zadeve 

dovoljuje pridobitev podatkov iz kazenske evidence, ki jo 
vodi Ministrstvo za pravosodje in javno upravo.

Kandidat, ki še ni bil imenovan za držav nega tožilca, 
mora prijavi priložiti tudi:

– dokazilo o splošni zdravstveni zmo žnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenske ga jezika, 

če ni opravil pravniškega državne ga izpita v Republiki 
Sloveniji.

Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega 
odstavka 8. člena ZSS ter podatke iz 30. člena ZDT-1 
pridobi Ministrstvo za notranje zadeve.

Rok za prijavo je 15 dni od objave razpisa.
Pisne prijave se pošlje na naslov: Ministrstvo za 

notranje zadeve, Direktorat za državno tožilstvo, Štefa-
nova 2, Ljub ljana s pripisom »Prijava za 110-27/2013«.

V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapi-
sani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni 
za ženske in moške.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 40/2013 Ob-1530/13

Na podlagi sklepa št. 10/2013 seje sveta zavoda 
Študentski dom Ljub ljana, z dne 12. 2. 2013, objavljamo 
razpis za delovno mesto

direktorja zavoda.
1. Za direktorja javnega zavoda bo lahko imenovan 

kandidat, ki poleg splošnih pogojev, izpolnjuje še nasle-
dnje pogoje:

– je državljan EU s stalnim prebivališčem v Republiki 
Sloveniji,

– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem 
programu druge stopnje v skladu z Zakonom o visokem 
šolstvu oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, 
pridobljene po študijskih programih druge stopnje,

– ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodstve-
nih delovnih mestih,

– ima organizacijske in vodstvene sposobnosti.
2. Kandidati morajo k vlogi predložiti program po-

slovnega in programskega razvoja zavoda za mandatno 
obdobje.

3. Kandidati naj k vlogi priložijo svoj življenjepis.
Direktorja zavoda na podlagi javnega razpisa ime-

nuje svet zavoda po predhodni pridobitvi soglasja usta-
novitelja.

Mandat direktorja je 5 let, po poteku mandatne 
dobe je ista oseba lahko znova imenovana za direktorja.

Pisne vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev, pro-
gramom dela in življenjepisom naj kandidati v zapr-
ti zapečateni ovojnici s priporočeno pošto pošljejo na 
naslov: Študentski dom Ljub ljana, Cesta 27. aprila 31, 
1000 Ljub ljana, s pripisom »javni razpis za direktorja 
zavoda« v roku 8 dni od dneva objave tega razpisa. Kot 
pravočasne se bodo štele vloge, ki bodo na navedeni 
naslov odposlane s priporočeno pošto najkasneje do 
25. 2. 2013 do 24. ure.

Prijavljeni kandidati bodo o izbiri kandidata obve-
ščeni v 8 dneh po sprejemu sklepa o imenovanju.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v mo-
ški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za žen-
ske in moške kandidate.

Svet zavoda Študentski dom Ljub ljana

Št. 110-28/2013 Ob-1532/13

Ministrstvo za pravosodje in javno upravo razpisu-
je na podlagi 30. člena Zakona o državnem pravobra-
nilstvu (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo in št. 77/09):

1 prosto mesto državnega pravobranilca na Zu-
nanjem oddelku Državnega pravobranilstva v Ma-
riboru.

Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splo-

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

Kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis (v obli-
ki Europass CV: http://www.europass.cedefop.euro-
pa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_
SI) z opisom svoje strokovne dejavnosti po pridobljeni 
diplomi, dokazila o izpolnjevanju splošnih pogojev ter 
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za imenova-
nje na mesto državnega pravobranilca.

Kandidat lahko svoji prijavi priloži izjavo, da za na-
men tega razpisnega postopka dovoljuje Ministrstvu za 
pravosodje in javno upravo, da pridobi naslednje podat-
ke iz uradnih evidenc:

– da je državljan Republike Slovenije;
– da je poslovno sposoben;
– da ima v Republiki Sloveniji priznan strokovni 

naslov univerzitetni diplomirani pravnik oziroma temu 
strokovnemu naslovu enakovreden, v tujini pridobljen 
strokovni naslov, z navedbo datuma izdane diplome ali 
nostrifikacije ter navedbo institucije, ki jo je izdala;

– da je opravil pravniški državni izpit, z navedbo 
datuma opravljenega izpita.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski 
naslov kandidata in telefonsko številko, na kateri je 
dosegljiv.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpol-
njevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za 
pravosodje in javno upravo, Ljub ljana, Župančičeva 3, 
15 dni po objavi.

Ministrstvo  
za pravosodje in javno upravo
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Št. 243007-13-0004 Ob-1478/13

Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastruktu-
ro in prostor, Langusova 4, 1535 Ljub ljana, objavlja 
na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 
in 75/12) in Uredbe o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 34/11 in 42/12)

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine

1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja jav-
nega zbiranja ponudb: Ministrstvo za infrastrukturo in 
prostor, Langusova 4, 1535 Ljub ljana. Postopek javnega 
zbiranja ponudb vodi pooblaščena oseba Ministrstva za 
infrastrukturo in prostor za vodenje in nadzor postopka 
razpolaganja s stvarnim premoženjem.

2. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna 
cena

2.1. Predmet prodaje sta nepremičnini parc. 
št. 1452/3 in 1452/5, obe v k.o. Spodnja Šiška.

2.2. Nepremičnini sta v posesti podjetja Ljub ljanske 
mlekarne, d.d. Pravno stanje nepremičnin je urejeno.

2.3. Izhodiščna cena za obe nepremičnini je 
44.485,00 EUR.

2.4. Davek na promet nepremičnin, 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. Nepremičnini se prodajata v celoti po sistemu 

»videno-kupljeno«, zato morebitne reklamacije po skle-
nitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.

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 več kot za 15 dni ali pa zadrži njegovo varščino. 
Če najugodnejši ponudnik tudi v podaljšanem roku ne 
podpiše pogodbe se bo štelo, da je od nakupa odstopil 
in ima Ministrstvo za infrastrukturo in prostor pravico 
zadržati vplačano varščino.

3.4. Po plačilu celotne kupnine se bosta kupcu 
nepremičnini izročili v last s pravico vpisa lastninske 
pravice na kupljenima nepremičninama v zemljiški knjigi 
skladno 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 račun Republike 

Slovenije – proračun št. 01100-6300109972, sklic na 
številko 18 24309-7221002-2013, v roku 30 dni od dne-
va sklenitve prodajne pogodbe, v enkratnem znesku. 
Kupec je poleg ponujene kupnine dolžan plačati še 
stroške davka na promet z nepremičninami, stroške no-
tarske 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 nepremičnin;

– 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 25. 2. 2013. 
V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z dolo-
čili tega razpisa, je pristojna pooblaščena oseba ne bo 
upoštevala.

5.3. Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno 
po pošti v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – ponud-
ba za nakup nepremičnin v k.o. Spodnja Šiška, Ljub-
ljana« na naslov: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, 
Langusova 4, 1535 Ljub ljana. Na zadnji strani kuverte 
mora biti naveden naziv in naslov ponudnika.

5.4. Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe);
– overjen izpis iz poslovnega registra (samostojni 

podjetniki posamezniki) ne starejši od 3 mesecev;
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe) 

ne starejši od 3 mesecev;
– izjavo o sprejemanju pogojev javnega zbiranja 

ponudb;
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 90 dni od 

dneva ko poteče rok za oddajo ponudbe;
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, če gre za 

kupca kot pravno osebo (tuj državljan mora priložiti potr-
dilo, 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 kazen-
sko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane 
davke in prispevke);

– potrdilo, da v zadnjih 6 mesecih ponudnik ni imel 
blokade TRR – le pravne osebe in s.p. (tuja pravna ose-
ba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi 
državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva 
potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potr-
dila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri no-
tarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo 
izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokade TRR);

– potrdilo o plačani varščini;
– pooblastilo za sodelovanje na ponudbi, če je ose-

ba zastopnik.
6. Varščina
6.1. Ponudniki morajo do izteka roka za od-

dajo ponudb vplačati varščino, ki znaša 10  % izho-
diščne cene, na račun Republike Slovenije – pro-
račun št. 01100-6300109972, sklic na številko 
18 24309-7221002-2013, z navedbo »plačilo varščine 
– javno zbiranje ponudb v k.o. Spodnja Šiška, Ljub ljana – 
in navedbo imena in priimka oziroma naziva ponudnika«.

Druge objave
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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. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
7.1. Pooblaščena oseba bo javno odpirala prispele 

ponudbe dne 7. 3. 2013, s pričetkom ob 10. uri, na sede-
žu Ministrstva za infrastrukturo in prostor, Langusova 4, 
1535 Ljub ljana, v sejni sobi v 5. nadstropju.

7.2. V primeru, da bo prišlo več najugodnejših po-
nudb, bo prisojna pooblaščena oseba takoj po zaključe-
nem postopku javnega odpiranja ponudb, z vsemi zainte-
resiranimi ponudniki opravila še pogajanja v smislu pravil 
javne dražbe, in sicer ne glede na to ali so prisotni vsi 
ponudniki oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zasto-
pniki. Šteje se, da je najvišja ponujena cena v postopku 
javnega zbiranja ponudb tudi izklicna cena v postopku 
javne dražbe, in da ponudnik, ki je ponudil najvišjo ceno, 
sprejema tudi izklicno ceno v postopku javne dražbe.

7.3. Ponudniki, ki se ne udeležijo javnega odpiranja 
ponudb bodo o izbiri obveščeni v roku 15 dni od odpira-
nja prispelih ponudb oziroma v 15 dneh po opravljenih 
pogajanjih.

7.4. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo 
s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. Mi-
nister za infrastrukturo in prostor oziroma pooblaščena 
oseba s soglasjem ministra za infrastrukturo in prostor 
lahko ustavita postopek razpolaganja do sklenitve prav-
nega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.

8. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega 

zbiranja ponudb in natančnejše podatke o predmetnih 
nepremičninah dobijo interesenti na Ministrstvu za in-
frastrukturo in prostor, Langusova 4, 1535 Ljub ljana: 
kontaktna oseba Drago Gaberšek, tel. 01/478-83-17, 
e-pošta: drago.gabersek@gov.si. Ogled nepremičnin je 
možen po predhodnem dogovoru.

Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno 
v Uradnem listu RS in na spletni strani Ministrstva za 
infrastrukturo in prostor (www.mzip.gov.si/si/javne_ob-
jave/).

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor

Št. 13/0039 Ob-1452/13

Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premože-
nju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 86/10 in 75/12), 35. člena Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11 in 42/12) in Sklepa Občinskega 
sveta Občine Markovci z dne 6. 4. 2011, Občina Mar-
kovci objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

1. Prodajalec: Občina Markovci, Markovci 43, 2281 
Markovci.

2. Predmet prodaje je stvarno premoženje, ki ga 
tvorijo naslednje nepremičnine:

– parc. št. 289/10, gozd, v izmeri 1998 m2, k.o. 
(416) Nova vas pri Markovcih;

– parc. št. 289/13, gozd, v izmeri 1967 m2, k.o. 
(416) Nova vas pri Markovcih in parc. št. 270/3, gozd, 
v izmeri 32 m2, k.o. (416) Nova vas pri Markovcih, sku-
pna površina 1999 m2;

– parc. št. 289/15, gozd, v izmeri 2223 m2, k.o. 
(416) Nova vas pri Markovcih.

Skupaj: 6.024 m2.
Nepremičnine, ki so predmet prodaje, ležijo v po-

selitvenem območju z oznako P13-O1/1 obrtna cona 
– območje, ki je namenjeno pro izvodnim dejavnostim in 
so stavbno opremljene. Za isto območje bo izdelan ob-
činski podrobni prostorski načrt, ki bo vključeval interese 
bodočih investitorjev.

Na nepremičninah, ki so predmet prodaje, je po-
trebno upoštevati 6. točko 4. člena Odloka o spremem-
bah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in 
srednjeročnega družbenega plana za območje Občine 
Markovci – spremembe in dopolnitve 2007 (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 14/08), ki določa 10-metrski 
varovalni pas gozda. V skladu s to določbo morajo biti 
stavbe odmaknjene 10 m, ostali objekti in ureditve, ki 
so v nivoju zemljišča, pa morajo biti odmaknjeni od mej 
gozdnih parcel, ki mejijo na predvideno obrtno cono, 
vsaj 1 m.

Nepremičnine se prodajajo v okviru posamezne 
alineje kot celota.

3. Najnižja ponudbena cena za nepremičnine, ki 
so predmet prodaje, znaša 21,00 €/m2.

V ceno nepremičnin ni vključen 20  % davek na 
dodano vrednost, ki ga plača kupec, prav tako kupec 
plača vse druge stroške v zvezi s prodajo in prenosom 
lastništva.

Parcele so oproščene plačila odškodnine zaradi 
spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča.

4. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja ponujena 
cena.

5. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:
a) nakup po načelu videno–kupljeno;
b) na razpisu lahko sodelujejo pravne in fizične 

osebe, ki bodo podale izjavo, da bodo pričele z gradnjo 
objekta v obdobju dveh let po sklenitvi kupoprodaj-
ne pogodbe in ki plačajo varščino v višini 10  % po-
nujene cene na transakcijski račun Občine Markovci, 
št. 01368-0100017763. Plačana varščina bo izbranemu 
ponudniku vračunana v ceno, ostalim ponudnikom pa 
bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire 
najugodnejšega ponudnika;

c) ponudba za nakup nepremičnin mora vsebova-
ti predvsem naslednje elemente:

– ime in priimek oziroma firmo kupca ter naslov stal-
nega prebivališča oziroma sedež ponudnika;

– navedbo nepremičnin, ki jih želi kupiti;
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne;
– dokazilo o plačani varščini, s priloženo celotno 

številko računa za primer vračila varščine;
– potrdilo o državljanstvu, kopijo osebnega doku-

menta in kopijo davčne številke (fizične osebe);
– priglasitveni list (samostojni podjetniki posame-

zniki) oziroma sklep o vpisu v poslovni register;
– izpis iz sodnega registra, ne starejši od 3 mese-

cev (pravne osebe);
– pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se 

ponudba poda po pooblaščencu;
– izjavo, da bo investitor pričel z gradnjo objekta 

v obdobju dveh let po sklenitvi kupoprodajne pogodbe;
– izjavo o sprejemanju pogojev javne ponudbe;
– izjavo, da se bo v novozgrajenem objektu vršila 

okolju prijazna dejavnost z opisom dejavnosti v skladu 
z okoljskimi standardi in prostorskim planom občine;

– izjavo o vezanosti na ponudbo do 30. 4. 2013;
d) vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni 

s sklepom o izbiri najkasneje v roku 8 dni po nejavnem 
odpiranju ponudb;

e) uspešni ponudnik mora v 15 dneh od poziva 
k podpisu pogodbe skleniti kupoprodajno pogodbo;
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f) celotno kupnino mora kupec poravnati v roku 
8 dni od podpisa pogodbe na transakcijski račun pro-
dajalca – plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina 
pravnega posla.

Sestavni del pogodbe o prodaji nepremičnine bo 
določilo o odkupni pravici v korist občine, ki po svoji 
naravi ponudnikom preprečuje možnost nakupa takih 
nepremičnin z namenom njihove kasnejše prodaje po 
višji oziroma tržni ceni (določilo o predkupni pravici);

g) če kupec v določenem roku ne podpiše pogodbe, 
varščina zapade v korist Občine Markovci in velja, da je 
kupec odstopil od pogodbe.

6. Objava javne ponudbe ne zavezuje prodajalca, 
da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil kupopro-
dajno pogodbo za nepremičnine, ki so predmet tega 
razpisa. Prodajalec lahko ustavi postopek prodaje do 
sklenitve pravnega posla.

7. Ponudba bo štela za pravočasno, če bo prispela 
najkasneje do 28. 2. 2013 do 12. ure na naslov: Občina 
Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci. Na zaprti kuverti 
mora biti pod naslovom občine vidno navedeno »ponud-
ba za nakup nepremičnine OC Novi Jork – ne odpiraj«. 
Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov 
pošiljatelja.

8. Ponudniki so vezani na oddano ponudbo.
9. Prispele ponudbe bo odprla in ocenila komisija 

v treh dneh od dneva, ko je potekel rok za zbiranje po-
nudb. Odpiranje ponudb ne bo javno.

10. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo komisija 
upoštevala kot kriterij višino ponujene kupnine. Najugo-
dnejši bo ponudnik z najvišjo ponujeno ceno.

V primeru, da je podanih več ponudb z enako 
najvišjo ponudbeno ceno, ima prednost občan Občine 
Markovci oziroma pravna oseba s sedežem v Občini 
Markovci. Če je med ponudniki več občanov Občine 
Markovci oziroma pravnih oseb s sedežem v Občini 
Markovci, oziroma če jih ni, se izvede dražba, na katero 
se povabi vse ponudnike, ki so ponudili enakovredno 
ponudbo.

11. V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu 
z določili tega razpisa (nepravočasna ponudba, nepo-
polna ponudba) je komisija ne bo upoštevala.

12. Za morebitne podrobnejše podatke v zvezi 
z izvedbo javnega zbiranja ponudb se obrnite na Ma-
rinko Bezjak Kolenko, Občina Markovci, Markovci 43, 
2281 Markovci, tel. 02/788-88-87, e-pošta: marinka.ko-
lenko@markovci.si.

13. Ogled nepremičnin je možen na podlagi pred-
hodne najave pri osebi, navedeni v točki 12.

Občina Markovci

Št. 0030/2013 Ob-1453/13

Občina Muta, Glavni trg 17, Muta, na podlagi 
22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in sa-
moupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) 
in 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 34/11) ter Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem 
Občine Muta v letu 2012, objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja po-
nudb: Občina Muta, Glavni trg 17, 2366 Muta, matična 
št. 5881706, davčna št. SI89876547.

2. Predmet javnega zbiranja ponudb
Nepozidana stavbna zemljišča v stanovanjskem 

naselju SE 3 – Ob polju, Zg. Muta:

– parc. št. 312/10, k.o. 808 – Zg. Muta, v izmeri 
398 m2,

– parc. št. 312/11, k.o. 808 – Zg. Muta, v izmeri 
406 m2,

– parc. št. 312/12, k.o. 808 – Zg. Muta, v izmeri 
447 m2,

– parc. št. 312/13, k.o. 808 – Zg. Muta, v izmeri 
441 m2,

– parc. št. 312/8, k.o. 808 – Zg. Muta, v izmeri 
394 m2,

– parc. št. 312/9, k.o. 808 – Zg. Muta, v izmeri 
495 m2.

Zemljišča so namenjena gradnji stanovanjskih 
enot. Zemljišča se nahajajo v območju, kjer se v letu 
2013 predvideva izgradnja komunalne opreme.

3. Izhodiščna cena nepremičnin: cena nepremičnin 
znaša 23,00 EUR/m2. Cena vključuje DDV.

4. Pogoji prodaje
4.1. Nepremičnine se prodajajo po načelu »vide-

no–kupljeno«.
4.2. Kupec kupuje nepremičnine v stanju, v kakr-

šnem so in ne more uveljavljati večjih pravic, kot jih je 
imel lastnik.

4.3. Z uspelim ponudnikom, ki bo podal najugodnej-
šo ponudbo, se sklene pogodba v roku 8 dni od zaključ-
ka postopka javnega zbiranja ponudb. Kolikor ponudnik 
v tem roku ne pristopi k podpisu pogodbe, se bo štelo, 
da je od nakupa odstopil in ima Občina Muta pravico 
zadržati vplačano varščino.

4.4. Rok za plačilo kupnine je 15 dni po sklenitvi 
pogodbe. Kupec je po podpisu pogodbe dolžan plačati 
vrednost nepremičnin po ponujeni ceni in davek na do-
dano vrednost.

4.5. Plačilo kupnine v roku, ki je določen, je bistvena 
sestavina pravnega posla.

4.6. Po plačilu celotne kupnine se izvede zemljiško-
knjižni prenos. Stroški notarske overitve pogodbe bre-
menijo prodajalca, kupec pa nosi stroške zemljiško-
knjižne izvedbe.

5. Varščina: ponudnik, ki želi sodelovati 
v postopku mora vplačati varščino v višini 10  % iz-
hodiščne cene nepremičnin, ki jo je potrebno pla-
čati na TRR 01281-0100011065 pri UJP, sklic na 
št. 00-20100002-478-01. Plačana varščina se izbrane-
mu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom 
pa bo vrnjena brez obresti v roku 8. dni od dneva izbire 
najugodnejšega ponudnika.

6. Pisna ponudba mora vsebovati:
– izpolnjen obrazec »Podatki o ponudniku« (prilo-

ga 1),
– izpolnjen obrazec »Izjava o sprejemu pogojev 

javnega razpisa« (priloga 2),
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne 

cene na obrazcu »ponudba« (priloga 3),
– potrdilo o plačilu varščine v višini 10  % izhodišč-

ne cene.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj 

navedene sestavine.
7. Veljavnost ponudbe: ponudba mora biti veljavna 

še 30 dni po poteku roka za odpiranje ponudb.
8. Rok za oddajo ponudb: ponudba mora biti do-

stavljena na naslov Občina Muta, Glavni trg 17, Muta, 
z oznako »Ponudba za nakup nepremičnin – ne odpi-
raj«. Pravočasne bodo ponudbe, ki bodo prispele najka-
sneje do 25. 2. 2013, do 9. ure.

9. Kraj in čas odpiranja ponudb: komisija za vode-
nje postopka prodaje nepremičnin bo odprla in pregle-
dala pravočasne ponudbe dne 25. 2. 2013 ob 11. uri, 
v prostorih Občine Muta. Nepravočasne in nepopolne 
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ponudbe bodo izločene iz postopka, o čemer bodo po-
nudniki pisno obveščeni. Predstavniki ponudnikov se 
morajo v primeru prisotnosti na odpiranju ponudb, izka-
zati z osebnim dokumentom ali pooblastilom ponudnika.

10. Merilo za izbor: izbran bo ponudnik, ki bo izpol-
njeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno, ven-
dar najmanj v višini izhodiščne cene. Ponudniki, ki bodo 
podali enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine ob 
izpolnjevanju vseh pogojev), bodo v roku 10. delovnih 
dni, pozvani k oddaji nove ponudbe. Po prejemu novih 
ponudb, bo izbran najugodnejši ponudnik. Ponudniki 
bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni po poteku roka za 
javno zbiranje ponudb.

11. Omejitve v zvezi s postopkom prodaje: obve-
znost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, 
ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. Prodajalec lahko 
postopek zbiranja ponudb ustavi do sklenitve pravnega 
posla, pri čemer se ponudnikom povrne vplačana var-
ščina brez obresti.

12. Dodatne informacije
Vsa pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepre-

mičnin so na voljo na tel. 02/88-79-600 ali na e-mailu: 
obcina.muta@muta.si. Ogled nepremičnin je možen 
po predhodni najavi.

Besedilo javnega zbiranja ponudb (s prilogami) je 
objavljeno na spletni strani Občine Muta, www.muta.si.

Občina Muta

Št. 478-0079/2012 Ob-1476/13

Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premože-
nju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 86/10, 75/12), 35. člena Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11 in 42/12) ter Sklepa Občinskega 
sveta Občine Ravne na Koroškem št. 381, z dne 30. 1. 
2013, Občina Ravne na Koroškem objavlja poziv za

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine

1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja jav-
nega zbiranja ponudb je Občina Ravne na Koroškem, 
MŠ: 5883628, DŠ: SI 48626244, Gačnikova pot 5, 2390 
Ravne na Koroškem.

2. Predmet prodaje je nepremičnina, stanovanjska 
hiša, na naslovu Javornik 10, Ravne na Koroškem v sta-
novanjsko površino 157 m2, s pripadajočimi zemljiškimi 
parcelami št. 190/0, št. 191/0 in št. 192/2, k. o. 882 – 
Ravne, v skupni izmeri 821 m2.

3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javnega zbi-
ranja ponudb, je prodaja.

4. Ponudbi je potrebno priložiti potrdilo o vplača-
ni varščini v višini 10  % ponujene cene. Varščina se 
nakaže na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gač-
nikova pot 5, Ravne na Koroškem, transakcijski račun 
št. 01303-0100009987, z navedbo »Varščina za nakup 
stanovanjske hiše Javornik 10 – javno zbiranje ponudb«.

5. Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime in priimek oziroma 

firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično 
številko, davčno številko, številko transakcijskega ra-
čuna, naziv in naslov banke za vračilo kavcije), priložiti 
potrdilo o vplačani varščini v višini 10  % ponujene cene 
ter natančno navesti ponujeno ceno;

– ponudniki morajo ponudbo predložiti najkasneje 
v roku 15 dni od objave v Uradnem listu RS, v zaprti 
ovojnici na naslov Občina Ravne na Koroškem, Gačni-
kova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem z oznako »Ponud-
ba za nakup stanovanjske hiše Javornik 10 – Ne odpi-

raj«. Ponudbo lahko zainteresirani ponudniki dostavijo 
osebno v sprejemni pisarni ali s priporočeno pošiljko 
na navedeni naslov. Na hrbtni strani ovojnice mora biti 
označen naslov pošiljatelja;

– z izbranim najugodnejšim ponudnikom se v roku 
15 dni po opravljeni izbiri sklene prodajna pogodba, ki jo 
pripravi prodajalec. Rok za sklenitev pogodbe se lahko 
podaljša, vendar ne več kot za 15 dni ali pa prodajalec 
zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši ponudnik ne 
podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, lahko proda-
jalec zadrži varščino.

6. Izhodiščna cena za nepremičnino kot celo-
to znaša 115.000,00 €. Kupnino je potrebno plačati 
v roku 30 dni od podpisa pogodbe z nakazilom na 
transakcijski račun Občine Ravne na Koroškem 
št. 01303-0100009987, z navedbo »kupnina za stano-
vanjsko hišo – Javornik 10«.

7. Plačilo kupnine v roku, je bistvena sestavina 
pravnega posla.

8. Ponudniki so vezani na dano ponudbo do konca 
postopka javnega zbiranja ponudb.

9. Objava javnega zbiranja ponudb ne zavezuje 
prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil 
prodajno pogodbo za nepremičnino, ki je predmet tega 
razpisa. Prodajalec lahko prekine in razveljavi postopek 
prodaje do podpisa pogodbe, ponudniki pa zaradi tega 
ne morejo zahtevati odškodnine, povrnejo se jim lahko 
samo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem 
dokumentacije.

10. Ostale določbe:
– kupci nosijo vse stroške v zvezi s prenosom la-

stništva (plačilo davka, stroški notarskih storitev in vpisa 
lastninske pravice v zemljiško knjigo) in stroške cenitve;

– nepremičnina se prodaja po načelu videno – ku-
pljeno;

– upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo enake 
ali višje od izhodiščne cene;

– prodajalec si pridržuje pravico do dodatnih poga-
jaj z najugodnejšimi ponudniki;

– ponudbe bo obravnavala posebna komisija, ki bo 
županu predlagala sklenitev pogodbe z najugodnejšim 
ponudnikom;

– vsi ponudniki bodo o izboru obveščeni v roku 
8 dni od javnega odpiranja ponudb;

– uspelemu ponudniku bo vplačana varščina všteta 
v kupnino, neuspelim pa brez obresti vrnjena v 8 dneh 
od prejema sklepa o izboru.

11. Informacije o predmetu prodaje, za namen obli-
kovanja ponudbe za nakup lahko interesenti pridobijo 
v ponedeljek, torek in četrtek od 7.30 do 10. ure in od 
11. do 15. ure, v sredo od 7.30 do 10. ure in od 11. do 
17. ure in v petek od 7.30 do 10. ure in od 11. do 13. ure 
pri Ireni Došen, na tel. 02/821-60-36. Ogled je možen 
na podlagi predhodne telefonske najave ali na e-mail: 
irena.dosen@ravne.si.

12. Javno odpiranje ponudb bo dne 6. 3. 2013 ob 
14. uri, v sejni sobi Občine Ravne na Koroškem.

Občina Ravne na Koroškem

Št. 3523-0004/2012 Ob-1477/13

Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem pre-
moženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12), 35. člena Uredbe 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lo-
kalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in 42/12) ter 
Sklepa Občinskega sveta Občine Ravne na Koroškem 
št. 380, z dne 30. 1. 2013, Občina Ravne na Koroškem 
objavlja poziv za
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javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine

1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja jav-
nega zbiranja ponudb je Občina Ravne na Koroškem, 
MŠ: 5883628, DŠ: SI 48626244, Gačnikova pot 5, 2390 
Ravne na Koroškem.

2. Predmet prodaje je nepremičnina, stanovanje 
z ID znakom 882- 1104-9, v III. etaži na naslovu Ob 
Suhi 4d, Ravne na Koroškem s stanovanjsko površi-
no 43,33 m2.

3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javnega zbi-
ranja ponudb, je prodaja.

4. Ponudbi je potrebno priložiti potrdilo o vplača-
ni varščini v višini 10  % ponujene cene. Varščina se 
nakaže na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gač-
nikova pot 5, Ravne na Koroškem, transakcijski račun 
št. 01303-0100009987, z navedbo »Varščina za nakup 
stanovanja Ob Suhi 4d – javno zbiranje ponudb«.

5. Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– Podatke o ponudniku (ime in priimek oziroma 

firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično 
številko, davčno številko, številko transakcijskega raču-
na, naziv in naslov banke za vračilo varščine), priložiti 
potrdilo o vplačani varščini v višini 10  % ponujene cene 
ter natančno navesti ponujeno ceno;

– Ponudniki morajo ponudbo predložiti najkasneje 
v roku 15 dni od objave v Uradnem listu RS, v zaprti 
ovojnici na naslov Občina Ravne na Koroškem, Gač-
nikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem z oznako »Po-
nudba za nakup stanovanja Ob Suhi 4d – Ne odpiraj«. 
Ponudbo lahko zainteresirani ponudniki dostavijo oseb-
no v sprejemni pisarni ali s priporočeno pošiljko na nave-
deni naslov. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen 
naslov pošiljatelja.

– z izbranim najugodnejšim ponudnikom se v roku 
15 dni po opravljeni izbiri sklene prodajna pogodba, ki jo 
pripravi prodajalec. Rok za sklenitev pogodbe se lahko 
podaljša, vendar ne več kot za 15 dni ali pa prodajalec 
zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši ponudnik ne 
podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, lahko proda-
jalec zadrži varščino;

6. Izhodiščna cena za nepremičnino kot celoto zna-
ša 31.396,88 €. Kupnino je potrebno plačati v roku 30 dni 
od podpisa pogodbe z nakazilom na transakcijski račun 
Občine Ravne na Koroškem, št. 01303-0100009987, 
z navedbo »kupnina za stanovanje – Ob Suhi 4d«.

7. Plačilo kupnine v roku, je bistvena sestavina 
pravnega posla.

8. Ponudniki so vezani na dano ponudbo do konca 
postopka javnega zbiranja ponudb.

9. Objava javnega zbiranja ponudb ne zavezuje 
prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil 
prodajno pogodbo za nepremičnino, ki je predmet tega 
razpisa. Prodajalec lahko prekine in razveljavi postopek 
prodaje do podpisa pogodbe, ponudniki pa zaradi tega 
ne morejo zahtevati odškodnine, povrnejo se jim lahko 
samo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem 
dokumentacije.

10. Ostale določbe:
– Kupci nosijo vse stroške v zvezi s prenosom la-

stništva (plačilo davka, stroški notarskih storitev in vpisa 
lastninske pravice v zemljiško knjigo) in stroške cenitve;

– nepremičnina se prodaja po načelu videno – ku-
pljeno;

– upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo enake 
ali višje od izhodiščne cene;

– prodajalec si pridržuje pravico do dodatnih poga-
jaj z najugodnejšimi ponudniki;

– ponudbe bo obravnavala posebna komisija, ki bo 
županu predlagala sklenitev pogodbe z najugodnejšim 
ponudnikom;

– vsi ponudniki bodo o izboru obveščeni v roku 
8 dni od javnega odpiranja ponudb;

– uspelemu ponudniku bo vplačana varščina všteta 
v kupnino, neuspelim pa brez obresti vrnjena v 8 dneh 
od prejema sklepa o izboru.

11. Informacije o predmetu prodaje, za namen obli-
kovanja ponudbe za nakup lahko interesenti pridobijo 
v ponedeljek, torek in četrtek od 7.30 do 10. ure in od 
11. do 15. ure, v sredo od 7.30 do 10. ure in od 11. do 
17. ure in v petek od 7.30 do 10. ure in od 11. do 13. ure 
pri Ireni Došen, na tel. 02/821-60-36. Ogled je možen 
na podlagi predhodne telefonske najave ali na e-mail: 
irena.dosen@ravne.si.

12. Javno odpiranje ponudb bo dne 6. 3. 2013 ob 
14.30, v sejni sobi Občine Ravne na Koroškem.

Občina Ravne na Koroškem

Št. 333011-13-0026 Ob-1529/13

Na podlagi tretjega odstavka 104. člena Zakona 
o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list 
RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/07 – Odl. 
US, 56/08, 4/10, 20/11 in 100/11 – Odl. US; v nadalje-
vanju: ZUJIK), v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega 
poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov 
in projektov (Uradni list RS, št. 43/10) in Pravilnikom 
o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 38/12), Mi-
nistrstvo za izobraževanje znanost, kulturo in šport (v 
nadaljevanju: ministrstvo) objavlja

javni poziv
za izbor javnih kulturnih programov  

na področjih kulturne dediščine,  
arhivske dejavnosti in knjižnične dejavnosti,  

ki jih bo v letih 2013–2014 sofinancirala  
Republika Slovenija iz proračuna,  

namenjenega za kulturo  
(v nadaljevanju: programski poziv,  

oznaka JP-KAM 2013–2014)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za izobraže-

vanje, znanost, kulturo in šport, Masarykova 16, Ljub-
ljana

1. Predmet in področja programskega poziva
Predmet programskega poziva je dveletno sofinan-

ciranje javnih kulturnih programov izvajalcev, katerih 
ustanoviteljica ni država ali lokalna skupnost, na enem 
izmed naslednjih področij zagotavljanja in posredovanja 
javnih kulturnih dobrin: kulturna dediščina, arhivska de-
javnost in knjižnična dejavnost.

ZUJIK opredeljuje javni kulturni program v 56. čle-
nu: “Javni kulturni program je kulturna dejavnost, ki 
je po vsebini in obsegu zaključena celota in jo izvaja 
kulturni izvajalec, katerega ustanovitelj ni država ali 
lokalna skupnost, je pa njegovo delovanje v javnem 
interesu do te mere, da ga država ali lokalna skupnost 
financira na primerljiv način kot javni zavod. Javni kul-
turni program je določen s cilji kulturnega izvajalca, ki 
morajo upoštevati cilje in prioritete nacionalne kulturne 
politike in biti relevantni, merljivi, uresničljivi in časovno 
opredeljeni.”

2. Namen in cilji programskega poziva
Programski poziv je namenjen dveletnemu sofinan-

ciranju javnih kulturnih programov tistih izvajalcev, kate-
rih delovanje je bilo na področjih poziva v zadnjih treh 
letih po kvalitativnih in kvantitativnih merilih v javnosti 
ovrednoteno kot strokovno, uspešno in javno dostopno, 
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njihovi programi dela pa odražajo cilje in prioritete kul-
turne politike.

Splošni srednjeročni cilji kulturne politike na nave-
denih področjih programskega poziva so:

– trajnejše zadovoljevanje kulturnih potreb;
– izvajanje celovitih in vsebinsko zaokroženih pro-

gramov;
– zagotavljanje dostopnosti programov na področju 

Republike Slovenije in na skupnem slovenskem kultur-
nem prostoru;

– izvajanje programov, ki imajo posredne gospodar-
ske učinke in vplivajo na razvoj človeških virov,

– izvajanje programov, ki prispevajo h krepitvi ne-
vladnega sektorja na področju programskega poziva ter

– izvajanje programov, ki vključujejo sodelovanje 
med vladnim in nevladnim sektorjem.

Predmet poziva ni sofinanciranje investicijskega 
vzdrževanja in investicij.

3. Pomen izrazov
V okviru tega programskega poziva se uporabljajo 

naslednji pojmi:
– Predlagatelj programa (v nadaljnjem besedi-

lu: predlagatelj) je izvajalec javnega kulturnega progra-
ma, ki je pravna oseba, katere dejavnost je po kvaliteti 
ali po pomenu primerljiva s kulturno dejavnostjo javnih 
zavodov z njihovega delovnega področja in katere de-
javnost se praviloma ne zagotavlja v javnih zavodih, so 
pa njihovi kulturni programi v javnem interesu.

– Področje programskega poziva je tisto področje, 
na katerem predlagatelj izvaja svojo dejavnost. Predla-
gatelj se lahko prijavi le na eno področje tega program-
skega poziva.

– Upravičena oseba je predlagatelj, katerega vloga 
izpolnjuje splošne pogoje, določene v besedilu tega pro-
gramskega poziva. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja 
na osnovi obveznih dokazil in vloge predlagatelja.

– Javni kulturni program (v nadaljnjem besedilu: 
program) je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena 
celota dejavnosti, ki jih izvaja predlagatelj na enem iz-
med področij prijave, ter je dostopen javnosti in ustreza 
kulturnopolitičnim in strokovnim ciljem.

– Programski sklop je po vsebini, zasnovi in obsegu 
zaključena celota v okviru programa, npr. delo nevladne 
organizacije, mednarodno sodelovanje ipd. Sestavljajo 
ga ena ali več programskih enot v skladu s posebnimi 
pogoji za posamezno področje.

– Programska enota je posamezna programska ak-
tivnost v okviru programskega sklopa, na primer: ude-
ležba na mednarodni konferenci, izdaja publikacije ipd.

– Finančna uravnoteženost pomeni, da se skupne 
vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov celotnega 
programa po posameznih programskih sklopih in vseh 
programskih enotah, prikazanih v finančni zgradbi, uje-
majo (odhodki = prihodki). Prikazani morajo biti vsi viri 
financiranja programa in njihov obseg.

4. Področja programskega poziva
Javni poziv se nanaša na programe zagotavljanja 

in posredovanja javnih kulturnih dobrin za enega izmed 
naslednjih področij: kulturna dediščina, arhivska dejav-
nost in knjižnična dejavnost.

4.1 Kulturna dediščina
Program obsega naslednje možne programske 

sklope:
– izvedba izobraževalnih vsebin,
– mednarodna dejavnost in udeležba na mednaro-

dnih konferencah,
– promocijske dejavnosti,
– izdajanje strokovnih publikacij.

4.2 Arhivska dejavnost
Program obsega naslednje možne programske 

sklope:
– izvedba izobraževalnih vsebin,
– mednarodna dejavnost in udeležba na mednaro-

dnih konferencah,
– promocijske dejavnosti,
– izdajanje strokovnih publikacij,
– delo nevladnih organizacij.
4.3 Knjižnična dejavnost
Program obsega naslednje možne programske 

sklope:
– izvedba izobraževalnih vsebin,
– mednarodna dejavnost in udeležba na mednaro-

dnih konferencah,
– promocijske dejavnosti,
– izdajanje strokovnih publikacij,
– delo nevladnih organizacij,
– ponudba informacijskih storitev.
Vloga predlagatelja se upošteva kot program, če 

so na enem izmed področij, ki je predmet tega pozi-
va, predlagani vsaj trije programski sklopi.

5. Splošni pogoji za sodelovanje pri programskem 
pozivu

5.1 Na programski poziv se lahko prijavijo le predla-
gatelji programov (upravičene osebe), ki izpolnjujejo 
naslednje splošne pogoje:

– so pravne osebe, za katere je iz veljavnega usta-
novitvenega akta (statuta) jasno razvidno, da je njihova 
glavna oziroma osnovna naloga/namen izvajanje de-
javnosti na prijavljenem področju programskega poziva 
v Republiki Sloveniji in njihova ustanoviteljica ni država 
ali lokalna skupnost;

Obvezna dokazila:
– kopija veljavnega statuta ali ustanovnega akta.
– da na prijavljenem področju delujejo zadnja tri 

leta,
Obvezno dokazilo: izjava predlagatelja, da na prija-

vljenem področju deluje zadnja tri leta,
– da zagotavljajo javno dostopnost sofinanciranega 

programa,
Obvezno dokazilo: izjava predlagatelja, da bo v pri-

meru izbora zagotovil javno dostopnost sofinanciranega 
programa,

– so v primeru, da so bili pogodbena stranka mi-
nistrstva v preteklih letih, izpolnjevali vse pogodbene 
obveznosti do ministrstva,

Obvezno dokazilo: izjava predlagatelja o izpolnje-
vanju pogodbenih obveznosti do ministrstva.

Resničnost izjave se ugotavlja na podlagi doku-
mentacije, ki jo za pogodbene stranke hrani ministrstvo.

– da za izvedbo programa zaprosijo sredstva v vi-
šini največ 80  % vseh predvidenih stroškov programa,

Obvezno dokazilo: izjava predlagatelja o ne prese-
ganju 80  % predvidenih stroškov programa,

– ne prijavljajo programskih vsebin, ki so že bile 
izbrane ali financirane na programskih ali projektnih 
razpisih oziroma pozivih ministrstva ali na razpisih Film-
skega sklada RS, Javne agencije za knjigo Republike 
Slovenije ali Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti 
(pogoj ne velja za sofinanciranje strokovnih in znanstve-
nih publikacij),

Obvezno dokazilo: izjava o tem, da predlagatelj ne 
sodeluje na programskem pozivu z že izbranimi oziroma 
financiranimi programskimi vsebinami,

– predlagatelj se lahko prijavi samo ne eno izmed 
področij, ki so predmet javnega poziva,

Obvezno dokazilo: izjava o tem, da predlagatelj pri-
javlja program samo na eno izmed področij, ki so pred-
met javnega poziva,
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– predlagatelj mora predlagati vsaj tri programske 
sklope na prijavljenem področju.

5.2 Ministrstvo lahko v primeru naknadne ugotovi-
tve, da predlagatelj ne izpolnjuje splošnih pogojev, po 
že izdani odločbi o izboru izvajalca javnega kulturnega 
programa, spremeni odločitev in s predlagateljem ne 
sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne 
ugotovitve (npr. po pregledu poročil za leto 2012) o ne-
izpolnjevanju pogodbenih obveznosti do ministrstva iz 
prejšnjih let (nerealizacija programa, dela programa ali 
projektov) razdre že sklenjeno pogodbo, v primeru že 
izplačanih sredstev pa zahteva njihovo povračilo.

6. Kriteriji za izbor na programskem pozivu
6.1 Kakovost in uspešnost izvedenega progra-

ma predlagatelja v zadnjih treh letih na prijavljenem 
področju bosta ocenjeni glede na:

– realizacijo v obdobju 2010–2012,
– aktivno javno delovanje (objave, nagrade, konfe-

rence in druge reference),
– dostopnost in odmevnost v javnosti (število upo-

rabnikov, obiskovalcev, bralcev, udeležencev …).
6.2 Kakovost izvedljivost posameznega predlaga-

nega programskega sklopa na prijavljenem področju za 
obdobje 2013–2014 bosta ocenjeni glede na:

– celovitost in ustreznost,
– stopnjo izvedljivosti,
– izkazovanje ciljev, ki presegajo lokalni interes (dr-

žavna, mednarodna raven),
– realno finančno ovrednoteni in uravnoteženi pro-

gramski sklopi po programskih enotah,
– predvideno dostopnost in odmevnost v javnosti 

(število uporabnikov, obiskovalcev, bralcev, udeležen-
cev …).

7. Uporaba kriterijev
V okviru programskega poziva JP-KAM 2013–2014 

bodo po postopku obravnavani programi upravičenih 
oseb, in sicer po vrstnem redu prispetja vlog do porabe 
sredstev. Strokovna komisija bo ocenjevala vloge po 
vrstnem redu njihovega prispetja. Vrstni red prispetja 
posamezne vloge se določi, ko je vloga popolna.

Sofinancirani bodo lahko le programi tistih predla-
gateljev, ki bodo dosegli:

– vsaj 15 točk pri oceni kakovosti in uspešnosti jav-
nega kulturnega programa v zadnjih treh letih (točka 6.1) 
ter

– vsaj 30 točk pri kakovosti in izvedljivosti pri vsa-
kem od vsaj treh predlaganih programskih sklopov za 
obdobje 2013–2014 (točka 6.2).

Višina odobrenih sredstev za posamezni program 
bo odvisna od skupne višine prejetih točk in od razpo-
ložljivih sredstev, skladno z določbami 9. točke tega 
programskega poziva.

8. Obrazložitev načina ocenjevanja
Kriteriji za izbor so ovrednoteni s točkami in na 

ocenjevalnih listih dostopni v dokumentaciji tega pro-
gramskega poziva. Za posamezni kriterij lahko predla-
gatelj prejme 10 točk (ko je vsebina ustrezna), 5 točk 
(ko je vsebina delno ustrezna) ali 0 točk (ko je vsebina 
neustrezna).

Pri kriterijih za ocenjevanje kakovosti in uspešnosti 
izvedenega programa predlagatelja na prijavljenem po-
dročju v zadnjih treh letih (ki so navedeni pod točko 6.1), 
je minimalno število točk, ki pomeni uvrstitev v postopek 
nadaljnjega ocenjevanja, 15 točk. Najvišje možno število 
prejetih točk je 30.

Pri kriterijih za ocenjevanje kakovosti in izvedljivosti 
posameznega predlaganega programskega sklopa za 
obdobje 2013–2014 (ki so navedeni pod točko 6.2), je 
minimalno število točk na posameznem programskem 

sklopu, ki pomeni uvrstitev v izbor, 30 točk. Najvišje mo-
žno število prejetih točk na posameznem programskem 
sklopu je 50 točk.

Skupno število točk za program se določi tako, da 
se seštevek točk po programskih sklopih deli s številom 
programskih sklopov.

Po končanem ocenjevanju po kriterijih se določi tudi 
opisno oceno programa, in sicer tako, da se seštevek 
točk iz točk 6.1 in 6.2 opredeli po naslednji opisni lestvi-
ci: zelo kakovostno (od 70 do 80 točk), kakovostno (od 
50 do 69 točk), zadovoljivo (od 30 do 49 točk), nezado-
voljivo (od 0 do 29 točk).

9. Okvirna vrednost programskega poziva
Obseg sredstev, namenjenih za predmet tega pro-

gramskega poziva (JP-KAM 2013–2014), za leto 2013 
znaša skupaj predvidoma 306.000 EUR. Po področjih 
programskega poziva pa znaša:

– kulturna dediščina: okvirno 190.000 EUR;
– arhivska dejavnost: okvirno 26.000 EUR;
– knjižnična dejavnost: okvirno 90.000 EUR.
Za leto 2014 je predviden obseg sredstev v višini kot 

v letu 2013 ob upoštevanju proračunskih možnosti. V pri-
meru rebalansa proračuna, s katerim se spremeni višina 
sredstev za financiranje izvajalcev kulturnih programov, 
lahko minister na novo določi višino financiranja izvajalca.

Ministrstvo bo izbralo predloge javnih kulturnih pro-
gramov po postopku, ki ga določa Pravilnik o izvedbi 
javnega poziva in javnega razpisa, in predvidoma do 
vrednosti, določenih s tem programskim pozivom.

10. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dode-
ljena proračunska sredstva morajo biti porabljena do 
konca posameznega proračunskega obdobja v prora-
čunskih letih 2013 in 2014 oziroma v plačilnih rokih, kot 
jih določata ZUJIK in Zakon o izvrševanju proračuna 
RS. Izbrani izvajalci, s katerimi bodo sklenjene pogod-
be o financiranju in izvedbi javnih kulturnih programov, 
bodo za leto 2014 neposredno pozvani k predložitvi po-
drobnejših programov dela. Vsebina in obseg programa 
za naslednje leto bosta opredeljena v dodatku k osnovni 
pogodbi, ki bo sklenjen na podlagi predloga strokovne 
komisije in pristojnega uslužbenca ter odločitve ministra.

11. Rok za prijavo na programski poziv: rok za pri-
javo na programski poziv JP-KAM 2013–2014 prične 
teči z dnem objave v Uradnem listu RS in se zaključi 
18. 3. 2013.

12. Dokumentacija programskega poziva
Dokumentacija programskega poziva obsega:
– besedilo poziva
– opredelitev področij javnega poziva in program-

skih sklopov z navodili, navedbo posebnih pogojev, po-
sebnih kriterijev in obveznih prilog

– prijavni obrazec 1 (identifikacijski obrazec)
– prijavni obrazec 2 (kontrolni obrazec z navedbo 

bistvenih sestavin vloge)
– prijavni obrazec 3 (izjave o izpolnjevanju splošnih 

pogojev za sodelovanje na pozivu)
– prijavni obrazec 4 (zbirni obrazec za obdobje 

2013–2014)
– prijavni obrazec 5 (prijavni obrazci za programske 

sklope in enote)
– prijavni obrazec 6 (rekapitulacija finančnega na-

črta)
– vzorec ocenjevalnega lista.
Predlagatelj mora ob prijavi na programski poziv 

priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjene prijavne obrazce 1–6 za prija-

vljeno področje,
– veljaven ustanovitveni akt (statut) izvajalca,
– zahtevane obvezne priloge.



Stran 638 / Št. 14 / 15. 2. 2013 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Dokumentacijo programskega poziva lahko predla-
gatelji v razpisnem roku dvignejo v Glavni pisarni mini-
strstva na Maistrovi ulici 10 v Ljub ljani ves poslovni čas 
ministrstva ali jo natisnejo s spletne strani ministrstva 
http://www.mizks.gov.si.

Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v času raz-
pisnega roka zainteresiranim predlagateljem navedeno 
dokumentacijo tudi poslati.

13. Oddaja in dostava vlog
13.1 Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih obraz-

cih programskega poziva za posamezno področje, pro-
gramski sklop oziroma programsko enoto in mora vse-
bovati vse sestavine vloge ter obvezne priloge in podat-
ke, določene v dokumentaciji poziva.

Vloga mora biti posredovana na naslov: Ministr-
stvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Ma-
istrova 10, 1000 Ljub ljana, do vključno 18. 3. 2013 
oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot pripo-
ročena pošiljka v zaprtem ovitku z izpisom na pred-
nji strani: Ne odpiraj – Prijava na programski poziv 
z oz nako JP-KAM-2013-2014, z obvezno navedbo raz-
pisnega področja (npr. Kulturna dediščina). Na hrbtni 
strani ovitka mora biti naveden naziv in naslov (sedež) 
vlagatelja.

13.2 Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana 
priporočeno na pošto do vključno 18. 3. 2013 oziroma 
do tega dne ni bila predložena Glavni pisarni ministrstva. 
V okviru tega roka se bodo popolne vloge obravnavale 
po času prispetja.

13.3 Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje 
vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo programskega po-
ziva in dokumentacije. Če pristojni uslužbenec ugotovi, 
da je vloga formalno nepopolna mora stranko pisno ali 
v elektronski obliki pozvati, da jo dopolni v petih dneh od 
prejema poziva k dopolnitvi.

13.4 Oddaja popolne vloge pomeni, da je predla-
gatelj seznanjen s pogoji in kriteriji tega programskega 
poziva.

13.5 Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega 
postopka izločilo:

– vloge, ki jih ni vložila upravičena oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog ter
– nepopolne vloge.
14. Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in 

pojasnil:
kulturna dediščina: Vida Koporc Sedej, sekretarka 

(vida.koporc@gov.si),
arhivska dejavnost: mag. Nina Zupančič - Pušavec, 

vodja sektorja (nina.zupancic@gov.si),
knjižnična dejavnost: Marjan Gujtman, podsekretar 

(marjan.gujtman@gov.si).
Uradne ure ministrstva so v ponedeljek in petek od 

9. do 12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do 
16. ure. Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo 
in šport priporoča, da se predlagatelji z vprašanji glede 
programskega poziva obrnejo na pristojne uslužbence.

15. Vpogled v dokumentacijo programskega pozi-
va: vpogled v dokumentacijo iz točke 12. programskega 
poziva je možen v Glavni pisarni ministrstva, Maistro-
va 10, 1000 Ljub ljana.

16. Obveščanje o izboru
Ministrstvo bo predlagatelja o izboru ali zavrnitvi 

obvestilo predvidoma do 18. 5. 2013.
Ministrstvo bo izbralo predloge javnih kulturnih pro-

gramov po postopku, ki ga določa Pravilnik o izvedbi 
javnega poziva in javnega razpisa, v okviru vrednosti, 
določenih v dokumentaciji tega javnega poziva.

Ministrstvo za izobraževanje, 
 znanost, kulturo in šport

Št. 115/2 Ob-1455/13

Na podlagi Zakona o blagovnih rezervah (Uradni 
list RS, št. 96/09 ZBR-UPB 2) in Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 86/10), objavljamo

javni poziv
za zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za blagov-

ne rezerve, Dunajska 106, Ljub ljana, tel. 01/589-73-00, 
telefaks 01/589-73-47.

2. Predmet javnega poziva je:
a) Odprodaja poslovnega prostora.
b) Kraj: Loka pri Zidanem mostu, Loka pri Zidanem 

mostu 17, parc. št. 7/3,7/5 in 7/6, vse k.o. Loka pri Zi-
danem mostu.

c) Vrsta nepremičnine: poslovni prostor, v izmeri 
2.154 m2, s pripadajočim zemljiščem, v izmeri 4.226 m2.

d) Nepremičnina se odprodaja po sistemu videno 
– kupljeno. Predpisane davčne dajatve na promet ne-
premičnin in stroške prepisa plača kupec.

Izhodiščna cena je 226.950,00 EUR.
3. Nepremičnina bo prodana ponudniku, ki bo po-

nudil najugodnejšo ceno.
O izboru bodo ponudniki obveščeni v roku 8 dni od 

roka za predložitev ponudb.
Razpisovalec si pridržuje pravico, da ne izbere no-

benega ponudnika.
4. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe o prodaji 

nepremičnine, se šteje, da odstopa od pogodbe. V tem 
primeru se varščina ne vrača.

5. Način in rok plačila
Najugodnejši ponudnik je dolžan plačati kupnino ob 

podpisu pogodbe na transakcijski račun pri UniCredit 
Bank št. SI56 29000-0055148819.

Položena varščina se všteje v kupnino.
6. Višina varščine
Pred odpiranjem ponudb morajo ponudniki položiti 

varščino v višini 10  % izhodiščne cene na transakcijski 
račun pri UniCredit Bank, št. SI56 29000-0055148819.

Po opravljenem odpiranju ponudb se ponudnikom, 
ki s svojo ponudbo ne uspejo, varščina vrne v roku osem 
dni, brez obresti.

7. Ogled nepremičnine je možen po predhodnem 
dogovoru z Alojzijem Černetom, tel. 01/589-73-26.

8. Predložitev ponudb.
a) Pisne ponudbe je potrebno predložiti do 28. 2. 

2013, do 9. ure.
Ponudbe se označi: »Ponudba za nakup dela po-

slovnega prostora v Loki pri Zidanem mostu – Ne od-
piraj«.

Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o plačanih davkih in prispevkih,
– izjavo, da v zadnjih šestih mesecih ponudnik ni 

imel blokiranega/ih računa/ov,
– pooblastilo osebi za zastopanje na odpiranju po-

nudb za pravne osebe,
– izjavo o državljanstvu, če je ponudnik fizična ose-

ba.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti po-

nudbe: Zavod republike Slovenije za blagovne rezerve, 
Dunajska 106, Ljub ljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpira-
nje ponudb bo dne 28. 2. 2013, ob 9.15, v sejni sobi, 
VII. nadstropje, na Zavodu Republike Slovenije za bla-
govne rezerve, Dunajska 106, Ljub ljana.

Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve
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Št. 610-1/2013 Ob-1500/13

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega inte-
resa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02, 53/07, 77/07, 
56/08, 22/10 in 20/11), v skladu z določili Pravilnika 
o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro 
kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list 
RS, št. 43/10), Pravilnikom o strokovnih komisijah (Ura-
dni list RS, št. 38/12 in 90/12) in Odlokom o proračunu 
Mestne občine Celje za 2013 (Uradni list RS, št. 12/13), 
Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje (v na-
daljevanju: MOC) objavlja

javni poziv
za izbiro kulturnih projektov, ki jih bo sofinancirala 

Mestna občina Celje v letu 2013
1. Predmet poziva: predmet poziva je izbira kultur-

nih projektov (v nadaljevanju: projektov), ki jih bo sofi-
nancirala Mestna občina Celje v letu 2013.

2. Področja poziva
Poziv se nanaša na sofinanciranje projektov na 

področju:
A/ društvene kulturne dejavnosti;
B/ založniške dejavnosti;
C/ plesne dejavnosti;
D/ vizualne dejavnosti;
E/ splošni stroški delovanja kulturnih zvez in orga-

nizacij;
F/ dejavnost pevskih zborov in pevskih društev.
3. Pomen izrazov
Kulturni projekt je posamična aktivnost kulturnih iz-

vajalcev (gledališka ali plesna predstava, koncert ipd.), 
ki jo bo v letu 2013 sofinancirala MOC (sedma alineja 
2. člena ZUJIK).

Zasebne kulturne organizacije so kulturna društva, 
zasebni zavodi in druge organizacije zasebnega prava, 
ki izvajajo kulturne dejavnosti na območju MOC.

Samozaposleni v kulturi so osebe, ki samostojno 
kot poklic opravljajo kulturno dejavnost in so kot taki 
registrirani v posebnem razvidu pri Ministrstvu za kul-
turo RS.

Predlagatelj projekta je pravna ali fizična oseba, ki 
deluje na področju kulture v javnem interesu in katere 
ustanoviteljica ni lokalna skupnost, kulturno društvo, ki 
izvaja ljubiteljske kulturne dejavnosti.

Upravičena oseba je predlagatelj, katerega vloga 
izpolnjuje splošne pogoje, določene v besedilu tega 
poziva. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na osnovi 
obveznih dokazil in vloge predlagatelja.

Finančna uravnoteženost projekta pomeni, da se 
skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov 
celotnega projekta v finančni konstrukciji ujemajo (od-
hodki = prihodki). Prikazani in navedeni morajo biti vsi 
viri financiranja projekta in njihov obseg.

4. Pogoji za sodelovanje na pozivu
Za sofinanciranje kulturnih projektov se lahko pri-

javijo le predlagatelji projektov, ki izpolnjujejo naslednje 
splošne pogoje poziva:

a/ za področja A/ društvene kulturne dejavnosti, 
B/ založniške dejavnosti, C/ plesne dejavnosti, D/ vi-
zualne dejavnosti in F/ dejavnost pevskih zborov in 
pevskih društev:

– so registrirani za izvajanje dejavnosti na prijavlje-
nem področju javnega poziva (dokazilo: kopija izpiska 
iz sodnega registra oziroma drugega javnega registra 
ali kopija potrdila upravne enote ali drugega ustreznega 
potrdila, iz katerega je razvidno, da je predlagatelj regi-
striran za izvajanje predmetne kulturne dejavnosti v RS 
in kopija veljavnega statuta ali ustanovitvenega akta);

– imajo svoj sedež oziroma stalno bivališče na ob-
močju Mestne občine Celje najmanj 3 leta, vštevši od 
dneva zaključka pozivnega roka nazaj. Izjemoma naj-
manj 1 leto za tiste prijavitelje, ki so v zadnjem triletnem 
obdobju dosegli izjemne in vidne, dokazljive uspehe na 
področju kulture (Celjski grb, druga priznanja na nivoju 
države in/ali EU);

– bodo prijavljene projekte izvedli v letu 2013 na 
območju Mestne občine Celje;

– bodo v svoji prijavi obvezno podali izjavo 
in predložili oziroma predstavili najmanj enkratno brez-
plačno predstavitev svojega prijavljenega projekta ozi-
roma dela projekta v okviru oživitve Starega mestne-
ga jedra Celja in Celjskega gradu ter Poletja v Celju 
v letu 2013 na poziv sofinancerja. Predlagatelji imajo 
možnost predstavitve svojega projekta v vsakem pri-
meru, tudi če ne bodo sofinancirani po pozivu. Za 
to predstavitev projekta bodo prejeli ustrezne referen-
ce (dodatne informacije na zadnjih straneh razpisne 
dokumentacije);

– bodo na vseh dogodkih in spremnih gradivih do-
godkov ustrezno z logotipom in besedilom navedli, da je 
projekt sofinanciran s strani Mestne občine Celje;

b/ za področje A/ društvene kulturne dejavnosti:
– se lahko prijavijo le kulturna društva;
– tisti predlagatelji, ki kandidirajo s predlogom na 

področju A/ društvene kulturne dejavnosti, ne morejo 
kandidirati na ostalih področjih (B/, C/, D/, E/ in /F);

– so izvedli oziroma priredili v zadnjih 3 letih delo-
vanja najmanj 10 kulturnih dogodkov;

c/ za področje B/ založniške dejavnosti:
– imajo svoj sedež oziroma stalno bivališče (samo 

za področje B/) na območju MOC najmanj 3 leta, vštevši 
od dneva zaključka pozivnega roka nazaj. Izjemoma naj-
manj 1 leto za tiste prijavitelje, ki so v zadnjem triletnem 
obdobju dosegli izjemne in vidne, dokazljive uspehe na 
področju kulture (Celjski grb, druga priznanja na nivoju 
države in/ali EU);

– se lahko prijavijo pravne osebe in samozaposleni 
v kulturi (dokazilo redni izpisek iz sodnega registra ali 
druge evidence za pravne osebe oziroma potrdilo o vpi-
su v razvid samozaposlenih v kulturi) in druge fizične 
osebe, ki stalno prebivajo na območju Mestne občine 
Celje najmanj 3 leta. Izjemoma najmanj 1 leto za tiste 
prijavitelje, ki so v zadnjem triletnem obdobju dosegli 
izjemne in vidne, dokazljive uspehe na področju kulture 
(Celjski grb, druga priznanja na nivoju države in/ali EU);

d/ za področje C/ plesne dejavnosti in D/ vizualne 
dejavnosti:

– se lahko prijavijo pravne osebe in samozaposle-
ni v kulturi (dokazilo redni izpisek iz sodnega registra 
ali druge evidence za pravne osebe oziroma potrdilo 
o vpisu v razvid samozaposlenih v kulturi), ki imajo 
sedež oziroma stalno prebivališče na območju Mestne 
občine Celje;

e/ za področje E/ splošni stroški delovanja kulturnih 
zvez in organizacij:

– se lahko prijavijo nepridobitne pravne osebe za-
sebnega prava, kot so kulturne zveze in organizacije, ki 
imajo sedež oziroma enoto na območju Mestne občine 
Celje ter izpolnjujejo naslednje pogoje:

– v kulturno zvezo oziroma organizacijo je vklju-
čenih vsaj 30 društev;

– so registrirane v MOC in delujejo najmanj 
30 let;

– cilj opravljanja njihove dejavnosti ni pridobiva-
nje dobička;

– svojo dejavnost izvajajo na območju in v inte-
resu MOC;
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– imajo v ustanovitvenih aktih opredeljeno de-
lovanje na področju povezovanja in širjenja kulturne 
dejavnost v društvih;

– spodbujajo razvoj na področju ljubiteljskih 
(društvenih) kulturnih dejavnosti in množične kulturne 
dejavnost v Mestni občini Celje;

– imajo zagotovljene prostorske, kadrovske in 
organizacijske pogoje za opravljanje svoje dejavnosti.

f/ za področje F/ dejavnosti pevskih zborov in pev-
skih društev:

– se lahko prijavijo le ljubiteljska kulturno-pevska 
društva oziroma skupine, katerih osnovna dejavnost je 
vokalno-instrumentalna ustvarjalnost (zborovsko petje 
in izvajanje koncertov, pevski nastopi ipd.)

– tisti predlagatelji, ki kandidirajo s predlogom na 
področju F/ dejavnost pevskih zborov in pevskih dru-
štev, ne morejo kandidirati na ostalih področjih (A/, B/, 
C/, D/, in E/);

– so izvedli oziroma priredili v zadnjih 3 letih delo-
vanja najmanj 10 kulturnih dogodkov;

Predlagatelji oziroma izvajalci kulturnih projektov 
lahko na ta poziv prijavijo izključno en projekt na le eno 
izmed področij tega poziva. Eventualne prijave večjega 
števila projektov istega predlagatelja oziroma zakonite-
ga zastopnika, ki se pojavlja v različnih pravnih in fizičnih 
osebah ne bodo upoštevane.

5. Merila za izbor projektov: predlogi projek-
tov predlagateljev bodo ocenjeni v skladu z merili, ki so 
podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji tega 
javnega razpisa. Merila, postavljena za ocenjevanje 
vlog, ne morejo biti predmet pritožbe.

6. Delež sredstev
V proračunu Mestne občine Celje je za leto 

2013 predvidenih 158.612 EUR, na kontu št. 413302 
na naslednjih področjih v zneskih:

A/ društvena kulturna dejavnost 70.600 EUR
B/ založniška dejavnost 8.000 EUR
C/ plesna dejavnost 10.000 EUR
D/ vizualna dejavnost 10.000 EUR
E/ splošni stroški delovanja kulturnih 
zvez in organizacij 41.012 EUR
F/ dejavnost pevskih zborov in pevskih 
društev 19.000 EUR
Skupaj: 158.612 EUR

Mestna občina Celje si pridržuje pravico do spre-
membe okvirne višine sredstev v primeru, da se raz-
položljiva sredstva spremenijo v postopku sprejemanja 
proračuna Mestne občine Celje za leto 2013.

Za predloge projektov predlagateljev na vseh po-
dročjih poziva (A/ društvene kulturne dejavnosti, B/ za-
ložniške dejavnosti, C/ plesne dejavnosti, D/ vizualne 
dejavnosti), E/ splošni stroški delovanja kulturnih zvez 
in organizacij in F/ dejavnost pevskih zborov in pevskih 
društev, ki izpolnjujejo pogoje tega poziva, pa so sofi-
nancirani s strani Mestne občine Celje na drugi osnovi 
za isti projekt, ne morejo biti sofinancirani skladno s tem 
pozivom.

Mestna občina Celje je vsem fizičnim osebam od 
prejetih sredstev za projekt dolžna odvesti dohodnino, 
ker le-ta po 20. členu Zakona o dohodnini (Uradni list 
RS, št. 13/11) ni med oproščenimi.

Sofinancirani ne bodo projekti, katerih finančna 
konstrukcija ne bo realna ali bo ocenjena tako visoko, 
da z morebitno finančno podporo Mestne občine Celje 
ne bi bili izvedljivi.

7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: MOC 
bo z izbranim predlagateljem projekta sklenila pogodbo 

o sofinanciranju projekta v letu 2013. Projekt bo sofinan-
cirala v okviru proračunskih možnosti.

8. Rok, v katerem morajo biti poslane vloge predlo-
gov poziva: poziv se prične z objavo v Uradnem listu RS 
z dne 15. 2. 2013 in zaključi z dnem 22. 3. 2013.

V okviru tega roka se bodo vloge obravnavale kon-
tinuirano po vrstnem redu prispetja prijave.

9. Dokumentacija poziva
Dokumentacija poziva obsega:

1. Povabilo k oddaji vloge predloga projekta
2. Navodila predlagateljem za izdelavo vlo-

ge predloga projekta
3. Obrazec podatkov o predlagatelju predloga 

projekta OBR – 1
4. Izjava o sprejemanju pogojev poziva in pravil-

nih podatkih OBR – 2
5. Predlog projekta OBR – 3
6. Vzorec pogodbe o sofinanciranju projekta 

OBR – 4
7. Vzorec poročila o izvedbi projekta za leto 

2013 OBR – 5
Razpisno dokumentacijo poziva lahko predlaga-

telji projektov v roku poziva pridobijo na spletni strani 
Mestne občine Celje (http://moc.celje.si/javna-narocila) 
oziroma jo lahko prejmejo po elektronski pošti (zahtevek 
se mora posredovati na elektronski naslov: vlado.ko-
zel@celje.si ali tanja.opresnik@celje.si).

Zainteresirane osebe lahko dobijo dodatne informa-
cije v zvezi s pozivom vsak dan med 9. in 11. uro, ob sre-
dah tudi med 14. in 16. uro, pri višjem svetovalcu Vladu 
Koželu, tel. 03/426-58-86, e-mail: vlado.kozel@celje.si 
ali svetovalki Tanji Oprešnik, tel.: 03/426-58-87, e-mail: 
tanja.opresnik@celje.si.

10. Vsebina vloge predlogov in način pošiljanja
Predlagatelj mora pripraviti vlogo predloga v skladu 

z Navodili predlagateljem za izdelavo vloge predloga 
projekta v razpisni dokumentaciji in predložiti vse zah-
tevane dokumente 5. točke Navodila predlagateljem 
projektov (rimska I. do VIII.). Rok za oddajo predlogov 
projektov je 22. 3. 2013. Predlagatelji morajo odda-
ti predloge izključno priporočeno po pošti (datum po-
štnega žiga). Takšna vloga mora prispeti na Mestno ob-
čino Celje, Oddelek za družbene dejavnosti, Trg celjskih 
knezov 9, Celje. Po tem roku se bodo vloge izločale kot 
prepozne brez odpiranja.

Vsaka prijavljena vloga mora biti poslana v zaprti 
ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Kulturni projekti 2013, 
z navedbo področja poziva, kot npr.: A/ Društvene kul-
turne dejavnosti « – odvisno od tega, za katero področje 
poziva predlagatelj oddaja vlogo predloga. Na hrbtni 
strani ovojnice mora biti obvezno naveden poln na-
slov predlagatelja posameznega projekta.

11. Odpiranje vlog in obveščanje o izidu
Odpiranje vlog predlogov projektov ne bo javno. 

Uradna oseba in strokovna komisija za odpiranje vlog 
Mestne občine Celje bo odpirala vloge po vrstnem redu 
prispetja. Odprle se bodo vse vloge, ki bodo prispele 
v času od začetka pozivnega roka do zaključka po-
zivnega roka, tj. do 22. 3. 2013. Po tem roku se vloge 
izločajo kot prepozne brez odpiranja. Osebna oddaja 
vlog v tajništvo Oddelka za družbene dejavnosti MOC 
ne bo mogoča.

Vloga, ki ne bo izdelana v skladu z Navodili predla-
gateljem za izdelavo vloge predloga projekta v doku-
mentaciji poziva, se bo štela za nepopolno vlogo predlo-
ga predlagatelja in se kot taka s sklepom zavrže.

Strokovna komisija za presojo in ocenjevanje 
vlog predlogov projektov bo ovrednotila projekte glede 
na kriterije v javnem pozivu in obvestila vsakega predla-
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gatelja, ki mu je ocenila vlogo, o dejstvih in okoliščinah, 
pomembnih za izdajo odločbe.

Predlagatelji bodo imeli možnost, da se bodo izjavili 
o predlogu strokovne komisije v roku 8 dni po prejemu 
obvestila. Strokovna komisija bo obravnavala v roku pri-
spele povratne izjave predlagateljev in oblikovala konč-
ni predlog sofinanciranja projektov.

Predlagatelji projektov bodo o končnem izidu po-
ziva in znesku sofinanciranja s strani MOC obveščeni 
z odločbo.

Mestna občina Celje

Št. 4261-07/2013 Ob-1513/13

Na podlagi drugega odstavka 20. člena Odloka o tu-
ristični taksi v Občini Bovec (Uradno glasilo, št. 5/2005, 
Uradni list RS, št. 2/13), v skladu s 24. členom Zakona 
o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 
57/12) Občina Bovec objavlja

javni poziv
za posredovanje podatkov, ki bodo osnova za 

izračun pavšalnega zneska turistične takse 
v Občini Bovec

I. Poziv novim zavezancem: Občina Bovec poziva 
nove zavezance iz 9. člena Odloka o turistični taksi 
v Občini Bovec (lastnike počitniških hiš in stanovanj 
na območju Občine Bovec) k oddaji podatkov. Novi 
 zavezanci so dolžni podatke vpisati v predpisani pri-
loženi obrazec in jih do vključno 4. 3. 2013 poslati na 
naslov: Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 
Bovec.

 
OBRAZEC ZA POSREDOVANJE PODATKOV, KI BODO OSNOVA ZA IZRAČUN 

PAVŠALNEGA ZNESKA TURISTIČNE TAKSE V OBČINI BOVEC 
Ime in priimek lastnika počitniške hiše/stanovanja v občini Bovec (zavezanca): 

______________________________________________________________________
____________ 
Naslov stalnega bivališča zavezanca: 
____________________________________________________ 
Matična številka: _____________________  Davčna številka: 
_______________________ 
Telefonska številka: __________________ 
Naslov počitniške hiše/stanovanja: 
______________________________________________________ 
Uporabna površina počitniške hiše/stanovanja: ________ m2  Število 
ležišč: ____________ 
Lastnik z dne: _______________________ 
Kraj in datum: _______________________ Podpis zavezanca: 
____________________________ 

 
 

II. Poziv zavezancem, ki uveljavljajo oprostitvene 
razloge

Občina Bovec poziva tudi vse zavezance po 9. čle-
nu Odloka o turistični taksi v Občini Bovec (lastnike 
počitniških hiš in stanovanj na območju Občine Bovec), 
da v primeru obstoječih oprostitvenih razlogov za leto 
2012, kot sledijo iz druge alinee 7. člena odloka, lah-
ko do postavljenega roka (kolikor tega še niso storili) 
podajo vlogo za oprostitev plačila letnega pavšalnega 
zneska turistične takse za leto 2012. Iz preteklih izpol-
njenih obrazcev se upoštevajo zgolj podatki o uporabni 
površini in številu ležišč, medtem ko vloge za morebitno 
oprostitev niso prenosljive na naslednje leto in je njiho-
vo upravičenost treba izkazovati vsako leto sproti za 
preteklo leto.
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Vloge z oprostitvenimi razlogi in utemeljitvijo pošljite 
na naslov: Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 
Bovec, do vključno 4. 3. 2013.

Odlok in Odlok o spremembi Odloka o turistični ta-
ksi v Občini Bovec ter predpisani obrazec za posredova-
nje podatkov sta v elektronski obliki dostopna na spletni 
strani Občine Bovec: http://obcina.bovec.si. Za kakršna 
koli pojasnila smo vam na voljo na tel. 05/38-41-911 
(kontaktna oseba: Patricija Muršič).

Občina Bovec
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Št. 101-1/2013-3 Ob-1250/13

Upravna enota Kranj sprejme v hrambo Pravila 
Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture 
Slovenije Gimnazije Franceta Prešerna Kranj, s se-
dežem Kidričeva cesta 65, 4000 Kranj, sprejeta dne 
8. 1. 2013.

Pravila iz prvega odstavka se vpišejo v evidenco 
statutov in pravil sindikatov pri tem organu, pod zapore-
dno številko 208.

Št. 101-1/2013-2 Ob-1269/13

Pravila ZSSS, Sindikata podjetja SGP Kraški zi-
dar Sežana, s sedežem v Sežani, Cesta na Lenivec 4, 
6210 Sežana, ki se hranijo na Upravni enoti Sežana, 
na podlagi odločbe št. 024-4/94-3, z dne 18. 1. 1994 
in so vpisana v evidenco statutov sindikatov pod zap. 
št. 4, z dne 18. 1. 1994, se izbrišejo iz evidence statutov 
sindikatov.

Evidence sindikatov
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 Ob-1458/13

Ime medija: Gorenjski glas, Gorenjskiglas.si.
Izdajatelj: Gorenjski glas, d.o.o., Kranj.
Naslov: Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj.
Lastniki, ki imajo več kot 5  % kapitala oziroma upra-

vljavskih pravic: Gorenjska banka, d.d., Kranj 82,05  %, 
Delo, d.d., Ljub ljana 10  %.

Direktorica družbe: Marija Volčjak.

 Ob-1463/13

V skladu s 64. členom Zmed objavljamo, da ima 
družba Megaline d.o.o., Stegne 21c, 1117 Ljub ljana 
100  % lastniški in upravljalski delež v družbi R GAMA 
MM d.o.o., Stegne 21c, 1117 Ljub ljana, ki je izdajatelj 
radijskega programa Radio Ekspres.

 Ob-1464/13

Ime, priimek in stalno prebivališče fizičnih oseb, 
ki imajo v premoženju družbe Tv Celje d.o.o. najmanj 
pet-odstotni delež kapitala:

– Ivan Pfeifer, Polzela 76, 3313 Polzela – 51  %,
– Janko Šopar, Ul. Matevža Haceta 12, 3000 Ce-

lje – 49  %.

 Ob-1465/13

Ime medija: Naš čas, Radio Velenje.
Izdajatelj: Naš čas, d.o.o., Kidričeva cesta 2/a, 3320 

Velenje.
Oba medija se financirata iz lastnih virov.
Več kot 5  % kapitala imajo: Naš čas, d.o.o. 38,64  %; 

Boris Zakošek, 18,05  %; Mira Zakošek, 8,64  %; Stanislav 
Vovk, 7,67  %; Mitja Čretnik, 6,55  %; Nina Jug, 5,31  %.

Organa upravljanja družbe sta skupščina in direktor.
Direktor družbe je Boris Zakošek.

 Ob-1473/13

Ime medija: Revija SRP, Pražakova 13, Ljub ljana.
1. Osebi z deležem v premoženju izdajatelja:
– Ivo Antič, Karlovška 22, 1000 Ljub ljana,
– Rajko Šuštaršič, Pražakova 13, 1000 Ljub ljana.
2. Člani sveta zavoda:
– Ivo Antič, Karlovška 22, 1000 Ljub ljana,
– Rajko Šuštaršič, Pražakova 13, 1000 Ljub ljana,
– Alenka Zakrajšek, Zadružna 6, 1000 Ljub ljana.

 Ob-1479/13

Ime medija: Radio Kranj – Gorenjski Megasrček.
Izdajatelj: Radio Kranj, d.o.o., Stritarjeva ulica 6, 

4000 Kranj.
Več kot 5  % upravljalskih pravic/kapitala:
– KD Kapital, finančna družba d.d., Celovška 206, 

1000 Ljub ljana,
– Radio Kranj, d.o.o., Stritarjeva ulica 6, Kranj,
– Marjan Potrata, Smledniška 122, 4000 Kranj.
Poslovodstvo: direktor Marjan Potrata.
Člani nadzornega sveta: Žiga Peljko, Andrejka Pi-

hler in Danijel Pangeršič.

 Ob-1497/13

Medij: Televizija ETV.
Izdajatelj: ETV mediji in turizem d.o.o., Loke pri Za-

gorju 22, Kisovec, direktor Boštjan Vidmar.
Lastnik: Janez Vidmar, Obrezija 20, Izlake.

 Ob-1498/13

Ime medija: Lokalna TV Trbovlje.
Izdajatelj: AB Video Produkcija, Anton Berakovič 

s.p.
Sedež: Savinjska cesta 35, Trbovlje.
Lastniški delež: 100  % lastnik, Anton Berakovič.
Direktor: Anton Berakovič.

 Ob-1502/13

Ime medijev: Moj Radio, Moj Radio 1.
Izdajatelj, upravljalec in lastnik je Boris Sušin, s.p., 

Kidričeva 2b, 3320 Velenje.

 Ob-1522/13

Ime medija: Radio Sraka.
Izdajatelj: Glasbena produkcija in založnišvo Sraka 

international d.o.o. Novo mesto, Valantičevo 17.
Lastniki:
– 50  % – Vovk Drago, Valantičevo 17, 8000 Novo 

mesto,
– 50  % – Vovk Božica, Valantičevo 17, 8000 Novo 

mesto.
Direktor: Vovk Drago, Valantičevo 17, 8000 Novo 

mesto.

Objave po Zakonu o medijih
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Št. 2433-13-0014 Ob-1469/13

Območna geodetska uprava Nova Gorica, Rejče-
va ulica 7, Nova Gorica, v skladu s sedmim odstavkom 
11. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin – ZEN 
(Uradni list RS, št 47/06 in 65/07 – Odločba US) v pove-
zavi z Zakonom o splošnem upravnem postopku – ZUP 
(Uradni list RS, št. 24/06 – u.p.b., 105/06 – ZUS-1 in 
126/07) poziva osebe, ki menijo, da so pravni nasledniki 
po umrlih Zorn Antonu, Lokavec 115, 5270 Ajdovščina, 
Cili Mariji, Via Molni Grande 36, Trst, Bratina Antonu, Via 
Molni Grande 36, Trst, lastnikih parcel 2289/1, 2289/2, 
k.o. 2381 – Lokavec, da se javijo v 30 dneh od dneva 
objave oklica v Uradnem listu Republike Slovenije in na 
enotnem državnem portalu e-uprave, ter vstopijo v po-
stopek ureditve meje med parcelama 2289/1, 2289/2 
in parcelo 3014/1 2381 – Lokavec (številka postopka: 
90312-236/2005-2).

Oseba, ki meni, da je pravni naslednik, mora iz-
kazati obstoj svojega pravnega nasledstva. Če se na 
objavo oklica ne javi nihče, velja domneva, da neznani 
lastnik nepremičnine soglaša z ugotovljeno katastrsko 
mejo.

Območna geodetska uprava Nova Gorica
dne 4. 2. 2013

Objave po Zakonu  
o evidentiranju nepremičnin
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SV 68/13 Ob-1507/13

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega 
zapisa notarja Jožeta Rožmana iz Domžal, opr. št. 
SV 68/13 z dne 7. 2. 2013 je bila nepremičnina, in sicer 
stanovanje z uporabno površino 37,10 oziroma neto 
tlorisno površino, v izmeri 45,80 m2, ki se nahaja v četrti 
etaži večstanovanjske stavbe, na naslovu Turnše 41, 
1233 Dob, stoječi v k.o. Dob (1943) na parcelni številki 
1218, stanovanjska stavba, v izmeri 123 m2, katerega 
lastnik do celote (1/1) je zastavitelj na podlagi kupopro-
dajne pogodbe o prodaji stanovanja številka 9/93 z dne 
14. 7. 1993, zastavljeno v korist upnika VOLKSBANK 
KÄRNTEN SÜD, e. Gen., Hauptplatz 6, 9170 Ferlach, 
Avstrija, MŠ 1900625000, v zavarovanje kreditne denar-
ne terjatve v višini 32.000,00 EUR s pripadki.

Zavarovanja terjatev
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Izvršbe

VL 153054/2012 Os-1340/13

Izvršitelj Franc Pušenjak, Obrtna 24, 9000 Mur-
ska Sobota, je dne 11. 1. 2013 s pričetkom ob 10. uri 
v zadevi VL 153054/2012, Okrajno sodišče v Murski 
Soboti zoper dolžnico Alenko Peček Ketler, Razlago-
va ulica 18, Murska Sobota, za upnico Lilijano Gorza, 
Zelena ulica 18, Murska Sobota, ki jo zastopa odve-
tnik Jože Šafarič, Cvetkova 16, Murska Sobota v kraju 
Murska Sobota, Razlagova ulica 18, pri dolžniku, ob 
prisotnosti Franc Pušenjak, izvršitelj, Leon Peček, mož 
dolžnice, opravil rubež nepremičnin: stanovanje št. 10, 
v 2. nadstropju večstanovanjske stavbe, številka 121, 
stoječe na parc. št. 440, k.o. 105 – Murska Sobota, na 
naslovu Razlagova ulica 18, Murska Sobota, v skupni 
izmeri 54 m2.

Okrajno sodišče v Murski Soboti  
dne 24. 1. 2013

Oklici o začetku vzpostavitve 
pravnega naslova

N 73/2009 Os-1273/13

Okrajno sodišče v Ljub ljani je v nepravdni zade-
vi predlagateljev: 1. Ivana Sokač, 2. Albin Černjač in 
3. Andreja Semolič Valič, vsi Kremžarjeva ulica 8, Ljub-
ljana, zoper nasprotnega udeleženca: 1. USZ d.o.o. 
Ljub ljana – v stečaju, Tržaška cesta 132, Ljub ljana, ki 
ga zastopa stečajni upravitelj Milan Vajda, odvetnik iz 
Ljub ljane in 2. Mestna občina Ljub ljana, Mestni trg 1, 
Ljub ljana, ki jo zastopa odvetnik Bojan Drobež iz Ljub-
ljane, zaradi vzpostavitve etažne lastnine in vzpostavitve 
zemljiško knjižne listine, dne 17. januarja 2013 izdalo 
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiško knjižne 
listine, kupne pogodbe št. 72-4280 z dne 27. 7. 1972, 
sklenjena med Standard – Invest, Celovška cesta 89, 
Ljub ljana kot prodajalcem in Albinom Černjačem, Bratov 
Komel 42, Ljub ljana kot kupcem, in sicer za nepremič-
nino – trosobno stanovanje v približni skupni stano-
vanjski površini 70,75 m2, v I. nadstropju vrstne hiše 
št. 122 v soseski Koseze, ki stoji na zemljišču s parc. 
št. 1732/53, k.o. Dravlje.

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 2. predlagatelja 
Albina Černjača.

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 17. 1. 2013

Oklici o začasnih zastopnikih in 
skrbnikih

III D 3377/2011 Os-1046/13

Okrajno sodišče v Ljub ljani je v zapuščinski zadevi 
po pokojnem Nuhanović Hasibu, roj. 18. 11. 1934, umrl 
7. 12. 2011, nazadnje stanujoč Vulčeva 38, Ljub ljana, 
drž. Republika Slovenija, s sklepom z dne 28. 12. 2012 
dediču Saudiju Nuhanoviću na podlagi 4. točke druge-
ga odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku 
v zvezi s 163. členom Zakona o dedovanju, postavilo 
začasnega zastopnika, odvetnika Željka Kranjca, Čufar-
jeva ulica 1, Ljub ljana, ker je navedeni dedič neznanega 
prebivališča in nima pooblaščenca.

Začasni zastopnik bo dediča Saudija Nuhanoviča 
zastopal vse do takrat, dokler dedič ali njegov poobla-
ščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 28. 12. 2012

VL 74421/2012 Os-1361/13

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni odde-
lek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika 
Si.mobil telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska 
cesta 134b, Ljub ljana, ki ga zastopa odv. Alenka Čeh 
Gerečnik, P.P. 1234, Maribor, proti dolžniku Draganu 
Janić Ević, Delakova ulica 46, Ljub ljana, ki ga zastopa 
zak. zast. odv. Tomaž Šešerko, Tavčarjeva 2, Ljub ljana 
– dostava, zaradi izterjave 216,11 EUR, sklenilo:

dolžniku Draganu Janić Ević, Delakova 
ulica 46, Ljub ljana, 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. Tomaž 
Šešerko, Tavčarjeva 2, 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 10. 1. 2013

II P 1425/2012 Os-1439/13

Okrajno sodišče v Ljub ljani je sodnici mag. Urški 
Gašperin, v pravdni zadevi tožeče stranke: Študentski 
servis Študentek d.o.o., Obala 114, Portorož, ki jo za-
stopa Bojan Starčič, odvetnik v Portorožu, zoper toženo 
stranko Dašo Guzej, Razgled 3, Piran (v tožbi: Mesar-
ska 2, Ljub ljana), zaradi vračila 221,28 EUR s pripadki, 
dne 28. januarja 2013 sklenilo:

Objave sodišč
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toženi stranki Daši Guzej, Razgled 3, Piran (v 
tožbi: Mesarska 2, Ljub ljana), se na podlagi 82. čle-
na Zakona o pravdnem postopku postavi začasnega 
zastopnika.

Za začasnega zastopnika se določi odvetnik Matej 
Pečanac, Dalmatinova ulica 2, Ljub ljana.

Začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko vse 
do takrat, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec 
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pri-
stojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 28. 1. 2013

P 8/2012 Os-1304/13

Okrajno sodišče v Murski Soboti je po okrajnem 
sodniku Jožefu Kržanku, v pravdni zadevi tožeče stran-
ke Marije Meričnjak, Sebeborci 83a, ki jo zastopa Da-
nilo Hari, odvetnik iz Murske Sobote, zoper toženo 
stranko: 1. Štefan Počič in 2. Terezija Počič, oba ne-
znanega bivališča v Združenih državah Amerike, zaradi 
ugotovitve priposestvovanja (sp. vr. 4.000,00 EUR), 
dne 19. 6. 2012 sklenilo:

v pravdni zadevi Okrajnega sodišča v Murski So-
boti, opr. št. P 8/2012 se toženi stranki postavlja zača-
sni zastopnik, in sicer odvetnik Jože Korpič, Slomškova 
ulica 1, Murska Sobota.

Okrajno sodišče v Murski Soboti  
dne 19. 6. 2012

IV P 74/2012 Os-5054/12

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s sklepom 
opr. št. I P 74/2010 z dne 20. 11. 2012, toženi stranki 
Ani Letunica (prej Rebernik), katere bivališče je nezna-
no, postavilo začasnega zastopnika odvetnika Toneta 
Kozelja iz Slovenj Gradca, Glavni trg 39.

Začasni zastopnik je bil postavljen na podlagi 
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o prav-
dnem postopku.

Začasni zastopnik bo toženo stranko zastopal 
v postopku vse do takrat, dokler stranka ali njen po-
oblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler 
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je 
postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu  
dne 23. 11. 2012

N 18/2012 Os-1272/13

Okrajno sodišče v Trebnjem je po okrajni so-
dnici Katji Pavlič, v nepravdni zadevi predlagateljev: 
1. Štumberger Jože, Gregorčičeva ulica 15, Ljub ljana, 
2. Rušiti Arben, Zapuže 15, Mirna, ki ju oba zastopa 
odvetnik Jurij Gros iz Trebnjega, zoper nasprotnega 
udeleženca: 1. Mrhar Miroslav, Im Blauen Goru 39, 
5047 Wesseling, Nemčija, 2. Humar Ivanka, Tolminskih 
puntarjev 2b, Nova Gorica, 3. Humar Ana, Sokolska 
ulica 8, Mirna, zaradi delitve stvari v solastnini, dne 
10. 1. 2013 sklenilo:

za začasnega zastopnika Miroslavu Mrharju, se 
postavi odvetnik Alojz Bandelj, Gubčeva 9, Trebnje.

Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 10. 1. 2013

Oklici dedičem

D 331/2011 Os-1182/13

Na Okrajnem sodišču v Brežicah je v teku zapuščin-
ski postopek po pokojnem Janezu Barbiču, nazadnje 
stanujočem Bušeča vas 8, Cerklje ob Krki, rojenem dne 
31. 3. 1861, umrlem dne 30. 1. 1944.

Sodišče zato poziva vse, ki mislijo, da imajo pra-
vico do dediščine po pokojnem Janezu Barbiču, da 
se priglasijo Okrajnemu sodišču v Brežicah v enem 
letu od objave tega oklica v Uradnem listu Republike 
Slovenije.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Brežicah
dne 4. 12. 2012

D 721/2012 Os-4963/12

Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapu-
ščinski postopek po pokojni Ani Germek, rojeni Germek, 
hčeri Mihaela, upokojenki, rojeni 13. 7. 1924, državljanki 
Republike Slovenije, samski, umrli 14. 9. 2012, nazadnje 
stanujoči Vojkova ulica, Celje.

Po zapustnici je nastopilo dedovanje na podlagi 
oporoke. O veljavnosti oporoke se morajo izjaviti dedi-
či, ki bi za dedovanje po zapustnici prišli v poštev, če 
bi nastopilo zakonito dedovanje. Ker je bila zapustnica 
samska in ni imela potomcev, so to morebitni dediči 
II. (starši oziroma bratje in sestre ter polbratje in pol-
sestre oziroma njihovi potomci) ali III. (dedi in babice 
oziroma njihovi potomci) dednega reda, pri čemer so-
dišče z  njihovimi imeni in drugimi osebnimi podatki ne 
razpolaga.

Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedova-
nju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine 
na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem 
letu od objave tega oklica na oglasni deski sodišča in 
v Uradnem listu Republike Slovenije. Po preteku tega 
roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter 
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, 
s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Celju  
dne 20. 11. 2012

D 699/2012 Os-5334/12

Pri okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapuščin-
ski postopek po pokojnem Vilku Semcu, sinu Viljema, ro-
jenem dne 14. 7. 1952, državljanu Republike Slovenije, 
vdovcu, umrlem dne 9. 9. 2012, nazadnje stanujočem 
Kolenov graben 5, Radeče.

Zapustnik ni napravil oporoke, edina dedinja 
I. dednega reda zapustnikova hči Violeta Semec pa 
se je dedovanju po zapustniku odpovedala v svojem 
imenu in tudi v imenu svojih otrok. Dediči II. dednega 
reda, in sicer zapustnikovi bratje in sestre oziroma pol-
bratje in polsestre Milan Semec, Rudi Semec, Roza 
Semec in Anita Bertocchi so se dedovanju po zapu-
stniku prav tako odpovedali, medtem ko drugih dedi-
čev II. dednega reda ni. Zato pridejo v poštev dediči 
III. dednega reda (zapustnikove babice in dedi oziroma 
tete in strici oziroma sestrične in bratranci oziroma nji-
hovi potomci), katerih podatki (imena in priimki, rojstni 
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podatki, naslovi prebivališč ter drugi osebni podatki) 
sodišču niso znani.

Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedo-
vanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do de-
diščine na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču 
v enem letu od objave tega oklica na oglasni deski so-
dišča in v Uradnem listu RS. Če se dediči v določnem 
roku ne bodo priglasili, bo sodišče opravilo in zaključilo 
zapuščinski postopek tako, da bo štelo, da je zapušči-
na brez dediča in bo zapustničino premoženje v skladu 
z 9. členom Zakona o dedovanju postala lastnina Re-
publike Slovenije.

Okrajno sodišče v Celju
dne 19. 12. 2012

D 499/2012 Os-5335/12

Pri okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapu-
ščinski postopek po pokojnem Blažu Deželaku, roje-
nem dne 27. 1. 1888, umrlem dne 4. 2. 1970, nazadnje 
stalno stanujočem Slivno 1, Laško.

Zapustnik ni napravil oporoke, niti ni pustil  dedičev 
I. dednega reda, je pa pustil dediče II. dednega reda, 
in sicer brata Martina Deželaka, ki je umrl leta 1978 
in ni imel potomcev, niti ni bil poročen in sestro Marijo 
Deželak, ki je umrla leta 1975 in je prav tako umrla brez 
potomcev in tudi ni bila poročena. Ker po zapustniku 
ni dedičev II. dednega reda, pride v poštev dedovanje 
po III. dednem redu. Po podatkih sodišča je imel zapu-
stnik po svojem očetu stara starša Mihaela Deželaka 
in Marijo Deželak, ki sta imela tri potomce, in sicer 
Jožeta Deželaka (zapustnikovega očeta), Martina De-
želaka (zapustnikovega strica), ki je umrl neznanega 
datuma in naj ne bi imel potomcev in Fortunata De-
želaka (zapustnikovega strica), ki je umrl 21. 2. 1968 
in je imel naslednje potomce: sina Alojza Deželaka, 
hčerko Marijo Deželak, sina Ivana Deželaka, hčerko 
Nežiko Deželak, sina Karla Deželaka in hčerko Ano 
Deželak. Ne razpolaga pa sodišče s podatki (imena 
in priimki, rojstni podatki, naslovi prebivališč ter drugi 
osebni podatki) o ostalih dedičih III. dednega reda, 
in sicer o starih starših zapustnikove matere oziroma 
njihovih potomcih. Zaradi navedenega in ker tudi niso 
znani podatki o morebitnih potomcih zapustnikovega 
strica Martina Deželaka, je potrebno izvesti oklicni 
postopek.

Sodišče tako na podlagi 206. člena Zakona o de-
dovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do 
dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču 
v enem letu od objave tega oklica na oglasni deski so-
dišča in v Uradnem listu RS. Po preteku tega roka bo 
sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov v spisu.

Okrajno sodišče v Celju
dne 19. 12. 2012

D 446/2012 Os-5336/12

Pri okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapu-
ščinski postopek po pokojnem Antonu Pavčniku, ro-
jenem leta 1908, umrlem dne 30. 3. 1966, nazadnje 
stanujočem Šmidhenova 24, Samobor, Hrvaška.

Zapustnik ni napravil oporoke, po podatkih, s ka-
terimi razpolaga sodišče pa bi kot dedinja I. dednega 
reda v poštev prišla zapustnikova hči Branka Pavčnik 
oziroma njeni potomci, s podatki o katerih (imena in pri-
imki, rojstni podatki, naslovi prebivališč ter drugi osebni 
podatki) sodišče ne razpolaga.

Sodišče tako na podlagi 206. člena Zakona o de-
dovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do 
dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču 
v enem letu od objave tega oklica na oglasni deski so-
dišča in v Uradnem listu RS. Po preteku tega roka bo 
sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov v spisu.

Okrajno sodišče v Celju
dne 19. 12. 2012

D 290/2012 Os-1048/13

Pri Okrajnem sodišču v Domžalah teče zapuščin-
ski postopek po pokojni Frančiški Reberšek, rojeni 
12. 10. 1866 v Moravčah, razglašeni za mrtvo z dnem 
13. 10. 1956.

Pozivajo se neznani dediči po pokojni Frančiški 
Reberšek, da se priglasijo pri tukajšnjem sodišču kot 
dediči v roku enega leta od dneva objave tega oklica.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 3. 1. 2013

D 96/2012 Os-1017/13

Josip Oblak, sin Antona, nazadnje stanujoč v Ro-
žarju, Črni Kal je dne 6. 4. 1938 umrl in ni zapustil 
oporoke.

Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj 
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.

Če se po preteku enega leta od objave oklica ne 
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko 
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. 
Neznanim dedičem je bila postavljena skrbnica Bistra 
Podgornik Tonello, Dekani 209a, Dekani.

Okrajno sodišče v Kopru  
dne 2. 1. 2013

D 512/2011 Os-1103/13

Andrej Sever pok. Andreja iz Črnega Kala, je dne 
31. 12. 1933 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 tega oklica 
ne zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščin-
sko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpo-
laga. Neznanim dedičem je bila postavljena skrbnica 
Nela Vovk, Kocjančičeva 32, Ankaran.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 10. 1. 2013

D 570/2011 Os-1109/13

Ana Levac, pok. Ivana iz Gračišča, Butari bb, je 
dne 6. 12. 1938 umrla in ni zapustila 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 tega oklica 
ne zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščin-
sko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpo-
laga. Neznanim dedičem je bila postavljena skrbnica 
Bistra Podgornik Tonello, Dekani 209a, Dekani.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 10. 1. 2013
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D 163/2012 Os-1329/13

Zapuščinska zadeva po pokojnem Kavalič Andreju, 
rojenem dne 18. 9. 1855, državljanu Republike Sloveni-
je, nazadnje stanujočem v Pobegih, Kavaliči 188, umr-
lem dne 23. 7. 1929.

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, 6280 Ankaran.

Okrajno sodišče v Kopru  
dne 24. 1. 2013

II D 3400/2012 Os-1436/13

Pri Okrajnem sodišču v Ljub ljani je pod opr. št. II 
D 3400/2012 v teku zapuščinski postopek po pokojnem 
Bruno Kresevič (Kresevic), sin Frančiška, rojen 6. 9. 
1940, umrl 6. 10. 1989, nazadnje stanujoč Juan Jofre 
s/n, Barrio San Jose, Isidro Casanova, Provinca Buenos 
Aires, Argentina, državljan Republike Italije.

Zapustnik ni napravil oporoke, zato je nastopilo zako-
nito dedovanje. Zapustnik je bil ob smrti poročen z Mirto 
Emmo Esper in ni zapustil potomcev. Zapustnikova žena 
Mirta Emma Esper je umrla za zapustnikom, sodišču pa 
niso znani njeni dediči. Zapustnik je imel tudi sestro Emo 
Marijo Kresevič (Kresevic) ter brate Livia Kreseviča (v 
dokumentih tudi Claudio Cressevich), Jožefa Kreseviča 
(Joseja Kresevica) in Ivana Kreseviča (Kresevica). Jožef 
Kresevič je umrl dne 7. 3. 1998, Ivan Kresevič pa dne 
4. 4. 2000. Za njuna dediča sta bila proglašena sestra 
Ema Marija Kresevič in brat Livio Kresevič.

Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o de-
dovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do de-
diščine na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču 
v enem letu od objave tega oklica v Uradnem listu RS. 
Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek 
nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na pod-
lagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 30. 1. 2013

D 138/2012 Os-1271/13

Pri Okrajnem sodišču v Postojni se vodi zapuščinski 
postopek po pokojnem Albertu Logarju, rojenem 28. 5. 
1925, iz Clevelanda, ZDA, ki je umrl dne 23. 4. 1994 in 
pokojnem Francu Bitencu, nazadnje stanujočem v ZDA, 
ki je bil razglašen za mrtvega z dnem 31. 12. 1986.

Po doslej znanih podatkih sta bila pokojni Albert 
logar in pokojni Franc Bitenc brata, ki sta se že kot 
otroka skupaj z materjo Karolino Bitenc, rojeno Maver 
odselila v ZDA.

Ker sodišče s podatki o osebah, ki bi prišle v poštev 
kot zakoniti dediči ne razpolaga, na podlagi 206. člena 
Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo 
pravico do dediščine na podlagi zakona, da se prigla-
sijo naslovnemu sodišču v roku enega leta od objave 
tega oklica na sodni deski, na spletni strani sodišča. Po 
preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek na-
daljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi 
podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Postojni
dne 21. 1. 2013

D 244/2012 Os-5333/12

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je v zapu-
ščinski zadevi po pokojnem Hrastenšek Antonu, roje-
nem 3. 5. 1934, nazadnje stalno stanujoč Partizanska 
cesta 5, Rogaška Slatina, umrlem dne 22. 7. 2012, dne 
23. 11. 2012, sklenilo:

objavi se oklic tistim, ki imajo pravico do dediščine 
po pokojnem Hrastenšek Antonu, naj se priglasijo sodi-
šču v roku enega leta od objave tega oklica.

Vabilo z oklicem neznanim dedičem po pokojnem 
Hrastenšek Antonu se po pravnomočnosti tega sklepa 
objavi za čas enega leta tudi z nabitjem na oglasno de-
sko tukajšnjega sodišča.

Za začasno skrbnico neznanim dedičem po pokoj-
nem Hrastenšek Antonu se postavi Veronika Kitak Jug, 
delavka tukajšnjega sodišča.

Začasna skrbnica bo zastopala neznane dediče 
v zapuščinskem postopku.

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 13. 11. 2012
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Zavarovalne police preklicujejo

Bažika Jože, Dolgovaške gorice 241A, Lendava - 
Lendva, zavarovalno polico, št. 50500040138, izdala 
zavarovalnica KD Življenje, d.d. gnv-330525

Bergant Damjan, Gregčeva 6, Mengeš, zavaroval-
no polico, št. 50500127007, izdala zavarovalnica KD 
življenje d.d. gnj-330562

Drolc Laura, Grajska vas 25, Gomilsko, zavaroval-
no polico, št. 50500081832, izdala zavarovalnica KD 
Življenje. gnz-330546

IRMA d.o.o. Ljub ljana, Slovenčeva 
ulica 95, Ljub ljana, zavarovalne police, št. 41601002225, 
41601002229, 41601002226, 41601002230, izdala za-
varovalnica KD Group. gnr-330524

Jakopič Anica, Mošnje 6/D, Radovljica, zavarovalno 
polico, št. 41601007166, izdala zavarovalnica Sloveni-
ca. gni-330538

Kepic Mojca, Zgornje Bitnje 191a, Žabnica, zavaro-
valno polico, št. 50500003391, izdala zavarovalnica KD 
Življenje, d.d. gnf-330541

Kodarin Matjaž, Boršt 28/A, Marezige, zavarovalno 
polico, št. 50500067841, izdala zavarovalnica KD Življe-
nje. gnb-330545

Smole Marjan, Gorenje blato 13, Škofljica, zavaro-
valno polico, št. 50500089219, izdala zavarovalnica KD 
Življenje. gnv-330529

TERMOMEHANIKA JAKOPIČ FRANC S.P., 
MOŠNJE 6/D, Radovljica, zavarovalno polico, 
št. 41601007165, izdala zavarovalnica Slovenica. 
gnl-330539

Turel Judita, Nikole Tesle 25, Šempeter pri Gorici, 
zavarovalno polico, št. 50500019033, izdala zavaroval-
nica KD Življenje. gny-330547

Žvikart Katja, Bovše 7D, Vojnik, zavarovalno polico, 
št. 50500022922, izdala zavarovalnica KD Življenje, d.d. 
gng-330540

Spričevala preklicujejo

Borko Mojca, Visoko 193, Ig, diplomo Visoke šole 
za risanje in slikanje, izdano leta 2005. gnq-330555

Brus Vera, Novi svet 27, Hotedršica, diplomo, 
št. 1543/88 Univerze v Mariboru, VŠOD Kranj, izdano 
leta 1989. gnc-330544

Carli Alina, Vzajemna ulica 22, Ljub ljana, diplomo, 
št. 265/99-2000, izdala Filozofska fakulteta v Ljub ljani, 
smer umetnostna zgodovinarka, izdana dne 3. 4. 2000 
na ime Lovrečić Alina. gnd-330543

DOBA Fakulteta za uporabne poslovne, Prešerno-
va ulica 1, Maribor, diplomo, št. DE-51, izdana 6. 12. 
2008, na ime Franc Kangler. gns-330528

Hostnik David, Pod hribom cesta II 24a, Grosu-
plje, indeks, št. 20060100, izdala Pravna fakulteta. 
gnu-330551

Ošlaj Emanuela, Filovci 45, Bogojina, diplomo 
Zdravstvene fakultete v Ljub ljani, leto izdaje 2009. 
gnu-330530

Preklici

Stražiščar Ušič Mateja, Ob Ljub ljanici 50, Ljub ljana, 
spričevalo o končani OŠ Ketteja in Murna Kodeljevo 
v Ljub ljani, izdano leta 1984, izdano na ime Stražišar 
Mateja. gnb-330520

Sulič Majda, Volčja Draga 31B, Volčja Draga, di-
plomo, št. 1819 Univerze v Ljub ljani, Višje šole za zdra-
vstvene delavce, izdano leta 1978, izdano na ime Dugar 
Majda. gns-330553

Verbančič Tevž, Balantičeva 8, Mengeš, spričevalo 
o končani OŠ Osnovna šola Mengeš, izdano leta 1997, 
izdano na ime Verbančič Tevž. gne-330542

Drugo preklicujejo

BOJAN FLORJANČIČ S.P., Podbevškova ulica 38, 
Novo mesto, potrdilo za voznika Damirja Mikulića, 
št. 008685/MJ48-2-1062/2009, z veljavnostjo do 24. 2. 
2010, izdala Obrtno podjetniška zbornica Slovenije. 
gnf-330516

Brčina Sara, Gažon 52, Šmarje, dijaško izkazni-
co, izdala Srednja ekonomska poslovna šola Koper. 
gni-330563

Golubić Andreja, Savska cesta 31, Ljub ljana, štu-
dentsko izkaznico, št. 19993130, izdala Univerza v Ljub-
ljani, Ekonomska fakulteta. gno-330557

Hribernik Jernej, Šarhova ulica 32, Ljub ljana, štu-
dentsko izkaznico, št. 19408684, izdala Ekonomska fa-
kulteta. gnm-330534

Janjič Jovo, Križevec 59, Stranice, digitalno taho-
grafsko kartico, št. 1070500019782011, izdal Cetis d.d. 
gnw-330549

Kupic Gašper, Rožna ulica 25, Ljub ljana, študent-
sko izkaznico, št. 19434763, izdala Ekonomska fakulte-
ta. gnc-330519

MITJA DEŽMAN S.P., Spodnji Brnik 55, Cerklje 
na Gorenjskem, licenco št. 010067, izdana 3. 1. 2011, 
za vozilo Iveco Stralis, reg. št. KR DE-539, ser. št. 
O0314118. gne-330517

NAFACA d.o.o., Knezova ulica 18, Ljub ljana, licenco 
za avto-taksi prevoz, številka 0004631/06499/775/005 
z veljavnostjo 6. 8. 2017, izdala Gospodarska zbornica 
Slovenije. gnt-330552

NIVO, d.d., Lava 11, Celje, licenco, št. 
GE003361/00823, za vozilo GE003361/00823/044, reg. 
št. CE NIVO-91. gnt-330527

O.T.I. ROSSI d.o.o., Šolska cesta 17, Brestanica, 
dovolilnico za državo 804/11, Ukrajina - tretje države, 
št. 3027000. gnj-330537

OSNOVNA ŠOLA SAVA KLADNIKA, Trg svo-
bode 42, Sevnica, digitalno tahografsko kartico, 
št. 1070500023983000 za Franci Mlakar, izdal Cetis 
Celje, d.d. gnx-330523

Pavlović Seta, Gubčeve brigade 14, Ljub ljana, štu-
dentsko izkaznico, št. 20070220, izdala Univerza v Ljub-
ljani, Pravna fakulteta. gnp-330556

Planinšek Anej, Prosenično 78, Šentjur, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500018710000, izdal Cetis 
Celje, d.d. gnl-330535
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Poljšak Andrej, Kvedrova cesta 16, Ljub ljana, štu-
dentsko izkaznico, št. 19811271, izdala Ekonomska fa-
kulteta. gno-330532

PREVOZI ŽIŽEK D.O.O., GORNJA BISTRICA 116B, 
Črenšovci, licenco za vozilo GE003366/01124/XXXX, 
reg. št. MS ZA - 217. gnh-330514

PREVOZI ŽIŽEK D.O.O., GORNJA BISTRICA 116B, 
Črenšovci, licenco za vozilo GE003366/01124/XXXX, 
reg. št. MS MR - 704. gng-330515

PricewaterhouseCoopers d.o.o., Cesta v Kleče 15, 
Ljub ljana, štampiljko pravokotne oblike, dolžine 4,5 cm, 
višine 0,3 cm, z vsebino: PricewaterhouseCoopers 
d.o.o., pod nazivom je logo družbe, pod imenom je št. 5, 
odtis je modre barve. gnu-330526

Rajovec Marjan, Tabor 5a, Tabor, digitalno tahograf-
sko kartico, št. 1070500025873000, izdal Cetis Celje, 
d.d. gnk-330536

SOLON d.o.o., Stepišnikova ulica 14B, Slovenska 
Bistrica, licenco, št. GE005951/06533, za vozilo Merce-
des Benz, reg. št. MB- CA -260. gnd-330518

Sulič Majda, Volčja Draga 31B, Volčja Draga, potr-
dilo o strokovnem izpitu, št. 132/A-228/79, Republiškega 
komiteja za zdravstveno in socialno varstvo, izdano leta 
1978. gnr-330554

Šešerko Leo, Rocenska ulica 5, Ljub ljana, diplo-
mo o doktoratu filozofskih znanosti za doktorja zna-
nosti,  izdala Filozofska fakulteta, izdano leta 1982. 
gnz-330521

Šešerko Leopold, Rocenska ulica 5, Ljub ljana, di-
plomo Fakulteta za sociologijo, politične vede in novi-
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narstvo v Ljub ljani, za diplomiranega sociologa, izdano 
leta 1973. gny-330522

TAG TRANS PREVOZNIŠTVO D.O.O., CELOVŠKA 
CESTA 280, Ljub ljana, dovolilnico za HR št. 0004886, 
izdala GZS. gne-330550

Učakar Blaž, Ulica bratov Učakar 120, Ljub ljana, 
študentsko izkaznico, št. 25070154, izdala Fakulteta za 
arhitekturo. gnp-330531

UJČIČ d.o.o., Ilirska Bistrica, Zarečje 30, Ilirska 
Bistrica, dovolilnico, št. 2578840, za državo Ukrajina, 
oznaka države 804. gnr-330558

UJČIČ d.o.o., Ilirska Bistrica, Zarečje 30, Ilirska 
Bistrica, dovolilnico, št. 2579293, za državo Ukrajina, 
oznaka države 804. gnm-330559

UJČIČ d.o.o., Ilirska Bistrica, Zarečje 30, Ilirska 
Bistrica, dovolilnico, št. 2579297, za državo Ukrajina, 
oznaka države 804. gnl-330560

UJČIČ d.o.o., Ilirska Bistrica, Zarečje 30, Ilirska 
Bistrica, dovolilnico, št. 2577596, za državo Ukrajina, 
oznaka države 804. gnk-330561

Vrtarić Branko, Štihova ulica 12, Ljub ljana, taxi ta-
bla z napisom Taxi, reg.št.LJ/X6-39H, podjetje GIS-24 
d.o.o., izdala MOL. gnx-330548

Zdravstveni dom Šentjur, Cesta Leona Dobrotin-
ška 3b, 3230 Šentjur, 3 štampiljke pravokotne oblike, 
v velikost: 10 mm × 52 mm, z besedilom: Tasić Ilić Me-
lita, dr. med., spec. spl. med. Ob-1503/13

Žiher Kristijan, Železnikova ulica 22A, Maribor, štu-
dentsko izkaznico, št. 25070178, izdala Fakulteta za 
arhitekturo. gnn-330533
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